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Doç. Dr. Mustafa AY Selçuk Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Mustafa Durmuş ÇELEBİ Erciyes Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Mustafa KOÇ Sakarya Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Mustafa ŞAHİN Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Mustafa USLU Selçuk Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Mustafa YAVUZ Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Mustafa YILDIRIM Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Mustafa YILDIZ Akdeniz Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Mücahit KAĞAN Erzincan Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Mürsel BİÇER Gaziantep Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Nadir ÇELİKÖZ Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Nazan AKTAŞ Selçuk Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Necmi UYANIK Selçuk Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Nihat ŞİMŞEK Gaziantep Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Niyazi BİLİM Selçuk Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Nuriye Koçak Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Nurten SARGIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Oğuzhan KILDAN Kastamonu Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Olcay MÜLAZIMOĞLU Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Onur KÖKSAL Selçuk Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Ömer BEYHAN Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Ömer Faruk TUTKUN Sakarya Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Ömer Sinan ŞAHİN Selçuk Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU Akdeniz Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Önder DAĞLIOĞLU Gaziantep Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Özcan BAYRAK Fırat Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Özlem KARAKUŞ Selçuk Üniversitesi Türkiye
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Doç. Dr. Perihan ÜNÜVAR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Raif KALYONCU Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Recep ÖZKAN Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Ruhan KARADAĞ Adıyaman Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Rüçhan İRİ Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Sabahattin ÇİFTÇİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Sabri ALPAYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Sabri SİDEKLİ Muğla Sıtkı KoçmanÜniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Sait AKBAŞLI Hacettepe Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Sefa LÖK Selçuk Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Selahattin AVŞAROĞLU Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Selahattin KAYMAKCI Kastamonu Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Selami YANGIN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Selçuk KARAMAN Atatürk Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Selma DÜZYOL Selçuk Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Semiha ERİŞEN Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Serdal SEVEN Muş Alparslan Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Serdar SARISIR Ankara Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Serdar YAVUZ Fırat Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Serdarhan Musa TAŞKAYA Mersin Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Serkan İBİŞ Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Serkan REVAN Selçuk Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Suat ÖNLÜ Akdeniz Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Susran EROĞLU Selçuk Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Süleyman PATLAR Selçuk Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Süleyman UYAR Alaaddin Keykubat Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Şafak ÜNÜVAR Selçuk Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. ŞERİFE IŞIK Gazi Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Tahir GÜR Gaziantep Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Tahsin İLHAN Gazi Osman Paşa Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Tahsin TAPUR Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Talip YILDIRIM Uşak Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Taner ALTUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Taner ÇİFTÇİ Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Tekin ÇOLAKOĞLU Gazi Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Tugay ARAT Selçuk Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Tuncay AYAS Sakarya Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Tuncay DİLCİ Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Turan ÇETİN Gazi Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Türkmen TÖRELİ Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Ufuk KARAKUŞ Gazi Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Ufuk ŞİMŞEK Atatürk Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Uğur Atan Selçuk Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Veli TOPTAŞ Kırıkkale Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Yalın Kılıç TÜREL Fırat Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Yasemin YAVUZER Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Yasin DOĞAN Adıyaman Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Yavuz ERİŞEN Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Zafer KURTASLAN Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Zarife ŞAHİN SECER Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Zekeriya MIZRAK Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Zeliha TRAŞ Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Zeynep KARATAŞ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Abdullah SÜRÜCÜ Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇAKIROĞLU Aksaray Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇEKİÇ Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZALP Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Ali ARAS Selçuk Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Alparslan GÖRÜCÜ Selçuk Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Alparslan GÖZLER Erciyes Ünversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Arif BAKLA Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Attila DÖL Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Aydın EFE Çankırı Rebi Karatekin Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Aydın ZOR Akdeniz Üniversitesi Türkiye
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Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZTÜRK SAMUR Adnan Menderes Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Barbaros YALÇIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Baştürk Kaya Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Behice VARIŞOĞLU Gaziantep Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Beyhan Nazlı KOÇBEKER EİD Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Bilal KARGI Aksaray Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALAGÖZ Gaziantep Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Bülent DÖŞ Gaziantep Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Bünyamin ÇETİNKAYA Giresun Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Büşra ERGİN Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Caner ALADAĞ Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Cem KOŞAR Gaziantep Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Cevahir Doğanay GÜN Gaziantep Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Cihat YILDIRIM Aksaray Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Cuma BOZKURT Gaziantep Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Davut AYDIN Kırşehir Ahievran Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Defne YILMAZ Akdeniz Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Devlet ALAKOÇ PİRPİR Selçuk Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Didem AYDOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Dilek GENÇTANIRIM KURT Ahi Evran Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Düriye Esra ANGIN Adnan Menderes Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Ece SARIGÜL Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Eda ERCAN DEMİREL Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Erhan TUNÇ Gaziantep Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Erkan EFİLTİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Erkan YEŞİLTAŞ Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Ersin Bozkurt Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Eyüp YURT Gaziantep Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Fahri DAĞI Gaziantep Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Fatih BOZBAYINDIR Gaziantep Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Fatih USLU Akdeniz Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Fikret GÜLAÇTI Erzincan Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Güldener ALBAYRAK Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Gülhiz PİLTEN Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Hacer TOPAKTAŞ İstanbul Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Hafız BEK Uşak Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZŞEN Selçuk Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Hamit ŞAFAKCI Artvin Çoruh Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Handan Ertaş Selçuk Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Hasan BOZKURT Akdeniz Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Hasan EŞİCİ Hasan Kalyoncu Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Hıdır ÖNÜR Celal Bayar Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Huriye TEKİN ÖNÜR Celal Bayar Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Hüdayar Cihan GÜNGÖR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AVSALLI Alaaddin Keykubat Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÇINAR Selçuk Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. İrem ÖZTEKE KOZAN Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. İsmail ÖZER Ordu Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. İsmail YILDIRIM Hitit Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Kamile ÖZER AYTEKİN Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Kerim SARIÇELİK Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Kürşat KURTULGAN Artin Çoruh Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KUMARTAŞLI Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Mehmet MUTLU Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Mehmet PALANCI Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sağ Akdeniz Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN Selçuk Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Metin OKTAY Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Muhammet SALMAN Kastamonu Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Murat ATEŞ Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Murat HANİLÇE Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜLTEKİN Gaziantep Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KILINÇ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KIŞOĞLU Aksaray Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Mustafa METE Gaziantep Üniversitesi Türkiye
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Yrd. Doç. Dr. Mustafa Murat ÇAY Gaziantep Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAHİROĞLU Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIRIM Alaaddin Keykubat Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Neslihan LÖK Selçuk Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Nezih ÖNAL Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Nida Palamut KOŞAR Gaziantep Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Nuri BALTACI Gümüşhane Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan KARADENİZ Bülent Ecevit Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Onur Alp KAYABAŞI Aksaray Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Osman DÜLGER Düzce Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Ömer Kaan BAYKAN Selçuk Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Özden TAŞĞIN Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Özgül BALCI Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Özkan AKMAN Gaziantep Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Öznur BÜYÜKTURAN Kırşehir Ahievran Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Pusat PİLTEN Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Ramin Aliyev Hasan Kalyoncu Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Recep BOZYİĞİT Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Recep KAHRAMANOĞLU Gaziantep Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Recep UYSAL Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Remzi KILIÇ Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Rükiye KONUK ER Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Salih USLU Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Sefa Salih AYDEMİR Adıyaman Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Selçuk PEKER Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Selma DURAK ÜĞÜTEN Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Semih BÜYÜKİPEKÇİ Selçuk Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Sezai KOÇYİĞİT Adnan Menderes Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Suad SAKALLI GÜMÜŞ Mustafa Kemal Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Süleyman KARATAŞ Akdeniz Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Süleyman SULAK Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Şerife AKPINAR Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Şerife KURŞUN Selçuk Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Tahsin YILDIRIM Aksaray Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Tarık Yılmaz Aksaray Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Tevfik AĞAÇAYAK Selçuk Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Utku SAYIN Mustafa Kemal Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Yahya ÇIKILI Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Yasin ÖZKARA Akdeniz Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Yaşar BARUT Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Yavuz UYSAL Adıyaman Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Yener Özen Erzincan Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Yunus GÜNİNDİ Aksaray Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Yusuf İNEL Uşak Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. ZAFER TANGULU Muğla Sıtkı Kocman Üniversitesi Türkiye
Dr. Alper GEDİK Selçuk Üniversitesi Türkiye
Dr. Araz ASLANLI Azerbaycan Dovlet İktisat Üniversitesi Türkiye
Dr. Erdal TAŞGIN Selçuk Üniversitesi Türkiye
Dr. Halim SARICAOĞLU Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkiye
Dr. İlteriş YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye
Dr. Mehmet Sabri GENÇ Gaziantep Üniversitesi Türkiye
Dr. Özgür GÜL Selçuk Üniversitesi Türkiye
Dr. Sebnem Özdemir İstanbul Üniversitesi Türkiye
Dr. Yunus Emre TEKİNSOY Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye
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KARAAĞAÇ-TEM BAĞLANTI YOLU PROJESİNİN TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYE ETKİSİ: KARAAĞAÇ YOLU ÖRNEĞİ

Ahmet Ender Uysal

Karaağaç semti kentsel dönüşüm açısından uygun olan alanlardan biridir. Bu çalışmada 2013 yılında hayata
geçirilen Karaağaç – TEM bağlantı yolu projesi üzerinden Edirne’nin Karaağaç semtine doğru giden bir caddeye
ve korunulması gereken bir kentsel dokuya odaklanılacaktır. 1924 yılında Lozan anlaşmasıyla Yunanistan’ın
savaş tazminatı olarak Türkiye’ye bıraktığı bu yerleşim ve cadde o günden bu yana tarihsel kimliğiyle çatışma
noktalarına gelen gelişmelere sahne olmuştur. Nüfus mübadelesi ve belediyenin imar planları sonucu pek çok
tarihsel dokuyu kaybetmek zorunda kalan Karaağaç, zamanın eğilimlerine göre programsız biçimde
şekillendirilmiş ve önemli derecede nüfus kaybetmiştir.
Kentin günümüzdeki gelişiminin daha çok İstanbul yönünde olduğu ve Karaağaç’ın ülke sınırını oluşturduğu
düşünüldüğünde neden bu yolun uzun bir süre görmezlikten gelindiği de anlaşılabilir. Çalışmada kentsel
dönüşüm kavramından başlanarak, semtin yerleşim planı, çevresi ve TEM bağlantı yolu projesinin etkilerine
değinilecektir. Bölgenin korunması, sorunlar ve önerilere de yer verilecektir.
Sonuçlara gelindiğinde, kent içerisinde yaşayan insanları kentten ayrıştıran sermaye ve rant kavgaları, ortaklaşa
kullanılan mekanların artması, bilinçlenme ve eğitim çabalarıyla aşılabilir. Kent açısından detaylı envanterlerin
çıkarılıp koruma bilincine sahip kişilerin arttırılması bu alanların bilimsel olarak belirlenmesini kolaylaştırıp
sermaye odaklı rant meselelerini azaltabilir. Bu konuda ise sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlere büyük bir
görev düşmektedir. Doğal alanların korunması da en az tarihi alanlar kadar önemlidir. Korumanın önem
derecesine göre alanın belirli derecede rekreasyon eylem faaliyetleri için kullanılması bu yüzden önemlidir.
Yönetimlerce yapılacak çalışmaların ülkeler arası ortak çalışmalarla, kamu kurum ve kuruluşlarını organize
ederek devam ettirilmesi buranın korunmasında önemli bir başlangıç olabilir.
Anahtar kelimeler: Karaağaç, Kentsel Dönüşüm, TEM Bağlantı Yolu

TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKICILARI KONUSUNDA ANNE-BABALARIN BEKLENTİLERİ İLE BAKICILARIN
ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Doç. Dr. Hasan Yılmaz
Günümüzde önemi ve sayısı giderek artmasına karşılık, çocuk bakıcılığı halen kurumsal bir kimliğe ve yapıya
kavuşamamıştır. Buna karşılık bakıcıların, erken çocukluk yıllarında çocukların tüm gelişim boyutlarını önemli
ölçüde etkilediği bilinmektedir. Bu araştırma üç ilde 270 çocuk bakıcısı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bakımını
üstlendiği çocuk ile kan bağı taşımayan bakıcıların; yaş, eğitim düzeyi, kendilerinin çocuk sahibi olup olmadıkları,
bakıcı kadının eşinin mesleği, bakıcılık yapmayı tercih etmesindeki sebepler, bu konuda eğitim ve desteğe
ihtiyaç duyup duymadıkları, çocuk gelişimi konusunda yeterli bilgiye sahip olup olmadıkları, genel olarak çocuk
yetiştirme tutumları incelenmiştir. Bakıcılara dönük bu tespitlerin yanında; anne babaların bakıcı seçerken
dikkat ettikleri kriterler ve çocuklarına bakan kişiden beklentileri de araştırılmıştır. Bu amaçla 240 anneye konu
ile ilgili soru formu verilmiş ve toplanan bilgiler incelenmiştir.
Çocuk bakıcılarının özelliklerini geniş bir çerçevede otaya koyan araştırma aynı zamanda bu konudaki ebeveyn
beklenti ve tutumlarını da incelemesi bakımından önemlidir. Araştırma sonuçlarının; ülkemizde çocuk
bakıcılığının kurumsal ve yasal bir çerçeveye oturmasına ve bakıcı seçen ailelerin bilinçlenmesine katkı
sağlayacağı umulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Çocuk bakıcılığı; babysitter
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ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLDUKLARI MİZAH ANLAYIŞININ SINIF ATMOSFERİNE ETKİLERİ

Doç. Dr. Hasan Yılmaz
Halil İlbey Özkan

Bu araştırmanın amacı, öğretmen ve öğrencilerdeki mizah anlayışlarını saptamak ve bu mizah anlayışlarının sınıf
atmosferine etkilerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma Konya ili Meram ilçesinden seçilen altı ilköğretim ve beş
ortaöğretim olmak üzere 11 okulda gerçekleştirilmiştir. Bu kurumlardaki öğrenci ve öğretmenlere mizah tarzları
ölçeği ve sınıf atmosferi anketi, uygulanmış ve elde edilen veriler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
Araştırmanın sonunda; (1) Öğrencilerin de öğretmenlerin de ağırlıklı olarak “Katılımcı Mizah” anlayışına sahip
oldukları; (2) Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre saldırgan mizahı daha fazla tercih ettikleri; (3) Olumlu
mizah yapısı ile olumsuz mizah yapısına sahip olan öğrenciler arsında
iletişim kopukluğunun bulunduğu ve gruplaşmaların olduğu; (4). Yıkıcı Mizah yapısına sahip öğrencilerin, sosyal
ortamlardan daha fazla dışlandıkları buna karşılık öğretmenlere karşı yakınlıklarının daha fazla olduğu; (5) Yıkıcı
Mizah anlayışına sahip öğrencilerin, sınıftaki disiplinin zayıf ve eksik olduğundan yakındıkları; (6) Aynı şekilde,
Saldırgan Mizah Yapısındaki öğrencilerin de sınıf kurallarının yetersizliğinden yakındıkları; (7) Olumlu mizah
yapısındaki öğrencilerin derse karşı katılımlarının daha fazla olduğu gözlenmiştir. Buna karşılık; öğretmenlerin
mizah anlayışları ile öğrencilerin mizah anlayışları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.
Keyword: Mizah anlayışları; sınıf atmosferi; öğretmen; öğrenci

THE IMPORTANCE OF LOCAL HISTORY STUDIES IN SOCIAL STUDIES EDUCATION

Prof.Dr. Güngör Karauğuz NEÜ AKEF Sosyal Bilgiler Eğitimi
Local History education is an approach to teaching and learning about history and culture that uses information
available from the material culture and the human and built environments as primary instructional resources.
This education approach is intended to strengthen students' understanding of concepts and principles about
local history and students’ own culture and to enrich their knowledge and understanding for the artistic
achievements, technological genius, and social and economic contributions of men and women from diverse
groups. This education encourages citizens to consider their historical and cultural experiences in planning for
the future; and fosters stewardship towards the legacies of our local, regional, and national heritage. The
importance of local history is emphasised in the new Social Studies Curriculum in Turkey. The purpose of this
study is to discuss the place, importance and purpose of local history in education. First, we will define local
history and historian. Second, we will examine the historical process of local history. Then, we will discuss the
literature usage in local History Studies. Finally, we will look at the importance of Oral History and Museums in
Local History studies by reviewing relevant literature to elicit the potential benefits/advantages and related
issues of using local history and museums in schools.
Anahtar kelimeler: Tarih, yerel tarih
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ESKİÇAĞ ANADOLU UYGARLIKLARIN’DA ÇOCUĞUN SOSYAL STATÜSÜ

Prof.Dr. Güngör Karauğuz NEÜ AKEF Sosyal Bilgiler Eğitimi
Hasan Hüseyin Tanyel
Bu çalışmanın konusu “Eskiçağ Anadolusu’nda Çocuğun Sosyal Statüsü”dür. Çocuğun, eskiçağ Anadolu
toplumlarında edindiği yeri, toplumsal değerini konu edinir. Devletlerin geleceklerinin, gelecek kuşaklar
tarafından şekillendirildiği düşünüldüğünde çocuklara verilmesi gereken önem zaten aşikârdır. Çocuk ve
çocukluk, binyıllara dayanan bir geçmişe sahip olsa da, Eski Anadolu’da da günümüzdeki gibi bir yere sahiptir.
Çocuklar elbette her dönemde ailelerin en sevimli, en değerli üyeleri olmuşlar ve yaşama dair ilk adımlarını
ailelerinin içinde atmışlardır. Çocuk-ebeveyn ilişkilerini gösteren birçok eser bunun şahididir. Ancak binyıllar
öncesi çocuklara verilen bu değerin yanında, çocukların sokağa bırakılması, satılması ve köle yapılması gibi
istenmeyen uygulama ya da adetlerde mevcuttur. Kısacası çalışmamızda da görülecektir ki eskiçağda çocuğa
biçilen değer ile değersizlik, günümüzde çocuğa biçilen değer ile değersizlik çokta farklı değildir aslında. Bazen
kızlarımızı hala yok ya da değersiz saydığımız gibi… Hitit ve Hitit öncesi çağlarda nispeten daha iyi konumdaki
Anadolulu çocuk, Eski Yunan ve Roma döneminde, özellikle kızlar, daha da değersizleşmiştir. Ama insanlık bu
konuda, günümüze kadar çokta yol alamamıştır.
Anahtar kelimeler: Çocuk, Arkeoloji, Eskiçağ Tarihi

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABINDA YER ALAN ESKİÇAĞ TARİHİ KONULARINA İLİŞKİN
ETKİNLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Prof.Dr. Güngör Karauğuz NEÜ AKEF Sosyal Bilgiler Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. Tuğba Cevriye Özkaral NEÜ AKEF Sosyal Bilgiler Eğitimi

Ders kitabındaki ünitelere yönelik etkinliklerin yer aldığı öğrenci çalışma kitabı önemli bir yere sahiptir. Ancak
bu kitaplarda yer alan etkinliklerin öğrencilere yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme gibi 21. yüzyıl
becerilerini kazandıracak nitelikte olması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, 6. sınıf sosyal bilgiler öğrenci
çalışma kitabında yer alan eskiçağ tarihi konularına ilişkin etkinlikleri değerlendirmek ve bir durum tespiti
yapılabilmektir.
6. sınıf sosyal bilgiler öğrenci çalışma kitabında “Yeryüzünde Yaşam” adlı ikinci ünitede yer alan ve eskiçağ tarihi
ile ilgili olan etkinlikler şunlardır: Tarih Boyunca Konut ve Yerleşme, Müzeler, Çivi Yazısı ve Tablet Evi,
Buluntuların Dilinden, Assurbanipal’in Kütüphanesi, Hattuşa, Geçmişin İzleri, Uygarlıklar ve Etkileşim. Bu
etkinliklerde eskiçağ tarihi ve uygarlıkları hakkında çeşitli bilgiler, metin ve fotoğraflar yer almaktadır. Bunlar
eleştirel bir bakış açısıyla ve öğrencilere kazandırılması gereken 21. yüzyıl becerileri gözönünde bulundurularak
incelenmiştir.
Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci
Çalışma Kitabı (MEB Yayınları) oluşturmaktadır. Veriler doküman incelemesi yöntemiyle elde edilmiştir.
Verilerin analizinde, bir nitel araştırma tekniği olan içerik analiz yöntemi kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: Öğrenci çalışma kitabı, eskiçağ tarihi, sosyal bilgiler.
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THE EVALUATION OF TEACHING AND LEARNING SITUATIONS IN PHYSICS AND CHEMISTRY CURRICULA
THROUGH TEACHER OPINIONS

İjlal Ocak
Gürbüz Ocak
Serkan Boyraz
There have been important and big changes in Science curricula in Turkey in order to follow tendencies and
developments in the world and adapt to developing technology. As a result of it, physics and chemistry
curricula of secondary schools have been changed in 2013-2014 to start in 9th grade. More research is needed
to present the effectiveness, deficiencies and strengths of these changes. It is important to get feedback from
teachers about the teaching and learning situations of these new physics and chemistry curricula which aims
not only to teach basic information in the fields but also educate students in a way that they understand and
seek for scientific information; have an entrepreneur soul by comprehending the relations among sciencetechnology-society and environment; as a result, show empathy, plan, take risks, sense the need of a required
product and design it. These new curricula aim both developing scientific process knowledge and enrich life
skills. The aim of this study which employs survey method is to contribute to development process of curricula
by evaluating the teaching and learning situations of physics and chemistry curricula with teacher opinions. The
scale of teacher opinions on teaching and learning situations of curricula will be used to collect data. Besides
presenting descriptive statistics such as frequency, per cent and mean, a statistically significant difference will
be questions among teacher opinions in terms of some demographic variables such as graduated school, years
of experience etc.

Anahtar kelimeler: Physics curriculum, chemistry curriculum, curriculum evaluation, teaching and learning
situations, teacher opinions
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THE EVALUATION OF TEACHING AND LEARNING SITUATIONS IN MATHEMATICS CURRICULUM THROUGH
TEACHER OPINIONS

İjlal OCAK
Gürbüz OCAK
Serkan BOYRAZ

The World is continuously changing and developing and education is deeply affected by this change. Especially
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) education both has a role in this change and also is
affected by all the developments it brings itself. Turkey also wants to adapt its curricula to these difficult to
catch developments. One of the latest changes occurred in 2013-2014 academic year in secondary school
mathematics curriculum to start at 9th grade. More research is required to understand the effectiveness or
ineffectiveness and strengths and weaknesses. This new mathematics curriculum aims to develop students’
problem solving skills, gain a mathematical thinking skill, use the unique language and terminology of
mathematics correctly and effectively and value mathematics and learning it. An approach of teaching and
learning situations that is student-centered and allows holistic development of the child in order to reach these
aims. The evaluation of teaching and learning situations by teachers is important to provide feedback after this
important change in the curriculum. The aim of this study is to evaluate the teaching and learning situations in
the new mathematics curriculum by teacher opinions. Data will be collected through the teaching and learning
situations evaluation scale developed by the researchers. Survey method will be employed and data will be
analyzed in the form of frequencies, per cent, mean etc. and presented in tables and graphs.

Anahtar kelimeler: Mathematics curriculum, curriculum evaluation, teaching and learning situations, teacher
opinions

_____________________________________________________________________________________________________15

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
_____________________________________________________________________________________________________

PSIKOLOJIK DANIŞMAN ADAYLARININ KENDINI GERÇEKLEŞTIRME DÜZEYLERININ İNCELENMESI: BOYLAMSAL
BIR ARAŞTIRMA

Doç.Dr. Yasemin Yavuzer
Doç.Dr. Rezzan Gündoğdu
Kendini gerçekleştirme, organizmanın varlığını sürdürebilmesini ve zenginleştirebilmesini sağlayan tüm güçlerini
geliştirmeye yönelik doğuştan var olan bir eğilim olarak tanımlanmaktadır. Psikolojik danışman adayları
bireylere psikolojik yardım hizmeti vermek üzere gerekli bilgi ve beceriye sahip, kendi sorunlarını çözebilen,
kendini gerçekleştirme düzeyleri yüksek, psikolojik sağlığı yerinde insanlar olmaları bekleneceğinden psikolojik
danışman adaylarının kendini gerçekleştirme düzeylerinin belirlenmesi önemlidir. Bu çalışma, psikolojik
danışman adaylarının kendini gerçekleştirme düzeylerinin yıllara göre değişimini karşılaştırmalı olarak
incelemeyi amaçlayan betimsel bir araştırmadır. Çalışma grubu 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 öğretim
yıllarında Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans programında birinci
sınıfta öğrenim gören 106 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 öğretim
yıllarında öğrenciler birinci sınıfta iken ve 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 öğretim yıllarında öğrenciler
dördüncü sınıfta iken olmak üzere iki kez toplanmıştır. Psikolojik danışman adaylarının kendini gerçekleştirme
düzeylerini belirlemek için Kişisel Yönelim Envanteri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda birinci sınıfta iken
yapılan birinci ölçüm ile dördüncü sınıfta iken yapılan ikinci ölçüm puanlarının cinsiyet değişkenine göre farklılık
göstermediği bulunmuştur. Ayrıca, psikolojik danışman adaylarının Kişisel Yönelim Envanteri iki ölçüm puanları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu bulguya göre psikolojik danışman adaylarının
Kişisel Yönelim Envanteri puanlarının dördüncü sınıfta iken birinci sınıfa göre daha yüksek olduğu görülmüştür.
Sonuç olarak dört yıllık Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans programı, öğrencilerin kendini gerçekleştirme
düzeylerinin yükselmesine katkıda bulunmuştur denilebilir.
Anahtar kelimeler: Psikolojik danışman eğitimi, kendini gerçekleştirme, psikolojik danışman adayı.
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ÖĞRETMENLERİN OKUL YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ

Ahmet Baştan
Songül Baştan
Cengiz Kasımay
Araştırmada öğretmenlerin genel olarak okul yönetimine ilişkin görüş ve önerileriyle, okul yönetimini
değerlendirmeleri (okul yönetim etkinlikleri paydaş öz değerlendirme), olumlu, olumsuz yönler, eleştiriler,
yönetimsel başarı ve başarısızlıkların ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016
eğitim öğretim yılında Anadolu Lisesinde öğretmenlik yapan 15 kadın ve 17 erkek olmak üzere toplam 32
öğretmen ve 2 erkek müdür yardımcısı oluşturmaktadır. Çalışma 32 öğretmeni bulunan ortaöğretim
kurumunda çalışan öğretmenlerle nitel özellikte bir çalışma olarak uygulanmıştır. Okulda beş yıldan fazla
çalışanlar bir grup, beş yıldan az çalışanlar da başka bir grup olarak değerlendirilmiştir. Beş yıldan fazla
çalışanların okulun uzun süreli değerlendirmesini yapmaları, beş yıldan az çalışan ve başka kurumda (okul)
çalışarak okula gelenlerin diğer kurumlarla karşılaştırma yapmaları beklenmiştir. En önemli soru da “neleri
başardık/ başaramadık?”olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, okul yöneticilerinin okulda sergiledikleri
yönetim anlayışının paydaşları mutlu ettiği, iyi bir çalışma ortamının oluşturulduğu, ancak başarının istenilen
düzeyde olmaması nedeniyle eğitimcilerin huzursuz olduğu görülmektedir. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği
76. Maddeye göre okul müdürüne denetim rehberlik görevi veren bakanlığın, bu denetim ve rehberlikte okul
yöneticilerini yetiştiremediği, denetçilerin derslere girmemeleri ve evrak üzerine denetim yapmaları, okula
ilişkin sorunlara gerçekçi çözümler üretmede yetersiz kaldıkları görülmektedir. Maarif müfettişlerinin okullarla
daha çok içli dışlı olmaları, rehberliği öncelemeleri, okula özgü çağdaş denetim ve rehberlik hizmeti sunmaları
(sürekli rehberlik), okul müdürlerinin atama sonrası sorunlarla baş başa bırakılmadan yetiştirilerek
güçlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Öğretmen, Değerlendirme. Müdür.
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ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yrd. Doç.Dr. Hatice Kadıoğlu Ateş
Serkan Kadıoğlu
Öğretmenlik uygulaması eğitim fakültesi ve pedagojik formasyon sertifika programlarında yer alan bir derstir.
Derste, öğretmen adayı tarafından uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işler belirlenir. Bir günlük plan
hazırlanır. Bu planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçları hazırlanır. Öğretmen adayının hazırladığı
planı uygulaması istenir. Uygulama okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve öğretmen adayı olan uygulama
öğrencisinin kendisi tarafından planın uygulamasının değerlendirmesi yapılır. Değerlendirmeler doğrultusunda
düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması söz konusu olabilir. Ayrıca sınıftaki herhangi bir öğrenci
için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlaması istenir. Öğretmenin verimli, kaliteli yetişmesi iyi nesiller
yetiştirmesinde çok önemli bir rol oynar. Öğretmenlik deneyimine sahip olmayan eğitim fakültesi ya da
pedagojik formasyon programı öğrencisi öğretmenlik uygulaması dersi ile tecrübe kazanır. Bu ders öğretmen
adaylarının alana girmeden hizmet alanını tanıma fırsatı verir. Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültesi son sınıf
öğrencisi ya da pedagojik formasyon programına kayıtlı öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinde
yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerini incelemektir. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir.
Öğretmen adaylarının ilgili derste yaşadıkları sorunlarını net bir şekilde ifade edebilmeleri için araştırma verileri
yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2015-2016 eğitim öğretim
yılında, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi eğitim fakültesi İngilizce öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği
son sınıf öğrencileri ile pedagojik formasyon sertifika programına kayıtlı olan öğretmen adayları arasından
gönüllülük esasına uygun olarak oluşturulmuştur. Her öğretmen adayı ile ortalama kırk beş dakika
araştırmacıların ofisinde görüşme yapılmıştır. Öğretmen adaylarına görüşmenin başında cinsiyetleri, yaşları,
kayıtlı oldukları programın adı sorulmuştur. Görüşme kapsamında öğretmen adaylarına beş tane soru
yönlendirilmiştir. İlk soru öğretmenlik uygulaması dersinin avantajları ve dezavantajlarının neler olduğudur.
İkinci olarak bu dersten beklentilerine ilişkin görüşleri alınmıştır. Öğretmenlik uygulaması dersinin mesleklerine
katkılarının olup olmadığı hakkındaki düşünceleri sorulmuştur. Son olarak da öğretmenlik dersiyle ilgili
sorunlarının neler olduğu hakkında görüşleri alınmıştır. Sorunlar kaynaklarına göre dersi yürüten
akademisyenden kaynaklı sorunlar, uygulama yapılan okulun yöneticilerinden ya da uygulama okulundaki
öğretmenlerden kaynaklanan sorunlar olarak 3 alt kategoride incelenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen
adayları Aday 1, Aday 2, Aday 3, Aday 4 kodları ile kodlanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının
öğretmenlik uygulaması dersinde sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Bu sorunlardan bazıları, uygulama
okulundaki öğretmenlerin aday öğretmene ilişkin olumsuz tutum sergilemeleri (sınıflarına adayların girmelerine
karşı çıkmaları), yöneticilerin otoriter tavırda olmaları, öğretmenlik dosyası hazırlamanın gereksiz bir iş yükü
olduğu şeklindedir. Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinin daha etkili ve verimli geçmesi için
geliştirdikleri öneriler arasında uygulama okulundaki öğretmenlere ödenen ücretin arttırılması durumunda
daha istekli olabilecekleri önerisi dikkat çekmektedir.

Anahtar kelimeler: Öğretmen eğitimi, aday öğretmen, öğretmenlik uygulaması dersi, öğretmen adaylarının
sorunları, çözüm önerileri

_____________________________________________________________________________________________________18

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
_____________________________________________________________________________________________________

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ DERSİNİN EĞİTİM FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
(İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Yrd. Doç.Dr. Hatice Kadıoğlu Ateş
Serkan Kadıoğlu

Eğitim psikolojisi dersi eğitim fakültesi birinci sınıf öğrencilerine gelişim ve öğrenme psikolojisinin birleşimi
olarak verilen bir öğretmenlik meslek dersidir. YÖK’te verilen açıklamalara uygun olarak ilgili dersin içeriğinde
şu konular işlenir: Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili
temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen
faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme,
öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim
sürecine etkisi). Bu çalışmanın amacı, eğitim psikolojisi dersini eğitim fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin
görüşleri doğrultusunda değerlendirmektir. Araştırmanın çalışma grubu 2015-2016 eğitim öğretim yılında,
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi eğitim fakültesi Özel eğitim bölümü üstün zekalılar öğretmenliği, Türkçe
öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği programına kayıtlı olan birinci sınıf öğrencileri arasından gönüllülük
esasına uygun olarak oluşturulmuştur. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Tarama modeli
geçmişte ya da şu anda var olan bir durumu olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Çalışma
nitel bir araştırmadır. Nitel araştırma; gözlem, doküman incelemesi ve görüşme gibi bilgi alma tekniklerinin
kullanıldığı araştırmalardır. Çalışmada görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme, araştırmaya sözlü olarak veri
toplama tekniğidir. Araştırma kapsamında eğitim psikoloji dersine ilişkin öğrenci görüşleri yarı yapılandırılmış
görüşme tekniği ile toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmede araştırmacının çalıştığı konuyla ilgili açık uçlu
sorular yer alır. Araştırmacı bir görüşme formu hazırlar. Soruları katılımcılara yöneltir. Katılımcıların ayrıntılara
inebilmelerini sağlar. Her öğrenci ile 25-35 dakika yüz yüze görüşme yapılmıştır. Görüşme kapsamında
öğrencilere aldıkları eğitim psikolojisi dersini ve dersi veren öğretim üyelerini değerlendirmelerini sağlayacak
sorular yöneltilmiştir. Eğitim psikolojisi dersinin öğretmenlik bilgi ve becerilerine katkısı olup olmadığı
hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Ayrıca eğitim psikolojisi dersinin öğretim üyesini mesleki yeterliliği (sınıf
yönetimi, öğretim yöntem ve teknikleri açısından) açısından eleştirmeleri istenmiştir. Görüşme sonunda dersin
daha iyi işlenmesi için önerileri alınmıştır. Araştırma kapsamında eğitim psikolojisi dersi veren 5 öğretim üyesi
ile de görüşme yapılmıştır. Derse ilişkin görüş ve önerileri alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Eğitim psikolojisi, öğretmen eğitimi, eğitim fakültesi öğrencileri, öğrenci görüşleri.
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ALAN DEĞİŞTİREN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DURUMLARININ İNCELENMESİ (FEN VE TEKNOLOJİ ALANI
ÖRNEĞİ)

Alparslan Cihangir
Doç. Dr.Sabahattin Çiftçi
2012-2013 eğitim-öğretim yılı ile birlikte 8 yıllık kesintisiz eğitim kaldırılmış yerine, 4+4+4 eğitim sistemi
getirilmiştir. Bu geçiş ile birlikte 5 yıldan 4 yıla düşen ilkokullarda sınıf öğretmenliği fazlalığı (norm kadro)
meydana gelirken 3 yıldan 4 yıla çıkan ortaokullarda ise branş öğretmeni açığı ortaya çıkmıştır. Branş öğretmeni
açığını ortadan kaldırmak sınıf öğretmeni fazlalığını eritmek için Milli Eğitim Bakanı sınıf öğretmenliği alanında
görev yapan öğretmenlerden yan alanlarına veya lisans eğitimi farklı olup sınıf öğretmenliği yapanları da kendi
alanlarına isterlerse geçebilmeleri için bir uygulama başlatmıştır. Bu kapsamda on binlerce sınıf öğretmeni alan
değiştirerek farklı branşlara geçiş yapmıştır. Yapılan bu çalışmada sınıf öğretmenliği alanından alan değiştirerek
fen ve teknoloji alanına geçen sınıf öğretmenlerinin yeterliliklerini yaşadıkları sorunları ortaya koymak
amaçlanmıştır. Bu kapsamda sınıf öğretmenliği alanından fen ve teknoloji öğretmenliği alanına geçen sınıf
öğretmenleri ile fen bilgisi öğretmenliğinden mezun olmuş fen ve teknoloji branş öğretmenlerinin görüşleri
alınmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntem ve tekniklerine göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonunda sınıf
öğretmenliğinden Fen ve teknoloji öğretmenliğine geçiş yapan öğretmenlerin verdikleri bilgilere göre;
çoğunlukla eş durumu tayini, istenilen bölgeye tayin olabilmek ve kısmen alana olan ilgi nedeniyle geçişler
yapılmıştır. Alan değişikliği yapan öğretmenlerin çoğunluğu sınıf öğretmenliğini daha kolay, yarıya yakını ise
branş öğretmenliğinden daha kolay bulmaktadır. Alan değişikliği yapan öğretmenlerin büyük bir kısmı
yeterliliklerine
dair
olumlu
düşünmekte
ve
kendilerini
oldukça
yeterli
görmektedirler.
Anahtar kelimeler: Alan değişikliği, fen ve teknoloji, sınıf öğretmenliği

MOBBİNG: SINIRLARI ÇIZMENIN GEREKLILIĞI ÜZERINE BIR YAZI
Doç.Dr. Hülya Eşki Uğuz
Etik dışı bir hareket olan mobbing üzerine yazılanların sayısı, Türkiye’de son yıllarda bir hayli artmakla birlikte,
kavram hala net bir tanımdan uzaktır. Mevcut tanımlar büyük ölçüde subjektif bir bakış açısına dayandığı için
“kişilerarası rekabeti” “mobbing”den ya da “yasal yönetim eylemlerini” “kurbanlaştırmadan” ayırmak
zorlaşmaktadır. Bu durum, en ufak bir eleştiriyi-çatışmayı “duygusal bir saldırı”, en küçük iltifatı dahi ““duygusal
bir taciz” olarak isimlendirme tehlikesini beraberinde getirmektedir. Bu nedenle bir kez daha mobbing üzerine
konuşmak, işyerlerindeki duygusal çatışmaların iş yaşamının günlük geriliminin ya da alınganlığın ötesinde farklı
anlamlar taşıyıp taşımadığını sorgulamak gerekmektedir. Aksi taktirde kullanışlı bir kavrama dönüşen
mobbingin arkasına sığınarak tüm eleştirilerden çatışmalardan uzak kalmayı bir stratejiye dönüştüren bireyler
hem kavramı anlamsız hem de kuruluşları işlemez bir hale dönüştüreceklerdir.

Anahtar kelimeler; Duygusal saldırı, çatışma, alınganlık
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DEVRIMDEN DARBEYE MISIR DEMOKRA‘SISI’

Rukiye Saygılı
Doç.Dr. Hülya Eşki Uğuz

Seçilenlerin üzerine düşen görevleri yerine getirmemesi sonucunda ordunun ülke ve devletlerine karşı sorumlu
olduklarının altını çizen militer güçler, kendilerine göre “sözde” masumane gerekçeleri ile yirmi birinci yüzyıl
Ortadoğu’sunda yeniden karşımıza çıkmaktadır. Ortadoğu sınırları içindeki son askeri müdahale Mısır’da
yaşanmıştır. Mısır’da halk; daha adil bir gelir dağılımını, yoksulluk-yolsuzluk açmazından kurtulmayı ve
Mübarek’in şahsında temerküz eden otoriter bir yönetim yerine demokratik ilkelerle teminat altına alınacak bir
yönetim talep etmiştir. Halk direnişi, Mübarek’in iktidarını sona erdirmiştir. Mübarek rejiminin devrilmesinden
sonra Mısır siyasetinin normalleşmesinin ilk adımı olan genel seçimleri takiben Cumhurbaşkanlığı oylamasında
seçmenin yarısından fazlasının oyunu alan Mursi, Mısır’ın ilk sivil cumhurbaşkanı seçilmiştir. Meclis ve
Cumhurbaşkanlığı seçimleri neticesinde Mısır ordusu başta soğukkanlılığını korumuştur. Ancak Mısır rejiminde
söz sahibi olabilmek için Cumhurbaşkanlığı makamının önemini anlayan Ordu, izahatı zor bir yöntemle ilk olarak
Mursi’nin yetkilerini azaltmış ve en sonunda yönetime el koyarak Mısır demokrasinin eşik taşı olan Mursi’yi
görevden uzaklaştırmış yerine Genelkurmay Başkanı Sisi’yi getirmiştir. Ordunun yönetime el koyması ve
ordunun güdümündeki yargıçların seçilmiş bir Cumhurbaşkanı için idam kararı vermesi, daha fazla özgürlük
mottosu ile yola çıkan ve otoriterizme karşı bayrak açan Mısır için büyük bir ironidir. Mübarek taraftarları ile
Mısır Ordusunun bahsi geçen adımları, demokrasi adına birçok kazanımı sekteye uğratmış ve Mısır üzerinden
genelde Ortadoğu özelde ise demokrasi alanında Arap dünyasını etkileyen ters dalga sonucunda Arap
istisnacılığı tezinin tekrar gündeme gelmesine vesile olmuştur. Anlatılanların ışığında çalışmada, darbenin
ardında yatan nedenler, Orduya karşı devam eden muhalefet, Ordunun girişimlerinin Mısır demokrasi adına
yarattığı paradoks ve kayıplar, statükonun dönüşü ve Mısır siyasetinde vesayetin kurumsallaşması ele
alınacaktır.
Anahtar kelimeler: Asker-Siyaset İlişkisi, Mısır Ordusu, Müslüman Kardeşler
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ÜÇ GÜNLÜK DÜNYA İÇİN, BEŞ GÜN OKULA GİDİLİR Mİ?

Ahmet BAŞTAN
Songül BAŞTAN
Cengiz KASIMAY

Öğrencilerin kendilerine özgü düşünceler geliştirdikleri orta öğretim çağlarında, okula ilişkin düşüncelerinin
araştırılarak, eğitimsel hizmetlerden neleri beğendikleri, neleri istedikleri öğrenilerek bireylerin daha mutlu
oldukları eğitim ortamları hazırlanabilir. Araştırma bu amaçla planlanmış ve olanaklar çerçevesinde okul
ortamının yenide düzenlenmesi, sınırları aşan isteklerin de ilgililere ulaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada
özellikle öne çıkan düşünceyi özetleyen “üç günlük dünya için, beş gün okula gidiyoruz” sitemi çalışmaya başlık
olarak seçilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunun 2014-2015 eğitim öğretim yılında Anadolu Lisesinde öğrenim
gören 31 kız ve 19 erkek öğrenci olmak üzere toplam 50 öğrenci ve ilkokul, ortaokuldan 5 öğrenci de çalışmaya
katkı sunmuştur. Böylece çalışmaya katkı sunan öğrenci sayısı 55 olarak gerçekleşmiştir. Çalışma 11. sosyoloji
dersinde nitel çalışma örneği olarak planlanmış ve öğrencilerle birlikte yapılmıştır. Öğrencilerin görüşlerini
maddeler halinde yazması, görüş belirtirken okulu seviyorsa veya sevmiyorsa nedenlerini sıralaması istenmiştir.
Çalışmaya katılan öğrencilerden “genel olarak okulu seviyor musunuz? Neden” sorusuna yanıt vermeleri
istenmiştir. Araştıma sonucunda; okula karşı çıkan (alternatif pedagoglar) okulsuz toplum savunucuları ile
öğrencilerin aynı düşünceleri paylaştıkları görülmüştür. Ayrıca ülke eğitim sistemi üzerine çalışma yapan
akademisyenlerin sisteme yönelttikleri eleştiriler ile öğrencilerin düşünceleri örtüşmektedir. Türkiye’de eğitim
sistemi ve okullar öğrenciler için birer cazibe merkezi değildir. Fakat okullara yönelik eleştiriler dikkate
alındığında sistemin kökten değiştirilmesiyle sorunların ortadan kaldırılabileceği görülmektedir. Alanda yetkili
olanların en azından yapabilecekleri bir şeyler de vardır. Örneğin sınav sistemi, seçmeli dersler, ders saatlerinin
düzenlenmesi, bazı derslerin eğitim ortamları dışında alınabileceği gibi düzenlemeler yapılabilir. Aynı grup
öğrencilerle yapılan başka bir çalışmada genel olarak öğretmenlerden memnun oldukları görülmüştür. Okul
yönetimi ve öğretmenlere yönelik eleştiriler yönetmeyen öğrencilerin daha çok sistemi sorguladıkları ve
sistemden memnun olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: Okul, Ortaöğretim, Öğrenci.
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BAŞLANGIÇTAN 1917 YILINA KADAR RUS SLAVISTIK TARIHINE KISA BIR BAKIŞ

Yrd. Doç. Dr. Leyla Şener
Rus Slavistik tarihini belli başlı iki dönem altında inceleyebiliriz. Rus Slavistik tarihinin birinci dönemi Rus
halkının milli bilincinin ve kültürünün geliştiği XVIII. Yüzyılda başlamıştır. XVIII. Yüzyılın ikinci yarısından XIX.
Yüzyılın Altmışlı-Yetmişli Yıllarına dek süren bu dönemde Slavistik çalışmalarının genel olarak filoloji ve tarih
üzerine yoğunlaştığını söyleyebiliriz. XIX. Yüzyılın başında filoloji ve tarih çalışmalarının yanısıra kıyaslamalı
Slavca dilbiliminin temelleri atılmıştır. Ayrıca Rus ve diğer Slav halklarının tarihi kıyaslamalı olarak inceleme
eğilimi yine bu dönemde öne çıkmıştır. XIX. Yüzyılın Yirmili-Otuzlu Yıllarında arkeografya ve paleografya
çalışmaları, Otuzlu-Ellili Yıllarda ise özellikle Slavca dilbilgisi, Eski Slav Edebiyatları tarihi alanında çalışmalar hız
kazanmıştır. Rus Slavistik tarihinin ikinci döneminin XIX. Yüzyılın Altmışlı-Yetmişli Yıllarından 1917 Ekim
Devrimine kadar sürdüğü kabul edilmektedir. Söz konusu dönemde Slavistik artık Slavları dil, edebiyat, folklor,
tarih, kültür bakımından inceleyen kompleks bir bilim dalı olarak gelişmiştir. Yetmişli Yıllarda Moskova ve Kazan
ekollerinde, ayrıca Harkov Üniversitesi’nde yürütülen Slavca Dilbilimi çalışmaları öne çıkmaktadır. Rus Slavistik
tarihinin ikinci dönemi’nde Slavların tarihi üzerine yapılan çalışmalar yoğunluk kazanmış, döneme dünya tarihi
içerisinde Slav halklarının yeri ve rolü üzerine tartışmalar damgasını vurmuştur. Ekim Devrimi yaklaşırken
filoloji, özellikle de dilbilimi Rus Slavistik’inin önde gelen uğraşı haline gelmiştir. Rusya’da ilk Slavistik
çalışmalarının yapıldığı XVIII. Yüzyıldan itibaren 1917 Ekim devrimine kadar Slavistik alanında yaşanılan
gelişmeleri ortaya koymayı amaçlayan çalışmamızda Rus Slavistik tarihinin belli başlı dönemleri ve bu
dönemlerde öne çıkan önemli Rus Slavistler üzerinde durulmuştur.
Anahtar kelimeler: Rus, Slavistik, Filoloji, Tarih, Kültür.
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SÜRTÜNME KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN FARKLI METAL ÇİFTLERİNDE SÜRTÜNME SÜRESİNİN
MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Serdar MERCAN
Niyazi ÖZDEMİR

Endüstride ihtiyaca uygun farklı tasarımların, uygun maliyetlerde yapılabilmesinin yolu kimyasal içerikleri farklı
metal çiftlerinin birleştirilmesi ile mümkün olmaktadır. Bu amaçla günümüzde en yaygın kullanılan yöntem ise;
katı hal kaynak yöntemlerinden biri olan sürtünme kaynak yöntemidir. Bu kaynak yönteminde parçaların
birleştirilmesinde, parçaların birbirine sürtünmesi sonucunda mekanik enerjiden doğan ısı ve parçaların tam
temasını sağlamak amacıyla basınç kullanılır. İlave malzeme kullanmaksızın sıcak işlemeye maruz kalan birleşme
bölgesi tüm yüzey ve çap boyunca homojen bir forma ve yüksek kalitede, kaynak dikişine sahip olur. Sürtünme
kaynağının temel mekanizmaları; sürtünme, plastik deformasyon, ekstrüzyon ve yeniden kristalleşmedir.
Sürtünme kaynak yönteminde bağlantı kalitesini etkileyen ve sürekli kontrol altında tutulması gereken
parametreler bulunmaktadır. Bu parametreler devir sayısı (n), sürtünme basıncı (Pf), sürtünme süresi (tf), yığma
basıncı (Pu) ve yığma süresidir (tu). Bugüne kadar yapılan birçok çalışmada; başta kaynak parametrelerinin
optimizasyonu olmak üzere yöntemin incelenmesi ve farklı malzeme çiftlerinin birleştirilerek yöntemin
uygulama alanlarının geliştirilmesi günümüzde de devam etmektedir.
Bu çalışmada farklı kimyasal içeriklere sahip olan AISI 2205 dubleks paslanmaz çelik ve düşük karbonlu AISI 1020
metal çiftlerini sürtünme kaynak yöntemi ile birleştirilmesinde, kaynak parametrelerinden biri olan sürtünme
süresinin, bağlantı kalitesine etkisi araştırılmaktadır. Bu amaçla sabit devir sayısı ve sabit sürtünme basıncı
altında farklı sürtünme süreleri kullanılarak numuneler birleştirilmiştir. Hazırlanan numunelerin makroskobik
değerlendirmeleri yapılmış numunelerin mekanik özellikleri çekme ve yorulma deneyleri ile belirlenmiştir.
Sürtünme süresinin bağlantı arayüzeyine etkileri mikrosertlik ölçümleri ve mikroyapı incelemeleri ile
tamamlanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda sürtünme süresine bağlı olarak mikroyapı ve mekanik
özelliklerin değiştiği tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Sürtünme kaynağı, Benzer olmayan metallerin kaynağı, Mekanik özellikler, Mikroyapı
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ESKİ HARFLİ ÇOCUK GAZETESİ ETFÂL’DE DEĞERLER

Şerife Akpınar
Aliye Nur Ercan

Değerler bir toplumu ayakta tutan direkler gibidir. Bu nedenle toplumlar, sahip oldukları değerleri gelecek
nesillere aktarma eğilimindedirler. Değerlerin dikte edilerek verilmeye çalışılması bireylerde olumsuz bir tutuma
neden olabilir. Onları isteksiz ve öğrenmeye kapalı duruma getirebilir. Oysa bireye fark ettirmeden uygulanacak
farklı yöntem ve materyallerle değer aktarımı daha etkili olacaktır. Çocukların ilgileri ve gelişim düzeyleri
dikkate alınarak hazırlanmış gazete ve dergilerde yer alan metinler de bu amaçla kullanılabilecek araçlardandır.
Metinler yoluyla, kazandırılmak istenen değere yönelik ifadeler çocuğa sunulur. Metnin kahramanıyla
özdeşleşen çocuk; hangi durumda nasıl davranması gerektiğini, eylemleri sonucunda başına gelebilecekleri
onlardan öğrenerek tecrübe kazanabilir. Sonucunda doğru ve güzel davranışları sergilemeye yönelir.
Bu çalışma ile, eski harfli çocuk gazetelerinden olan Etfâl (1875)’de yer alan metinlerdeki değerlerin ortaya
konulması amaçlanmıştır. Gazetenin yayımlandığı dönem kadar günümüz çocuklarının da bu metinlerden
çıkaracakları dersler vardır. Şüphesiz ki geçmişi bilmek, bugünü ve yarını anlamaya yardımcı olacaktır.
Çalışma kapsamında toplamda yirmi üç sayıdan ibaret olan Etfâl gazetesinin tüm sayıları doküman analizi
yöntemi kullanılarak incelenmiş ve metinlerde yer alan değerler belirlenmiştir. Birden çok değer içeren metinler
sınıflandırılırken baskın olan değer tercih edilmiştir. Değerlendirmede uzlaşıya varılan başlıklar, metinlerden
alınan örneklerle alfabetik olarak (ana-babaya hürmet, birlik olma, çalışkan olma, dostluk, edepli olma, eğitimöğretime önem verme, inançla ilgili değerler, kibirden uzak durma, sağlıklı olmaya özen gösterme, saygılı olma,
tutumlu olma, ulusal değerleri tanıma, yardımsever olma, zamanı doğru kullanma ve diğer değerler)
sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Etfâl, çocuk gazetesi, değer

YÖNETİMDE SÖYLEMSEL POLİTİKALAR ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA
Sevtap Sarıoğlu Uğur
Yönetimin birçok tanımı olmakla birlikte kısaca başkaları ile iş görme sanatı olarak ifade edilmektedir. Böylelikle
yöneten, yönetilen ve işletmenin diğer girdi unsurlarının bir arada düzenli, kaliteli ve verimli işler çıkarabilmesi,
birbirleri ile olan etkileşime ve iletişimin kuvvetine bağlı olduğu söylenebilir. Nitekim çalışanlar ile yöneticiler
arasında öyle bir bağ kurulabilir ki bazen tamamen sessiz kalarak bazen mutlaka etkili iletişim yöntemlerinden
birini kullanarak bazen de zaman, ortam fark etmeksizin örgütsel sesliliği kullanarak örgüt içi ve örgüt dışı
yönetimsel faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte son günlerde “retorik” kavramının ve öneminin,
yönetim literatüründe yapılan akademik çalışmalarda yer aldığı görülmektedir. Ayrıca “tatlı dil yılanı deliğinden
çıkarır” atasözünde olduğu gibi yöneticinin çalışanına karşı kullandığı hoş bir söylem veya hitap şekli, çalışanında
sonsuz güven, çalışma hissi kısaca motivasyonunu tetikleyici bir etki yaratabilir. Bu çalışma, “ etkili iletişim,
örgütsel seslilik, örgütsel sessizlik, hitabet sanatı ve retorik” kavramlarının örgütsel davranış açısından yönetici
ve çalışan için ne denli önem arz ettiğini ortaya koymak amacıyla nitel bir literatür derleme çalışması olarak
yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Etkili iletişim, örgütsel seslilik, örgütsel sessizlik, hitabet sanatı, retorik.
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TÜRK MILLI EĞITIMININ TEMEL İLKELERININ UYGULANMASI VE DEĞIŞIKLIK ÖNERILERINE İLIŞKIN PAYDAŞ
GÖRÜŞLERININ BELIRLENMESI

Doç. Dr. Yavuz Erişen
Arş. Gör. Belkıs Çeri

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 1973 yılında çıkarmış olduğu ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda
(METK) Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı,
öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve devletin eğitim ve öğretim alanındaki
görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümler bir sistem bütünlüğü içinde kapsanmaktadır. Halen yürürlükte
olan temel kanunda ifade edilen maddelerin günümüzün eğitim ihtiyaçlarına cevap verme ve eğitim
ortamlarında uygulanma durumunun araştırılması önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı, METK
içerisinde birinci bölüm, ikinci kısımda yer alan Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri (TMETİ)’nin uygulanması ve
değişiklik önerilerine ilişkin paydaş görüşlerini incelemektir. Araştırma, katılanların deneyimlerini ve bilgilerini
kaynak olarak ele alması bakımından nitel araştırma türlerinden olgubilim çalışması niteliğindedir. Araştırmanın
çalışma grubu amaçlı örnekleme çeşitlerinden kartopu örneklem alma tekniğine uygun olarak, 2014-2015
yılında MEB’e bağlı devlet okullarında görev yapmakta olan 20 öğretmen, 16 okul müdür ile bu kurumlarda
denetim görevi yürüten 11 Milli Eğitim Denetçisi olmak üzere toplam 47 eğitimciden oluşmaktadır. Veriler
görüşme tekniğiyle toplanmış ve betimsel analiz tekniğiyle analiz edilerek araştırmacı teyidi alınmıştır. Çalışma
sonunda paydaşların; TMETİ’de yer alan “eğitim hakkı, süreklilik, karma eğitim ve her yerde eğitim”
maddelerinin eğitim ortamlarında olumlu uygulama örneklerinin olduğunu, bunun yanı sıra; “ferdin ve
toplumun ihtiyaçları, yöneltme, fırsat ve imkân eşitliği, demokrasi eğitimi, bilimsellik, planlılık” gibi maddede ise
çokça anlaşılmayan kısımların olduğu ve uygulanmasında aksaklıkların yaşandığını ifade ettikleri belirlenmiştir.
Ayrıca bazı maddelerin düzeltilmesi, bazılarının ise çıkarılması ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek daha
güncel içerikte maddelerin yer alması gerektiği ifade edilmiştir. Değerler eğitimi, okulsuz toplum, mesleki teknik
eğitim, sağlıklı yaşam eğitimi, iyi vatandaşlık, yaratıcılık, yerellik (durumsallık) ve yabancı dil öğrenme TMETİ’ye
eklenmesi önerilen maddeler arasındadır.
Anahtar kelimeler: Türk Milli Eğitimi, Milli Eğitim Temel Kanunu, Temel İlkeler, Nitel Araştırma, Olgubilim
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GELİR VERGİSİ KANUNU TASARLAMAK: İLKE VE TEKNİK

Yrd. Doç. Dr. Eda Özdiler Küçük

Türk vergi hukuku bakımından temel kaynaklar arasında yer alan 2575 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 213
sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu reform süreci
içerisindedir. Gelir Vergisi reformuna ilişkin tespit ve öneriler bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. Tebliğde,
Gelir Vergisi Tasarı Taslağında yer alan Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi Kanunlarının birleştirilmesinin hukuk ve
kamu maliyesi bakımından sonuçları yanında, Türk Gelir Vergisi sistemine kaynak teşkil eden Alman Gelir Vergisi
uygulamasında 2009 yılından bu yana yer alan ve özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde geçerli olan emek gelirleri
ile sermaye gelirlerinin ayrılarak farklı vergi tarifelerine tâbi tutulması anlamına gelen ikili gelir vergisi sistemi ile
Baltık ülkelerinde başarılı biçimde uygulanmakta olan tek (düz) oranlı gelir vergisi sisteminin Türkiye
bakımından uygulanabilirliği tartışılacaktır. Türkiye’de mevcut artan oranlı gelir vergisi sistemi uygulamasının
ödeme gücünü kavramakta yetersiz kaldığı, gelir vergi sistemi oluşturulurken artan oranlı ya da düz oranlı vergi
sistemi tasarlanmasının bir vergi politikası tercihi olduğu, bunun yanında indirim, istisna, muafiyet ve negatif
gelir vergisi uygulamalarının mali güce göre vergilendirme ilkesini tamamlayıcı özelliği olduğu hususları
vurgulanacaktır. Sistem oluşturulması bakımından pusula hangi yolu gösterirse göstersin, doğru yön, anayasal
ilkeler çerçevesinde kamu maliyesinin kaynak tahsisi, adil gelir dağılımı ve istikrar amaçlarına uygun yasa
yapımıdır.
Anahtar kelimeler: Kamu maliyesi, gelir vergisi, vergi hukuku

ÖRGÜTSEL ÇEKICILIĞIN POZITIF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLAR SONUCU PSIKOLOJIK SERMAYEYE ETKILERI: KONYA
İLI SÜT VE ET ENTEGRE TESISLERINDE UYGULAMA ÖRNEĞI

Prof.Dr. H. Serdar Öge, Selçuk Üniversitesi
Öğr. Gör. Esra Yıldız Karamanoğlu, Mehmetbey Üniversitesi
Öğr. Gör. Nezahat Koçyiğit, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Günümüz bilgi ekonomisinde rekabet edebilirliğin önemli şartlarından biri de nitelikli, yetkin ve verimli iş göreni
işletmede tutmaktır. Bu açıdan “örgütün çekiciliği” önem arz etmektedir. Örgütlerin rekabet avantajını elde
etmesinde etkili olan bir diğer yaklaşım, merkezinde pozitifliğin olduğu bir yaklaşımdır. Bireylerin hedeflenen
amaçlar doğrultusunda rekabet avantajı elde edebilmelerine ilişkin, onların zayıflıkları veya aksaklıklarından
daha çok, güçlü taraflarının ortaya çıkarılması ve geliştirilmesiyle ilişkilidir.
Bu çalışmada Konya İli Süt ve Et Entegre Tesisleri’nde araştırmaya katılmayı kabul eden çalışanlar arasından
kolayda örneklem yöntemiyle katılımcılar seçerek, örgütsel çekicilik algısının pozitif örgütsel davranışa yani
psikolojik sermaye düzeyine etkileri incelenmiştir. Araştırmaya 85 çalışan katılmıştır. Verilerin toplanması için
oluşturulan anket formunda katılımcılara ilişkin demografik bilgiler, “Örgütsel çekicilik ölçeği” ve “Psikolojik
sermaye ölçeği” yer almıştır. Örgütsel çekicilik ölçeği 15 maddeli 5’li Likert tipinde 3 boyutlu bir ölçek iken
psikolojik sermaye ölçeği 24 maddeli 6’lı Likert tipinde 4 boyutlu bir ölçektir. Ölçeklerin demografik özelliklere
göre değişim gösterip göstermediği Bağımsız Örneklem t Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi ile belirlenmiştir.
Ölçekler ve Alt Boyutların kendi aralarındaki ilişkileri Pearson Korelasyon ve Spearman’s Rho Korelasyon
Katsayısı ile incelenmiştir. Ayrıca Örgütsel Çekicilik algısının Psikolojik Sermaye üzerine etkisi Basit Doğrusal
Regresyon Analizi ile tespit edilmiştir. İstatistiksel anlamlılık için p<0.05 değeri kullanılmıştır. Yapılan analiz
sonucunda örgütün çekicilik algısı ile iş görenlerin psikolojik sermayeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ve
pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, örgütün çekiciliğine dair algıların iş görenlerin psikolojik
sermayeleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Örgütsel Çekicilik, Pozitif Örgütsel Davranış, Psikolojik Sermaye, Üretim Sektörü
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NEWTON VE RİEMANN İNTEGRALLERİ

Rabil AYAZOĞLU(Mashiyev)

Bu çalışmada Newton ve Riemann integralleri arasındaki farklılıklar ile benzerlikler hakkında gerekli olduğu
kadar yeterli de olduğunu düşündüğümüz bazı bilgileri uygun örnekler ile birlikte sunmaya çalışacağız.
Tanım. f fonksiyonunun [a,b] aralığındaki F(b)-F(a) farkına, f' nin [a,b] aralığındaki Newton integrali denir ve bu
integral (N)∫_{a}^{b}f(x)dx ile gösterilir. Ayrıca, (N)∫_{a}^{b}f(x)dx=F(x)|b/a┊ formülüne Newton-Leibnitz
formülü denir. Burada F:I→R fonksiyonuna f nin bir ilkeli denir.
Rolle Teoreminin sonucu olarak, eğer fonksiyon [a,b] aralığında 1. tür süreksizlik noktasına sahip ise o zaman
Newton integralinin mevcut olmadığı kanıtlanabilir. Ayrıca, Newton integralinde fonksiyon sınırsız da olabilir.
Riemann integralinin tanımını vermeyip, sadece Riemann integralinin hangi koşullarda var olacağını ifade
edeceğiz. Riemann integralini (R)∫_{a}^{b}f(x)dx ile göstereceğiz. Bilindiği üzere, eğer f fonksiyonu [a,b]
aralığında sınırlı ve sayılabilir sayıda süreksizlik noktasına sahip ise, o zaman f' nin bu aralıkta Riemann integrali
vardır. Dolaysıyla Newton ve Riemann integrallerinin var olması için f fonksiyonunun [a,b] kapalı aralığında
farklı koşulları sağlaması gerekir ve bu integraller her zaman çakışmazlar. Bu durumu aşağıdaki örnekler
üzerinde inceleyelim.
Örnek. f(x)={
2xsin(1/(x²))-(2/x)cos(1/(x²)), x≠0,
0
, x=0,
ele alalım. Bu fonksiyonun ilkelin F(x)={
x²sin(1/(x²)), x≠0,
0

, x=0,

olur. Bu fonksiyonun (N)∫₀¹f(x) dx integrali vardır; ancak, (R)∫₀¹f(x)dx integrali mevcut değildir. Çünkü, f
fonksiyonu [0,1] aralığında sınırlı değildir.
Örnek. f(x)=sgnx fonksiyonunu inceleyelim. Bu fonksiyon sadece x=0 noktasında süreksizlik noktasına sahiptir.
Ayrıca, [-1,1] aralığında (R)∫₋₁¹f(x)dx integrali var ancak (N)∫₋₁¹f(x)dx integrali mevcut değildir. Çünkü, F′(x)=f(x)
fonksiyonu 1-inci tür süreksizlik noktasına (noktalarına) sahiptir. Böylece (N)∫₋₁¹f(x)dx≠(R)∫₋₁¹f(x)dx olduğu elde
edilir.
Sonuç. Eğer f fonksiyonu [a,b] aralığında sürekli ise o zaman ∫_{a}^{b}f(x)dx integrali Newton ve Riemann
anlamında integrallenebilirdir ve (N)∫_{a}^{b}f(x)dx=(R)∫_{a}^{b}f(x)dx eşitliği mevcuttur.

Anahtar kelimeler; Newton, Riemann integralleri.
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MULTIPLE SMALL SOLUTIONS FOR P(X)-SCHRÖDINGER EQUATIONS IN ℝ^{N} WITH SUBLINEAR
NONLINEARITIES

R. Ayazoglu (Mashiyev)

Multiple small solutions for p(x)-Schrödinger equations in ℝ^{N} with sublinear nonlinearities

In the present paper, we are concerned with the following p(x)-Schrödinger problem:
-Δ_{p(x)}u+V(x)|u|^{p(x)-2}u=f(x,u) in ℝ^{N}, u∈W^{1,p(x)}(ℝ^{N}), #$P$

where N≥2, Δ_{p(x)}u:=div(|∇u|^{p(x)-2}∇u) is the p(x)-Laplacian operator, V∈C(ℝ^{N},ℝ) potential satisfies
some mild conditions. Without any growth condition for the nonlinear term f(x,u) on u at infinity, by using
variational approach and Krasnoselskii's genus theory, we obtain a sequence of solutions converging to zero in
some variable exponent Sobolev spaces .
We assume that functions p, V and f satisfy the following conditions:
(p): The function p:ℝ^{N}→ℝ is Lipschitz continuous and

p⁻(ℝ^{N}):=inf_{x∈ℝ^{N}}p(x)≤p(x)≤p⁺(ℝ^{N}):=sup_{x∈ℝ^{N}}p(x).

(V₁): V∈C(ℝ^{N},ℝ), inf_{x∈ℝ^{N}}V(x)>0 and there are constants r>0 and α>0 such that for any b>0,

lim_{|y|→+∞}m({x∈B_{r}(y):((V(x))/(|x|^{α}))≤b})=0,
where m(.) denotes the Lebesgue measure.
(f₁): There exist an x₀∈ℝ^{N} and a constant r₀>0 such that B_{r₀}(x₀) such that
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liminf(inf_{x∈B_{r₀}(x₀)}((∫₀^{t}f(x,s)ds)/(|t|^{p⁻(B_{r₀}(x₀))})))>-

∞,limsup(inf_{x∈B_{r₀}(x₀)}((∫₀^{t}f(x,s)ds)/(|t|^{q⁺(B_{r₀}(x₀))})))=+∞
with q⁺(B_{r₀}(x₀))<p⁻(B_{r₀}(x₀));
(f₂): f∈C(ℝ^{N}×[-δ,δ],ℝ) with δ>0 and a nonnegative function g∈L^{((p(x))/(p(x)-q(x)))}(ℝ^{N})∩L^{∞}(ℝ^{N}),

q∈C(ℝ^{N})∩L^{∞}(ℝ^{N}) and 1<q(x)<p(x)≪p^{∗}(x) such that |f(x,t)|≤g(x)|t|^{q(x)-1} for all |t|≤δ and

x∈ℝ^{N};

(f₃): f is an odd function according to t, that is, f(x,t)=-f(x,-t) for all t∈ℝ and for all x∈ℝ^{N}.
Theorem. Assume that conditions (p),(V₁) and (f₁)-(f₃) hold. Then problem (P) has infinitely many solutions.

Keywords: Variable exponent Lebesgue--Sobolev spaces; p(x)-Laplace operator; Schrödinger equation.

_____________________________________________________________________________________________________30

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
_____________________________________________________________________________________________________

AN EXAMINATION ON BENEFITS OF DIFFERENT LEARNING AREAS FOR SCHOOL IMPROVEMENTS AND
EVALUATIONS

Okul Önc. Öğr. Müzeyyen Akyüz

In 21st century; learning is executed by robots, computers, other technological tools and devices. All reasons of
cases relates to reducing teacher’s duties or responsibilities to exposure students to supply effective learning.
However, local education centers are re-designed in many cities on the world. Globalization and needs occur
several special needs on educational-news. By the way; Erasmus+, Comenius and Socrates Programs are
interested by teachers, bachelor science or master programming students.
Effective approaches are examined by lots of researchers in several topics-framed of schools planning,
headteachers, educators and learning-outcomes focused on processing analytically and holistically. Can be able
to understand and meet several examples like; libraries, children museum and science centers from the world
are targeted to encourage educators and create new perspective by innovative benefits and effects.
Survey data collected in period 2009-2016. A state library and school had been investigated while I’m studying
at education faculty. A public library and children museum were visited and science center activities were
watched in 2014 and this science center was visited again in 2016, so data of institutes are organized focus on
date of visit chronologically. State library photos are acquired from library of government website and the
others collected by qualitative observation method.
Surveys places will be inspire to designing new libraries, labs or museums in schools or organize effective
events in schools or local education places. After all findings, school located on distance between school and
other learning places are detected as parents-teachers and school improvements’ supporter by activities.

Keywords: libraries, child-museum, school-improvement, science-center, effective-learning
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İKTİDARDAKİ VE MUHALEFETTEKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN E-YÖNETİŞİMİ VE KAMUOYU
ARAŞTIRMALARI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

Uzman Gülsüm Şimşek

Çalışmada, küreselleşme süreciyle gelişen siyasi, ekonomik, teknolojik ve iletişim imkânlarının değişimiyle
ortaya çıkan “e-yönetişim” kavramı, büyükşehir belediyelerindeki yerel yönetimlerde yurttaşların yönetime web
tabanlı katılımı ve kamuoyu araştırmalarının nitelikleri üzerine değinilecektir. Bu bağlamda öncelikle söz konuşu
e-yönetişim, yerel yönetimlerde büyükşehir belediyeleri konularına dair literatür taraması yapılacak, ikinci
aşamada iktidardaki ve muhalefetteki büyükşehir belediyelerinin web tabanları üzerinde katılım araçları ve web
tabanında “anket” görseli bulunan büyükşehir belediyelerinin kamuoyu araştırmaları tespit edilecektir. Web
tabanında “anket” görseli bulanan ilgili büyükşehir belediyelerinin web tabanı üzerinden halkın yönetime
katılımına ne derecede önem verdiğini ortaya koyabilmek için Basın ve Halkla İlişkiler Birimleri ile telefon
aracılığıyla görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler neticesinde elde edilen veriler mevcut durumu betimlemek
amacıyla frekans analizine dayalı içerik analizi ile açıklanmaya çalışılmıştır.
Çalışma kapsamında 18.12.2015-20.12.2015 tarihleri arasında 18’i AKP, 6’sı CHP, 3’ü MHP ve 3’de DPT’ye
büyükşehir belediyesi incelenmiştir. Belediyelerin web tabanlarının tümünde sosyal medya ve iletişim
adreslerinin bulunduğu görülmektedir. Çağrı hattı, beyaz-mavi masa ya da çözüm masası-bilgi istek ve şikâyet
olarak nitelendirilen iletişim kanalları aynı amaca hizmet etmektedir.
Büyükşehir belediyelerinin web sitelerindeki anket görselleri incelendiğinde vahim bir tablo ortaya çıkmaktadır.
Hatay ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hariç diğer belediyelerin anket görselleri altında herhangi bir veriye
rastlanmamaktadır ya da anket soruları genel itibariyle web sitesiyle ilgili birkaç yüzeysel sorudan ibarettir.
Belediyelerin Basın ve Halkla İlişkiler birimleriyle yapılan görüşmeler neticesinde de belediyelerin kamuoyunu
araştırmak ve halkın beklentilerini, isteklerine doğru cevaplar verebilmek amacıyla anketlere yetirince önem
vermedikleri görülmekte, büyükşehir belediyeleri tarafından yapılan anketlerin soruları ve sonuçları paydaşlar
ile paylaşılmamaktadır. Anketleri hazırlayanlar konuyla ilgili yeterli donanıma sahip değildir. Araştırma
neticesinde iktidardaki ve muhalefetteki partilere ait olan belediyelerin e-yönetişimde kamuoyu
araştırmalarında başarısız olduğu ve hedef kitleyi tanıma açısından son derece önemli bir yere sahip olan
anketlere önem vermedikleri gözlemlenmiştir.
Anahtar kelimeler; Büyükşehir belediyesi, E-yönetişim, anket
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ÇOCUKLARDA İNSÜLIN UYGULAMASI SIRASINDA AĞRIYI AZALTMADA İKI FARKLI YÖNTEMIN ETKINLIĞININ
ARAŞTIRILMASI: BUZZY-SHOTBLOCKER

Doç.Dr. Nejla Canbulat Şahiner Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Yrd.Doç.Dr. Ayşe Sonay Türkmen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Yrd.Doç.Dr. Ayfer Açıkgöz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Prof. Dr. Enver Şimşek Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji
Prof. Dr. Birgül Kırel Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji
Araştırma, Tip 1 diyabetli çocukların insülin iğnesi uygulaması sırasında oluşacak ağrıdan korunmasında soğuk
uygulama ve vibrasyon (Buzzy) ile shutblockerın etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla deneysel olarak
planlandı. Yöntem: Araştırma Tip 1 diyabetli ve insülin uygulanan 7-11 yaş grubu çocuklarda yürütüldü.
Araştırma kapsamına alınan çocuklar Buzzy, shotblocker ve kontrol grubu olmak üzere randomize olarak üç
gruba ayrıldı. Girişimsel ağrı düzeyleri çocuk ve gözlemci değerlendirmesiyle ölçüldü. Elde edilen veriler yüzde
ve ki kare ile değerlendirildi. Temel Sonuçlar: Araştırma gruplarında çocukların ağrı düzeyleri arasında
bulundu
(p<0.05).
istatistiksel
olarak
anlamlı
farklılık
Anahtar kelimeler: Tip 1 diyabet, çocuk, buzzy, shotblocker

VENTRAL KOHLEAR ÇEKIRDEKTE BULUNAN ERG KANALLARININ UYARILABILIRLIK VE ATEŞLEME DESENI
ÜZERINE ETKISI

Caner Yıldırım, Cahit Bağcı, Ramazan Bal
ERG kanalları (Kv 11), voltaj bağımlı potasyum kanal ailesine ait olan, kendi içerisinde ERG1 (Kv 11.1), ERG2
(Kv11.2), ERG3 (Kv11.3) olmak üzere üç alt tipi bulunan bir iyon kanalı grubudur. Nöronlarda potasyum
kanalları, aksiyon potansiyelinin repolarizasyon fazından sorumlu olup, ateşleme frekansını kontrol eder ve zar
potansiyelini belirler. Kohlear çekirdekte ERG kanallarının elektrofizyolojik özellikleri daha önce çalışılmamıştır.
Bu bağlamda bu çalışma ilgili çekirdekteki ilk çalışma olacaktır. Kohlear çekirdek kohleadan gelen tüm efferent
çıkışları alan çıkıcı işitme yolundaki ilk çekirdektir. Koklear çekirdeğin ventral kısmında yıldız (stellate), çalı
(bushy) ve ahtapot (octopus) olmak üzere morfolojik, fizyolojik ve biyofiziksel açıdan birbirinden farklı üç hücre
tipi karakterize edilmiştir. Bu çalışmada adı geçen nöronlarda ERG kanallarının biyofiziksel, farmakolojik
özellikleri ve fonksiyonel rolleri ilk defa ortaya konmaya çalışılması amaçlanmıştır. ERG kanallarının
elektrofizyolojik karakterizasyonu için yama kenetleme (patch clamp) tekniği kullanılmıştır. 14-18 günlük fareler
anestezi altında dekapite edildikten sonra vibratom ile kohlear çekirdekten 175 μm kalınlığında kesitler alındı.
Bu kesitler önceden hazırlanmış olan ve sürekli oksijenlenen 33 °C sıcaklıkta sabitlenmiş olan yapay beyin
omurilik sıvısında bekletildi. Daha sonra hücrelerden tüm-hücre (whole cell) konfigürasyonu kullanılarak hücre
içi kayıtlar alındı. ERG kanal akımını karakterize etmek için ERG kanal blokörü olan terfenadin (10 µM) kullanıldı.
Çalışma neticesinde terfenadinin erg kanalları üzerinde spontan aktiviteyi arttırıcı etkisi olduğu görüldü.
(p˂0.001). Spontan olarak ak f olmayan nöronlarda ise kare pulse ile indüklenen akım klamp kayıtlarında
aksiyon potansiyeli sayısını arttığı belirlendi. (p˂0.001). Sonuç olarak elde edilen bulgular ERG kanallarının
ateşleme frekansını kontrol ettiğini göstermektedir.
Anahtar kelimeler: ERG kanalları, yama kenetleme, elektrofizyoloji, kohlear çekirdek
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ÇOCUK OYUN ALANLARINDA YAŞANILAN PROBLEMLERIN GÖZLEMSEL DEĞERLENDIRILMESI

Doç.Dr. Nejla Canbulat Şahiner Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Yrd. Doç.Dr. Ayşe Sonay Türkmen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Amaç: Çocukların oyun alanında yaşadıkları problemleri Karaman ili örneğinde ortaya koymayı ve yapılması
gerekenler konusunda öneriler getirmeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırma verileri Mayıs-Haziran 2016
tarihleri arasında toplanmıştır. Karaman İlindeki toplam 118 oyun parkından rastgele olarak 60 park belirlenmiş
ve her bir parkta 1 saat gözlem yapılarak çocukların karşılaştıkları güçlükler tespit edilmiştir. Veriler yüzde ile
değerlendirilmiştir. Temel sonuçlar: Çocuk parklarından en fazla 6-12 yaş grubu (%40.9) faydalanmaktadır.
Çoğunluğu (%85) ebeveynleri ile birlikte parka gelmektedir. En fazla salıncak (%95) ve kaydırak (%85)
kullanılmaktadır. Çocukların %60’ı düştüğü, %28.3’ ünün ise çeşitli nedenlerle yaralandığı belirlenmiştir.
Tartışma: Türkiye’de farklı büyüklükteki kentler için yapılan araştırmalar, çocuk oyun alanlarına ayrılmış
alanların son derece yetersiz olduğunu, güvenlik ve sağlık standartları açısından sorunların yaşandığını
bulgulamaktadırlar. Araştırma grubunda yer alan parkları kullanan çocukların düşme ve yaralanma durumlarının
yüksek olduğu görüldü.
Anahtar kelimeler: Çocuk, oyun parkı, anne

ÇOCUKLARA GÜVENLI ÇEVRE OLUŞTURMADA EN ÖNEMLI ETKEN ÇOCUK PARKLARININ PROFIL
DEĞERLENDIRMESI

Doç. Dr. Nejla Canbulat Şahiner Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sonay Türkmen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Bu çalışmada Karaman Merkez’de bulunan parkları değerlendirmek, çocuk sağlığını tehlikeye sokan elverişsiz
parkları tespit ederek profilini değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Araştırma verileri Nisan-Haziran
2016 tarihleri arasında toplanmıştır. Karaman İlindeki tüm çocuk parkları fiziksel olarak değerlendirilmiştir
(N=118). Değerlendirme kriterlerinde araştırmacılar tarafından ilgili yönetmelik ve literatür bilgileriyle
oluşturulan değerlendirme formu kullanılmıştır. Veriler yüzde ile değerlendirilmiştir. Temel Sonuçlar: Karaman
ilindeki oyun parklarının %97.5’inin zemininin taş olduğu, %95.8’inin engelli oyun alanı olmadığı belirlenmiştir.
Çocukların güvenli ortamda oyun oynamalarını sağlayacak çitlerin (%94.9) ve sokak hayvanlarından korunma
nın (%98.3) yetersiz olduğu görüldü. Tartışma: Oyun alanları hitap ettikleri yaş grupları, biçimsel yapıları,
görsellikleri ve yeterlikleri açısından farklılıklar göstermektedir. Çocuk oyun alanları konum, ilgi çekicilik, mekân
kullanımı, doğa ile bütünleşme ve güvenlik gibi özellikler yönünden incelenebilir. Çalışmamızda oyun parklarının
biçim, kullanışlılık ve güvenlik konularında istenen düzeyde olmadığı belirlendi.
Anahtar kelimeler: güvenli çevre, çocuk, oyun parkı
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ÖĞRETMENLERİN AKADEMİK İYİMSERLİK ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI VE BAZI DEĞİŞKENLER
AÇISINDAN İNCELENMESİ

Prof.Dr. Ercan Yılmaz
Metin Uğuz
Doç.Dr. Ali Ünal
Bu araştırmanın amacı, okullarda görev yapan öğretmenlerin akademik iyimserlik düzeyinin örgüt bağlılık,
cinsiyet, branş, kıdem yılı, öğretmen ve öğrenci sayısı, okul türü değişkenleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubu Konya İli merkez ilçelerinde
ilkokul, ortaokul ve lisede görev yapan 316 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Wayne K. Hoy
(2006) tarafından geliştirilen, Duygu TÜRKOĞLU ve Hasan DEMİRTAŞ tarafından Türkçe’ ye uyarlanan 19
maddelik “Okul Akademik İyimserlik Ölçeği” ve Mehmet ÜSTÜNER tarafından geliştirilen 17 maddelik
“Öğretmenler İçin Örgütsel Bağlılık” ölçeği kullanılmıştır. Toplanan veriler üzerinde aritmetik ortalama, standart
sapma, t testi, tek yönlü varyans analizi ve ANOVA gibi farklı çıkarımsal analizler yapılmıştır (p<0.05). Araştırma
sonucunda öğretmenlerin akademik iyimserlik düzeyinin alt boyutu öz yeterlilik, güven ve akademik boyutları
ile cinsiyet, branş, öğretmenlerin kıdem yılı, okul türü, okuldaki öğretmen sayısı, okuldaki öğrenci sayısı arasında
anlamlı bir fark olduğu gözlenmiş bunun yanında okulun bulunduğu yer, okulda kurs açılmasına karşın görüşleri
arasında anlamlı bir fark olmadığı gözlenmemiştir. Ayrıca akademik iyimserlik ile örgütsel bağlılık arasında
anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir.
Anahtar kelimeler: Akademik İyimserlik, Okul Akademik İyimserliği, Örgütsel Bağlılık, Öz Yeterlik, Güven,
Akademik Vurgu.

MELEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Prof.Dr. Ercan Yılmaz
Zafer Sonel
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Özaslan
Bu araştırma, melek lisesi öğrencilerinin benlik saygısı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesini
amaçlamaktadır. Araştırmanın veri toplama grubunu, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Selçuklu Türk Telekom
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında öğrenim gören 91 kadın 209
erkek toplam 300 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama sürecinde, araştırmacı tarafından
geliştirilen kişisel bilgi formu, öğrencilerin benlik düzeylerini belirlemek için Arıcak (1999) tarafından geliştirilen
Benlik Saygısı Ölçeği kullanmıştır. Verilerin analizinde t testi ve ANOVA uygulanmıştır. Cinsiyete göre,
öğrencilerin benlik düzeyi alt boyutlarından benlik değeri, kendine yetme, başarma ve üretkenlik puan
ortalamaları anlamlı bir fark gözlenirken depresif duygularım puan ortalamalarında anlamlı bir farklılık
gözlenmemiştir. Bu okula isteyerek mi geldiniz değişkenine göre, öğrencilerin benlik düzeyi alt boyutlarından
benlik değeri, özgüven, depresif duygularım, kendine yetme, başarma ve üretkenlik puan ortalamalarında
anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Bölüme göre, öğrencilerin benlik düzeyi alt boyutlarından benlik değeri
puan ortalamaları anlamlı farklılık gösterirken, özgüven, depresif duygularım, kendine yetme, başarma ve
üretkenlik puan ortalamalarında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Sınıfa göre, öğrencilerin benlik düzeyi alt
boyutlarından benlik değeri, kendine yetme puan ortalamalarında anlamlı bir farklılık gözlenirken özgüven,
depresif duygularım, başarma ve üretkenlik puan ortalamalarında anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir. Ailenin
ortalama aylık gelirine göre, öğrencilerin benlik düzeyi alt boyutlarından benlik değeri, özgüven, depresif
duygularım, başarma ve üretkenlik puan ortalamalarında anlamlı bir fark gözlenirken kendine yetme puan
ortalamalarında anlamlı bir fark gözlenmemiştir.
Anahtar kelimeler: Benlik, benlik saygısı, Meslek lisesi öğrencileri
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ÖĞRETMENLERİN TAKIM ÇALIŞMASI ALGILARININ İŞ MOTİVASYONULARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Prof. Dr. Ercan Yılmaz,
Zeki Gün,
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Özaslan

Örgütlerin hayatta kalması ve gelişebilmesi için yeniliğe açık olmaları gerektiği kabul edilen bir gerçektir. Takım
çalışması örgütlere bu yeniliği sağlayacak gerekli zemini temin etmektedir. Bu araştırmanın amacı
öğretmenlerin takım çalışması algısının iş motivasyonları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve bununla ilgili
önerilerde bulunmaktır. Bu kapsamda Konya ili Meram ilçesinde çalışan 147 öğretmene beşli likert tipinde
hazırlanmış takım çalışması algısı ve iş motivasyonu anketleri uygulanmıştır. Elde edilen veriler spss 18
programıyla analiz edilmiştir. Öğretmenlerin cinsiyet, branş, eğitim durumu, mesleki kıdemleri takım çalışması
veya TKY ile ilgili bir hizmet içi eğitime katılıp katılmama durumları ve görev yaptıkları okul türleri gibi kişisel
özelliklerinin iş motivasyonları ile takım çalışmasına ilişkin algılama düzeylerinde bir farklılık oluşturup
oluşturmadığı, takım çalışması algılarının iş motivasyonları ile ilişkisi araştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: takım algısı, iş motivasyonu

OKULLARIN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN BAZI DEĞİŞKENLER İNCELENMESİ

Prof. Dr. Ercan Yılmaz
Soner Eraslan

Bu araştırma, bağımsız değişkenler açısından örgüt kültürünün incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın
veri toplama grubunu, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Konya Ereğli’de ilkokul ve ortaokuldan tesadüfi
yöntemle seçilen toplam 200 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama sürecinde, araştırmacı
tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, örgüt kültürünün algı düzeylerini belirlemek için Şahin (2004)
tarafından geliştirilen Okul Kültürü Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi ve ANOVA uygulanmıştır.
Sonuçların yorumlanmasında p<0.05 anlamlılık düzeyi kabul edilmiştir. Okul Kültürü Ölçeğinin okul liderliği,
meslektaşlık kişisel destek, öğretmen işbirliği, gelişme kültürü alt boyutları bulunmaktadır. Cinsiyet değişkenine
göre, okul kültürü ölçeği alt boyutlarından okul liderliği, meslektaşlık, öğretmen işbirliği, gelişme kültürü,
öğretim kültürü puan ortalamalarında anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. Branş ( sınıf öğretmeni , branş
öğretmeni) değişkenine göre, alt boyutlardan okul liderliği, meslektaşlık, öğretmen işbirliği, gelişme kültürü,
öğretim kültürü puan ortalamalarında anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. Okulun marşı değişkenine göre,
okul liderliği, meslektaşlık kişisel destek, öğretmen işbirliği, gelişme kültürü puan ortalamalarında anlamlı bir
fark gözlemlenmemiştir. Okul logosu değişkenine göre, okul liderliği, meslektaşlık, öğretmen işbirliği, gelişme
kültürü puan ortalamalarında anlamlı bir farklılık gözlenirken öğretim kültürü puan ortalamalarında anlamlı bir
fark gözlemlenmemiştir. Okul üniforması değişkenine göre, alt boyutlarından okul liderliği, meslektaşlık,
öğretmen işbirliği, gelişme kültürü ve öğretim kültürü puan ortalamalarında anlamlı bir fark gözlemlenmiştir.
Okul flaması değişkenine göre, okul kültürü alt boyutlarından okul liderliği, meslektaşlık, öğretmen işbirliği,
gelişme kültürü, öğretim kültürü puan ortalamalarında anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir.

Anahtar kelimeler: Okul kültürü, örgüt kültürü
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İMAM HATİP LİSESİ SON SINIFINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SINAV KAYGISININ ANNE BABA TUTUMLARININ
ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Prof. Dr. Ercan Yılmaz,
Fatih Hayati Beşir

Bu araştırma, öğrencilerinin sınav kaygısının anne baba tutumlarının etkisini bazı değişkenler açısından
incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın veri toplama grubunu, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Konya
ilinde bulunan Karatay Mevlana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıfında okuyan toplam 361 öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama sürecinde, kişisel bilgi formu, öğrencilerin Sınav Kaygısını belirlemek
için “Sınav Kaygısı Envanteri” ve Anne Baba tutumlarını belirlemek için “Anne-Baba Stilleri Ölçeği ”kullanmıştır.
Verilerin analizinde, t testi ve ANOVA uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; Cinsiyete göre sınav kaygısı alt
boyutlarında kuruntu alt boyutunda anlamlı bir ilişki vardır. Anne baba tutumlarına göre baba ilgi ve denetçi alt
boyutuna göre anlamlı bir ilişkiye rastlanılmıştır. Sosyo-ekonomik düzeye göre sınav kaygısı alt boyutlarından
kuruntu alt boyutunda anlamlı bir ilişki vardır. Anne baba tutumlarına göre anne ilgi, anne denetçi ve baba ilgi
alt boyutlarına göre anlamlı bir ilişkiye rastlanılmıştır. Baba eğitim düzeyine göre sınav kaygısı alt boyutlarında
anlamlı bir ilişkiye rastlanamamıştır. Anne eğitim düzeyine göre sınav kaygısı alt boyutlarında anlamlı bir ilişkiye
rastlanamamıştır. Anne baba tutumlarına göre bütün alt boyutlarında anlamlı bir ilişki vardır. Araştırmanın son
bulgusu ise öğrencilerin sınav kaygısı düzeyleri ile anne baba tutumları arasında anne baba tutumlarından sınav
kaygısı ölçeğinin duyuşsallık alt boyutunun anne baba tutumlarının baba denetçi ve baba ilgi alt boyutları
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Anahtar kelimeler: Sınav, Sınav Kaygısı, Anne Baba Tutumları

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ILE OKUL ETKILILIĞI ARASINDAKI ILIŞKININ İNCELENMESI

Prof. Dr. Ercan Yılmaz
Ergin Taşdemir
Doç. Dr. Mustafa Yavuz
Yapılan literatür taramasında kişinin örgüte devamı konusunda psikolojik ilişki olarak tanımlanan örgütsel
bağlılık aynı zamanda etkili bir okul oluşturma sürecinde etkin bir rol oynamaktadır. Öğretmenlerin bulundukları
örgüte bağlılığı okul etkililiğinin arttırdığı düşünülmektedir. İlişkisel tarama yöntemi ile yapılan bu çalışma
örgütsel bağlılık ile okul etkiliği arasındaki ilişkiyi betimlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evreni Karaman
ili merkez ve ilçelerinde bulunan 3074 öğretmenden, örneklem örneklem yine aynı il genelinden 346
öğretmenden oluşmaktadır. Örneklemin belirlenmesinde oranlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma
verilerinin çözümünde örgütsel bağlılık ve okul etkililiğinin alt boyutlarının korelasyonuna bakılmış, örgütsel
bağlılığın içsel değer alt boyutu ile okul etkililiğinin güvenli düzenli çevre, acık okul misyonu ve amaçları, yüksek
beklentiler, öğrenme fırsatları, öğretimsel liderlik, okul aile ilişkileri alt boyutları arasında pozitif yönlü ve
anlamlı düzeyde ilişki bulunmuş, örgütsel bağlılığın zorunluluk alt boyutu ile okul etkililiğinin güvenli düzenli
çevre, acık okul misyonu ve amaçları, öğrenme fırsatları, okul aile ilişkileri alt boyutları arasında pozitif yönlü ve
anlamlı düzeyde ilişki bulunmuş, örgütsel bağlılığın zorunluluk alt boyutu ile okul etkililiğinin yüksek beklentiler
ve öğretimsel liderlik boyutları arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

Anahtar kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Okul Etkililiği
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OKULLARIN ÖĞRENEN OKUL OLMA DÜZEYLERININ BAZI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESI

Prof. Dr. Ercan Yılmaz
Tuğba Boz
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Özaslan

Bu çalışmanın amacı, okulların öğrenen okul olma düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesidir.Bunun
için 2015-2016 öğretim yılında Konya ili merkez ilçelerinde yer alan okullarda görev yapan 276 öğretmene Celal
Teyyar Uğurlu tarafından 2014 yılında geliştirilen Öğrenen Okul Ölçeği uygulanmıştır. Okulların öğrenen okul
olma düzeylerinin okul türü, öğretmen sayısı ve öğretmenlerin projede görev alma ve okuldaki toplantıların
düzeni değişkenlerine göre farklılaşma düzeyleri Kruskal Wallis H-testi ile incelenmiş, farklılaşma kaynaklarının
tespiti için Mann Whitney U-testi yapılmıştır. Yapılan bu istatistiksel çözümlemeler sonucunda; okul türü,
öğretmenlerin projede görev alma ve toplantıların düzeni değişkenlerine göre, öğrenen okulun takım halinde
öğrenme, zihni modeller, paylaşılan vizyon boyutlarında anlamlı bir farklılaşma gözlemlenirken, kişisel
hakimiyet boyutunda anlamlı bir farklılı gözlemlenmemiştir. Okuldaki öğretmen sayısına göre, öğrenen okulun
takım halinde öğrenme ve zihni modeller boyutunda anlamlı bir farklılaşma gözlemlenirken, paylaşılan vizyon
kişisel hakimiyet boyutunda gözlemlenmemiştir.

Anahtar kelimeler: Öğrenen okul, okul türü

ÖĞRETMENLERIN İŞ MOTIVASYON ALGILARI İLE OKUL İKLIMI ARASINDAKI İLIŞKI

Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Oğuz GÜNAY
Doç. Dr. Atilla YILDIRIM

Bu çalışmanın amacı; öğretmenlerin iş motivasyon algıları ile okul iklimi ile arasındaki ilişkinin düzeyini ortaya
koymaktır. Amaç doğrultusunda ölçekler 2015-2016 eğitim öğretim yılında Konya ili Selçuklu ilçesinde bulunan
221 öğretmene uygulanmıştır. Araştırmaya dahil edilen öğretmenlerin 116 tanesi (% 52,5) erkek, 105 tanesi(%
47,5) kadındır. Araştırmada Gündüz (2009) tarafından geliştirilen iş motivasyonu ölçeği ve Acarbay(2006)
tarafından geliştirilen okul iklimi ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 18.0 paket programı
kullanılarak analizleri yapılmıştır. Öğretmenlerin iş motivasyon düzeyleri ile okul iklimi arasındaki benzerlik
“Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Testi” ile test edilmiştir. Öğretmenlerin bazı değişkenler açısından
puan ortalamaları arasındaki fark “t-Testi” ve “Kruskal Wallis H Testi” ile test edilmiştir. Analizler sonucunda; iş
motivasyon düzeyi ölçeği alt boyutları ile okul iklimi ölçeği alt boyutlar arasında, orta düzeyde, pozitif yönlü,
anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Bu da okuldaki okul ikliminin öğretmenlerin iş motivasyonuna olumlu etkisinin
olduğunu gösteriyor. Sınıf öğretmenlerinin, kendini okulda güvende hisseden öğretmenlerin ve öğretmenler
arası sosyal faaliyetlerin bulunduğu okulların okul ikliminin daha olumlu olması öğretmenlerin iş
motivasyonlarını olumlu etkilemektedir. Bu sonuçlar ışığında bireylerin kendilerini güvende hissedecekleri ve
sosyal okul ortamları çalışma açısından daha motive edici ortamlardır.

Anahtar kelimeler: iş motivasyonu, okul iklimi, güven, sosyal okul
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YABANCI DIL OLARAK ALMANCA ÖĞRENIMINDE ÖĞRENCILERIN DÖRT DIL BECERISI ALANINDA
KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Nevin Gökay

Yabancı dil öğretimi için günümüze kadar pek çok öğrenim ve öğretim yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemler
arasında yer alan iletişimsel yöntem ise daha günceldir ve dört temel becerinin aynı anda geliştirilmesini hedef
alır. Yabancı dil derslerinde okutulan kitapların birçoğu da bu yöntemin prensiplerine dayanmaktadır. Ancak bu
yöntemle verilen dil eğitiminde öğrenciler birtakım sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu nedenle dil öğretimi ve
öğreniminin henüz istenilen düzeye ulaşamadığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin dört dil
becerisinde karşılaştıkları sorunları belirlemek ve bunun için çözüm önerileri geliştirmektir. Bu araştırma
Almanca hazırlık sınıfında okuyan 40 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın verileri öğrencilerin vermiş
oldukları yazılı yanıtlar ile elde edilmiştir ve bulgular bölümünde tablolarda gösterilmiştir. Araştırmadan elde
edilen bulgulara göre ise dört dil becerisinin etkili bir şekilde geliştirilebilmesi için çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Dil eğitimi, iletişimsel yeti, dört dil becerisi

BEKLEME HATTI PROBLEMLERININ ÇÖZÜMÜNDE ÇOK KRITERLI KARAR VERME TEKNIKLERININ KULLANIMI

Prof. Dr. Ali Özdemir
Arş. Gör. Muhammed Kabak

Bekleme hattı ya da kuyruk kuramı problemleri, bir işlemin gerçekleşmesi için bekleyen insan, makine ve
malzeme topluluğuna bağlı olarak tanımlanmaktadır. Bekleme hattında karşılaşılan problemlerin çözümünde
kullanılan sistemde, geliş kaynağı, kuyruk süreci, servis kanalı ve servisten çıkış süreci ele alınmaktadır.
İşletmelerin probleminin yapısına göre bekleme hattı modeli oluşturulmakta ve kuyrukta hizmet için bekleme,
hizmet alma süresi gibi hesaplamalar yapılmaktadır. Bu çalışmada bekleme hattında her bir aşamanın toplam
bekleme süresine etkisinin sonuçlara yansıtılması amacıyla bekleme süresi, sistem birimlerinin çok kriterli karar
verme teknikleri ile ağırlıklandırılması yoluyla hesaplanmıştır. Çalışmada sunulan yeni yaklaşıma göre elde
edilen sonuçlarla mevcut kuyruk kuramı yaklaşımı ile elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış, her birimin toplam
bekleme süresine etkisinin ortaya çıkması neticesinde bekleme süresinin azaltılmasına yönelik yapılacak
iyileştirme çalışmalarında hangi aşamalara öncelik verilmesi gerektiğine yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Kuyruk Kuramı, Bekleme Hattı, Çok Kriterli Karar Verme

_____________________________________________________________________________________________________39

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
_____________________________________________________________________________________________________

DISSOLUTION KINETIC OF LEAD FROM CERUSSITE (PBCO3) CONCENTRATE USING CITRIC ACID (SİTRİK ASİT
KULLANARAK SERUZİT KONSANRESİNDEN KURŞUNUN ÇÖZÜNME KİNETİĞİ)

Tevfik Ağaçayak

Bu çalışmada, Kayseri-Yahyalı bölgesinde bulunan flotasyon tesisinden temin edilen seruzit konsantresi
kullanılmıştır. Seruzit konsantresinden Pb çözünmesine, karıştırma hızının (0-400 dev/dak.), liç sıcaklığının (3060°C) ve sitrik asit derişiminin (0,05-1,0 M) etkisi araştırılmıştır. Sıcaklığın ve asit derişiminin artması ile Pb
çözünme veriminin arttığı, karıştırma hızının ise çözünmede etkisiz olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, aşağıda
belirtilmiş olan koşullarda yapılan deneylerde yaklaşık % 95 Pb elde edilmiştir: Karıştırma (0 dev/dak.), sıcaklık
(50°C), sitrik asit derişimi (1,0 M), tane boyutu (-75+53µm), katı/sıvı oranı (1/500 g/l), liç süresi (2 saat).
Kurşunun çözünme kinetiğini belirlemek için, sitrik asit ortamında farklı sıcaklıklarda, elde edilen çözünme
verimlerine küçülen çekirdek modellerinden 5 tanesi uygulanmıştır. Kinetik çalışmalar sonucunda karışık
modelin uygun olduğu belirlenmiştir. Çözünme reaksiyonu için gerekli olan aktivasyon enerjisi (Ea) ise 50,88
kJ/mol olarak hesaplanmıştır.
Anahtar kelimeler: çözünme kinetiği, liç, seruzit (PbCO3), kurşun (Pb), sitrik asit, aktivasyon enerjisi.

LATERİTİK NİKEL CEVHERİNDEN NİKELİN FARKLI SICAKLIKLARDA ÇÖZÜNME KİNETİĞİNİN BELİRLENMESİ:
AKTİVASYON ENERJİSİNİN HESAPLANMASI

Tevfik Ağaçayak

Bu çalışmada, Manisa-Gördes lateritik nikel yatağından alınmış olan cevher numuneleri kullanılarak liç deneyleri
yapılmıştır. Nikelin çözünme kinetiğini belirlemek için, hidroklorik asit ortamında, sodyum florür etkisinde farklı
sıcaklıklarda, elde edilen çözünme verimlerine farklı küçülen çekirdek modelleri uygulanmıştır. Kinetik
çalışmalar sonucunda difüzyon modelin uygun olduğu belirlenmiştir. Çözünme reaksiyonu için gerekli olan
aktivasyon enerjisi (Ea) ise 12,30 kJ/mol olarak hesaplanmıştır.

Anahtar kelimeler: Çözünme kinetiği, liç, nikel, hidroklorik asit, sodyum florür, aktivasyon enerjisi.
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İLKÖĞRETİMDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERIN ÖRGÜTSEL KİMLİK ALGILARININ BAZI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN
INCELENMESI

Prof. Dr. Ercan Yılmaz
Mehmet Turgut
Doç. Dr. Mustafa Yavuz

Bu araştırmanın amacı, okullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel kimlik algılarının; medeni durum, aynı
okuldaki görev süresi, mezuniyet derecesi, okuldaki toplantıların düzenliliği, zümrelerin etkinliği ve zümre
kararlarının uygulanması değişkenleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi
kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubu Konya İli merkez ilçelerinde ilkokul ve ortaokullarda görev yapan
370 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, öğretmenlerin örgütsel kimlik algılarını ölçmek için;
Taşdan (2013) tarafından geliştirilen 48 maddelik Örgütsel Kimlik Algısı Ölçeği, okulların öğrenen organizasyon
olma düzeyini ölçmek için; Uğurlu, Doğan ve Yiğit (2014) tarafından geliştirilen 20 maddelik Öğrenen Okul
Ölçeği kullanılmıştır. Toplanan veriler üzerinde aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, tek yönlü varyans
analizi ve ANOVA gibi farklı çıkarımsal analizler yapılmıştır (p<0.05). Araştırmanın sonuçlarına göre,
öğretmenlerin örgütsel kimlik algılarının özdeşleşme, amaç ve değer paylaşımı, iletişim ve imaj alt boyutları ile
okuldaki toplantıların düzenliliği, zümrelerin etkinliği ve zümre kararlarının uygulanması arasında anlamlı bir
fark olduğu gözlenmiş bunun yanında medeni durum, aynı okuldaki görev süresi ve mezuniyet derecesi
arasında anlamlı bir fark olmadığı gözlemlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Öğretmen, Okul, Örgütsel Kimlik, Örgütsel Kimlik Algısı

AZERBAYCAN VE TÜRKIYE CUMHURIYYETLERI ARASINDA ENERJI KAYNAKLARI

Gülnar Tahmezli

Benim bildiri makalem Fen bilimleri, özellikle Tarih dalında olacaktır. Bildirinin tam metninde Azerbaycan ve
Türkiye Cumhuriyyetleri arasında mevcut enerji kaynakları ilişkileri ve bu ilişkilerin kardeş ülkelerin ekonomi
durumuna tesiri ele alınarak makalenin esas mevzusu olacaktır. Bakü-Tiflis-Ceyhan ana ihraç boru hattının esas
ihraç boru hattı gibi çekileceği 26 Nisan 1998 yılında Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının
Trabzon toplantısında kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanları ana ihraç hattının Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı
olacağını beyan etmişler.18 Kasım 1999 yılında İstanbulda düzenlenen AGİT zirve toplantısında ham petrolün
Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye toprakları ile Bakü-Tiflis-Ceyhan ana ihraç boru hattı ile nakil edilmesine ilişkin
üç ülke Cumhurbaşkanları arasında anlaşma imzalandı. Aynı gün Bakü-Tiflis-Ceyhan projesini desteklemek,
Kazakistan ve Türkmenistan petrolünü bu projeye dahil etmek için ABD’nin kaatılımı ile Azerbaycan, Türkiye,
Gürcistan, Kazakistan ve Türkmenistan arasında İstanbul Deklarasyonu da imzalandı. Bu sürecin mantıki devamı
olarak 2002 yılı Eylül 18’de Sangaçal Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının yapımına başlandı ve inşaat çalışmaları
2005 yılında tamamlandı. Her iki devlet için mühüm önem taşıyan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının tarihi
izlerinden danışılacak, kardeş devletler için önemi bildirilecektir. Makalede Azerbaycan Cumhubaşkanı İlham
Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan TANAP anlaşması ve Azerbaycan
petrölünün Türkiye üzerinden nakline de ayrıca olarak yer verilecektir.

Anahtar kelimeler: Enerji kaynakları
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AZERBAYCAN DEVLET PETROL ŞIRKETI (SOCAR) VE TÜRKIYENIN BORU HATLARI ILE PETROL TAŞIMA A.Ş.
(BOTAŞ), TÜRKIYE PETROLLERI ANONIM ORTAKLIĞI (TPAO) ŞIRKETLERININ ORTAKLIĞI – TANAP PROJESI

Gülnar Tahmezli
Makalede 27 haziran 2012-yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından Trans Anadolu doğal gaz boru hattı - TANAP anlaşması imzalanmış ve Azerbaycanın
Şahdeniz yatağının ikinci sahfasından üretilen gazın yılda 16 milyar metreküb Türkiye ye naklini belirtilmişdir.
Üretilen gazın 6 milyar metrekübü Türkiyeye, 10 milyar metrekübü ise Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına
sunulması planlanmışdır. Ayrıca makalede Şahdeniz gazının ilk defa olarak Avrupa pazarlarına Türkiye üzerinden
ithali söz konusu olacaktır. SOCAR ve BOTAŞ/TPAO ortaklığı olan bu projenin her iki kardeş ülke için güvenli
enerji trafiği olduğu öngörülmüştür. 28 haziran 2013 yılında ise TANAP hattının devamı gibi TAP (Adriyatik
Denizi Geçişli Doğal Gaz Boru hattı) Projesi imzalanmıştır. Temel atma töreni 2016 yılında Selanikte
gerçekleştirilmiştir. Sunum tam metninde Azerbaycan tabii gazının Türkiye üzerinden nakline hüsusi olarak yer
verilecek, son olarak her iki devlet için enerji köprüsü olmasından danışılacaktır.
Anahtar kelimeler: TANAP Projesi

SAĞIRİN ÇAYI HAVZASI’NIN (ANTALYA – MANAVGAT) JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN MORFOMETRİK
YÖNTEMLER İLE ANALİZİ

Şakir Fural
Sağırin Çayı Havzası Akdeniz Bölgesi ve Türkiye’nin önemli akarsu havzalarından olan Köprü Çayı Havzası’nın en
büyük alt havzalarından birisidir. Bunun yanında Sağırin Çayı’nın Köprü Çayı’nın Akdeniz ile birleşmeden önceki
son büyük yan kolu olması oldukça önem taşımaktadır. Çünkü Sağırin Çayı’nın suları Köprü Çayı’nın ana kolunun
yatak eğiminin oldukça azaldığı bir noktada akarsuya katılmakta ve diğer kollara göre daha fazla taşkın riski
yaratmaktadır. Bu çalışmanın amacı Sağırin Çayı Havzası’nın jeomorfolojik özelliklerini morfometrik yöntemler
kullanarak analiz etmek ve gelecekte saha ile ilgili yapılacak olan havza planlama çalışmaları için altlık veritabanı
sağlamaktır. Çalışmanın hazırlanması sırasında altlık veri olarak sahanın 1:25.000 ölçekli topografya haritaları
kullanılmıştır. Sahanın jeomorfolojik özelliklerini etkileyen faktörlere ait haritalama ve hesap işlemleri
yapılmıştır. İnceleme alanında yapılacak olan morfometrik analizlere altlık veri sağlamak amacıyla sahada arazi
çalışmaları yapılmıştır. Her türlü morfometrik analiz, topografya haritaları baz alınarak Coğrafi Bilgi Sistemleri
yazılımları kullanılarak yapılmıştır. Çalışma sonucunda Sağırin Çayı’nın Köprü Çayı Havzası’nın aşağı bölümünde
eğimin azaldığı ova alanında yaşanan taşkınlarda diğer yan kollara göre daha fazla rol oynadığı tespit edilmiştir.
Bu durumun önlenmesi için çalışmada elde edilen bulgular dikkate alınarak çeşitli önlemler alınması gerektiği
vurgulanmıştır.
Anahtar kelimeler: Morfometrik Analiz, Taşkın, Havza Planlama
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ÇATALOLUK YAYLASI’NDA (KONYA) YAYLACILIK FAALİYETLERİNİN ZAMANSAL VE MEKÂNSAL DEĞİŞİMİ

Şakir Fural
Yaylacılık faaliyetleri yüzyıllar boyunca süregelen bir gelenek olarak devam etmektedir. Ancak bu faaliyet yıllar
geçtikçe zamansal ve mekânsal olarak bazı önemli değişikliklere uğrayarak günümüze kadar devam etmiştir. Bu
çalışmanın amacı Torosların güney eteklerinde Akdeniz kıyılarında yaşayan Serik Yörüklerinin kullandığı
Çataloluk Yaylasındaki yaylacılık faaliyetlerinin zamansal ve mekânsal değişimini incelemektir. Çalışma
kapsamında inceleme alanı ve konuyu ilgilendiren geniş bir literatür taraması yapılmıştır. Literatür taramasında
elde edilen bilgiler doğrultusunda Çataloluk Yaylasına arazi çalışmaları yapılmış gözlem ve görüşme yolu ile yeni
veriler toplanmıştır. Buradan elde edilen bilgiler uzun süren ofis çalışmaları sonrasında derlenerek makaleye
aktarılmıştır. Çalışma sonucunda inceleme alanındaki yaylacılık faaliyetlerinin zaman içerisinde oldukça
değişime uğradığı tespit edilmiştir. Bu değişim göç amacı ve zamanı, göç süresi, mesken ve yerleşme tipi
değişimleri gibi alt başlıklar halinde detaylı şekilde incelenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında Çataloluk
Yaylasındaki yaylacılık faaliyetlerinde yaşanan zamansal ve mekânsal değişim ortaya konmuş ve daha sonra
yapılacak çalışmalar için bir model oluşturulmuştur.
Anahtar kelimeler: Yaylacılık, Zamansal ve Mekânsal Değişim, Çataloluk Yaylası, Yörükler

DEZAVANTAJLI BÖLGELERDE MONTESSORI EĞİTİMİ

İrem Savcı

Montessori eğitimi, çocuğa hazırlanmış bir çevrede, çocuğun kişiliğini oluşturması için özgürlük
tanıyan, kişiliğinin gelişim sürecini destekleyen, çocuğun kendi onuruiçerisinde bireyselleşmesi ve
sosyalleşmesini ciddiye alan, bireye özgü adil bir eğitimdir. Montessori eğitiminde oyun ortamı çok önemlidir,
çünkü çocuklar oyunu sadece vakit geçirmek ya da eğlenmek için oynamaz, aynı zamanda dünyayı ve yaşadıkları
çevreyi keşfederler. Montessori materyalleri çocuğa dünyayı keşfetmek için fırsatlar sunar. Materyal seçiminin
doğal olması, evdeki malzemelerin kullanılması çok önemlidir. Çalışma kapsamında doğal bir sınıf ortamı
oluşturuldu. Projenin hedefi, sınıflarda hazır materyaller kullanmayarak zor koşullarda ,çocuklara doğal
ürünlerle çalışma fırsatı sunmak ve konum olarak sıkıntılı bir bölge olan Şırnak ilinde Montessori eğitimini
tamemen kendi imkanlarımız ile uygulamaktır. 20’şer kişilik iki sınıftan oluşan örneklemimizde montessori
eğitimi uygulanan ve uygulanmayan iki sınıf için aynı kazanım göstergeler belirlendi . Öntest ve sontest anketleri
uygulanarak Çalışma sonunda kazanım göstergeler doğrultusunda Montessorı eğitimi uygulanan 20 öğrencide
ki gelişim % 70.42 oranında artış gösterirken, montessori eğitimi uygulanmayan kontrol grubundaki sınıftaki
çocuklarda gelişim oranı %46.32 oranında artış görüldüğü yapılan anketler sonucunda tespit edilmiştir.
Montessori yaklaşımı günümüzde hala geçerliliğini korumakta ve birçok okul öncesi eğitim kurumunda
Montessori yaklaşımından yararlanılmaktadır.Önemli olan bu eğitim sisteminin dezavantajlı bölgelerde bulunan
okullarda yaygınlaştırılmasıdır .Montessori eğitiminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılabilir. Özellikle
dezavantajlı bölgelerde bulunan çocuklar için alternatif çalışmalar yapılabilir. Okul öncesi eğitime yönelik
Montessori uygulamalarını içeren teorik kitaplar, uygulamaya yönelik kitaplar hazırlanabilir.Okul öncesi eğitim
kurumlarında uygulanan programlara ek olarak Montessori eğitimi de uygulanarak programlar
zenginleştirilebilir.

Anahtar kelimeler: çocuk, dezavantaj, montessori, oyun
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ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELIK ORGANIZASYON HUY KALIBI DEĞERLENDIRME ÖLÇEĞI

Nihat Çalışkan
Okan Kuzu
Yasemin Kuzu

Bu çalışmanın amacı, meslek ya da çalışan seçiminde önemli rol oynayan huy kalıplarından organizasyon huy
kalıbı için bir ölçek geliştirmektir. Huy kalıpları ile ilgili literatür taranarak 38 maddeden oluşan 5’li likert tipi bir
taslak ölçek hazırlanmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda ölçek maddesi 29 a indirilmiştir. 29 maddelik taslak
ölçek, 620 öğretmen adayına uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 23 paket programı kullanılarak analiz
edilmiş ve yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçek, planlamacı, çözümcü ve kuralcı davranış örüntüsü
olmak üzere üç faktörden oluşan 15 maddeye indirilmiştir. Güvenirlik analizi sonucunda Cronbach Alpha iç
tutarlık katsayısı ölçeğin geneli için .83 bulunmuştur. LISREL 9.2 paket programı kullanılarak doğrulayıcı faktör
analizi yapılmış ve açımlayıcı faktör analizi sonuçları doğrulanmıştır. Sonuç olarak, organizasyon huy kalıbı
davranış örüntüleri değerlendirme ölçeğinin güvenle kullanılabileceği tespit edilmiştir. Ayrıca, bu çalışmada elde
edilen sonuçlar, uygulama ile teori arasındaki uyuşmazlıkları ortaya çıkarmıştır. Böylece organizasyon huy kalıbı
davranış örüntüleri ile ilgili yeni bir fikir ortaya atılmıştır.
Not: Bu Çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından Egt.
A3.16.011 Proje Numarası İle Desteklenmektedir.
Anahtar kelimeler: davranış örüntüleri, organizasyon huy kalıbı, öğretmen adayları

PAZARLAMA VE REKLAM GİDERLERİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİYİ İNCELEMEYE YÖNELİK
BİR UYGULAMA

Öğr. Gör. Tuncer Yılmaz Kafkas Üniversitesi, Susuz Myo Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü
Doç. Dr. Erdoğan Kaygın Kafkas Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Arş. Gör. Yağmur Kerse Kafkas Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Arş. Gör. Kamile Meriç Kafkas Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Çalışmanın temel amacı, işletmelerin pazarlama ve reklam harcamaları ile finansal performansları arasındaki
ilişkiyi analiz etmektir. Çalışmada Borsa İstanbul (BİST)’de işlem gören ve gıda maddeleri sanayi sektöründe
faaliyet gösteren şirketlerin 2010-2015 dönemine ait 6 yıllık verileri kullanılmıştır. 2010-2015 döneminde
sektörde faaliyet gösteren 23 işletme olduğu tespit edilmiş, ancak verileri sürerlilik arz etmeyen ve verilerde
normal dağılımı bozduğu tespit edilen 3 işletme analiz kapsamı dışında tutulmuştur. Verilerin analizinde
pearson korelasyonu, basit doğrusal regresyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Elde
edilen sonuçlara göre aralarında pozitif yönlü yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilen
değişkenler pazarlama ve reklam giderleri ile net satışlar, brüt kâr ve net kâr arasında olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Pazarlama Giderleri, Reklam Giderleri, Finansal Performans, Regresyon Analizi.
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SAĞLIK ALANINDA FARKLI BÖLÜMLERDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YAŞLILIĞA İLİŞKİN TUTUMLARI VE
ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Arş. Gör. Demet Çelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Hemşirelik

Yaşlılık, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde gündemde olan ve her geçen gün önemi artan
konulardan biridir. İleride yaşlılara hizmet verecek sağlık bölümü öğrencilerin yaşlılara bakış açıları çok
önemlidir.Bu çalışma; sağlık bölümünde öğrenim gören öğrencilerin yaşlılığa ilişkin tutumlarını ve bu tutumları
etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kesitsel tipte tanımlayıcı olarak yapılan bu çalışma 25 Eylül10 Ekim 2016 tarihleri arasında bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek
Okulu’nda yapılmıştır. Araştırmanın evrenini öğrenim görmekte olan 850 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem
seçim yöntemine gidilmedi. Ancak araştırmayı kabul etmeme, araştırmanın yapıldığı tarihte okula gelmeme gibi
nedenlerle 574 (% 67.5) öğrenci araştırma kapsamına alındı. Verilerin toplanmasında; literatür doğrultusunda
hazırlanan öğrencilerin tanıtıcı özelliklerini içeren 15 soruluk anket formu ve Nathan Kogan tarafından
geliştirilen, Türkçe geçerlilik –güvenirliliği Duyan ve Gelbal (2011) tarafından yapılan Yaşlılara Yönelik Tutum
Ölçeği kullanıldı. Veriler sınıf ortamında ders başlamadan önce, araştırmacının gözetimi altında anket formu
dağıtılıp, gerekli açıklamalar yapılarak 10-15 dakika süre içerisinde toplandı. Verilerin analizi SPSS 20,0 paket
programı ile yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, ortanca değer (minmax), t-testi, ANOVA testleri ile Tukey HSD kullanıldı. Araştırmada istatistiksel anlamlılık düzeyi p < 0.05 olarak
kabul edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin % 72’sini kız öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin % 46.9’u
hemşirelik bölümünde öğrenim görmekte idi. Öğrencilerin en fazla Anadolu Lisesi’nden mezun oldukları
belirlendi (% 36.9). Öğrencilerin yarıdan fazlası en uzun süre il merkezinde kaldığını (% 52.8) ve çekirdek aile
yapısına sahip olduğunu (%78.4) belirtti. Çalışmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu yaşlı bir bireyin
bakımına katılmadığını ifade etti (% 61.8). Öğrencilerin % 31.7’si mezuniyet sonrası sadece yaşlılara bakım
veren bir kurumda çalışmayı istediklerini ve % 81.7’sinin gerontolojiye yönelik eğitim almadıkları saptandı.
Öğrencilerin yaşlılara yönelik tutum ölçeği puan ortalaması 131.13 ± 17.37 olup öğrenim gördükleri bölümler,
gerontolojiye yönelik eğitim alma, mezuniyet sonrası yaşlılara yönelik hizmet verme gibi değişkenlerin yaşlılara
karşı tutumu etkiledikleri saptandı. Cinsiyet,yaş,aile tipi,mezun olunan kurum gibi değişkenlerin ise yaşlılara
karşı tutumu etkilemediği belirlendi. Çalışmaya katılan öğrencilerin yaşlılara karşı tutumlarının olumlu olduğu,
ancak yaşlılar ile çalışmak istememe gibi olumsuz düşüncelere sahip olduğu görüldü. Lisans eğitim programında
gerontolojiye yönelik eğitimler düzenlenmeli, öğrencilerin yaşlılarla birebir iletişim kurabileceği uygulama
alanları tercih edilmelidir.

Anahtar kelimeler: Yaşlılık, Tutum, Öğrenci.

_____________________________________________________________________________________________________45

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
_____________________________________________________________________________________________________

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME OKURYAZARLIK DÜZEYİ İLE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ
DAVRANIŞLARI

Arş. Gör. Demet Çelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Hemşirelik
Yrd.Doç.Dr. Ayşe Sonay Türkmen, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Hemşirelik
Günümüzde sağlık anlayışı; birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren ve geliştiren sağlık merkezli
bakım yaklaşımını öngörmektedir (1). Günümüzde DSÖ ve pek çok sağlık kuruluşu, sağlığı koruma ve geliştirme
aktivitelerinin uygulanmasında temel insan gücü olarak hemşireleri önermektedir (2) .Bu çalışma hemşirelik
bölümü öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi, beslenme okuryazarlığı ve
etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kesitsel tipte tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmanın
evrenini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören hemşirelik bölümü
öğrencileri oluşturmaktadır. Toplam 412 öğrenci evren içerisinde yer almaktadır. Çalışmanın amaç ve kapsamını
içeren bir yazı ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölüm
Başkanlığından yazılı izin alınmıştır. Çalışmaya katılan tüm öğrencilerden sözlü onam alınmıştır. Araştırmada
örneklem seçim yöntemine gidilmedi ve evrenin tamamına ulaşılması hedeflendi. Ancak araştırmayı kabul
etmeme, araştırmanın yapıldığı tarihte okula gelmeme gibi nedenlerle 215 (% 52.1 ) öğrenci araştırma
kapsamına alındı. Araştırma; 28 Nisan- 12 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılmıştır. Verilerin toplanmasında
literatür doğrultusunda hazırlanan tanıtıcı özellikleri içeren 13 soru, adölesan beslenme okuryazarlık ölçeği ve
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği 2 ‘den oluşan anket formundan yararlanılmıştır. Öğrencilerin % 40.9'u
20 yaş grubundadır.% 62.3'ü kadın öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların %41.4'ü 2.sınıfta eğitim
görmektedir. Öğrencilerin sınıflarına göre sağlıklı yaşam biçimleri davranış ölçeği 2 alt boyutlarından biri olan
beslenme puan ortalamaları karşılaştırıldığında gruplar arası anlamlı bir farklılık olduğu görüldü
(F=5.321,p=0.006) . Öğrencilerin sınıflarına göre beslenme okuryazarlık ölçeği alt boyutlarından biri olan
etkileşim okuryazarlık puan ortalamaları karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu
belirlendi ( F= 4.020,p=0.019) . Öğrencilerin sınıflarına göre beslenme okuryazarlık ölçeği alt boyutlarından biri
olan kritik okuryazarlık puan ortalamaları karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu
belirlendi ( F= 11.459 ,p=0.000) . Öğrencilerin sınıflarına göre beslenme okuryazarlık ölçeği toplam puanı
karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlendi.( F= 10.658 , p=0.000) .Sağlıklı Yaşam
Biçim Davranışları Ölçeği 2 açısından sağlıklı beslendiğini düşünme durumu ile düşünmeme (t= 2.098, p=0.037)
açısından gruplar arası anlamlı fark olduğu (t= 2.098, p=0.037) ; sağlıklı beslendiğini düşünen öğrencilerin puan
ortalamasının SYBDÖ2 ( 136.95 ± 20.52) , düşünmeyenlerden SYBDÖ2 (128.62 ± 26.80) anlamlı derecede daha
yüksek olduğu belirlendi. BOY toplam puana göre sağlıklı beslendiğini düşünme durumu ile düşünmeme
açısından gruplar arası anlamlı fark olduğu ( t=2.444, p= 0.015) ;sağlıklı beslendiğini düşünen öğrencilerin puan
ortalamasının (73.32 ± 10.55) düşünmeyenlerden (70.24 ±7.05) anlamlı derecede daha yüksek olduğu
belirlendi. Beslenme ile ilgili bilgi alma durumuna göre etkileşim BOY (t= -4.942, p= 0.000),Kritik BOY ve (t=3.475,p=0.001) BOY toplam puan (t=-3.500, p=0.001) açısından gruplar arasında fark olduğu belirlendi. Bilgi
almayanların puan ortalamaları etkileşim BOY( 16.04 ± 4.32),kritik BOY (26.75±3.93) ,BOY toplam puan (65.67
± 7.53 ) ortalamaları ;bilgi alanlardan etkileşim (19.27 ±4.04) ,kritik BOY (28.60 ±3.14), BOY toplam puan (72.14
± 8.14) daha düşük olduğu tespit edildi. Öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkileyen beslenme,
sigara, verilen eğitimlerin yeterliliği gibi faktörler üzerinde durularak eğitimler,programlar düzenlenmelidir.
Ayrıca bu araştırma veya benzer araştırmalar örneklem büyüklüğünü daha geniş alarak diğer üniversite
öğrencilerinde yapılabilir.

Anahtar kelimeler: Hemşire, Öğrenci, Sağlıklı yaşam biçimi, ,Beslenme
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ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KPSS YE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Özlem Ulu Kalın

Bu araştırma, Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencileri ile Eğitim Fakültesi son sınıf
öğrencilerinin (n:228) KPSS kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeleri (metaforları) ortaya çıkarma
amacına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların her birinin "KPSS ......... gibidir, çünkü.........." ibaresini
tamamlamasıyla elde edilen ham veriler hem nicel hem de nitel veri çözümleme teknikleri kullanılarak ve
fakülteler arasında ki farklılıklar dikkate alınarak boylamsal analiz edilecektir. Araştırmanın evrenini Artvin
Çoruh Üniversitesi son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın ulaşılabilir evrenini ise Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencileri ile Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü son sınıf öğrencileri
oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre KPSS kavramına ilişkin olarak Eğitim Fakültesi son sınıf
öğrencilerinden 99 ve Sağlık Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencilerinden 45 olmak üzere toplam 143 adet geçerli
metafor elde edilmiştir. Bulgular analiz aşamasındadır.

Anahtar kelimeler: öğretmen adayı, hemşire adayı, KPSS, metafor

EĞİTİM FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE BAKIŞLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI

Özlem Ulu Kalın

Hızla gelişmekte ve değişmekte olan teknoloji, kuşkusuz günümüz insanlarının vazgeçilmez bir ihtiyacıdır.
İnsanların bu teknolojiye uyumu, anlayabilmesi ve sunduğu fırsatlardan yararlanabilmesi için bilgi, beceri, tutum
ve alışkanlık kazanmaları gerekmektedir. Buna paralel olarak, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da değişim
ve gelişim kaçınılmaz olmuştur. Bu çalışmada Artvin Çoruh Üniversitesi eğitim Fakültesi son sınıf öğrencisi
öğretmen adaylarının öğretim teknolojisine bakış açılarını incelemek ve karşılaştırmak amaçlanmıştır. Çalışma
AÇÜ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Türkçe
Öğretmenliği son sınıflarında okuyan ve rastgele seçilen üçer öğrenciden oluşan toplam 12 kişi ile
yürütülmüştür.. Nitel verilere odaklanan bir özel durum çalışması olarak, seçilen 12 öğretmen adayına 9
sorudan oluşan yarı yapılandırılmış mülakatlar uygulanmıştır. Elde edilen bulgular kategorileştirilerek tablolara
dönüştürülecek ve yorumlanacaktır. Veriler analiz aşamasındadır.

Anahtar kelimeler: öğretmen adayı, öğretim teknolojileri, teknoloji kullanımı
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER HİYERARŞİSİ

Özlem Ulu Kalın

Bireyin kendisini, toplumun ise bireyi kontrol etmesini sağlayan unsurların başında değerler gelmektedir. Değer
eğitimi son zamanlarda önemi giderek artan bir disiplin haline gelmiştir. Sosyal bilgiler dersi değer öğretiminde
önemli bir rol almaktadır. Sosyal Bilgiler öğretim programı incelendiğinde komisyon tarafından belirlenen ve
öğrencilere kazandırılması gereken 25 değerin varlığı görülmektedir. Bahsi geçen değerlerin hepsi önemli
olmakla birlikte bireysel farklılıklardan kaynaklı kişilerde değerler arasında bir hiyerarşi oluşmaktadır. Bu
çalışmanın amacı Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının programda yer alan değerleri kendi hiyararşilerine göre
değerlendirmeleridir. Çalışmanın örneklem grubunu Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
programı öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak örneklem gruba programda yer alan değerlerin
yazılı olduğu bir tablo verilmiş ve onlardan bu değerleri numaralandırılarak sıralandırılması istenmiştir. Elde
edilen bulgular 1., 2., 3. ve 4. sınıflar kategorileştirilerek analiz edilecektir. bulgular analiz aşamasındadır.

Anahtar kelimeler: değer eğitimi, sosyal bilgiler, öğretmen adayı

SOSYAL BILGILER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK DEĞERLERINE KARŞI METAFORIK ALGILARI

Özlem Ulu Kalın

Günümüzde değerlerin yeni kuşaklara kazandırılmasına verilen önem gittikçe artmaktadır. Demokratik bir
toplumun yaşayabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi için değerler eğitimi önemli ve gereklidir. Asıl amacı
etkili yurttaş yetiştirmek olan sosyal bilgiler eğitiminde ise bu önem daha belirgin durumdadır. Sosyal Bilgiler
Öğretim Programı’nda komisyon tarafından belirlenen 25 değer mevcuttur. Bu çalışmada Artvin Çoruh
Üniversitesi eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programı öğrencilerinin “Bağımsızlık” değerine ilişkin
tanımları metaforlar aracılığıyla incelenecektir. Katılımcılardan bağımsızlık değerini almak için “bağımsızlık ……….
gibidir, çünkü …………. ” şeklinde yazılı ifadeyi tamamlamaları istenmiştir. Verilerin analizinde katılımcıların
metaforlar aracılığıyla yaptıkları benzetmeler ve açıklamalar nitel araştırma yönteminin, betimsel veri analizi
tekniği kullanılarak incelenecektir. Veri analizinde elde edilen bulgular, bağımsızlık ile ilgili alanyazında yer alan
kuramsal açıklamalar doğrultusunda değerlendirilecektir. Veriler analiz aşamasındadır.

Anahtar kelimeler: bağımsızlık, metafor, sosyal bilgiler, öğretmen adayı
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KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİ ÇOKGENLER ALT
ÖĞRENME ALANINDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA VE BİLGİLERİNİN KALICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Öğretmen Neslihan Biçer, Gazi Üniversitesi Matematik Eğitimi
Doç. Dr. Devrim Çakmak, Gazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Eğitimi

Bu araştırma, kavram haritası destekli öğretimin öğrencilerin Çokgenler alt öğrenme alanındaki başarı ve
bilgilerinin kalıcılık düzeylerine etkilerini incelmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Çankırı ilinde
bir devlet okulunda 7. sınıfta öğrenim gören 50 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada 7. sınıf şubelerinden biri
deney grubu ve biri kontrol grubu olarak ön test başarı puanları ortalamalarının denkliğine göre (deney
grubunun ortalaması 6,68, kontrol grubunun ortalaması 6,36) rastgele seçilmiştir. Çalışma 4 hafta sürmüş ve
kontrol grubuna geleneksel öğretim ile deney grubuna ise kavram haritası ile öğretim yapılmıştır. Araştırmada
nicel verileri desteklemek için nitel verilerden de yararlanılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak,
araştırmacı tarafından geliştirilen Çokgenler Başarı Testi ve yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır.
Araştırma sonunda elde edilen verilerin analizi için SPSS programında bağımsız örneklem ve bağımlı örneklem t
testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda deney grubunun son test başarı puanları ortalaması 11,36,
kontrol grubunun son test başarı puanları ortalaması 10,28 olarak hesaplanmış, deney ve kontrol grubunun son
test başarı puanları ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır. Son test başarı
puanları ortalamaları sonuçlarına rağmen deney grubunda başarı puanı yüksek öğrencilerin sayısı fazla olduğu
kadar başarı puanı düşük öğrencilerin de sayılarının fazla olduğu gözlenmiştir. Kontrol grubunda ise öğrencilerin
son test başarı puanlarının, ortalamanın etrafında toplandığı gözlenmiştir. Buradan yola çıkarak son test başarı
puanları arasında anlamlı bir farkın çıkmaması kavram haritası destekli öğretimin çok etkili olmadığını gösterse
de öğretimin işe yaramadığı anlamına gelmediğini söyleyebiliriz. Kalıcılık testi sonucu elde edilen analiz
sonuçlarına baktığımızda deney grubu başarı puanları ortalaması 12,08, kontrol grubu başarı puanları
ortalaması 8,96 olarak hesaplanmış ve deney ve kontrol grubu arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark
görülmüştür. Bu sonuçtan yola çıkarak kavram haritalarının anlamlı öğrenmede ön örgütleyici olarak
kullanılabildiği gibi konu öğretimi sırasında ve sonrasında iyi bir özetleyici, bilgileri sentezleyici olduğu
söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Kavram haritası, Kavram haritası destekli öğretim, Anlamlı Öğrenme, Matematik eğitimi,
Çokgenler alt öğrenme alanı.
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SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANI VE SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ UYGULAMALARDAKİ
MATEMATİK BİLGİLERİ

Mihriban Hacısalihoğlu Karadeniz

Bu çalışmanın amacı, sağlık hizmetleri çalışanı ve sağlık bilimleri öğrencilerinin sahip oldukları matematik
bilgisinin mesleki uygulamadaki yeterlilikleri, matematik bilgisinin mesleki uygulamalarına sağladığı katkılara
ilişkin görüşlerini ayrıntılı olarak irdelemektir. Türkiye’nin çeşitli sağlık kurumlarında görev yapan 65 sağlık ve
yardımcı sağlık hizmetleri çalışanı ve sağlık bilimleri öğrencisi araştırma grubunu oluşturmaktadır. Çalışmada
nitel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmada amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme
kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan bir form
yardımıyla toplanmıştır. Veriler, içerik ve betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen
bulgular tablolar halinde sunulmuş ve katılımcı görüşlerinden alıntılar verilmiştir. Çalışmanın sonunda,
hemşirelerin %62’sinin, ebelerin %75’inin, yardımcı sağlık hizmetleri çalışanlarının % 60’nın, sağlık bilimleri
öğrencilerinin %36,8’inin matematik bilgilerinin yeterli olduğunu düşündükleri ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte
mesleki uygulamalarda; hemşirelerin %36,6’sının, yardımcı sağlık hizmetleri çalışanlarının %20’sinin, sağlık
bilimleri öğrencilerinin %57,9’unun matematiği doz hesaplamada daha çok kullandıkları ve yine hemşirelerin
%1,4’nün, ebelerin %25’nin, sağlık öğrencilerinin %5,3’ünün oran/orantıyı kullandıkları belirlenmiştir. Bununla
birlikte hemşirelerin %12,9’unun, sağlık öğrencilerin %3,8’inin hastanın aldığı/çıkardığı sıvı takibinde ve
hemşirelerin %1,9’unun, sağlık öğrencilerin %15,4’ünün ilaç saati hesaplamada matematik bilgisini mesleki
uygulamalarda kullandıkları ortaya çıkmıştır. Hemşirelerin % 3,7’sinin, sağlık bilimleri öğrencilerinin %11,5’inin
beden kitle indeksi hesaplamada; sağlık öğrencilerinin %11,5’inin nabız/solunum ölçülerinde; ebelerin
%33,3’ünün doğum takibi sürecinde; sağlık çalışanlarının %50’sinin hesaplama yaparken matematik bilgisini
kullandıkları açığa çıkmıştır.
Anahtar kelimeler: Matematik bilgisi, mesleki uygulamalar, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri çalışanları,
sağlık bilimleri fakültesi öğrencileri

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI”
DERSİNDEN BEKLENTİLERİ

Mihriban Hacısalihoğlu Karadeniz
Öğretmen adaylarının, okul öncesi dönem çocuklarını ilkokula haırlama amaçlı aldıkları, “İlköğretime Hazırlık ve
İlköğretim Programları” dersinin; amaçları, beklentileri, öğrenme süreci, bu süreçte karşılaşılan zorluklar,
sağladığı faydalar, içeriği, kullanılan yöntemler araştırılmalıdır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; okul öncesi
öğretmeni adaylarının “İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları” dersinden beklenti ve önerilerine ilişkin
görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Böylelikle hizmet öncesinde öğretmenlik yeterliliklerine katkısının belirlenmesine
fırsat verilmesi mümkün olacaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve araştırma verileri görüşme
tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmada, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Giresun Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören 57 son sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür.
Çalışmada adayların, “İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları” dersinden beklenti ve önerilerine ilişkin
görüşlerini belirlemek amacıyla 10 açık uçlu sorudan oluşan “İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programlarına
İlişkin Anket Formu” kullanılmıştır. Bu çalışma kapsamındaki veriler, nitel veri analiz yöntemlerinden betimsel
analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonunda elde edilen bulgulara göre, “İlköğretime
Hazırlık ve İlköğretim Programları” dersinin, adaylara olumlu katkılar sağladığı ortaya çıkmıştır. Öğretmen
adaylarının tamamına yakını bu dersin ilköğretim programının yapısının kavranmasında kolaylık sağladığı,
hizmet sonrasında çok faydalanacakları yeni öğrenmeler kazandıkları şeklinde görüş bildirmişlerdir.
Anahtar kelimeler: Okul öncesi eğitim, ilköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları dersi, okul öncesi
öğretmeni adayları
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TEACHING PROFESSION AND THE QUALITY OF TEACHER EDUCATION PROGRAMS FROM THE PERSPECTIVE OF
PRE-SERVICE MIDDLE SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS

Tuba Gökçek
Tuğba Baran Kaya

The study aims to understand what kind of a mathematics teacher the pre-service primary school mathematics
teachers wish to be, and if the training they receive at the university suffices in terms of the achievement of
that objective. In this context, the study was carried out with a total of 50 pre-service teachers who had been
senior year students at Karadeniz Technical University Faculty of Education, and who had taken the School
Practice course in the period of 2012-2015. The present study employed a qualitative study method –case
study– on the basis of a survey composed of two open-ended questions as the means to gather data.
The analysis of the data revealed that pre-service teachers deem the profession of teaching as essentially an
activity based on strong communication with the students. The pre-service teachers believe that a teacher
should share her problems with the students where necessary, should be close to them like a friend, should
instill confidence, and should adopt a warm attitude. On the teaching front, however, they have emphasized
teaching in an enjoyable manner, rather than having strong content knowledge in the field. On the other hand,
the vast majority of pre-service teachers have noted their perception of excessively theoretical education at
the university level, and noted the dearth of practice-based courses. The pre-service teachers also noted an
excess of courses regarding the mathematical content, and stated that courses on teaching were of more help
to them compared to courses about the field. In a related vein, a number of pre-service teachers express the
positive contribution the presentations they made during their training education.
Keywords: Teaching profession, teacher education, pre-service mathematics teachers

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DEĞLERLER

Yrd. Doç. Dr. Akif Akto
Öğr. Gör. Semra Akto
Değerler, davranışlarımıza yön gösteren ilkeler ve standartlardır. Değerler, kişiye kendisini aşma, tek tek
olayların üzerinde kalıcı ve tutarlı bir inanç ve tutum sahibi olma imkânı kazandırır. Değerler, toplumların sahip
oldukları ortak mirastır. Bu yönüyle değerler, önceki nesillerden sonraki nesillere aktarılmaktadır. Çocukların
sorumluluk sahibi, bilinçli ve nitelikli bir birey olarak yetiştirilmesi toplumun öncelikli sorumluklarındandır.
Çocukluk yıllarında kazanılan davranışların büyük bir kısmının yetişkinlikte bireyin kişilik yapısını, tavır,
alışkanlık, inanç ve değer yargılarını ciddi bir oranda biçimlendirdiği bilinmektedir. Nitekim, çocukların yaratıcı,
üretken, kendine güvenli, paylaşımcı, yeniliklere açık, kendini sürekli geliştiren, sorumlulukların bilincinde olan
ve bunları yerine getirmek için çalışan bireyler olarak yetişmeleri için, onlara sadece bilgi aktarmak yeterli
değildir. Bundan dolayıdır ki, okul öncesi eğitim programının temel ilkelerinde değerler üzerinde durulmuştur.
Kişilik gelişiminin önemli bir evresi olan okul öncesi eğitim döneminde değerler eğitimi bu anlamda ön plana
çıkmakta, pekiştireçlerle hedef değerlerin kalıcı davranışa dönüştürülmesinde eğitimin önemli bir aşamasını
oluşturmaktadır. Erken çocukluk dönemde verilecek olan değerler eğitimi, bireyin ilerleyen yaşlarında toplumun
ahlaki kurallarına uygun davranışlar sergilemesini sağlayacaktır. Özellikle yaptığım çalışmamdaki amaç erken
çocukluk döneminde değerler eğitimin önemini vurgulamak ve bu dönemin eğitim programına dahil edilen
temel değerlerin erken çocukluk dönemine uygunluğu açısından teorik düzeyde yorumlayıp değerlendirmektir.

Anahtar kelimeler: Erken çocukluk dönemi, değerler, değerler eğitimi

_____________________________________________________________________________________________________51

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
_____________________________________________________________________________________________________

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN DÜNYASINDA MEDYANIN YERİ

Öğr. Gör. Semra Akto
Yrd. Doç. Dr. Akif Akto

Kitle iletişim araçları çocukların bilgi edinme ve kendilerini ifade etme hakları açısından çok önemlidir. Ancak
bunun için çocuklarla iletişim kuran yayın araçlarının varlığı gereklidir. Bu yayın araçlarının başında da medya
gelir. Medya kuşkusuz modern zamanların biçimlendirici araçlarındandır. Medya dünyayı gittikçe daha küçük
hâle getirdiği için, özellikle okulöncesi çocukların dünyasını daha karmaşık bir duruma sokmaktadır. Erken
Çocukluk Dönemi, tüm gelişim alanlarının en hızlı geliştiği dönemdir. Ayrıca birçok noktada en kritik dönemdir.
Bu dönemde görselliğe hitap eden uyarıcılar çocukların ilgisine hitap ettiği için medya çocukların dikkatini çok
çekmektedir. Bu yaş grubu için medya kullanımı oldukça tartışmalı bir konudur. Medya tüketiminin hem olumlu
hem de olumsuz etkileri olduğu söylenebilir. 0-6 yaş gruplarına yönelik medya çok büyük, uluslararası bir
endüstri haline gelmiştir. Uygun olmayan medya içeriği izlemenin çocuklarda korku ve kaygıyı tetikleyecek uzun
süreli etkileri olmaktadır. Bugün şiddet içerikli medyaya maruz kalmanın çocukların saldırganlık eğilimlerinde
ciddi bir rol oynadığı ortaya çıkmıştır. Araştırmalar medyanın pek çok olumlu etkisini de tanımlamıştır. Medya
çocukların hayatlarını zenginleştirir, onları dünyadan ve diğer kültürlerden haberdar eder, farklılıklara karşı
hoşgörü ve barışçıl duygular oluşturmaya yardımcı olur, kavramsal becerilerle okul öncesi konularda beceri ve
bilgi kazandırır. Çocuk medyası sadece çocukları eğitmek için değil ayrıca cesaret, umut ve iyimserlik modelleri
sağlamak açısından da yararlıdır. Okul öncesi çocukların dünyasında medyanın yer edinmesinin artı-eksi
boyutlarının tartışılması amaçlanmaktadır. Kuramsal bir çerçevede ele alıncak bu çalışmada özellikle medyanın
olumsuz etkilerinin varoluşsal bir zorunluluk olmadığı, medyanın kullanım biçimi ile doğrudan ilişkili olduğu
gerçeğinden hareketle, sonuç ve öneriler paylaşılacaktır.

Anahtar kelimeler: Çocuk, Medya, Okul Öncesi

GÖÇ ÇOCUKLARI

Öğr. Gör. Alper Yusuf Köroğlu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri
Doç. Dr. Nejla Canbulat Şahiner, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
Hemşireliği
Göç, çeşitli nedenlerle ülkesini ya da yaşadığı şehri isteyerek ya da zorunlu olarak değiştirmek olarak tan
tanımlanabilir. Bu çalışma, göçün çocuklar üzerindeki etkisini inceleyen çalışmaları derlemek amacıyla planlandı.
Yöntem: Türk medline, google akademik veri tabanlarında “göç ve çocuk” anahtar kelimeleri kullanılarak
araştırma makaleleri derlendi. Temel Sonuçlar: Çocuklarda göçün, çocuk suçluluğu başta olmak üzere, çocuk
işçiliği, yoksulluk, beslenme bozuklukları, psikososyal sorunlar, madde kullanımı gibi etkileri olduğu belirlendi.
Tartışma: Türkiye’deki hanelerin yaklaşık yarısı doğduğu köyde veya kasabada yaşamamaktadır. 15 ile 19 yaşlar
arasında olanların yüzde 38’i yaşamlarında en az bir göç deneyimi yaşamıştır. Kentsel alanlara yerleşme uzun
vadede daha iyi sosyal hizmetlerden yararlanmayı sağlayabilir, ancak kısa vadede okullar ve çocuklara yönelik
diğer hizmetler dahil olmak üzere altyapı ve hizmet sunumu nüfus artış hızına ayak uyduramayabilir. Bu arada
aileler ve çocuklar kentsel ortamlara bir süre içinde alışabilmekte, hizmetlere nasıl erişileceğini ve risklerin nasıl
göğüsleneceğini öğrenmeleri zaman almaktadır. Kültürel bağlam açısından da farklılaşan bölgelere göç etmenin
ergen ruh sağlığında birçok olumsuzlukla ilişkili olduğuna işaret edilmektedir.
Anahtar kelimeler: Göç, Çocuk, Risk
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CHARACTERISTICS OF PEKIN DUCK EGGS

Prof.Dr. Suzan Yalçın Selçuk University, Veterinary Faculty Department Of Food Hygiene And Technology
Prof.Dr. Esin Ebru Onbaşılar Ankara University, Veterinary Faculty Department Of Animal Breeding And
Husbandry
Pekin ducks start the laying eggs at the age of 5-6 months and this lasts about 8-10 months later in the first
production cycle. Egg quality is important for reproductive performance and economics. Egg characteristics are
influenced from genetic, age, production cycle, nutrition and husbandry conditions. Egg quality parameters are
determined with internal and external quality. External quality is focused on shape index, egg weight, braking
strength, shell thickness and shell weight. Whereas internal egg quality is focused on weights of albumen and
yolk, indexes of albumen and yolk and Haugh unit. Cholesterol, triglyceride and fatty acid composition of eggs
are also important for consumers and embryo growth. Therefore this study is examined the egg parts, chemical
composition and nutritive value of Pekin duck eggs.
Keywords: Pekin duck, egg, quality

DO WE HAVE A FREE WILL? (DEVELOPING A FREE WILL SCALE AND RELATIONSHIP OF FREE WILL
DEVELOPMENT WITH DEMOGRAPHIC VARIABLES)

Dr. Yener Özen
In this research, Free Will Levels of high school students were investigated. For that purpose, Free Will Scale
(FWS) was primarily developed, and validity and reliability studies were carried out. Subsequently, free will
levels of the high school students were investigated according to the variables of gender, age, number of
people resident in the house, number of siblings, educational status of mother, educational status of father,
profession of mother, profession of father, having a study room in the house or not, status of following up a
daily newspaper, and status of following up a magazine. Content validity and construct validity of the scale
were also investigated. Opinions of 10 specialists were asked for the content validity. According to the
feedback of the specialists, the pool with 62 items was turned into the draft scale including 44 items. The free
will scale with 44 items was performed to a student group including 238 participants, necessary feedbacks from
the students were received, and 18-item free will scale was created. Exploratory and confirmatory factor
analyses were successively employed for the construct validity of the free will scale. When item total
correlations of the scale were investigated, total correlation values of the items in internal free will subdimension of the scale were noticed to vary between.36 and.70, and the correlation values of the items in
external free will sub-dimension were determined to vary between .47 and .64. Model fit of the free will scale
was investigated with first order CFA. Chi-square fit value (χ2=261,91, Sd=134, p=.00) for the factor structure of
the free will scale including 18 items and two sub-dimensions was found to be significant, and χ2/df value
related to model fit was determined as 1.95. Internal consistency analysis and split-half reliability analysis were
performed to determine the reliability of the Free Will Scale. Key Words: Free will, Free will scale, scale
development, validity, reliability
Keywords: Free will, Free will scale, scale development, validity, reliability
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TERÖRİZMİN ULUSLARARASI HİSSE SENEDİ PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Öğr. Gör. Arzu Özmerdivanlı

Dünya genelinde yaşanan terör olayları gün geçtikçe artmakta ve finansal piyasalarda korku, endişe, panik ve
belirsizlik yaratmaktadır. Terör olaylarının neden olduğu panic ve belirsizlik yatırımcıların güvenini ve algısını
olumsuz etkilemektedir. Bu durum hisse senedi piyasalarına yansımakta ve zaman zaman hisse senedi
getirilerinin düşmesine neden olabilmektedir. Bu çalışma terör olaylarının, hisse senedi getirileri üzerinde
yarattığı etkileri uluslararası boyutta incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda 2003-2015 dönemi için çeşitli
ülke piyasalarında terörizmin hisse senedi getirileri üzerindeki etkileri detaylı incelenecek ve küresel terör
endeksi, hisse senedi getirileri ve çeşitli kontrol değişkenleri kullanılarak Panel Veri Regresyon yöntemi ile analiz
yapılacaktır. Çalışma sonucunda terörün hisse senedi piyasaları üzerinde olumsuz bir etki yaratması
beklenmektedir.

Anahtar kelimeler: Terörizm, Hisse Senedi Piyasaları, Panel Veri Regresyon

HİSSE SENEDİ PİYASA LİBERALİZASYONUNUN HİSSE SENEDİ GETİRİ VOLATİLİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST PAY
PİYASASINDA BİR UYGULAMA

Öğr. Gör. Arzu Özmerdivanlı

1980’li yıllardan sonra dünya genelinde artan küreselleşme hareketleri, finansal liberalizasyon politikalarının
uygulanmasını gündeme getirmiş ve pek çok ülke finansal piyasalarını, yabancı yatırımcılara açmaya karar
vermiştir. Finansal liberalizasyon politikaları kredi ve mevduat faizlerine ilişkin kontrollerin ve kredi
kontrollerinin kaldırılması, bankacılık sektöründe özel mülkiyetin yaygınlaştırılması, bankacılık sektörüne girişin
kolaylaştırılması, hisse senedi piyasalarının yabancı yatırımcılara açılması ve sermaye hareketlerinin
serbestleşmesi gibi uygulamaları içine almaktadır. Söz konusu uygulamalar, bir ülkenin ekonomisini
yatırımlarını, para ve sermaye piyasalarını olumlu veya olumsuz etkileyebilmekte ve hisse senedi piyasalarında
dalgalanmalar yaratabilmektedir. Bu çalışmada hisse senedi piyasasına ilişkin finansal liberalizasyon
hareketlerinin hisse senedi getiri volatilitesi üzerinde yarattığı etkilerin Türkiye açısından incelenmesi
amaçlanmıştır. 1986-2016 dönemi için ARCH-GARCH modellerinin kullanılacağı çalışma sonucunda,
liberalizasyon sonrasında hisse senedi getiri volatilitesinin artması beklenmektedir.

Anahtar kelimeler: Hisse Senedi Piyasa Liberalizasyonu, Hisse Senedi Getiri Volatilitesi, ARCH-GARC
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TAŞINMAZ DEĞERLEME

Dr. Yeşim Esen İzmir Çiğli Belediyesi
Taşınmaz değerleme günümüzde alım, satım, ipotek, vergi, sigorta, kamulaştırma, kentsel dönüşüm gibi birçok
alanda önem kazanmıştır. Ancak bu tür işlemlerde kullanılacak ve değerleme uzmanları tarafından hazırlanan
raporların gerçeği yansıtması kişiler, kurumlar ve ülke ekonomisi açısından da oldukça önemlidir.Bu tez
çalışmasında da değerleme uzmanlarına çalışmalarında ve hazırladıkları raporlarda nelere dikkat edilmesi
gerektiği ve gerçeğe yakın bir değer tespitinde nelerin önem taşıdığı üzerinde durularak, değerleme
uzmanlarına çalışmalarında yön vermeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında öncelikte taşınmaz değerleme
hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra günümüzde yaygın olarak kullanılan değerleme yöntemleri anlatılmıştır.
Değerlemeyi yapan değerleme uzmanlarından ve nasıl değerleme uzmanı olunabileceğinden de bahsedilerek
değerleme raporu hazırlarken ne gibi çalışmalar yapılması gerektiği ve nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında
da bilgi verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Taşınmaz değerleme, değerleme uzmanı, değerleme raporu

KURUMLAR VERGI MÜKELLEFLERI NEZDINDE VERGI ALGISI ILE KURUMSAL KALITE İLIŞKISI: TÜRKIYE ÖRNEĞI

Doç. Dr. Gülsüm Gürler Hazman

Mükelleflerin vergiye karşı gösterdikleri tepki türleri kabul, verginin ödenmesi halindeki tepkiler ve verginin
ödenmemesi halinde ortaya çıkan tepkiler olarak sınıflandırılmaktadır. Vergiye gönüllü uyum da kabul
aşamasında ortaya çıkan bir vergiye tepki türüdür. Vergiye gönüllü uyumu etkileyen faktörler ekonomik
faktörler, ahlaki faktörler, psikolojik faktörler, sosyal ve demografik faktörler, siyasi faktörler, vergi yönetimi ile
ilgili faktörler şeklinde sıralanmaktadır. Ayrıca vergi uyumu, vergi adaleti, vergi mevzuatının sık sık değişmesi ve
sistemin karmaşıklığı, vergi oranları, vergi aflarının sıklığı, kayıt dışı ekonomi, vergi cezalarının etkin
uygulanamaması, istisna ve muafiyetlerin yaygınlığı, vergi yönetiminin yapısı, siyasal ve ekonomik yapı gibi bir
çok değişken tarafından etkilenir.
Bu değişkenler arasında kurumsal kalitenin de yer aldığı ifade edilebilir. Ödediği vergilerin karşılığında kaliteli
hizmet alan mükellef vergiye karşı olumlu tepki gösterecektir. Böylece devlet hem kişilerin tepkisiyle
karşılaşmayacaktır hem de vergilerini düzenli ve zamanında ödeyen mükellefler yoluyla vergi kayıp ve
kaçakçılığını önemli ölçüde önlemiş olacaktır. Kurumsal kaliteyi sağlayabilmenin en önemli yollarından biri vergi
idaresinin etkinliğini sağlamak kalitesini artırmaktır. Bir diğer yol da mükellef ve vergi idaresi arasındaki ilişkinin
güven duygusu çerçevesinde kaliteli hale gelmesini sağlamaktır.

Anahtar kelimeler: kurumsal kalite, vergi algısı, vergiye gönüllü uyum
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN POLİMERLER İLE İLGİLİ BİLİŞSEL YAPILARININ BELİRLENMESİ

Nevin Çankaya
Cengiz Tüysüz

Bu çalışmada lise öğrencilerinin Polimerler konusu ile ilgili bilişsel yapılarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
Bu amaçla tarama modeli kullanılarak dizayn edilen araştırmada, veri toplama amacıyla kelime ilişkilendirme
testi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini; tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçsal ve uygun
örnekleme yöntemleri kullanılarak belirlenen 2 farklı lisedeki 11. ve 12. Sınıfta öğrenimlerine devam etmekte
olan 320 öğrenci oluşturmaktadır.
Çalışmanın sonunda öğrencilerin polimerler konusu ile ilgili sahip olduğu 155 kavram tespit edilmiştir. Bu
kavramlardan 97 tanesi polimerler konusu ile ilgili iken, 51 tanesi kavram yanılgısı, 7 tanesi ise ilgisiz
kavramlardır. Öğrencilerin polimerler konusu ile en çok Monomer, PVC, Protein, Kimya ve Teflon arasında
doğru bağlantı kurdukları belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin polimerlerle ilgili olarak; polimerlerin çok parçalı
olduğu, cam, şişe ve şekerin polimer olduğu ve polimerlerin maddelerin yapıtaşı olduğu konusunda kavram
yanılgısına sahip oldukları belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Kimya, polimer, Bilişsel Yapı

SELÜLOZ- CLOISITE KİLİ İÇEREN BİYONANOKOMPOZİTLER

Nevin Çankaya
Özlem Sökmen

Biyopolimerler yaşayan organizmalar tarafından oluşturulan, herhangi bir sentez sonucu oluşmamış, biyolojik
olabileceği gibi canlıların hayati fonksiyonlarından bağımsız olarak tabiatta var olan organik polimerlerdir [1].
Biyopolimerlerin yenilenebilir, ayrışabilir olmaları ve tabiatta bol miktarda bulunmaları sebebiyle düşük
maliyetle elde edilmeleri sentetik polimerlere göre en büyük avantajları arasındadır. Biyopolimerler tekrar eden
bir düzene sahip olduklarından metaller, yüzey partikülleri ve diğer polimerlerle kimyasal reaksiyona girmeye
yatkındırlar [2]. Selülozun kristal yapısı, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerinde de etkilidir ve selülozik
materyallerin çoğu düşük kristalin yapıdadır. Kristal olmayan amorf selüloz da araştırma konuları arasındadır
[3]. Biyomedikal alan ve endüstrinin pek çok alanında kullanılan biyopolimerlerin özelliklerini daha da
iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla yapılan araştırmalarda, katkı maddesi olarak kilin kullanılmasıyla olumlu
sonuçlar elde edilmiştir. Az miktardaki kil katkısı ile polimerlerin fiziksel ve mühendislik özellikleri
geliştirilebilmektedir. Buna kilin tabakalı kristal yapısı ve karakteristik olan pek çok özelliği örnek olarak
gösterilebilir. Kilin polimer matrisinde nano boyutta dağılım göstermesi; kil ve polimer arasında meydana gelen
kuvvetli etkileşimlerden kaynaklanmaktadır [4, 5]. Bu çalışmada, ticari olarak satılan organik bir kil olan Cloisite
nanokili ile, biyobozunan ve toksik özelliği olmayan, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen, doğada bol bulunan
çevre dostu selüloz biyopolimeri kullanılarak hazırlanan biyonanokompozit hazırlama teknikleri incelenmiştir.
Farklı analiz yöntemleriyle karakterize edilen biyonanokompozitlerin, hedeflenen uygulama alanlarına yönelik
özellikleri incelenmiş, ayrıntılarıyla bilgi verilmiş ve şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalar araştırılmıştır.

Anahtar kelimeler: Selüloz, Kil, Cloisite, Biyonanokompozit
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YAŞLILARDA BILIŞSEL GERILEME NASIL AZALTILIR?

Arş. Gör. Dr. Fatma Nevin Şişman
Arş. Gör. Ayşe Sezer

Yaşlanma süreciyle birlikte bireylerde anatomik, fizyolojik değişiklikler oluşmakta ve bu değişimler sonucu da
yaşlı bireyler daha önce başarıyla yürütebildikleri pek çok işlevi artık sürdüremez hale gelmektedir. Günlük
yaşam aktiviteleri sınırlanmakta, bağımsız fonksiyonları giderek yarı bağımlı ya da tam bağımlı hale gelmektedir.
Yaşlılıkla paralel olarak düşük düzeyde bellek sorunları görülebilmektedir. Yapılan çalışmalarda yaşlı bireylerin
yaklaşık %22’sinde orta düzeyde bilişsel bozulma olduğu belirtilmiştir. Yaşlılarda bilişsel işlevlerdeki
bozulmaların önüne geçilmesi ya da azaltılması için oryantasyon ve hafızaya yönelik çok amaçlı aktiviteler
önemli bir yere sahiptir. Bu aktiviteler, hayat hikayesinin anlattırılması, gerçeğe oryantasyon, davranış tedavisi,
video resim kullanılarak yapılan hatırlatma terapileri gibi standart yöntemler ya da iş uğraş aktiviteleri, zihinsel
aktiviteler, psikomotor aktiviteler, sanat aktiviteleri, müzik aktiviteleri, hobi aktiviteleri, oyun aktiviteleri,
paylaşım aktiviteleri, solunum aktiviteleri, egzersiz ve spor aktiviteleri olarak sıralanabilir. Aktivite programları
prefrontal bölgedeki kan akış hızını arttırarak bilişsel işlev aktivasyonunu sağlar. Bu aktivite uygulamalarının
vasküler demansı olan hastaların kognitif fonksiyonlarını arttırdığı, ayrıca haftada en az 2 kez okuma ve masa
oyunları gibi aktivitelerde bulunmanın demans riskini azalttığı belirtilmektedir. Çok amaçlı aktiviteler ile
yaşlıların zaman, mekan ve kişi oryantasyonunun korunması, bellek kaybının azaltılması, sosyalleşme ve
iletişimin arttırılması, dikkat ve psikomotor becerilerin korunması sağlanabilir. Böylece yaşlılık sürecinde ortaya
çıkan bilişsel gerileme azaltılabilir.
Anahtar kelimeler: yaşlılık, bilişsel gerileme, aktiviteler

ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ İLIŞKI İNANÇLARI İLE EŞ SEÇME STRATEJILERININ İNCELENMESI

Doç. Dr. Zeynep KARATAŞ
Merve Zeynep ŞİMŞEK

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin ilişki inançları ile eş seçme stratejilerinin cinsiyet, ilişki durumu ve
bugüne kadar yaşadıkları yer açısından incelenmesi ayrıca ilişki inançları ile eş seçme stratejileri arasında
anlamlı bir ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Yöntem: Çalışma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu 193 kişi oluşturmuş olup 140 ı kadın, 53 ü erkektir. Çalışmada
Romans ve DeBord (1995) tarafından geliştirilen ve Gizir(2012) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan İlişki İnançları
Ölçeği (İİÖ) ve Altuntaş ve Atli(2015) tarafından geliştirilen Eş Seçme Stratejileri Envanteri kullanılmıştır.
Verilerin analizinde t testi, varyans analizi ve pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı kullanılmıştır.
Analizler sonucunda ilişki inançları ve eş seçme stratejilerinin çeşitli değişkenlere göre farklılaştığı ve
öğrencilerin ilişki inançları ile eş seçme stratejileri arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Çalışmanın
bulguları literatür ışığında tartışılarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: ilişki inançları, eş seçimi, eş seçme stratejileri
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LİSE DÖNEMİNDE MODEL ALMA YOLUYLA ÖĞRENME

Menekşe Eskici
Sevil Cartoğlu
Alper Öz
Habibe Çiçek
Caner Güvendir

Bu araştırmanın amacı, model alarak öğrenmenin ilkelerine dayanarak lise dönemindeki öğrencilerin model
alma yöntemi hakkında düşündüklerini, model aldıkları kişilerin özelliklerini ve model alma nedenlerini
saptamaktır. Bu araştırmada var olan durumun ortaya konması amaçlandığı için tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın
örneklemini 2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ,
Kırklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 30 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında
deneklere “rol model hakkında bildikleriniz nelerdir?”, “ peki sizin rol modeliniz kimdir ?”, “modelinizin olumsuz
özellikleri nelerdir?”, modelden vazgeçmeniz için fazla yanlış yapması mı sizi etkiler yoksa görüşünüze
uymaması mı sizi etkiler?”, gibi açık uçlu 10 soru yöneltilmiştir. Araştırmanın sonucunda model alma yöntemi
hakkında bilgi sahibi olmayan öğrenci sayısının yüksek olduğu, model alınan kişilerin genellikle erkek olduğu,
model alınan kişilerin genellikle oyuncular ve sporcular olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Model alan kişiler küçük
yaşlarda model aldığını, bu modelin karakteristik özelliklerini ve yaptığı meslekleri dikkate alarak seçimini
etkilediğini söylemiştir. Model aldığı kişinin özellikleri ise cinsiyete göre değişim göstermiştir. Modelini kadın
olarak seçen kişiler sadece karakteristik özelliklerini örnek alırken; modelini erkek olarak seçen kişiler ise
modelin karakteristik özelliklerinin yanında kariyerini de örnek almışlardır. Model alınan kişilerin özeliklerinin
kendinde bulunduğunu ve öğrenmesini de olumlu etkilediğinin yanıtını vermişlerdir. Model alınan kişinin
olumsuz özelliği bulunsa bile kişiler bu olumsuz özelliklerini kabul etmeyip, olumsuz özelliklerini gördüklerinde
modelini uyaracaklarını söylemişlerdir. Model alınan kişinin yanlışlar yapması ve görüşüne uymasa dahi
modelinden vazgeçmeyeceklerini belirtmişlerdir.

Anahtar kelimeler: Model almaileöğrenme, Liseöğrencisi
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KONUT ALANLARINDA MORFOLOJİK DEĞİŞİMİN KONYA KENTİNDEKİ SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI ÜZERİNE BİR
İNCELEME

Muzaffer Ali Yaygın
Mehmet Topçu

Bu çalışmada, Konya kentinde konut alanlarındaki kentsel yenileme süreçlerinde yaşanan yapısal değişimin
coğrafi bilgi sistemlerinin kullanılarak sayısal ve görsel olarak incelenmesi ve mekânsal değişim sürecinde ortaya
çıkan farklılıkların sosyo-kültürel açıdan irdelenmesi bağlamında kentsel morfoloji yaklaşımının kentsel
planlama ve kentsel yenileme süreçlerinde bir araç olarak kullanılması hedeflenmektedir. Kentsel morfoloji
yaklaşımının Türkiye’deki kentsel planlama ve kentsel yenileme süreçlerine yeterince katılmaması, kent bütünü,
kent parçaları, yapı adası, sokak örüntüsü veya parsel düzeyinde yapısal karakteristiğin yok olmasına neden
olmaktadır. Bu bağlamda son dönemlerde ekonomi yatırımlarının yoğunlaştığı ve bu ekonomik gelişmeye
paralel olarak kentsel yenileme eylemlerinin hız kazandığı Konya kentinde, yaklaşık 325 hektarlık yenileme alanı
üzerinde morfolojik analizler yapılmıştır. Çalışma alanında yenileme öncesi ve sonrasına dayalı olarak yapı, yol,
açık ve yeşil alan oranlarında meydana gelen sayısal farklılıkların ortaya konulduğu analizlerle birlikte çizimler
üzerinden görsel analizler yapılmıştır. Yapılan sayısal ve görsel analizler sonucu çalışma alanında yapı
yoğunlukları ile açık ve yeşil alan oranlarında büyük ölçekli değişimlerin meydana geldiği gözlenmiştir. Mekânsal
kimlikte yaşanan bu değişimlerin sosyo-kültürel etkilerini ölçmek amacıyla alanda anket çalışması yapılmıştır.
Çalışma alanında yaşanan mekansal değişim ve bu mekansal değişime dayalı olarak ortaya çıkan sosyo-kültürel
değişim, Türkiye’nin kentsel yenileme pratikleri ve planlama deneyimleri sürecinde kentsel morfoloji yaklaşımın
yeterince ele alınmadığını göstermektedir. Bu durumun temelinde ise rant odaklı yaklaşımların olduğu ortaya
çıkmıştır. Bu bildiride, Konya kentindeki yenileme alanında yapılan morfolojik incelemeden hareketle
Türkiye’nin yenileme pratiği ve planlama deneyimlerindeki morfolojik boyut tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Kentsel morfoloji, Kentsel doku, Sekiz mahalle, Sosyo-kültürel yapı
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METİN TÜRLERİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Gönül Altın
Ayfer Şahin

Eleştirel düşünme, bireyin ne yapacağına ve neye inanacağına karar vermesi için çözümleyici, değerlendirmeye
yönelik bilinçli olarak yargılarda bulunması ve bu yargıları ifade etmesi olarak tanımlanabilir. Eleştirel düşünme
eğitimi, ilköğretim çağında öğretilmesi gereken ve bireyin ömür boyu kullanacağı önemli bir düşünme biçimidir.
Özellikle son yıllarda eleştirel düşünme eğitim çevrelerinde önemsenmekte ve farklı boyutlarıyla araştırmalara
konu olmaktadır. Bu becerinin öğrencilere kazandırılması 2005 tarihli ilköğretim programlarında da
öngörülmektedir. Türkçe öğretiminin temel kaynağı ders kitaplarında yer alan metinlerdir. Öğrencilerin
belirlenmiş olan tüm kazanımlara ulaşmaları büyük bir oranda bu metinlerin özenle seçilmesine bağlıdır. Türkçe
programlarında ve ders kitaplarında öyküleyici, bilgilendirici ve şiir olmak üzere üç metin türüne yer
verilmektedir. Bu araştırmada da bilgilendirici, öyküleyici ve şiir türündeki metinlerin ortaokul 5. sınıf
öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerine etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma betimsel bir
çalışma olarak planlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Kayseri Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir ortaokulun
5. sınıflarında üç şubede öğrenim gören 75 öğrenciden oluşturulmuştur. Veriler, Millî Eğitim Bakanlığınca
öğrencilere dağıtılan ders kitabından 3 farklı metin türünden seçilmiş olan 9 metinle ilgili araştırmacılar
tarafından hazırlanmış açık uçlu sorular aracılığıyla elde edilmiştir. Veri toplama araçlarının geliştirilmesinde
eleştirel düşünmenin altı beceri alanı (yorumlama, analiz, değerlendirme, çıkarım, açıklama, öz düzenleme)
temele alınmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin genel eleştirel düşünme puanlarının genel olarak üç metin
türünde de orta ve düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin en yüksek yorumlama ve değerlendirme
beceri alanı puanı şiir türündeki metinlerden, en yüksek analiz, çıkarım ve açıklama beceri alanı puanını bilgi
verici metinlerden; en yüksek öz düzenleme beceri alanı puanı ise öyküleyici metinlerden elde ettikleri
belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Eleştirel düşünme, metin, metin türleri, öyküleyici metin, bilgi verici metin, şiir.

ÜRETIM İŞLETMELERININ ÜRETIM PERFORMANS ETKINLIĞININ BULANIK VERI ZARFLAMA MODELI İLE
ANALIZI

Muhammed Kabak

Farklı sektörlerdeki üretim işletmelerinin performansı çoğu zaman gerçek sayısal değerlere ulaşmadaki kısıtlar
nedeniyle karşılaştırılamamaktadır. Birden fazla, farklı ölçüm birimleri ile ifade edilen girdi ve çıktılara sahip
karar verme birimlerinin, birbirlerine göre göreli etkinlik analizinin yapılabilmesi için “Veri zarflama analizi”
yöntemi kullanılmaktadır. Literatürde daha doğru etkinlik hesaplamalarının yapılabilmesi ve tam olarak
ölçülemeyen, dilsel değişkenlerle ifade edilen değişkenlere ilişkin etkinlik ölçümlerinin yapılabilmesi için bulanık
veri zarflama analizi yöntemi kullanılmaktadır. Bu çalışmada İzmir ilinde faaliyet gösteren üretim işletmelerinin
üretim performans kriterlerini değerlendirmek amacıyla son iki yıldaki değişimi ortaya koyan bir anket
düzenlenerek veriler toplanmıştır. Toplanan bu verilerin aralık ölçüm seviyesindeki değişkenler biçiminde
olması nedeniyle firmaların üretim performanslarındaki etkinlik durumunu değerlendirmede “veri zarflama
analizi” yönteminin yerine “bulanık veri zarflama analizi” yöntemi kullanılmıştır. Bulanık veri zarflama analizi
yöntemi ile elde edilen sonuçlara göre İzmir’de faaliyet gösteren üretim işletmelerinin sektörlere göre
etkinlikleri değerlendirilmiş ve etkin olmayan sektörlerin üretim performansı bakımından hangi girdi ve çıktılara
ilişkin iyileştirme yapmaları gerektiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Etkinlik, Veri Zarflama Analizi, Bulanık Mantık
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AN INVESTIGATION ON DURABILITY AND BEND STRENGTH OF CEMENT CLINKERS INCLUDING META KAOLIN
IN VARIOUS CURE ENVIRONMENTS

Yavuz Ergün
Benson Musukwa
Mesut Y. Karahan

Uşak University, Faculty of Engineering, Department of Chemical Engineering, 64200, Uşak, Turkey

Corresponding author: Yavuz Ergün, yavuz.ergun@usak.edu.tr
Metakaolin has some positive effects on strength and stability in concrete or mortars. To set examples for
these effects; it accelerates the hydration of cement, leads to pozzolanic reaction and increases filling density
through filler effect. This study investigates the effect of time and various accelerated cure methods on
compressive and bend strength of cement mortars including metakaolin in a variety of rates. For this purpose,
metakaolin in the rates 5%, 10%, 15% and 20% were replaced with cement by weight and 5 different mortar
mixtures were prepared. In mortar mixtures, aggregate/binding agent/water ratios were formed as 3/1/0.5 by
weight, respectively. Crushed limestone-based fine aggregate, in 0-5 dimension, was used in mixtures.
40/40/160 mm sized prismatic samples were prepared from the obtained mortars. Compressive strengths of
the prepared samples were found for 2, 7 and 28 days. In addition, the samples prepared in the obtained
mortars were kept in 65°C warm water cure to detect their strength. In mortars including metakaolin instead of
cement, the highest compressive strength was found in mortar including 15% metakaolin in normal cure
environment and in mortar including 10% metakaolin in accelerated cure environment. According to the
studies, it was found that mortars including metakaolin have impact on compressive strengths in early periods.
In addition, it was found that the early strength of control mortar including portland cement along with
accelerated cure procedures was more efficient than mortars including metakaolin in various rates.

Keywords: Metakaolin; Cement; Accelerated cure; Strength
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AVRUPA BIRLIĞI DAĞILIYOR MU? İNGILTERE'NIN AYRILMA KARARI

Öğr. Gör. Özlem Tan

Birleşik bir Avrupa yaratılması düşüncesi Ortaçağ’a kadar uzanmaktadır. 19.yy’dan sonra ise düşüncelerin
gerçeğe dönüşmesi ile ilgili çabalar başlamıştır.1819 yılında Prusya da ticari engellerin kaldırılması ve 1834
yılında Alman devletleri arasında Gümrük Birliği’nin tesisi, Avrupa’nın bütünleşmesi konusunda ilerisi için bir
basamak teşkil etmiştir. İkinci Dünya savaşı ise, Avrupa Bütünleşmesi için bir dönüm noktası olmuştur. Savaş
sonrası Avrupa ülkeleri bir daha böylesi bir yıkımla karşılaşmamak ve Avrupa da barışı kalıcı olarak tesis etmek
için somut adımlar atılmasının gerekli olduğunun farkına varmışlardır. Bu çerçevede 1944 yılında Belçika,
Hollanda ve Lüksemburg kendi aralarında bir “ekonomik birlik” kurulmasını kabul etmişlerdi.1951 yılında Paris
Antlaşması ile Avrupa Kömür Çelik Topluluğu kurularak bugünkü AB’nin temelleri atılmıştır. Geleceğe dönük bir
proje olan AB’nin temelleri günümüzde artık çatırdamaya mı başladı ?.1973 yılında AB’ye üye olan İngiltere, 24
Haziran 2016 günü tarihi referandumla artık AB’den ayrılmak istediğini ilan etmiştir.Bu referandum sonucu AB
açısından bir tarihi kırılma anını oluşturmaktadır.AB prestij kaybına uğramıştır.AB entegrasyonu gerilemeye
başlamıştır. İngiltere’nin ayrılma kararı diğer üye devletlerdeki Birlik karşıtlarına güç vermiş, Avro-Atlantik
İttifakı’nın kabiliyetinin azalmasına neden olmuştur. AB’nin genişleme politikasına olumsuz etki yapacaktır. AB
için İngiltere’nin ayrılmasının olumlu tarafı ise, Birliğin bir reform süreci içine girmesi ve yeniden kurumsal,
yapısal sorunları başta olmak üzere tüm politikalarını gözden geçirmesi ve yeniden yönetişim sistemi
oluşturması gerektiğinin anlaşılmasıdır. Sonuç olarak bu ayrılışın her iki taraf içinde çok önemli etkileri olacaktır.
Bu etkiler zaman içerisinde görülecektir. Özellikle Avrupa Birliği için zor günler başlamıştır diyebiliriz.
Anahtar kelimeler: Avrupa Birliği, Ayrılma, İngiltere
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EFFECTS OF VARIOUS DEFLOCCULANTS ON TILES AND INCREASE OF SOLID CONCENTRATIONS OF
DEFLOCCULANTS

Yavuz Ergün
Benson Musukwa
Nevin Çankaya

Particles in colloid system are thermodynamically unstable and tend to be floccules due to their surface area, in
other words, their surface energy. Stability of particles is closely related to surface features of the particles.
Therefore, the only way to obtain required viscosity values within high solid concentrations of solid particles,
which constitute suspension, is to modify surface features through various deflocculants.
This study was conducted on clays to research effects of various deflocculants on clay raw materials.
Accordingly, it was found that deflocculants or deflocculant combinations are effective to deflocculate clays.
Local clays and floor and wall tile body formulas obtained as ready-mix and granulated from various companies
were used. Distilled water was used for body formulas. In some experiments, comparisons were made with
water used in enterprises. Total solid-water amount was prepared as 800 gr. and solid rates were between 6073%. Before the measurement of viscosities of clay mud, mud samples were kept for a night for the absorption
of clay water and deflocculant.
It was found that organic deflocculants create a synergetic effect when they are used with sodium silicate.
Therefore, they offer much more efficient deflocculation compared to single use of deflocculants. When floor
and wall tile bodies were combined with water glasses, Na-polyacrylate / carboxylate amount was around
0.05%. When they were used above this amount, viscosity increased. When glass water and
acrylate/carboxylate were used together, bodies including around 70% solid could be prepared depending on
body composition. However, low water quality negatively affected this rate. It was found that cost and / or
granule manufacturing could possibly increase when Na-polycarboxylate and Na-silicate were used together
depending on the preferred deflocculant system.
Keywords: Deflocculant; Colloid; Viscosity; Rheology

İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİNİN STRATEJİK ÖNEMİ

Dr. Semiha Kılıçaslan; İnönü Üniversitesi Arapgir Myo
İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında işletmelerin en önemli rekabet gücü, sahip olduğu bilgiye ve bu
bilginin örgütsel amaçlar doğrultusunda kullanımına bağlıdır. Bu ise, bilginin etkin bir şekilde yönetimini
gerektirmektedir. Bu anlamda bilgi yönetimi, rekabetçiliği artırmak için; bilgiyi yaratma, bulma, elde etme ve
harekete geçirmeye yönelik stratejiler ve süreçler bütünü olarak ele alınmaktadır. İşletmelerin çevresel
değişimlere uyum sağlamasında, bilgi ve bilginin yönetimi önemli ölçüde stratejik katkı sağlamaktadır. Bu
araştırmada; bilgi ve ilişkili olduğu kavramlar, bilgi yönetimi ve bilgi yönetiminde temel süreçler ele alındıktan
sonra, bilginin işletmeler için stratejik önemi teorik olarak incelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Veri, Bilgi, Bilgi Yönetimi
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FETHİYE KENTİ KAMUSAL AÇIK-YEŞİL ALANLARININ YETERLİLİĞİ VE CBS TEKNİKLERİ İLE ULAŞILABİLİRLİK
ANALİZİ

Serdar Selim
Nihat Karakuş

Kentsel yaşam kalitesinin en önemli göstergelerinden biri olan kamusal açık ve yeşil alanlar; ekolojik, sosyoekonomik ve sosyo-kültürel yönden değerli peyzajlardır. Bu peyzajlar, toplumun her kesimine hizmet
edebilecek nitelikte tanımlanmalı ve uluslararası standartlarda ulaşılabilir olmalıdır. Bu çalışmada, Türkiye’nin
en önemli turizm ve tarım destinasyonlarından biri olan Fethiye Kenti’ndeki kamusal açık-yeşil alanların
yeterliliği, ulusal mevzuattaki (3194 sayılı İmar Kanunu) kriterler doğrultusunda değerlendirilmiş, ayrıca bu
alanlar coğrafi bilgi sistemleri teknolojileri kullanılarak ulaşılabilirlik yönünden analiz edilmiştir. Bu kapsamda,
Fethiye Kenti İmar Planları esas alınarak kentteki mevcut kamusal açık-yeşil alanlar haritalandırılarak imar
planlarındaki büyüklükleri üzerinden iki park tipinde(≤1000 m², ≥1000 m²) tanımlanmıştır. Ardından hizmet
alanları Buffer Analysis tekniği ile belirlenmiş ve ulaşılabilirlik durumları analiz edilmiştir. Sonuç olarak, kentin
özellikle kıyı kesimlerindeki kamusal açık yeşil alanlar, ulusal literatürdeki kriterlere göre yeterli ve ulaşılabilir
olmakla birlikte, iç kesimlere gidildikçe kişi başına düşen yeşil alan miktarının azaldığı ve bu alanlara ulaşımın
zorlaştığı görülmüştür. Bu kapsamda, nüfus artışı ve kentsel gelişim gereksinimleri de düşünülerek bu alanların
etkin hizmet verebilmesi yönünde uygulanabilir ve etkin öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Kamusal açık-yeşil alan, Ulaşılabilirlik analizi, Coğrafi bilgi sistemleri, Fethiye kenti

ANALYSIS OF THE LEVEL OF EMPATHIC TENDECY OF SOCIAL WORKERS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES

Arş. Gör. Doğa Başer, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet
Prof.Dr. Aliye Mavili, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet

Although there is an emphasis on empathy as a vital component of social work practice and social work
training, research on empathy in social work literature are limited. The purpose of this study is to determine
the empathic tendency level of social workers (n=339) and factors that influence these tendencies. Personal
information form and Dökmen's Empathic Tendency Scale (ETS) were used to collect the data. The results show
that social worker's empathic tendency was significantly different according to their marital status, level of
income, number of children, present work place, the field or unit in which social worker worked mostly,
working year and frequency of using interview room. Findings were compared with other studies in the
discussion section. The importance of training, research and activities of evidence based practice oriented
towards empathy were emphasized in the suggestion section.
This study is produced from Doğa Başer's phd thesis on “The Evaluation of Conceptualization, Practice,
Measurement and Training of Empathy in Social Work: Mixed Method Study” which is supervised by Prof. Dr.
Aliye MAVİLİ.

Keywords: Empathy, social work, social work education, social worker.

_____________________________________________________________________________________________________64

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
_____________________________________________________________________________________________________

GEMOLOGLAR İÇİN MÜZE UZMANLIK BIRANŞLARINDA ARKEO-GEMOLOJİ EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Hilmi Güney
Murat Hatipoğlu
Arkeo-gemoloji, Arkeo-mineralojinin bir alt dalı olarak son yıllarda önemi gittikçe artan bir bilim dalıdır.
Arkeoloji ve sanat tarihiyle bütünleşen arkeo-gemoloji eğitimi müzelerde saklanan ve arkeolojik kazılarda
çıkartılan antik süstaşı ürünlerin ve mücevherlerin tanımlanıp yorumlanması, konservasyonu ve teşhirinde
büyük öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Antik dönem süstaşlarının ve süstaşlı mücevherlerin konservasyon işlemleri, bunların gemolojik özellikleri
dikkate alınmadığı takdirde birçok objenin hatalı yorumlandığı eski envanter kayıtlarında gözlemlenmiştir.
Arkeo-gemoloji eğitimiyle, Anadolu antik medeniyetleri süstaşı ürünler yalnızca arkeoloji ve sanat tarihi
açısından yorumlanmayıp aynı zamanda gemolojik yönden incelenirse; bu süstaşlı ürünlerin hangi süstaşı
ailesinden olduğu tespit edilerek müzelerin envanter bilgileri güncellenebilecektir.
Bu bağlamda arkeo-gemoloji eğitimi için gemoloji laboratuvarı incelemesi dışında ders içeriği; antik
medeniyetlerin mücevher yapım uygulamaları, müzelerin antik mücevher envanter örneklemeleri ve tekniği,
antik dönem ürünü ile güncel ürün ayırma yöntemleri gibi başlıklar altında toplanması uygun olacaktır. Bu
eğitimi alan uzman gemolog; arkeo-gemolojinin anlamını ana hatlarıyla belirtebilme, antik mücevhertaşlarını
gemolojiksel yönden sınıflandırabilme, antik dönem süstaşı işlemeciliği ile mücevher yapımını açıklayabilme,
antik ürünlerin 2863 sayılı yasa çerçevesinde inceleme önemini kıyaslayabilme, arkeo-gemoloji ile ilişkili
envanter hazırlayabilme gibi kazanımlara sahip olması öngörülmektedir.
Bu eğitimle, gemolojik cihazlar yardımıyla antik dönem süstaşları kesin olarak tespit edilecektir. Ürünlerin o
bölgede yapılan arkeolojik kazılarla günümüz arazi jeolojik yapısıyla karşılaştırılarak tarihsel süreçlerinde kesin
yargıya varılabilecektir.
Türkiye çapındaki müzelerde saklanan ve sergilenen antik dönemden kalmış işlenmiş süstaşların ve
mücevherlerin gemolojiksel ve kuyum teknikleri yönünden incelenerek güncelden ayırt edilmesinin sağlanması
amaçlanmaktadır.

Anahtar kelimeler: Arkeo-gemoloji, müzeler, envanterleme eğitimi

SINIF VE OKUL ÖNCESI EĞITIMI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELIK FARKINDALIK
DÜZEYLERININ İNCELENMESI

Emel ARSLAN
Kutay SARI
Sabahattin ÇİFTÇİ
Bu çalışmada, sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalık
düzeylerinin kendi branşları düzeyinde incelenmesi ve bu iki branşın çevre sorunlarına yönelik farkındalık
düzeylerinin karşılaştırılması araştırılmıştır. Betimsel nitelikte olup genel tarama modeli kullanılarak, 2016-2017
eğitim-öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliğinde
öğrenim gören toplamda 200 öğretmen adayı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, öğretmen
adaylarının kişisel bilgilerinin yer aldığı “Kişisel Bilgi Formu” ve 2012 yılında Güven ve Aydoğdu tarafından
geliştirilen “Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: Okul öncesi, sınıf, çevre, farkındalık
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AVRUPA BIRLIĞI'NIN YENI GENIŞLEME ALANI; BATI BALKANLAR

Öğr. Gör. Özlem Tan, Namık Kemal Üniversitesi Saray Myo

Batı Balkanlar Bölgesi Slovenya hariç Bosna- Hersek, Karadağ, Makedonya, Hırvatistan, Kosova, Sırbistan ve
Arnavutluk devletlerinden oluşmaktadır. Batı Balkan ifadesi AB tarafından resmi olarak ilk defa 1999 yılında
Köln’de yapılan Zirvede kullanılmıştır. Batı Balkanların, AB’nin çıkar algılamalarında önemli bir yeri vardır. Bölge
Avrasya’nın kuzey-güney istikametindeki batı geçiş noktasındadır. Avrupa’nın kapısı konumundadır. Avrupa’yı
Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Anadolu üzerinden Asya’ya bağlamaktadır. Aynı zamanda Balkanlara hakim olan
devlet doğuda Rusya’yı kontrol etme gücüne ulaşabilir. Doğuda Karadeniz, güneyde Akdeniz ve Boğazlar, bu
bölgeyi kontrol eden aktöre(lere) uluslar arası alanda Karadeniz Bölgesi ve Doğu Akdeniz’de etkin bir güç olma
şansı verir. Bölgenin Karadeniz’e kıyısı olduğu için Kafkaslar aracılığıyla Hazar enerji kaynaklarına en yakın
ulaşım yolu olduğu gibi, sıcak denizlere çıkış kolaylığı sağlamasına olanak sağlayan coğrafi özelliği de mevcuttur.
Bu özellikleri itibariyle Batı Balkan coğrafyası, AB açısından göz ardı edilmemesi jeopolitik açıdan önemli bir
bölge haline gelmiştir. AB’nin Balkan coğrafyası için politikaları, bölgesel dinamiklerin şekillenmesinde belirleyici
rol oynamıştır. Batı Balkan ülkelerini AB’ye yaklaştıracak olan “Bölgesel Yaklaşım” politikasıdır. Bu politika,
AB’nin Batı Balkan ülkeleri ile yaptığı İstikrar ve Ortaklık Antlaşmaları ile şekillenmektedir. Bu antlaşmaların AB
açısından amacı bölgedeki siyasi ve ekonomik dönüşüme ve istikrara katkı sağlamaktır.
Batı Balkan ülkelerinin dönüşümü üzerinde AB’nin etkisi yadsınamayacak kadar önemlidir. AB’nin bu etkisini
bölgeyi “Avrupalılaştırması” olarak tanımlayabiliriz. Bu çabasının başarıya ulaşması için AB “genişleme”yi bir
araç olarak kullanmıştır. Sonuç olarak AB Avrupa coğrafyasının bütününü kapsayan bir siyasi birlik oluşturma
adına Batı Balkanlar önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: AB, Batı Balkanlar, Jeopolitik Önem.

ORGANIK DOMATES FIDESI YETIŞTIRICILIĞINDE ORGANIK GÜBRE UYGULAMALARININ BITKI BÜYÜME VE
GELIŞMESI ÜZERINE ETKILERI
Kamile Ulukapı
Sevinç Şener
Bu çalışma örtüaltı domates fidesi yetiştiriciliğinde organik gübre uygulamalarının bitki büyüme ve gelişimi
üzerine etkisini belirlemek amacıyla 2016 yılında Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne ait seralarda
yürütülmüştür. Denemede, Alg, Humat, Plus, Alg+Humat, Alg+Plus, Humat+Plus, Alg+Humat+Plus, kimyasal
gübre ve kontrol uygulamalarının ‘Rio Grande’, ‘Nuran’ ve ‘Şahbey’ domates çeşitlerine ait fideler üzerine olan
etkileri değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda uygulamaların bitki büyüme ve gelişmesine olan etkilerini
değerlendirmek amacıyla, fidelerde, bitki boyu, gövde uzunluğu, kök uzunluğu, gövde çapı, yaprak sayısı, yaprak
eni, yaprak boyu, kotiledon eni, kotiledon uzunluğu, hipokotil uzunluğu, bitki yaş ağırlığı, kök yaş ağırlığı, gövde
yaş ağırlığı, sürgün kuru ağırlığı, kök kuru ağırlığı ve klorofil indeksi ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen veriler
değerlendirildiğinde farklı gübre uygulamaları ve çeşitler arasında bitki büyüme ve gelişme kriterleri açısından
istatistiksel anlamda önemli farklılıklar belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler; Domates, Fide, Organik, Gübre, Vejetatif Büyüme
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ERGENLERİN PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI İLE AKADEMIK BAŞARI VE ERTELEMELERİ ARASINDAKİ
İLIŞKININ İNCELENMESI

Erdal Hamarta
Selçuk Duman

Bu araştırmada, ergenlerin problemli internet kullanımı ile akademik başarı ve akademik ertelemeleri arasındaki
ilişki incelenmiştir. Araştırma genel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma
grubunu Konya il merkezindeki liselerde eğitimlerine devam eden 392 (242 kız, 150 erkek) öğrenci
oluşturmaktadır. Öğrencilerin problemli internet kullanımlarını belirlemek amacıyla, “Problemli İnternet
Kullanım Ölçeği (PİKÖ)-Ergen”, akademik erteleme davranışlarını belirlemek amacıyla, “Akademik Erteleme
Ölçeği” kullanılmıştır. Akademik başarılarını belirlemek amacıyla yılsonu başarı ortalamaları, kişisel bilgilerini
belirlemek amacıyla ise araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgiler Formu” kullanılmıştır. Verilerin
analizinde t testi, tek yönlü varyans analizi, Tukey testi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma
sonucunda; ergenlerin problemli internet kullanımı cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır.
Erkek öğrencilerin problemli internet kullanımı ve tüm alt boyutlarındaki puan ortalamaları, kız öğrencilerden
anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Okul türü değişkenine göre; Anadolu Lisesi öğrencilerinin internetin
olumsuz sonuçları puan ortalamaları, diğer liselerdeki öğrencilerinden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.
Anadolu Lisesi öğrencilerinin sosyal fayda-sosyal rahatlık puan ortalamaları Sosyal Bilimler Lisesi
öğrencilerinden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Anadolu Lisesi öğrencilerinin problemli internet
kullanımı toplam puan ortalamaları Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.
Ergenlerin akademik erteleme puanlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüş,
erkek öğrencilerin akademik ertelemeleri, kız öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur.
Genel Lise ve Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin akademik erteleme puan ortalamaları ise Kız Meslek Lisesi
öğrencilerinden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Ergenlerin akademik başarıları ile akademik erteleme
puanları arasında da anlamlı düzeyde negatif ilişki bulunmuştur. Ayrıca ergenlerin problemli internet kullanımı
ile akademik başarıları arasında anlamlı düzeyde negatif ilişki olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: problemli internet kullanımı, akademik başarı, akademik erteleme

ÇOCUK GELIŞIMI ÖN LISANS ÖĞRENCILERI İLE OKUL ÖNCESI EĞITIMI LISANS ÖĞRENCILERININ ÇOCUK SEVME
DAVRANIŞLARININ İNCELENMESI

Kemal AKAY
Muhsin Yörük
Kutay SARI
Bu çalışmada, çocuk gelişimi ön lisans öğrencileri ile okul öncesi eğitimi lisans öğrencilerinin çocuk sevme
davranışlarının incelenmesi araştırılmıştır. Çalışma betimsel nitelikte olup genel tarama modeli kullanılarak,
2016-2017 eğitim-öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği lisans ve Niğde
Üniversitesi çocuk gelişimi ön lisans programlarında öğrenim gören toplamda 200 öğrenci katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak, öğretmen adaylarının kişisel bilgilerinin yer aldığı
“Kişisel Bilgi Formu” ve Barnett ve Sinisi (1990) tarafından insanların çocuklara yönelik tutumlarını ölçme
amacıyla geliştirilen, Duyan ve Gelbal (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Barnett Çocuk Sevme Ölçeği”
kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: Okul öncesi, çocuk gelişimi, çocuk, sevme
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2010-2016 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE YAŞANAN TERÖR OLAYLARININ ÜLKE TURİZMİNE ETKİSİ

Öğr. Gör. Dr. Pınar Yürük, Namık Kemal Üniversitesi Saray MYO
Öğr. Gör. Sezen Güngör, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu MYO
Öğr. Gör. Sibel Selviden Albayrak, Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde yaşanan terör olayları geçmişten günümüze kadar ülkelerin ciddi bir
sorunu haline gelmiştir. Değişen dünya düzeni ve küreselleşmenin de etkisiyle uluslararası düzeyde yaşanan
terörizm kısa bir süre içinde ülkeler arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine neden olmakta ve ülke içindeki
sektörler de bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Dünya ekonomisinin güçlü ve hızlı gelişen
sektörleri arasında yer alan turizm sektörü de, yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmelerden kolay bir şekilde
etkilenen sektörler arasındadır. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sürekli var olan terörizm kavramı
turizm sektörünü ciddi bir boyutta etkilemektedir.Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisinde fizyolojik ihtiyaçlardan
sonra gelen güvenlik ihtiyacı, karşılanması gereken en önemli ihtiyaçlardandır ve insanların varoluşlarından
itibaren gelen bir gereksinimdir. Turistik mal ve hizmeti talep eden turistlerin gidecekleri ülkede yaşanan ve
onların can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek sorunlar, turizm faaliyetlerinin büyük ölçüde değişmesine
neden olmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’nin ciddi bir şekilde etkilendiği 2010-2016 yılları arasında
yaşanan terör olaylarının turizme olan etkilerini ölçmektir. Bu amaç doğrultusunda, ilk olarak terör, terörizm
kavramları ve terörizm ile turizm arasındaki ilişki ele alınmakta ve 2010-2016 yılları arasında yaşanan terör
olayları incelenmektedir. Çalışmanın sonuçlarına göre, özellikle 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye’deki terör
olaylarının ve şiddetinin arttığı, buna bağlı olarak ülkemize gelen turist sayılarında ve turizm gelirlerinde ciddi
düşüşler yaşandığı tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Terör, Terörizm, Terörizm ve Turizm İlişkisi, Turist Sayıları ve Gelirleri.

ÖĞRETİMİ PLANLAMA YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bahadır Gülbahar

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin öğretimi planlama yeterlik algılarının ölçülmesinde kullanılabilecek geçerli
ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaçla hazırlanan 5’li likert tipi denemelik ifadeler açımlayıcı
faktör analizi için 313 kişilik bir öğretmen grubuna, doğrulayıcı faktör analizi için 300 kişilik bir öğretmen
grubuna uygulanmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir. Yapılan faktör analizi çalışması, ölçeğin tek faktörlü
olduğunu göstermektedir. Bu faktör, “öğretimi planlama” olarak adlandırılmıştır. Madde-toplam korelasyonuna
dayalı madde analizleri sonuçlarına göre deneme uygulamasına giren tüm maddelerin nihai ölçekte yer
alabilecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır. Ölçekte bulunan maddelerin faktör yükleri 0,69 ile 082 arasında
değişmektedir. Madde toplam korelasyonlarına dayalı iç geçerlik katsayıları 0,66 ile 0,80 arasında
değişmektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayı değeri 0,97’dir. Tüm bu sonuçlar, geliştirilen
“Öğretimi Planlama Yeterlik Algısı Ölçeği (ÖPYAÖ)”nin, öğretmenlerin öğretimi planlama yeterlik algılarının
ölçülmesinde kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar kelimeler: öğretimi planlama, öğretmenlerde yeterlik algısı, ölçek geliştirme
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A COMPARISON AMONG INVENTORY CONTROL METHODS IN LOGISTICS

Serkan Kurtman
İhsan Aktaş

The efforts of companies to survive in global competition are increasing each passing day due to developing
and growing world economy. Dealing tough competition in global market can only be possible with these very
efforts. Today, production costs don't vary severely within an industry, hence inventory control is one of the
most important key factors for companies to get competitive advantage and make a significant difference
regarding cost management. During inventory control process, companies shouldn't forget the fact that stock
keeping is naturally a cost factor as creating holding costs, but stock-out is another important cost factor as
well. That's why, controlled inventory should be kept at optimum levels according to structure of each
company. The aim of this study is comparing inventory control methods applied in logistics activities and giving
information about their advantages and disadvantages.

Keywords: Inventory Control Methods, Logistics Activities, Inventory Planning, Cost Management, Comparison

RESİM ELEŞTİRİSİNİN ÖNEMİ VE RESİM ELEŞTİRİSİ YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Yıldırım Onur Erdiren

Resim eleştirisi, bir sanat eserine tüm ayrıntılarıyla bakma, yorumlama ve çözümleme sürecidir. Sanat eselerine
eleştirel bir gözle bakmak, gerek akademik gerekse popülar eleştiri açısından son derece önemlidir. Herhangi bir
sanat eserinin sergilendiği bir fuar veya müzede, bireylerin eser hakkında yapacağı eleştiriler bazı şartlara göre
yapılmalıdır. Akademik bir eleştirinin yapılmasında resmin türü, tekniği, yapıldığı dönem, tasarımın
hammaddeleri, tasarımın ilkeleri ve bireye hissettirdiği duygular göz önüne alınmalıdır. Bu tür bir eleştiri elbette
ki sanat okullarında verilen eğitimi almış ehil kişiler tarafından yapılmalıdır. Bir diğer sanat eseri eleştiri yöntemi
de popülar eleştiridir ki bu tür eleştiride akademik bir eğitim almayan bireylerin, anılan teknikleri kullanmadan
sadece kendisinde yarattığı duygu ile yaptığı eleştiri türüdür. Bu çalışmanın amacı, sanat eseri eleştirilerinde
akademik ve popüler eleştirilerin incelenmesi ve her iki tür için eseri inceleyen bireylerin eleştiri sürecinde göz
önüne alması gereken hususları araştırmayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Resim eleştirisi, akademik eleştiri, popüler eleştiri
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CATALYTIC STUDIES ON SOME SALICYLALDEHYDE SCHIFF BASE DERIVATIVES AND THEIR COMPLEXES WITH
RU(II), PD(II), NI(II) AND ZN(II)

Doç. Dr. Naki Çolak Hitit Universitesi Organik
Yrd. Doç. Dr. Kenan Buldurun Muş Alparslan Üniversitesi Anorganik Kimya
Yrd. Doç. Dr. Nevin Turan Muş Alparslan Üniversitesi Anorganik Kimya
Catalytic Studies on some salicylaldehyde Schiff base derivatives and their complexes with Ru(II), Pd(II), Ni(II)
and Zn(II) Nevin Turana, Kenan BULDURUNb, Naki ÇOLAKc aDepartment of Chemistry, Faculty of Arts and
Sciences, Mus Alparslan University, Mus, Turkey bVocational School of Technical Science, Mus Alparslan
University, Mus, Turkey cDepartment of Chemistry, Faculty of Arts and Sciences, Hitit University, Çorum, Turkey
E-mail: kbuldurun@gmail.com
Schiff base and their metal complexes have been extensively investigated due to their wide range of
applications as catalysts [1]. Many Schiff base complexes of metal ions show high catalytic activity and played a
signi¿cant role in various reactions to enhance their yield and product selectivity. The convenient route of
synthesis and thermal stability of Schiff base ligands have contributed signi¿cantly for their possible
applications in catalysis as metal complexes [2]. Ligands, (E)-methyl 2-(5-bromo-2-hydroxybenzylideneamino)6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
(L1),
(E)-methyl
2-(2hydroxybenzylideneamino)-6-phenyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate (L2) and their Ru(II),
Pd(II), Ni(II) and Zn(II) complexes were prepared and characterized by elemental analyses, magnetic
measurements, FT-IR, (V–Vis)and 1H NMR spectroscopic techniques. Thermal properties of the complexes have
been investigated with TG–DTG analyses. The catalytic activities of the complexes have been studied. Anahtar
kelimeler:
Catalytic
activity,
Schiff
base,
metal
complexes,
spectroscopic
analysis
SOONHOHCNSOONHOHCL1L2BrFigure 1: Structure of ligands References: 1. Gupta KC, Sutar AK. Catalytic
activity of Schiff base complexes. Coord Chem Rev 252 (2008) 1420-50. 2. Manikandan, R. Viswanathamurthi, P.
Muthukumar M. Ruthenium(II) hydrazone Schiff base complexes: Synthesis, spectral study and catalytic
applications. Spectrochimica Acta Part A 83 (2011) 297–303.

Keywords: Catalytic activity, Schiff base, metal complexes, spectroscopic analysis
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GRI DÖKME DEMIR FREN DISKLERINDE ABRASIF AŞINMA DIRENCININ İNCELENMESI

Prof. Dr. Ferhat Gül, Gazi Ün. Teknoloji Fak. Metalurji Ve Malz. Müh. Böl.
Gri dökme demirler iyi basma mukavemetine sahip iken, düşük çekme ve eğme mukavemetine sahip
bulunmaktadır. Bu malzemeler bazı mükemmel özelliklere sahip olmalarından dolayı, modern otomobillerin
frenleme sistemleri için kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları, sönüm, yüksek aşınma direnci, ısıl iletkenlikleri ve
frenleme karakteristiğidir. Bu çalışmada, gelişmiş frenleme karakteristiği sağlamak için gri dökme demire
ferroniobyum ilave edilmiştir. Bu çalışmada, otomotiv fren diskleri için yaygın kullanılan yüksek karbonlu gri
dökme demirin abrasif aşınma direnci değerlendirilmektedir. Abrasif aşınma testleri 10, 20, 30 N yük, 25 m
kayma mesafesi 800, 1000, 1200 Mesh aşındırıcı zımparalar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deneysel sonuçlar,
gri dökme fren disklerine Nb ilavesinin, aşınma kayıplarının azaltılmasında faydalı olduğunu ortaya koymaktadır.
Anahtar kelimeler: Gri dökme demir, fren diski, abrasif aşınma, alaşımlama.

DÜZ KARBONLU ÇELIKLERIN OKSIDASYON DAVRANIŞININ SICAK DALDIRMA ALÜMINYUMLAMA ILE
GELIŞTIRILMESI

Prof. Dr. Ferhat Gül, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fak. Metalurji Ve Malz. Müh. Böl.
Alüminid kaplamalar, düşük karbonlu çelik malzeme üzerine 700, 750 ve 800 ͦ C’de sıcak daldırma
alüminyumlama işlemi ile üretilmiştir. Alüminid kaplamaların oluşumu üzerinde sıcaklığın, işlem zamanının ve
işlem parametrelerinin etkisi analiz edilmiştir. Kaplamaların mikroyapıları, optik ışık mikroskobu ile
araştırılmıştır. Deneysel sonuçlar, alüminyumlama işleminin oksidasyon testinde kütle kazanımı ve tufallaşmayı
azalttığı ve yüksek sıcaklık oksidasyon direncini arttırdığını ortaya koymaktadır. Ayrıca alüminyumlama
işleminden önce NH4Cl gibi kimyasal ürünler ile önişlemin alüminyumlama için faydalı olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Alüminyumlama, oksidasyon, kütle kazanımı

ÇIL UYGULANMIŞ VE NORMALIZE EDILMIŞ KÜRESEL GRAFITLI DÖKME DEMIRIN ABRASIF AŞINMA DAVRANIŞI
ÜZERINE KARŞILAŞTIRMALI BIR ÇALIŞMA

Prof. Dr. Ferhat Gül, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fak. Metalurji Ve Malz. Müh. Böl.
Bu çalışmada, çil uygulanmış ve normalize edilmiş adı verilen iki ayrı tip küresel grafitli dökme demir numune
yaş kum kalıba döküm yöntemi ile üretilmiştir. Çil uygulanmış dökme demirler, yaş kum kalıp içerisinde
soğutucu kullanılarak üretilmiştir. Normalize edilmiş küresel grafitli dökme demirlerin üretiminden önce,
dökülmüş haldeki numuneler 900 ºC’ye ısıtılmış 30 dakika bekletilmiştir. Daha sonra numuneler çıkartılmış ve
havada soğumaya bırakılmıştır. Normalizasyon işlemi genellikle ince homojen bir perlit yapısı oluşturmaktadır.
250 μm aşındırıcı boyutuna sahip alümina disk, 10, 20 ve 30 N yükler altında, disk üzerinde pim tipi aşınma
cihazı kullanılarak, çil uygulanmış ve normalize edilmiş küresel grafitli dökme demir numunelerin abrasif aşınma
davranışı üzerine karşılaştırmalı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Kayma hızı ve kayma mesafesi sırasıyla, 0,2 m/s
ve 10 m.’dir. Abrasif aşınma sonuçları, tüm uygulanan yük şartlarında çil uygulanmış küresel grafitli dökme
demirin, normalize edilmiş dökme demirden daha iyi abrasif aşınma performansına sahip olduğunu
göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Abrasif aşınma, küresel grafitli dökme demir, çil uygulanmış KGDD, normalizasyon,
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TÜRK FUTBOLUNDA ŞIDDET VE TARAFTARLARIN ALGISI

Doç. Dr. Müge Demir

Futbol, insana ve insanlığa ait değerleri bünyesinde barındırdığı ve dünyanın en kitlesel spor dalı olduğu için,
her zaman üzerinde konuşulmayı, araştırılmayı ve yorumlanmayı hak etmektedir. Diğer spor dallarından hem
daha yaygın hem daha simgesel bir toplumsal ifade kanalı açarak gelişebildiği ve içinde taşıdığı anlamların
çeşitliliğinin de fazla olmasından dolayı diğer spor dallarına nazaran toplumsal yaşam içerisindeki yansıması da
daha etkili ve sürekli olabilmektedir. Dünyanın en kitlesel spor dalı olan futbol, aynı zamanda bünyesinde şiddet
ve fanatizmi de barındırmaktadır. Son dönemde taraftarlık kimliğinin şiddetle özdeşleşir bir hale bürünmesi,
futbol ve toplumsal yaşam ilişkisi üzerine çalışmalar yapılmasını tüm dünyada zorunlu kılmıştır. Bu çalışma, Türk
futbolunda “dört büyükler” olarak tanımlanan takımların taraftarlarının futbolda şiddet algılarının neler
olduğunun tespit edilmesi doğrultusunda hazırlanmıştır. Saha uygulaması, 22 Mart-17 Nisan 2014 tarihleri
arasında yapılmıştır. Basit Tesadüfi Örneklem Türüne göre belirlenen Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve
Trabzonspor seyircilerinden oluşan 789 kişi ile görüşülmüştür.
Anahtar kelimeler: futbol, şiddet, taraftar, Türk futbolu

SOSYAL YAŞANTI AÇISINDAN BİLGİNİN DEĞERİ

Dr. Yasemin Apalı
Bilgi ve değer kavramları, tarihin erken dönemlerinden beri felsefenin tartışılan konuları arasında yer almıştır.
Ancak biz konuyu sosyolojik bir bağlamda yani toplumsal yaşam içerisinde sosyolojik bir bakış açısıyla ele aldık.
Her iki kavramın da soyut tanımlarının yapılmasına karşılık, toplumsal yaşam içerisinde pek çok somut
örneklerini gözlemleyebildiğimiz olgular olması onları ayrıca mühim kavramlar olarak irdelememize sebebiyet
vermiştir. Yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olan bilgi; süje ile obje arasındaki aktlardır, yani bilen insan ile bilinen
nesne arasındaki ilişkiyi açıklayan zihinsel bir olgudur. En genel tarifi ile bilgi, insanların ve toplumların
kendilerini ve çevrelerini anlayış ve yorumlayış biçimidir. İnsanlar toplu halde yaşamaya başladıktan sonra zihni
yapıları oluşmaya başlar ve çeşitli zihinsel faaliyetlerden sonra bilgi oluşur. Bu nedenle bilginin toplumsal yaşam
içerisinde oluştuğunu ve algı, anlama, açıklama ve düşünme gibi zihinsel faaliyetlerin bu noktada bireysellikten
çıkıp toplumsal bir boyut kazandığını söyleyebiliriz. Sosyal yaşam ile doğrudan ya da dolaylı bir şekilde ilişkisi
bulunmayan bilgi söz konusu olamaz. Değerler ise aynı toplum içerisinde hangi davranışın iyi, doğru ve hangi
davranışın toplumsal açıdan kabullenildiğini ortaya koyan, tüm toplum tarafından paylaşılan fikir ve ölçütlerdir.
Her toplumun kendine ha birtakım değerleri bulunmaktadır. Sosyal yaşantı içerisinde pek çok fonksiyonu
bulunan değerler, bağlı oldukları yani ait oldukları kültürün birer yansımasıdırlar. Değerler somut kavramlar
olmadıkları için onların benimsenerek yansımaları hissetme ile gerçekleşmektedir. Bireylerin sosyal yaşantı
içerisinde yerine getirdiği davranışları rasyonelleştirerek, yani makul ve mantıklı bir hale getiren değerler,
böylelikle bireysel olmaktan çıkıp toplumsal bir boyut kazanmaktadırlar. Toplumdan topluma farklılık gösteren
değerler, yazılı olmayıp bize kültür vasıtasıyla aktarılmaktadırlar. Bilgi ve değer birlikte ortaya çıkmalarına
rağmen, her değerin özünde bilgi bulunmaktadır. Ancak her ikisinin de yaşamla yoğun bir şekilde etkileşim
halinde bulunmaları, hangisinin önce ve hangisinin daha değerli olduğu sorununu gündeme getirmektedir.
Bilginin sosyal yaşama özgü bir değerinin olmasının yanı sıra, değer ile birlikte sosyal yaşam içerisinde boy
göstermeleri, bilginin varlık alanından daha çok onun davranışsal olarak değerli olup olmadığını gün yüzüne
çıkarır ki, bu da sosyal yaşantıda değeri bilgiden bir adım daha öne geçirir.
Anahtar kelimeler: Bilgi, Değer ve Sosyal Yaşantı
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GAZIOSMANPAŞA ÜNIVERSITESI ZIRAAT FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ BÖLÜMLERI VE GELECEKLERI ILE İLGILI
DÜŞÜNCELERI

Yrd. Doç. Dr. Bilge Gözener, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi
Öğrenci Esra Sulu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi
Yüksek Lisans Halime Dereli, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi

En önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkan işsizlik, üniversite eğitimi alan nüfusun mezuniyet sonrasına
ilişkin kaygılarını arttırmaktadır.
Bu araştırmada, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri ile 2015 yılı, Kasım-Aralık
aylarında yapılan anket verileri kullanılarak öğrencilerin mesleklerine ilişkin beklentileri incelenmeye
çalışılmıştır. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesinde kayıtlı devam eden 534 öğrencinin %30’u (160)
araştırmanın örnek hacmini oluşturmuştur. Öğrencilerin devam ettikleri bölümlere ilişkin görüşlerini
belirlemeye yönelik yapılan bu araştırmada okudukları bölümü/programı tercih etme nedenlerine, bölümü
değiştirme isteğine ve bölüm değiştirme nedenlerine ilişkin görüşleri, okudukları bölümdeki yaşantılarına ilişkin
memnuniyet durumu belirlenmeye çalışılmıştır.
Ankete katılan öğrencilerin %54,38’ini erkekler oluşturmakta, olup, öğrencilerin yarısından fazlası (%54.37)
devlet bursu veya kredi almamaktadır. Öğrencilerin ailelerinin ortalama aylık geliri 2250 TL, öğrencinin ailesi
tarafından karşılanılan ortalama aylık geliri ise 432 TL olarak tespit edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin yalnız
%20.62’sinin idealindeki mesleğin ziraat mühendisliği olduğu, belirlenmiştir. Ankete katılan öğrencilerin
%37.50’sinin mezun olduktan 2 yıl sonra iş bulabileceğini düşünürken, %19.37’si ise mezun olduktan 6 ay sonra
iş bulabileceğini düşünmektedir. Öğrencilere çalışmayı düşündükleri kurum sorusuna verdikleri cevaba
bakıldığında %56.87’sinin kamu personeli,%27.50’sinin ise özel sektörü tercih ettiği görülmüştür. Anket
çalışmalarından edinilen bilgilere göre öğrencilerin sadece %28.75’lik bir diliminin işsizlik gibi bir kaygısının
olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: İşsizlik, Öğrenci, Üniversite, Ziraat mühendisi
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ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA YEŞİL YERLEŞKE DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Metin Baş,
Fulya Mısırdalı Yangil
Sürdürülebilirlik kavramı, gelecek kuşakların yaşam haklarını ihlal etmeden mevcut kaynakları kullanmayı
içermekte ve dünyada yaşanan çevresel deformasyonların etkisiyle önemi giderek artmaktadır. İlk defa, Dünya
Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından 1982 yılında kabul edilen Dünya Doğa Şartı belgesinde yer alan kavram
kaynakların hızla tükenmesi üzerine odaklanırken, gelecek nesillerin yaşam koşullarının tehdit altında olduğunu
vurgulamaktadır. Sürdürülebilirlik makro ve mikro boyutlarıyla küresel bir felsefeyi içerirken, sürdürülebilirlik
çalışmaları bölgesel ve yerel yönetimler, üniversiteler, şirketler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bireysel
girişimciler gibi birçok kuruluş tarafından uygulanabilmektedir. Üniversiteler açısından ele alındığında
sürdürülebilirlik çalışmaları sıklıkla “yeşil yerleşke” olarak ele alınmakta ve çevresel sürdürülebilirlik kapsamında
değerlendirilmektedir. Yeşil yerleşkelerin hedefi, sürdürülebilirlik prensiplerini tüm eğitim kademelerinde
uygulayarak ekolojik ayak izini azaltmaya yardımcı olmaktır. Tüketimin azaltılması, enerji tasarrufu, su tasarrufu,
atıkların azaltılması ve geri dönüşümü, malzemelerin yeniden kullanımı, sağlıklı bir yaşama ve öğrenme ortamı
oluşturmak üzere iç ortam kalitesinin sağlanması, yağmur suyu yönetimi, yeşil çatı uygulaması vb. uygulamalar
bu süreçte yapılan uygulamalardır. Bu bağlamda, Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesinin, çevresel
sürdürülebilirlik kapsamında İncelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada, yeşil yerleşkeye yönelik veri seti
anket tekniği ile elde edilerek betimsel ve çıkarımsal istatistiksel analizlerle incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda
Dumlupınar Üniversitesinin çevresel sürdürülebilirliğe ilişkin iç ve dış baskı unsurları belirlenmiş ve üniversitenin
bu konudaki duyarlılığı tespit edilmiştir. Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2015-114 nolu
Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesinin, Sürdürülebilirlik Kapsamında İncelenmesi isimli projeden
yararlanılarak çalışılmış ve bildiri olarak sunumu hazırlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Kurumsal Sürdürülebilirlik, Çevresel Sürdürülebilirlik, Betimsel İstatistikler, t testi, ANOVA,
Lojistik Regresyon
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ÜNİVERSİTELERDE SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI

Fulya Mısırdalı Yangil
Metin Baş

Üniversiteler, hem teorik çalışmalarıyla hem de uygulamalarıyla paydaşlarının önünü açması gereken bilim
evleridir. Teorik olarak ortaya konulan kavramların uygulamadaki çıktılarını etkin ve verimli bir biçimde ele
almanın yolu üniversitelerden geçmektedir. Bu bağlamda, sürdürülebilirlikle ilgili uygulamalı çalışmaların da
üniversiteler tarafından yapılması önem arz etmektedir. Sürdürülebilirlik, gelecek kuşakların kaynaklarının
bugünden korunması çalışmalarını ifade etmektedir. Sosyal boyutuyla sürdürülebilirlik, sağlık ve eğitimi içine
alan sosyal hizmetlerin yeterli düzeyde sağlanması, dağıtım eşitliği, cinsiyet eşitliği, politik hesap verme ve
katılımı sağlayabilen bir sistem olmaktadır. Bu yönüyle sürdürülebilir kalkınmanın temel dayanaklarından biri
olan sosyal sürdürülebilirliğin tüm toplum katmanları tarafından benimsenip uygulanabilmesi için üniversitelere
çok fazla görev düşmektedir. Bu görevlerin başında da sosyal sürdürülebilirliği ilk etapta kendi bünyesinde
uygulaması gerekmektedir. Çalışmayla, sosyal sürdürülebilirlik kavramının üniversiteler bazında ele alınması ve
uygulama çalışmalarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda GRI (Global Reporting
Initiative- Küresel Raporlama Girişimi) tarafından belirlenmiş olan sosyal sürdürülebilirlik göstergelerinden
faydalanılarak veri seti anket tekniği kullanılarak oluşturulmuştur. Oluşturulan anket uygulamaya konu olan bir
devlet üniversitesinde çalışan personele uygulanarak sonuçları istatistiksel analizler yapılarak irdelenmiştir.
Buna göre, üniversitenin personele ve topluma yönelik uyguladığı sosyal aktivitelerin mevcut durumları
belirlenmiş olup, geleceğe ilişkin yapılacak aktiviteler ortaya konulmuştur.

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sosyal Sürdürülebilirlik, Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikler

MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DUYGU GEREKSİNİMLERİ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ahmet ŞİRİN
Elgün GULİYEV

Bu araştırmada, üniversitede müzik bölümü öğrencilerinin duygu gereksinimlerini kişilik özellikleri
(Transaksiyonel Analiz Ego durumları) bağlamında bağlamında incelemek amaç edinilmiştir. Ayrıca öğrencilerin
duygu gereksiniminin çeşitli demografik özelliklerine (cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, doğum sırası, anne eğitim
düzeyi, baba eğitim düzeyi, anne-baba beraberlik durumu) göre değişip değişmediği de araştırmada alt
amaçlarını oluşturmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda Kişisel Bilgi Formu, Duygu Gereksinimi Ölçeği ve
Transaksiyonel Analiz Ego Durumları Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Marmara Üniversitesi
ve Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü ile İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi Konservatuarlarında öğrenimine devam eden, 115’i
bayan, 92’si erkek toplam 207 öğrenci oluşturmaktadır. Elde edilen bulgular incelendiğinde; öğrencilerin duygu
gereksinimi yaklaşma ve kaçınma alt boyutları ile TA koruyucu ebeveyn ve eleştirel ebeveyn ego durumları
arasında anlamlı ilişkiler olduğu, öğrencilerin kişilik özelliklerinin duygu gereksinimlerini anlamlı düzeyde
yordadığı görülmüştür. Ayrıca, öğrencilerin duygu gereksinimlerinin cinsiyet, kardeş sayısı, doğum sırası ve anne
ababa beraberlik durumuna göre değişmediği ancak yaş, anne eğitim durumu ve baba eğitim durumuna göre
anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular literatür bilgisi ve konuyla ilgili yapılan diğer
araştırmalar bağlamında incelenmiş ve tartışılmıştır. Son olarak araştırmada, elde edilen sonuçlar ışığında çeşitli
öneriler getirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Duygu gereksinimi, Kişilik, Ego Durumları, Müzik Bölümü
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İSTANBUL TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ’NDE BULUNAN BİR GRUP İŞLEMELİ ETNOGRAFİK ESERİN
İNCELENMESİ

Yrd. Doç. Mine Can, Kocaeli Üniversitesi
Türk plastik sanatları içerisinde el sanatları önemli bir yere sahiptir. Güzel sanatlar düzeyinde yapılan eserlerde,
sanatçının amacı sadece günlük kulanım eşyası ya da tören eşyaları hazırlamak değil, aynı zamanda hazırlanan
bu eşyaları süslemektir. Köklü bir geçmişin yansıması olan, devrin süsleme ve moda anlayışını yansıtan bu
eserlerin bir bölümü bugün yerli ve yabancı müzelerin koleksiyonlarında görmek mümkündür. İşlemeli
etnografik eserler üzerinde Türk insanının yaratıcılığını ve sabrını gözlemlemek mümkündür. Her biri sanat eseri
niteliği taşıyan işlemeli ürünler hakkında bugüne kadar yeterince araştırma ve tanıtımın yapılmadığı, buna bağlı
olarak yayın eksiğinin oldukça fazla olduğu anlaşılmıştır. Korunması ve saklanması oldukça zor olan tekstil grubu
ürünler günümüzde müzelerin sorumluluğuna bırakılmıştır. Modern müzecilik anlayışını benimseme konusunda
oldukça geri kalmış olan Türkiye’de maddi kültürümüze ait bu değerlerin birkaç yüzyıl sonrasına aktarılmaları
konusunda sıkıntıların olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle günümüzde müzelerde bulunan ve korunması
oldukça hassas olan bu ürünlerin belgelenerek gelecek kuşaklara aktarılması önem arz etmektedir. Bu
çalışmanın evrenini, İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi’nde etnografik eserler bölümünde bulunan Türk işleme
teknikleri ile işlenmiş toplam 14 adet ürün oluşturmaktadır. İncelemeye alınan eserler Osmanlı İmparatorluğu
Dönemi’ne ait peşkir, çevre, yağlık ve uçkurlardan oluşturmaktadır. Çalışmada tarama modeli kullanılmış ve
eserler var olduğu şekli ile gözlenmiştir. Araştırma kapsamına alınan ürünlerin işlemesinde kullanılan malzeme,
türü ve işleme tekniği gibi teknik özellikleri ile renk, desen ve kompozisyon özellikleri ayrıntılı olarak
incelenmiştir. Eserlere ait bilgiler bilgi formları aracılığı kayıt altına alınmış ve fotoğrafları çekilmiştir. Daha sonra
bilgi formlarında elde edilen veriler tablolaştırılmış ve sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilerek analiz
edilmiş ve yorumlanmıştır. Ayrıca çalışmaya destek olması için literatür taraması yapılarak, Türk işleme sanatı
tarihi ve Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk işlemelerinin özellikleri hakkında bilgilere de yer verilecektir.
Anahtar kelimeler: Güzel sanatlar, El sanatları, Müze, İşleme
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DİJİTAL OYUN TABANLI PROGRAMLAMA EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ POZİTİF ETKİSİ
THE POSITIVE EFFECT OF DIGITAL GAME BASED PROGRAMMING EDUCATION ON STUDENTS

Ebru Yeniman Yıldırım
Uludağ Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi ile gençler ve çocuklar zamanlarının büyük bir kısmı bilgisayar
karşısında oyun oynayarak geçirmektedirler. Bilgisayar oyunları yararlı olduğu kadar zararları da vardır. Bu
nedenle gençleri ve çocukları oyun oynamak yerine kendi oyunlarını tasarlayıp, programlamaya yönlendirerek
onların 21. Yüzyıl yeteneklerini geliştirebiliriz. Dijital Oyun Tabanlı Programlama eğitimiyle, onların bilgi ve
iletişim, düşünme ve problem çözme, kişiler arası ve kişisel beceriler kazanmalarını sağlamalıyız. Böylece sıralı
ve matematiksel düşünme güçlerini de arttırarak yaratıcılıklarını geliştirebiliriz. Ayrıca oyun tabanlı
programlama eğitimi yaparak-yaşayarak öğrenme ortamı sağlaması ve bu yöntemin öğrenme süreçlerinde
kullanılması ile öğrenci başarısı ve motivasyonu üzerinde de etkili olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Dijital Oyun
Tabanlı Programlama Eğitimine katılan kursiyerlerin ve Eğitici Eğitimine katılan öğretmen adaylarının bu eğitim
hakkındaki görüşlerini ölçmek, dijital oyun tabanlı programlamanın eğitim süreçlerinde kullanımının sağladığı
faydaları değerlendirmektir. Bu kapsamda, Uludağ Üniversitesi TBMYO Bilgisayar Teknolojileri Bölümü,
Bilgisayar Programcılığı Programında 8-14 yaş arası çocuklar için düzenlenen 40 saatlik Dijital Oyun Tabanlı
Programlama kursuna katılan katılımcılara ve Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümü son sınıfta
okuyan öğretmen adaylarına dijital oyun tabanlı öğretim programları ile ilgili 45 saatlik eğitim verilmiştir. Eğitim
verilen her iki farklı grup ile yapılan odak grup görüşmeleri rastgele seçilen 10 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilmiş
olup kendilerine yöneltilen soruları cevaplamaları istenmiştir. Görüşme esnasında toplanan verilerin betimsel
analizi yapılarak tablo haline getirilmiştir. Bu eğitimlerin sonunda her iki farklı grupla yapılan birebir
görüşmelerle dijital oyun tabanlı programlama eğitiminin etkisi ve faydası değerlendirilmiştir. Elde edilen
sonuçlar, her iki grup eğitici ve eğitilen katılımcılarının oyun ve dijital oyun tabanlı programlamaya yönelik
olumlu görüşlere sahip oldukları ve bu şekilde öğrenmenin etkili bir yöntem olduğu ve öğrenci motivasyonunu
arttırdığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Dijital Oyun Tabanlı Programlama, Oyunla Programlama, Oyun Tabanlı Öğrenme, Oyun
Tasarımı.
Today both young adults and children waste their time playing computer games with the improvements in
technology. Computer games have disadvantages as well as its advantages. Thus,we must improve young
adults’ talents in 21st century by leading them to create and programme their own games instead of just letting
them play games. We must enable them to get the talents of information and communication, thinking and
problem solving, personal and interpersonal relations with the education of digital games programming. In this
way, we can improve their creativity by enhancing their mathematical and systematic thinking
ability..Moreover,game based programming education helps students motivate and succeed more by creating
an atmosphere in which they learn by doing and experiencing and practicing this method in learning process.
The aim of this study is to evaluate the ideas of both the students attending digital game based programming
course and teacher trainees attending teaching course. In this context, both participants between 8-14 ages
were trained by 40-hour-digital game based programming course in the Computer Technologies Department,
Computer Programming Programme at Vocational School of Technical Sciences and also teacher trainees
studying final year in the Faculty of Education, Department of Computer Teaching at Uludag University were
trained by 45-hour-digital game based teaching course Randomly selected 10 participants in both groups were
interviewed face to face and were asked to answer the questions which were addressed to them. The answers
were then analysed and represented in tables. At the end of these courses the effects and advantages of digital
game based programming were evaluated with the interviews made with the participants. The results show
that both the trainers and participants think positively about the education of the effects of digital game based
programming and they also think that it improves their motivation.
Key words: Digital Game Based Programming, Programming with Games, Game Based Learning, Game Design
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRME YÖNELİMLERİ

Öğr.Gör. Meltem Kılıklı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Bu çalışma meslek yüksekokulu öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirme yönelimlerini ortaya koymayı
amaçlamıştır. Üniversite öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirdikleri uğraşları, onların sosyal yaşamlarını
nasıl şekillendirdiğini gösterir. Öğrencilerin boş zamanlarını etkin değerlendirmeleri, onların toplum içinde
sosyalleşmelerini sağlar. Boş zamanı keyif alarak geçirmek kişinin, mutlu olmasını ve günlük sıkıntı ve
streslerden kurtulmasını sağlar. Bu araştırma Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek
Yüksekokulunda okuyan öğrencilerle yapılmıştır. Meslek yüksekokulunda toplam 7 programda 507 öğrenci
bulunmaktadır. Betimleyici bir çalışma olan bu araştırmanın verileri anket yöntemi ile elde edilmiştir. Anket,
araştırmacı tarafından hazırlanmış ve öğrencilerle ilgili demografik soruları ve boş zamanın nasıl
değerlendirildiğine yönelik soruları kapsamaktadır. Araştırma verileri SPSS 22.0 programında değerlendirilerek,
analizler yapılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: meslek yüksekokul, öğrenci, boş zaman değerlendirme, rekreasyon

OKUL ÖNCESI ÖĞRETMEN ADAYLARININ OYUNCAK KAVRAMINA İLIŞKIN METAFORLARI

Doç.Dr. Ayşe Mentiş Taş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sınıf Eğitimi

Bu çalışmanın genel amacı, “Materyal Geliştirme” dersi alan okul öncesi öğretmen adaylarının oyuncak
kavramına ilişkin düşüncelerinin metaforlar aracılığıyla belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu
Necmettin Erbakan Üniversitesi 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde “Materyal Geliştirme” dersi
alan okul öncesi öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adayları oluşturmuştur. Araştırma nitel bir
araştırmadır. Verileri toplamak için araştırmaya gönüllü olarak katılan 46 öğretmen adayına üzerinde “Oyuncak
………gibidir. Çünkü………..” ifadesi bulunan formlar dağıtılmış ve form üzerindeki ifadeyi tamamlamaları
istenmiştir. Daha sonra öğretmen adaylarının kendi ifadelerini yazdığı formlar toplanarak elde edilen veriler
üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada şu iki soruya cevap aranmıştır. Öğretmen adaylarının “oyuncak”
kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir? ”Oyuncak ”kavramına ilişkin olarak öğretmen adayları
tarafından ileri sürülen metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi kategoriler altında toplanabilir? İçerik
analizi ile verilerin çözümlemesi süreci adlandırma, eleme, kategorilendirme ve geçerlik ve güvenirliği sağlama
olmak üzere dört aşamada gerçekleşmiştir. Öğretmen adayları tarafından oluşturulan metaforlar ortak
özellikleri bakımından incelenmiştir.Geçerli 33 metafor ortak özellikleri bakımından ve gerekçelendirilme
sebepleri dikkate alınarak 4 kategori altında toplanmıştır.

Anahtar kelimeler: Okul öncesi, Oyuncak, Oyun, Metafor
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ENGELLI ÇOCUĞU OLAN ANNE-BABALAR İLE ENGELLI ÇOCUĞU OLMAYAN ANNE-BABALARIN SIBER İNSANI
DEĞER AÇISINDAN İNCELENMESI

Yrd. Doç. Dr. Erkan Efilti
Doç. Dr. Ahmet Naci Çoklar

Günümüzde internet iletişim ortam ve aracı olarak önem kazanmıştır. Bu açıdan sosyal ağlar başta olmak üzere
çoğu uygulamada internetin etkin bir öneme sahip olduğu söylenebilir. İletişim ortamdaki bu değişime karşın,
yüz yüze iletişimdeki birçok olumlu ve olumsuz etmen de internet ortamına aktarılmıştır. Özellikle sosyal ağlar
zengin iletişim fırsatına ek olarak, yapılan işlemler bazında değer yargılarının yeniden ele alınmasını gerekli
kılmıştır. Bu yönü ile sosyal ağ odaklı internet kullanımı açısından aktarılan konulardan biride insani değerlerdir.
Siber İnsani Değer, internet ortamında olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmamaları için bireylerin sağlıklı
iletişim kurmaları olarak ele alınmaktadır. Özellikle oluşturulan sanal ortamlar aracılığıyla bir araya gelen sosyal
medya kullanıcıları kendi fikir ve düşüncelerini diğer kullanıcılarla paylaşarak etkileşimler kurmaktadırlar. Ancak
internetin doğasında var olan kimliklerin gizliliği, sanal ortamdaki insani değerlere özen gösterme oranını da
ciddi şekilde etkilediği düşünülmektedir.
Engelli çocuğa sahip bireylerin sosyal ortamlardan uzak durmaya çalıştıkları görülmektedir. Sosyal ortama
alternatif görünen internet iletişim ağı ön plana çıkmaktadır. Engelli çocuğa sahip bireylerin internet ortamını
birazda zorlayıcı bir etmen olarak kullandıkları düşünülebilir. Bu zorunluluğa sahip bireylerle zorunlu
hissetmeyen bireylerin siber değerleri arasında bir farklılığın olup olmaması merak konusu olmaktadır. Bundan
dolayı da bu araştırmada sosyal iletişim ağı kullanan engelli çocuğa sahip anne-babalar ile normal çocuğa sahip
anne-babaların siber insani değerlerinin karşılaştırılması araştırmanın amacı olarak belirlenmiştir Araştırmada
nicel araştırma modellerinden tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Kılıçer ve diğ.(2015)
geliştirdikleri Siber İnsani Değerler Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma grubunu engelli çocuğu olan ve çocuğu engelli
olmayan 120 anne-babadan oluşmaktadır.
Yapılan analiz sonuçlarına göre, genel olarak engelli çocuğu olan ve engelli çocuğu olmayan anne-babaların
siber insani değerlerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Anne yada baba olma, eğitim, yaş, sanal ortam kullanma
süresi de diğer değişkenler olarak incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: İnsani değerler, siber insani değerler, siber ortamlar, engelli bireyler, internet.
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ORTOREKTIK EĞILIMLERIN YEME TUTUMU VE OBSESIF KOMPULSIF BELIRTILERLE İLIŞKISI

Gülgün Durat
Gümrah Duygu Atmaca

Ortoreksiya nevroza sağlıklı besin tüketme ile ilgili bir takıntıyı ifade etmektedir. Henüz resmi sınıflandırma
sistemine girmemiş, diğer yeme bozuklukları kapsamında ele alınmaktadır. Çalışmada ortorektik eğilimlerin,
yeme tutumu ve obsessif belirtilerle ilişkili olup olmamasını araştırmak amaçlanmıştır. Çalışmaya Sakarya
Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu ve Sakarya Halk Sağlığı Müdürlüğünden izinler alındıktan sonra
başlanmıştır. Aile sağlığı merkezine gelen 18 yaş üstü bireylerden gönüllülük esasına göre çalışmaya katılmaya
istekli 241 birey dahil edilmiştir.
Ortorektik eğilimler 2005’de Donini ve arkadaşları tarafından geliştirilen, Orto-15 testi, yeme tutumu Garner ve
Garfinkel tarafından geliştirilen Yeme Tutum Testi (YTT), obsesif belirtiler ise Hodgson ve Rachman tarafından
geliştirilen, Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi (MOKSL) ile değerlendirilmiştir.
Veriler bilgisayar ortamında, ortalama, standart sapma, bağımsız T testi, ANOVA, pearson korelasyon testleri
kullanılarak değerlendirilmiştir.
Katılımcıların yaş ortalaması 30.79±11.91 olup, 58.7%’si kadındır. Katılımcıların 57.9%’u kendini normal
kiloda,32.2%’si kilolu olarak değerlendirmektedir. 7.4%’ü diyet uyguluyorken, bunların 83.33%’ü hastalık,
16.67%’si zayıflamak için diyet uyguladıklarını belirtmektedirler.
Katılımcıların cinsiyet, adet düzenleri, kendilerini kilo açısından görme biçimleri, diyet uygulama durumlarına
göre ortorektik eğilim gösterme durumları arasında anlamlı fark yoktur (p>.05).
Orto-15 ile YTT karşılaştırıldığında aralarında negatif yönde iyi ilişki çıkmıştır (r=-0.50, p=.00). Orto-15 ile MOKSL
karşılaştırıldığında aralarında negatif yönde az ilişki tespit edilmiştir (r=-37, p=.00).
Doğru beslenme tanımı ilk başta masum gibi gözükse de yeme tutumu ve obsesyonla ilişkili bulunması, kişilerin
bireysel ve sosyal yaşamlarını sınırlandırıp, beden ve ruh sağlığını ciddi boyutta etkileyerek ölüme götürebilecek
kadar önemli sonuçlar doğurabilmesi açısından, ciddiye alınması gereken bir konudur.
Anahtar kelimeler: Obsesif kompulsik bozukluk, Ortoreksiya nevroza, Sağlıklı beslenme takıntısı, Yeme tutumu
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ÖĞRETMEN ADAYLARINDA AKADEMİK BAŞARININ YORDAYICISI OLARAK SOSYAL ÖZ-YETERLİLİK ALGISI

Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Ateş
Doç. Dr. Mücahit Kağan

Bu araştırmada, öğretmen adaylarında sosyal öz-yeterlilik algısının akademik başarının anlamlı düzeyde bir
yordayıcısı olup olmadığını incelemek amaçlanmıştır. Bu bağlamda “Öğretmen adaylarında sosyal öz-yeterlilik
algısı akademik başarının anlamlı düzeyde bir yordayıcısı mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır.
Yapılan araştırma, ilişkisel tarama modelinde bir çalışmadır. Bu çalışmanın, araştırma grubu 2015-2016 eğitimöğretim yılında Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören ve seçkisiz olarak
belirlenen 233 (%52.7) kız, 209 (%47.3) erkek olmak üzere toplam 442 öğretmen adayından oluşmuştur.
Araştırma grubunun yaş ortalaması 21.14’dür. Araştırmada veri toplama araçları olarak Sosyal Öz-yeterlilik
Algısı Ölçeği (Palancı, 2004) ve araştırma kapsamında oluşturulan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmada
kullanılan veri toplama araçları öğrencilere araştırmacı tarafından gruplar halinde uygulanmıştır.
Araştırmada elde edilen verilerin analizinde ilk olarak verilerin basit doğrusal regresyon analizi için uygun olup
olmadığına bakılmış; basit doğrusal regresyon analizinin temel varsayımlarının karşılandığı görülmüştür. Bu
doğrultuda yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonucunda, yordayan değişkenin model üzerinde yordama
işlemini başarıyla yerine getirdiği yani regresyon işleminde kurulan modelin istatiksel olarak anlamlı olduğu
(F1/440=258.65; p<.01), sosyal öz-yeterlilik algısı akademik başarıdaki toplam varyansın %37’sini açıkladığı
belirlenmiştir (R=.608; R2 =.370). Beta katsayısı (.608) ve Beta katsayısının anlamlılığına ilişkin t testi (t=16.08;
P<.01) sonuçlarının anlamlı olduğu görülmüştür. Yapılan araştırma sonucunda, öğretmen adaylarında sosyal özyeterlilik algısının akademik başarının anlamlı düzeyde bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda
öğretmen adaylarının sosyal öz-yeterlilik algı düzeylerini artırmanın akademik başarılarını yükseltmede etkili
olabileceği söylenebilir. Bu bakımdan öğretmen adaylarının sosyal öz-yeterlilik algı düzeylerini artırmaya yönelik
yapılacak çalışmalar önemli ve değerli görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Akademik başarı, öğretmen adayı, sosyal öz-yeterlilik algısı.
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CILT PROBLEMI OLAN HASTALARIN SOMATIZASYONA YATKINLIKLARI VE ANKSIYETE, DEPRESYON, STRES
DURUMLARI ARASINDAKI İLIŞKI

Gülgün Durat
Gümrah Duygu Atmaca

Stres ve diğer psikolojik etmenler birçok dermatolojik hastalığın ortaya çıkmasını ya da belirtilerin alevlenmesini
tetikler. Somatizasyon davranışının ise çeşitli psikiyatrik bozukluklarla ilişkilendirilmekle birlikte, en sık
depresyon ve anksiyete bozukluklarına eşlik ettiği görülmektedir.
Cilt rahatsızlığı ile tedaviye başvuran bireylerin somatizasyona yatkınlıkları ile stres anksiyete ve depresyon
arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Etik kurul izni alındıktan sonra Haziran 2014-Aralık 2015 tarihleri arasında bir eğitim araştırma hastanesinin
cildiye polikliniğine başvuran, çalışmaya katılmaya istekli olan 341 hasta ile görüşülmüş, ancak bunların 327’si
çalışmaya dahil edilmiştir.
Katılımcıların depresyon, anksiyete ve stresleri, Depresyon Anksiyete ve Stres Ölçeği (DAS-42), bireylerin
bedensel belirtilerini nasıl yaşadıklarını ve somatizasyona yatkınlıklarını ölçmek için SSAS ölçeği kullanılarak
değerlendirilmiştir.
Verilerin değerlendirilmesinde; ortalama, standart sapma, bağımsız t testi, ANOVA, Tukey çoklu karşılaştırma
testi ve Pearson korelasyon testleri kullanılmıştır.
Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 36.51±14.77 olup, %62.4’ü kadındır. Katılımcıların %41.6’sı ilköğretim ve
altı eğitim düzeyine sahip olup, %65.4’ü gelir durumunu kötü ve orta olarak değerlendirmiştir. %56’sı evli olup,
%41.3’ü herhangi bir işte çalışmamaktadır.
%38.5’inin cilt hastalığına eşlik eden sistemik hastalığı, %18.3’ünün psikiyatrik hastalığı bulunmaktadır. %87.5’i
herhangi bir sorunla karşılaştıklarında sosyal destek almadıklarını belirtmişlerdir.
DAS-42 ölçeğine göre katılımcıların %47.4’ünün depresyon düzeyi normal, %10.7’sinin ileri olarak saptanmıştır.
%37.6’sının anksiyete düzeyi normal, %15,3’ünün ileri olarak tespit edilmiştir. %42.8’inin stres düzeyi normal,
%10.4’ünün ileri olduğu tespit edilmiştir.
Bedensel duyumları abartma ölçeği ile depresyon anksiyete stres ölçeği arasındaki ilişki incelendiğinde
aralarında pozitif yönde az düzeyde ilişki gözlenmiştir (p=.00, r=0.45).
Cilt rahatsızlığı bulunun bireylerin, somatizasyona yatkınlığa bağlı, anksiyete, stres ve depresyon düzeylerinin
daha fazla olduğu söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Anksiyete, cilt hastalıkları, depresyon, somatizasyon, stres
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HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERINDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE SOSYAL KAYGI ARASINDAKI İLIŞKI

Gümrah Duygu Atmaca
Gülgün Durat
Gülnur Güzel

İnternet bağımlısı olan bireylerin sosyal ilişkilerinin azaldığı ve kişilerarası ilişkilerde sorunlar yaşadıkları
belirtilmektedir. Literatürde sosyal kaygı ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu çalışmada, Hemşirelik öğrencilerinin internet bağımlılığı ile sosyal kaygı düzeyleri arasındaki
ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma bir üniversitenin hemşirelik bölümü öğrencileri üzerinde yapılmış,
tam sayım yöntemi ile çalışmaya katılmaya gönüllü 381 kişi alınmıştır. Veriler Görüşme Formu, Sosyal Kaygı
Ölçeği ve İnternet Bağımlılığı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Sosyal Kaygı Ölçeği (SKÖ), maddeleri 0-4 puan
aralığında derecelendirilmektedir. Kesme puanı yoktur, alınan puanların yükselmesi Sosyal Kaygı düzeyinin
yükseldiğini göstermektedir. İnternet Bağımlılığı Ölçeğin’den (İBÖ), toplamda 35-175 arasında puan
alınmaktadır. 35- 91 puanları arası bağımlılık yok, 92-119 puanları arası eşik, 120-147 puanları arası risk grubu
ve 148- 175 puan arası bağımlı olarak değerlendirilmektedir. Verilerin değerlendirilmesinde, ortalama, standart
sapma, ANOVA, bağımsız t testi ve Pearson korelasyon testleri kullanılmıştır.Öğrencilerin yaş ortalaması
20,74±1,81 olup, 81.4%’ü kadındır. 65.9%’u 0-5 saat arasında internete girdiğini, 15.7%’si her fırsat bulduğunda
internete girdiğini dile getirmiştir. İBÖ’ne göre öğrencilerin 62.5%’i bağımlı değilken, 11.3%’ü risk grubunda,
3.9%’u ise bağımlı olarak tespit edilmiştir. Erkeklerin kızlara göre İBÖ puanlarının daha yüksek olduğu (t=2.41,
p=.01), ayrıca ailelerinin tutumlarına (F=3.62, p=.01) ve günlük internette geçirdikleri zamana göre (F=4.09,
p=.00) İBÖ toplam puanları arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin SKÖ puan ortalaması
41.67±19.3 olarak tespit edilmiştir. Öğrencilerin aile tutumlarına (F=9.26, p=.00), geçmişte travmatik bir olay
yaşama durumlarına göre (t=2.39, p=.01) SKÖ toplam puanları arasında anlamlı fark tespit edilmiştir. İBÖ ile
SKÖ arasında, pozitif yönde çok zayıf (r=0.18, p=.00) ilişki saptanmıştır. Öğrencilerin aile tutumlarının internet
bağımlılığı ve sosyal kaygı düzeyi üzerinde etkili olduğu söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Hemşirelik Öğrencisi, Sosyal Kaygı, İnternet bağımlılığı

BABALARIN ÇOCUK SEVME DURUMLARI iLE BABA KATILIMLARI ARASINDAKI İLiŞKiNIN İNCELENMESI

Öğ. Gör. Fatih Aydoğdu, Erzincan Üniversitesi Çocuk Gelişimi
Öğ. Gör. Mine Ayanoğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi Çocuk Gelişimi
Babanın çocukla birlikte geçirdiği nitelikli zaman çocuğun gelişimi üzerinde olumlu yönde etki bırakabilmektedir.
Babanın çocuğuna karşı ilgisi, tutumu, çocuğu benimsemesi çocuğuna daha çok zaman ayırmasında rol
oynayabilir. Babanın çocuk sevme düzeyi ise çocukla etkili zaman geçirmesini etkileyebilir. Araştırmada çocuk
sevme ile baba katılımı arasındaki ilişki ile, baba katılımı üzerinde bazı sosyo-demografik değişkenlerin anlamlı
farklılık yaratıp yaratmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Mardin ve Erzincan ilinde bulunan
bağımsız anaokulları arasından seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 2 okulda öğrenim gören çocukların
babaları oluşturmaktadır. Katılımcılara araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ile Duyan ve
Gelbal (2008) tarafından geliştirilen Barnett Çocuk Sevme Ölçeği ve Sımsıkı ve Şendil (2014) tarafından
geliştirilen Baba Katılım Ölçeği uygulanmıştır. Betimsel tarama modeli kullanılacak olan çalışmada elde edilen
veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilecektir. Araştırma sonuçları bildiri tam metninde
paylaşılacaktır.
Anahtar kelimeleri: Çocuk sevme, baba katılımı, ilişki
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DİJİTAL ÇOCUK OYUNLARINA ÇOCUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN VE ANNELERİN BAKIŞ
AÇISI
Onay Budak
İstanbul Şehir Üniversitesi
onaybudak@sehir.edu.tr

Zenginleştirilmiş, doğal, zaman zaman da yapılandırılmış bir öğrenme ortamı olan oyun, çocukluk yıllarının en
değerli gelişimsel fırsatı ve doğal parçasıdır. Teknoloji sayesinde hayatımızda bir çok şey değişmektedir,
çocukların oyunlarının da değişmesi olağandır. Günümüz çocukları canlı oynanan oyunlar yerine dijital oyunlara
daha fazla ilgi göstermeye başlamışlardır. Bu araştırmanın amacı, çocuklara yakınlıkları bulunan çocuk gelişimi
öğretmeni, okul öncesi öğretmeni ve annelerin dijital çocuk oyunlarına bakış açılarını incelemektir. Nitel
araştırma deseni kullanılan bu araştırmada 20 çocuk gelişimi öğretmeni, 20 okul öncesi öğretmeni ve 40 anneye
dijital çocuk oyunları ile ilgili yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Sorulara verilen yanıtlar içerik açısından
değerlendirilerek, ‘dijital oyun algıları’, ‘çocukların dijital oyun içerik ve tercihleri’, ‘çocukların dijital oyun
oynama süreleri’, ‘dijital oyuna ilişkin eleştiriler’ ve ‘canlı oynanan oyunlar ile dijital oyunlar arasındaki fark’
olmak üzere 5 başlık altında toplanmış; her başlık için vurgulanan özellikler belirtilmiştir. Elde edilen verilen
SPSS 20 paket programına kaydedilmiştir. Araştırma sonuçları yorumlanma sürecinde olup, sonuçlar
paylaşılacaktır.
Anahtar kelimeler: çocuk oyunları, dijital çocuk oyunları, çocuk gelişimi, okul öncesi

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA İNTİHAR OLASILIĞININ, DEPRESYON VE İÇGÖRÜYLE İLİŞKİSİ

Gümrah Duygu Atmaca
Gülgün Durat
Literatürde, şizofren hastaların büyük çoğunluğunun daha önce intihar girişiminde bulundukları, intihar
girişiminde bulunanların %10-15’inin hayatını kaybettiği saptanmıştır. Çalışmamızda şizofreni hastalarında
intihar olasılığının içgörü ve depresyon ile ilişkisini araştırmayı hedefledik. Araştırmaya bir üniversite
hastanesinin psikiyatri poliklinikleri ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde en az iki yıldır şizofreni tanısı ile izlenen,
18- 65 yaş arası 104 hasta dahil edilmiştir. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan Görüşme Formu ile daha
önce geçerlilik ve güvenirlikleri yapılmış olan İntihar Olasılığı Ölçeği, Calgary Şizofrenide Depresyon Ölçeği ve
Brichwood İçgörü Ölçekleri kullanılarak toplanmıştır. Veriler Tukey çoklu karşılaştırma, bağımsız t testi, Kruskal
Wallis, Mann Whitney U, ANOVA ve Pearson korelasyon testleri ile değerlendirilmişlerdir. Daha önceden intihar
düşüncesi ve girişimi olma ile yaşamı etkileyen sağlık sorunu olma durumuna göre Calgary Şizofrenide
Depresyon Ölçeği, İntihar Olasılığı Ölçeği alt boyut ve toplam puan ortalamaları arasında anlamlı fark
gözlenmiştir. İntihar Olasılığı Ölçeği toplam puanı, intihar düşüncesi ve olumsuz kendilik değerlendirmesi alt
boyutları ile Brichwood İçgörü Ölçeği’nin belirtilerin farkında olma alt boyutu arasında negatif ilişki
saptanmıştır. Calgary Şizofrenide Depresyon Ölçeği ile İntihar Olasılığı Ölçeği’nin umutsuzluk ve düşmanlık alt
boyutları arasında pozitif, intihar düşüncesi ve olumsuz kendilik değerlendirmesi alt boyutları arasında negatif
yönde ilişki tespit edilmiştir. Çalışmamızda şizofreni hastalarının intihar olasılığında en önemli faktörün olumsuz
duygulanım ve umutsuzluk duyguları olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında düşük eğitim seviyesi ve gelir
durumunun kötü olması gibi sosyodemografik verilerin de depresyon ve intihar olasılığında önemli olduğu
söylenebilir. Bu sonuçlar, ruh sağlığı alanında çalışan hemşirelerin risk faktörlerini bilmesi, hastaları bu açıdan
gözlemlemesi ve ailelerine hasta bakımı konusunda eğitim verebilmesi yönünden önemlidir.
Anahtar kelimeler: Bakım, Depresyon, İçgörü, İntihar Olasılığı, Şizofreni
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DIKEY BAHÇE - PEYZAJ TASARIMI ETKILEŞIMI

Nezahat Kırıt
Alper Sağlık

Artan kentleşme ile beraber azalan kentsel yeşil alanların imdadına daralan kullanım alanlarında alternatif
uygulamalar ile yeşil alan oluşturan dikey bahçeler yetişmektedir. Dikey bahçeler kendi içlerinde ekosistem
oluşturmaktadır. Kente ekolojik, görsel ve çevresel açıdan pozitif katkılar sağlamaktadırlar. Bu çalışma
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde yapılan dikey bahçe uygulamalarını
aktarmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Çalışmada dikey bahçe oluşturmada kullanılabilecek malzeme, yöntem
ve farklı kombinasyonlar üzerinde durulmuştur. Peyzaj tasarımının dikey bahçelerde etkinliğinin arttırılması
hedeflenmiştir.

Anahtar kelimeler: Dikey Bahçe, Çanakkale, Peyzaj Tasarımı

ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA ÖĞRENİM GÖREN HAFİF DÜZEY ZİHİNSEL YETERSİZLİĞE SAHİP OLAN
ÖĞRENCİLERE OKUMA BECERİSİ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Prof. Dr. Hakan Sarı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim
Arş. Gör M. Abdulbaki Karaca, Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim
Okuma becerisinin öğretimi toplumsal uyum ve sosyal anlamda öğrencinin toplumla kaynaşması için önemlidir.
Özel eğitim öğrencisine kazandırılması hedeflenen bağımsız öğrenme becerisi için okuma becerisinin önemi
vurgulanmaktadır (Özer, 2002). Her bir kazanım bir sonraki kazanımın bir köprüsü niteliğinde olduğu gibi,
okuma becerisi birçok akademik beceri kazanımı için temel bir beceridir. Özel Eğitim sınıflarında öğrencilerin
engel durumlarının farklı olması ve bu engel durumlarının farklılığıyla beraber her bir öğrenci için bireysel olarak
farklı bir yaklaşım gerekebileceği gözlenmiştir. Ülkemizde bu alanda yapılan araştırmalar sınırlıdır. Dolayısıyla bu
araştırmanın amacı özel eğitim okullarında öğrenim gören hafif düzey zihinsel yetersizliğe sahip olan
öğrencilerin okuma becerisi öğretiminde yaşanılan güçlükleri belirlemektir. Araştırma 2015-2016 öğretim
yılında Konya İl merkezinde özel eğitim öğretmeni olarak çalışan 20 öğretmeni kapsamaktadır. Araştırmanın
verileri nitel veri toplama tekniklerinden Yarı Yapılandırılmış Görüşme Tekniği kullanılarak toplanmıştır.
Görüşme verilerinin çözümlenmesinde Betimsel Analiz Tekniği kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Araştırmada
hafif derecede zihinsel engelli bir kısım öğrencilerin benzer harfleri birbiriyle karıştırabildiği ortaya çıkmıştır.
Ayrıca öğretmenlerle yapılan görüşmelerin sonucunda ön koşul becerileri çalışılmadan okuma becerisi
kazandırılmasının öğrenim güçlüklerine neden olduğu etkili okuma becerilerinde ortaya çıkmıştır.
Anahtar kelimeler: Özel Eğitim, hafif düzey zihinsel yetersizliğe sahip öğrenciler, okuma becerileri, okuma
güçlükleri, akademik beceriler
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STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS ENGLISH LANGUAGE LEARNING AND ACADEMIC ACHIEVEMENT: A CASE OF
KIRKLARELI UNIVERSITY STUDENTS

Okt. Ayfer Tanış Kırklareli Üniversitesi
Öğr. Gör. Ferrah Nur Dündar Kırklareli Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr Özge Tuçe Gökalp Kırklareli Üniversitesi

English language learning is affected by many factors including age, socio-economic status, strategies, methods
and techniques, teaching-learning environment and cultural dimension. Students’ attitudes and perceptions
towards language learning should also be taken into consideration. The purpose of this study is to investigate
students’ attitudes towards English language learning and academic achievement. In this context, the answers
to the research questions “What is the business students’ attitude towards English language learning? What is
the relationship between their English language learning and its’ association with their academic achievement?
Is there a significant difference between male and female students’ attitudes towards learning English?” are
examined. In this study, quantitative data was conducted through attitude scale. Also, SPSS statistical program
was used for data analysis. The participants of study were students enrolled at Faculty of Economics and
Administrative Sciences in Kırklareli University. The results of the study indicated that business students have a
positive attitude towards English language learning and its’ association with their academic achievement.
Keywords: attitude, academic achievement, English language learning

RESİM SANATINA BAKARKEN KÜLTÜREL UNSURLARIN ETKİLERİ

Arş. Gör. Umut Kayapınar
Öğr. Gör. Yıldırım Onur Erdiren

Resim sanatı, geçmişten bu güne kadar gelen, duygu ve düşüncelerin belli estetik kaygılar çerçevesinde
anlatılabilmesini sağlayan bir sanat türüdür. Bireyler ve toplumlar üzerindeki kültürel etkilerinden de söz
edilebilecek resim sanatı ele alınırken, eserin kültürel etkilerini yorumlamayı unutmamak gerekmektedir. Çünkü
kültür etkileri bir bütünü oluşturmaktadır. Maddi ve manevi, tarihsel, teknik ve sosyal kültür olarak
nitelendirilebilen kültür öğeleri bir sanat eserini, incelerken göz önünde tutulması gereken önemli unsurlar
arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, kültür öğeleri çerçevesinde, resim sanatını ele almak amaçlanmaktadır.
Bu doğrultuda bir sanat eserlerini kültür öğeleri açısından analiz etmenin önemi ve etkisi vurgulanmak
istenmektedir.
Anahtar kelimeler: Resim sanatı, kültür, kültür öğeleri
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ÖĞRETMENLIK UYGULAMASI DERSININ TÜRKÇE ÖĞRETMENI ADAYLARININ GÖRÜŞLERI ÇERÇEVESINDE
DEĞERLENDIRILMESI

Aliye Nur Ercan

Öğretmenlik Uygulaması, öğretmen adaylarının lisans eğitimleri sürecinde öğrendikleri teorik bilgileri okul ve
sınıf ortamında uygulamaya geçirdikleri bir derstir. Verimli geçen ders süreci; adaylara öğretim sürecini
planlama, sınıf yönetimi, iletişim gibi alanlarda katkı sağlayacak, onları meslek hayatına daha iyi hazırlayacak ve
özgüvenlerini artıracaktır.
Bu çalışma ile Öğretmenlik Uygulaması dersinin Türkçe öğretmeni adaylarının görüşleri çerçevesinde
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması biçiminde
gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe
Öğretmenliği programında son sınıfta öğrenim gören, altı farklı uygulama okulundan toplam 48 (24 erkek-24
kız) öğretmen adayından oluşmuştur. Veriler, 2014/2015 bahar yarıyılında, dersin son haftasında, cevapların
yazılı olarak alındığı açık-uçlu sorulardan oluşan bir form yoluyla elde edilmiştir. Formun oluşturulmasında,
literatürde yer alan çalışmaların yanı sıra Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Öğretmenlik Mesleği Genel
Yeterlikleri ile Türkçe Öğretmenleri Özel Alan Yeterliklerinden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel
analiz yöntemi ile incelenmiştir.
Çalışma sonucunda; Türkçe öğretmeni adaylarının Öğretmenlik Uygulaması süreci boyunca yaşadıkları
sorunların genellikle öğrencilerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Ayrıca adayların bu dersten daha çok kişisel
ve mesleki değerler edinme ile öğrenme ve öğretme sürecini kavramaya yönelik verim aldıkları saptanmıştır.
Türkçe öğretmeni adayları, aldıkları verimin artırılabilmesi adına dersin sadece son sınıfta değil önceki yıllarda
da yer alması gerektiğini düşünmekte ve uygulama süresinin de artırılmasını istemektedirler.
Anahtar kelimeler: Öğretmenlik uygulaması, Türkçe öğretmeni adayları

ÖZEL EĞITIME MUHTAÇ BIREYE SAHIP AILELERIN PSIKOLOJIK DAYANIKLILIKLARIYLA İLGILI YAPILAN
ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESI

Yrd.Doç.Dr. Erkan Efilti Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim
Erkan Karaman, Meb Özel Eğitim
Aileye katılan her yeni birey aileye neşe ve mutlulukla birlikte yeni psikolojik sıkıntılar getirmektedir. özel
eğitime muhtaç bir bireyin aileye katılması ise aileye gelen psikolojik sorunları çok daha fazla arttırmaktadır.
Ailenin birliği ve bütünlüğü ailenin psikolojik dayanıklılığı ve uyum becerileri ile doğrudan ilgilidir. Araştırmanın
amacı Özel eğitime muhtaç bireye sahip ailelerin psikolojik dayanıklılıklarıyla ilgili yapılmış çalışmaların
incelenmesi ile literatürdeki verilerin ortaya konulmasıdır. Ortaya çıkacak sonuçlar daha sonraki yapılacak
araştırmalara yol gösterici özellik taşıyacaktır. Araştırma,mevcut literatürü ortaya koymaya yönelik tarama
türünde bir araştırmadır.
Anahtar kelimeler: özel eğitim, psikolojik dayanıklılık
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VERİMLİLİKTE YÖNETİMİN ETKİSİ VE MOBBİNG

Senem Demirkıran

İşletmelerin kuruluş amaçlarından biri olan kar elde etme ve karı sürekli kılma ancak verimlilik ile mümkün
olabilmektedir. Karı doğrudan etkileyen verimlilik kavramını ;zarar etmeme, üretimin pozitif yönde artması,
fayda çıktısının fazla olması v.b. şekillerde tanımlayabiliriz. Her yönetim verimliliği sağlamak için farklı yöntemler
uygulayabilir.Ancak bazen bu uygulanan yöntemler ve çalışanlardan istekler psikolojik şiddet anlamına gelen
mobbing ile karışır.Yönetim tarafından kasıtlı, istem dışı yada farkında olmadan yapılan bu uygulama verimlilik
üzerinde doğrudan etki yaratarak verimliliği düşürür.Bu çalışmada; Verimlilik ve Mobbing kavramları
incelenecek.Örneklerle mobbing kavramı anlaşılmaya çalışılacak ve verimlilik üzerindeki etkileri anlatılacaktır.
Anahtar kelimeler: Verimlilik, Yönetim, Mobbing.

YENİLİK YÖNETİMİ: EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ

Senem Demirkıran

Değişen dünyada ekonomik amaçla kurulmuş organizasyonların değişikliğe uğraması kaçınılmazdır. Canlı birer
sistem olan işletmelerin ortaya çıkan değişime ayak uydurmaları ve amaçlarına ulaşabilmeleri ancak yenilik
yönetimi ile mümkün olabilmektedir. Değişimle birlikte değişebilmek için işletmenin unsurlarının ve
fonksiyonlarının yenilenmesi ve işletmenin değişimde nefes alabilmesinin sağlanması yenilik yönetimi olarak
tanımlanabilir. Bu çalışmada değişimi ortaya çıkaran küreselleşme kavramı incelenecek ve günümüz
işletmelerinde yenilik yönetimi adı altında Edirne ilindeki işletmelerin uygulama örneklerine yer verilecektir.
Anahtar kelimeler: Yenilik, Yönetim, Küreselleşme, Edirne.
HABER SITELERINDE YER ALAN CINSEL İSTISMAR HABERLERININ İNCELENMESI: (MILLIYET.COM.TR,
HÜRRIYET.COM.TR, MYNET NEWS, HABERTURK.COM, SABAH.COM.TR, HABERLER.COM,
GAZETEVATAN.COM, SONDAKIKA.COM, ENSONHABER.COM, HABER3.COM)

Öğ. Gör. Mine Ayanoğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi Çocuk Gelişimi
Öğ. Gör. Fatih Aydoğdu, Erzican Üniversitesi Çocuk Gelişimi

2014 yılında Türkiyede 2014 yılında 11 bin 95 çocuk cinsel suçlara maruz kalmıştır. TÜİK (2016) verilerine göre
suç maduru çocukların %10,4’ü cinsel suçlardan dolayı madur duruma düşmüşlerdir. Cinsel istismar vakaları
günden güne artış göstermektedir. Öyle ki hergün haber sitelerine birçok cinsel istismar olayı yansımaktadır. Bu
durum cinsel istismara maruz kalan çocukların, madur olmalarına neden olan etmenlerin belirlenmesini gerekli
kılmaktadır. Çalışmanın amacı, haber sitelerine yansıyan cinsel istismar vakalarının türü, gerçekleştiği yerleşim
birimi, oluş yeri, istismarcı ve istismara maruz kalan çocukların özellikleri, istismarcının ceza alıp almadığının
belirlenmesidir. Bu amaçla 2016 yılında 15.08.2016-15.10.2016 tarihleri arasında en çok ziyaret edilen 10 haber
sitesine yansıyan haberler incelenerek, sitelerdeki çocuk haberleri belirlenip bu haberlerden cinsel istismar
haberleri seçilerek incelenecektir. Araştırmadan elde edilen bulgular bildiri tam metninde paylaşılacaktır.
Anahtar kelimeler: Cinsel istismar, istismarcı, medya
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KARAPINAR İLÇESİNİN NÜFUS GELİŞİMİ VE BAZI NÜFUS ÖZELİKLERİ

Doç. Dr. Tahsin TAPUR

Karapınar ilçesi, Konya il merkezinin 95 km doğusunda yer alır. Batısında Karatay ve Çumra İlçeleri, güneyinde
Karaman İli ve Ayrancı İlçesi, doğusunda Ereğli İlçesi, kuzeydoğusunda Emirgazi İlçesi, kuzeyinde Aksaray İli ile
çevrilidir. Yüzölçümü yaklaşık 2.623 km2 olan ilçenin deniz seviyesinden yüksekliği 1026 m.dir. Konya il
merkezini doğuya bağlayan önemli ve işlek bir karayolu olan Konya-Adana karayolu kenarında yer alır.
Karapınar ve çevresinde ilk yerleşmeler Neolitik ve Kalkolitik döneme kadar gitmektedir. Tarihi dönemlerde
Karapınar çevresi sırasıyla; Hitit, Truva Krallığı, Frigler, Asurlular, Lidyalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve
Osmanlıların hâkimiyetinde kalmıştır. 1868 yılında çıkarılan bir fermanla ilçe olmuş, 1882 yılında belediye
teşkilatı
kurulan
Sultaniye’nin
adı
1934
yılında
Karapınar
olarak
değiştirilmiştir.
Bu çalışmada Karapınar ilçesinin nüfus gelişimi ve bazı demografik özellikleri incelenecektir. Çalışmada öncelikle
nüfusun tarihi gelişimi incelenecektir. Cumhuriyet dönemi nüfus bilgilerine Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)’nün
1927-2000 yıllarını kapsayan genel nüfus sayımı sonuçları ile Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)’nun ADNKS
(Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) 2007-2015 yılları verilerine ulaşılmıştır. Bu veriler ışığında Karapınar
ilçesinde nüfusun tarihi gelişimi ile 2015 yılı itibariyle ilçede ikamet eden nüfusun bazı demografik özellikleri
(nüfusunun yerleşim birimlerine dağılışı, yaş ve cinsiyete göre oranı, yıllık doğum durumu, medeni durum,
eğitim durumu vb.) incelenecektir. Karapınar ilçesinin nüfusu 1927 nüfus sayımında 16.640 olan nüfus miktarı
1935 yılında 18.677’ye, 1965 yılında 35.052’ye, 1985 yılında 60.069 kişiye ulaşmıştır. 1990’lı yıllardan sonra
ilçeden dışarıya göçün hızlanması ile nüfus, 2000 yılında 55.734’e, 2014 yılında 48.968’ya kadar düşmüştür.
Karapınar ilçe merkezi ve bağlı mahallelerinde 31 Aralık 2015 itibariyle 24.567’si, 24.531’i kadın olmak üzere
toplam 49.098 nüfus ikamet etmektedir. Karapınar ilçesi nüfus bakımından; Konya ilinde 12. sırada (Konya
nüfusuna oranı %2,30) iken, İç Anadolu bölgesinde 41. sırada, Türkiye’de ise 337. sırada yer almaktadır.
Anahtar kelimeler: Konya, Karapınar, Karapınar ilçe nüfusu, demografik özellikler.

KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ İLE COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ “YERLEŞME” KONUSUNDAKİ
GÖRÜŞLERİ
Doç. Dr. Tahsin TAPUR
Yrd. Doç. Dr. Baştürk KAYA
Yrd. Doç. Dr. Caner ALADAĞ

Bu çalışma ile coğrafya öğretmen adayı öğrencilerin “yerleşme” anahtar kavramına verdikleri cevap kelimeler
değerlendirilerek yerleşme konusundaki kavramsal çatılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada nitel
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler toplam 73 coğrafya öğretmen adayının katılımıyla elde edilmiştir.
Verilerin toplanmasında bağımsız kelime ilişkilendirme testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler, araştırmacı
tarafından tasnif edilerek anlamsal ilişkilerine göre sınıflandırılmıştır. Kategorilerdeki her bir cevap kelimenin ve
cevap kelimelerin toplamının frekansları hesaplanmış ve tablo halinde metin içerisinde verilmiştir. Yerleşme
anahtar kavramıyla ilgili elde edilen veriler incelendiğinde cevap kelimeler; “yerleşme şekli”, “mesken tipleri”,
“yerleşim birimleri”, “yerleşmeye etki eden coğrafi faktörler” ve “diğer kavramlar” gibi toplam 5 kategori
altında toplanmıştır. Bu çalışma ile öğrencilerin, yerleşme kavramıyla ilgili bilişsel yapılarının yeterli düzeyde
olduğu görülmektedir. Yerleşme kavramıyla ilgili kurdukları cümlelerin çoğu bilimsel ve akademik bilgi içeren
cümleler olup, aynı zamanda yüzeysel ve kavram yanılgısı içeren cümlelerin olduğu da görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Coğrafya, yerleşme, kelime ilişkilendirme, öğretmen adayı.
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ÇUMRA İLÇESİ YER ADLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç.Dr. Tahsin TAPUR

Yerleşme adları, yerleşmelerin bulunduğu coğrafi çevre özelliklerini, yerleşme tarihi, yerleşmenin sosyoekonomik ve kültüler özelliklerini yansıtması bakımından birçok bilim dalının inceleme alanındadır.
Coğrafyacılar için yer adları çalışması o yerin doğal ve beşeri coğrafya özellikleri üzerinde bilgi veren en önemli
faktörlerden birisidir. Çünkü yer adları rastgele, sıradan verilmiş isimler değildir. Yer adlarının verilmesinde yerel
nüfus bir bakıma kültürünü de yaşadığı yere yansıtmaktadır. İnsanlar yaşadıkları yerin isimlendirilmesinde ilginç
ve nükteli yer, yöre ve mevkii isimleri seçmişlerdir.
Bu araştırmada, Konya ilinin Çumra ilçesi araştırma sahası olarak seçilmiş ve ilçedeki yer adlarının coğrafi
yönden incelenmiştir. İlçenin idari yönden sınırları da araştırma sahasının sınırları olarak kabul edilmiştir. Bu
çalışmanın amacı, Konya ili Çumra ilçesindeki yer adlarının nereden kaynaklandığını tespit etmek amacı ile
yapılmıştır. Çalışmada Çumra ilçesine ait 1/100.000 ölçekli topografya haritası üzerinde yer alan 1’i ilçe merkezi
(Çumra) ve 40’ı mahalle yerleşmesi olmak üzere toplam 41 daimi yerleşim merkezi belirlenmiştir. Belirlenen
yerleşim birimlerinin adlarının isimlendirilmesi hakkında değerlendirilmeler yapılmıştır. Ayrıca Çumra ilçesinde
incelenen bu yerleşmelerden 9 tanesinin isimleri zamanla değiştirilmiş olup, diğerlerinin isimlerinde bir
değişiklik olmamıştır.
Yapılan çalışmadaki araştırma bulgularına göre Çumra yerleşme adlarını; coğrafi faktörlerin etkili olduğu yer
adları, boy, aşiret ve kişi isimlerinin etkili olduğu yer adları, meslek ve unvanların verildiği yer adları, renklerin
etkili olduğu yer adları ve miktar ifade edilen sözcüklerin kullanıldığı yer adları şeklinde bir sınıflandırma
yapılmıştır. Böylece Çumra ilçesinde kullanılan yerleşme adlarının seçilmesinde beşeri coğrafya faktörlerinin
oldukça etkili olduğu dikkat çekmektedir. Çumra ilçe sınırları içinde kalan arazinin neredeyse tamamının
yerleşmeye uygun olması nedeniyle doğal coğrafya özelliklerine bağlı yer adları çok kullanılmamıştır.

Anahtar kelimeler: Yer adları, Çumra, coğrafya, toponomi

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA TEKNIK EĞITIMIN YETERLILIĞINE VE GELECEĞINE İLIŞKIN TARTIŞMA: İNŞAAT
BÖLÜMÜ DOĞAL YAPI TAŞLARI TEKNOLOJISI PROGRAMI ÖRNEĞI

Öğr. Grv. Dr. Meryem Göktaş bilecik şeyh edebali üniversitesi Çevre Koruma Kontrol Programı
Türkiye’nin doğal taş rezerv toplamı 5.2 milyar m3-13.9 milyar ton civarındadır. Bu rezervin büyük bir bölümü
Afyon, Balıkesir, Muğla, Eskişehir, Denizli, Tokat, Çanakkale, Konya, Bilecik, Kırşehir ve Elazığ illerinde
bulunmaktadır. Her sektörde olduğu gibi mermer sektöründe de, eğitilmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. İhracatın
artması ve özel firmaların başarılı olabilmesi için alınması gereken önlemlerin başında ise çalışan idarî ve teknik
personelin eğitim seviyesinin yükseltilmesi gelmektedir. Bu amaca hizmet etmek için meslek yüksekokullarında,
açılan “Mermer Teknolojisi-Doğal Yapı Taşları Teknolojisi” bölümleri ile ancak konusuna hâkim mermer
ocaklarında, mermer fabrikalarında ve mermer üretimi alanında çalışacak elemanlar yetiştirilebilmektir. Ancak
ÖSYM tarafından programa yerleşen toplam öğrenci sayılarının yıllara göre kontenjan ve yerleştirme sonuçları
incelendiğinde yaşanan değişim oldukça net olarak görülmektedir. Buna göre; 2008 yılına kadar yerleştirmeler
kontenjanların bile üzerinde gerçekleşirken, 2009 yılında çok ani bir düşüş olduğu gözlenmektedir. Bu
bağlamda yapılan çalışma ile son 10 yıla ait Türkiye’deki meslek yüksekokullarındaki Doğal Yapı Taşları
Teknolojisi programına yerleşen öğrenci sayılarının yıllara göre dağılımı ve yerleşme oranları resmi veriler
doğrultusunda durum analizi yapılarak ortaya konulmaktadır. Yapılan durum analizi programın tercih edilme
oranlarını yansıtması ve üretim potansiyelini eğitim ile değerlendirmesi sebebiyle önem taşımaktadır.
Anahtar kelimeler: Meslek Yüksekokulları, teknik programlar, doğal yapı taşları teknolojisi.
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ÖRGÜN ÖĞRENCILERIN HÜKÜMLÜ ÖĞRENCILERE YÖNELIK GELIŞTIRDIKLERI METAFORLAR

Öğr. Gör..Dr. Meryem Göktaş bilecik şeyh edebali üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Programı
Normal eğitim alan örgün öğrencilerin açık cezaevlerinde bulunan hükümlü öğrencilere yönelik algılarını tespit
etmek amacıyla yapılan araştırma, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu’nda okuyan
farklı bölümlerdeki -sistematik örneklem ile belirlenen- otuz öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Hükümlü öğrencisi
bulunan farklı bölümlerden (Pazarlama, Dış Ticaret, Bankacılık ve Sigortacılık programları) öğrencilerle açık uçlu
sorular çerçevesinde gerçekleştirilen yapılandırılmış görüşme ile hükümsüz öğrencilerin (normal eğitim alan
örgün öğrenciler) hükümlü öğrencilere yönelik geliştirdikleri metaforik algıları tespit edilmeye çalışılmıştır.
Hükümlü öğrencilerle aynı sınıf ve şartlarda eğitim alan normal örgün öğrencilerin “hükümlü eğitim hakkı”,
“hükümlü öğrenci profili” ve “hükümlü öğrenci olmak” hakkındaki algıları metaforlar aracılığıyla analiz edilmeye
çalışılmıştır. Ortaya çıkan metaforlar içerik analizi yöntemiyle irdelenerek kategoriler altında toplanmış, temalar
oluşturulmuş, bulgu ve yorum başlıkları tanzim edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda örgün öğrencilerin tanık oldukları hükümlü öğrenci profiline bağlı olarak- farklı metaforlar benimsedikleri, hükümlü eğitim hakkına
yönelik olumlu algı besledikleri ve hükümlü öğrencilerle uyum konusunda sorun yaşamadıkları belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Metaforik algı, hükümlü öğrenci olmak, içerik analizi.

ADAY ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ DEĞER DÜZEYİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Selçuk Şimşek
Ali Rıza Erdem

Öğretmenlerin mesleki anlamda değerleri kazanmaları için mutlaka buna yönelik değerlerin oluşturulması
gerekmektedir. Bununla ilgili olarak daha çok alan yazında yapılan çalışmalar öğretmenlik mesleğinin
zorluklarının yanı sıra ahlaki yönden iyi olmaları gerektiğini ve adil, dürüst, saygılı ve sevgi dolu olmalarının
gerektiğini vurgulamaktadır. Öğretmenlerin sahip olması gereken değerlere yönelik olarak alan yazında ulaşılan
kaynaklara bakıldığında ülkemizde çok az çalışmaya rastlanmaktadır. Bu da şunu göstermektedir, ülkemizde
aday ve görev yapan öğretmenlerin sahip olması gereken mesleki değerlere yönelik çalışmalara gereksinim
duyulmaktadır.
Bu araştırmada Milli Eğitim Bakanlığınca ataması yapılmış hizmet içi eğitime alınmış olan aday öğretmenlerin
mesleki değer düzeyi hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla şu sorulara yanıt
aranacaktır. (1) Aday öğretmenlerin mesleki değer düzeyi hakkındaki görüşleri nedir? (2) Aday öğretmenlerin
mesleki değer düzeyi hakkındaki görüşleri (a) cinsiyetlerine (b) branşlarına (c) mezun oldukları okul türüne göre
anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
Araştırmada var olan durumu belirlemek amacıyla nicel araştırma modellerinden tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın evreni, Denizli ilinde hizmet öncesi eğitim almak üzere bulunan ataması yapılmış aday
öğretmenlerden oluşmaktadır. Denizli ilinde hizmet öncesi eğitim almak üzere bulunan ataması yapılmış aday
öğretmenlerin tamamına ulaşılamadığı için örneklem alma yoluna gidilmiştir. Verilerin toplanması sürecinde
Tunca (2012) tarafından geliştirilmiş olan “öğretmen mesleki değerler” ölçeği kullanılmıştır. Veriler toplanmış
olup çözümleme aşamasındadır.
Anahtar kelimeler: Öğretmenlik mesleği, mesleki değer, aday öğretmen, düzey, görüş
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KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİNDE TOKİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME

Dr. Mehmet Akalın, Sosyal Güvenlik Kurumu Kentleşme Ve Çevre

Çalışmada Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Kuzey Ankara Girişi’nde ve Altındağ Tepesi’nde
gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projelerinin kentsel yaşam kalitesine olan etkileri sorgulanmaktadır. Kentsel
dönüşüm projelerinin kentsel yaşam kalitesine olan etkilerini belirginleştirmek açısından çalışmada nitel
araştırma deseni olarak fenomenoloji kullanılmıştır. Fenomenoloji; herhangi bir konuyu aydınlatmak veya bir
konuya dikkat çekmek amacıyla kullanılan yöntemdir. Sahaya ilişkin veriler gözlem ve doküman inceleme
yöntemleri ile toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yapılarak yorumlanmıştır. Ayrıntılı kavramsal
çerçeveye bağlı olarak yapılan veri analizinin, araştırmanın güvenilirliğini sağlanması hedeflenmiştir.
Araştırmanın sonunda, TOKİ’nin Ankara’nın kuzeyinde ve Altındağ Tepesi'nde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm
projelerinin bölgelerde yaşam kalitesini yükseldiği görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Yaşam Kalitesi, Kentsel Dönüşüm, TOKİ, Kuzey Ankara, Altındağ

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SOSYAL BOYUTLARI

Dr. Mehmet Akalın, Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Çevre Bilimleri

Kentsel dönüşüm uygulamaları ilk kez 19. yüzyılda İngiltere ve Fransa’daki kentsel büyüme hareketleri
sonucunda, bazı bölgelerin yıkılıp, yeniden yapılması şeklinde ortaya çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşından sonra
harap olan ülkelerin inşası için yeniden gündeme gelen kentsel dönüşüm uygulamalarına, 1980’li yıllardan
itibaren de ülkemizde rastlanmaya başlanmıştır. Avrupa ve dünyadaki kentsel dönüşüm uygulamalarına
bakıldığında, önceleri sosyo-ekonomik ve ekolojik dönüşümden ziyade salt fiziksel bir yenilemeyi içeren
projelerin; ilerleyen dönemlerde çeşitlenerek daha kapsamlı dönüşümleri sağlamaya çalıştıkları görülmektedir.
Ülkemizde ise kentsel dönüşüm projeleri çoğu zaman gecekondu ve kent içi çöküntü bölgelerinde uygulama
alanı bulmaktadır. Gecekondu ve kent içi çöküntü bölgelerin dönüşüm projelerine konu edilmeleri daha çok
riskli yapılar olmaları veya kültürel miras özelliği taşıyor olmalarından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde
örneklerine sıkça rastladığımız kentsel dönüşüm projelerinde sadece fiziksel bir iyileşmenin amaçlandığı,
dönüşümün diğer boyutlarının ihmal edildiği görülmektedir. Bu çalışmada, ülkemizde gerçekleştirilen bazı
kentsel dönüşüm örnekleri; sosyal boyutları ile ele alınmıştır. Büyük kentlerde hayata geçirilmeye çalışılan
kentsel dönüşüm projelerinin aksayan sosyal yönü neden sonuç ilişkisi içerisinde aktarılmaya çalışılmıştır. Nitel
araştırma yöntemlerinden örnek olay incelemesi şeklinde gerçekleştirilen araştırmada gözlem ve doküman
analizi ile veriler toplanmıştır. Bu kapsamda öncelikle kentsel dönüşümün kavramsal çerçevesi ve gelişimi
açıklanmaya çalışılmıştır. Soylulaştırma, yerinden edilme, katılım, mekânsal dışlanma ve sosyal sürdürülebilirlik
gibi kentsel dönüşümün sosyolojik boyutları İstanbul ve Ankara’da yapılan alan çalışmaları kapsamında
değerlendirilmiştir. Sonuç olarak çeşitli sebeplere dayandırılan kentsel dönüşüm projelerinin tek boyutluluğu ve
projelerde zayıf kalan sosyal boyutu vurgulanmış, ekonomik kaygıların ön plana çıktığı projeler eleştiri konusu
edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Mekânsal Ayrışma, Mekânsal Dışlanma, Sosyal Sürdürülebilirlik, Yerinden
Edilme
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ON DYNAMICS OF A SYSTEM OF RATIONAL DIFFERENCE EQUATIONS OF ORDER TWO

Yrd. Doç. Dr. Durhasan Turgut Tollu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Matematik
Doç. Dr. İbrahim Yaçınkaya, Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Matematik
In this presentation we deal with the system of difference equations x(n+1)=a/(1+y(n)y(n1)), y(n+1)=b/(1+x(n)x(n-1)), n in N_0 where the parameters a,b are positive real numbers and the initial
conditions x(-1), x(0), y(-1), y(0) are non-negative real numbers. We study global asymptotically stability of the
above system and illustrate our theoretical results by means of some numerical examples.
Keywords: Equilibrium point, global asymptotic stability, rational difference equation, periodic solution.

YAŞLILARDA PSIKOLOJİK BAKIM: ANIMSAMA TERAPİSİ

Arş.Gör. Ayşe Sezer Balcı
Arş.Gör.Dr. Fatma Nevin Şişman

Anımsama Terapisi, yaşlıların ruh saglığını korumak ve geliştirmek için anıların kullanıldığı psikososyal
yaklaşımlardan biridir. İlk olarak bir hemşirelik ve yaşlı bakımı uygulaması olarak ortaya çıkmış, daha sonra
psikolojik danışma, psikiyatri, sosyal hizmetler gibi başka pek çok alanda uygulanmıştır. Genellikle bir grup
uygulaması olarak ön plana çıkan anımsama terapisi, geçmişe ait önemli yaşantıların, olumlu deneyimlerin ve
başarıların hatırlanması ve grup üyeleri ile sözlü olarak paylaşılması prensibine dayanmaktadır. Böylece ileri
yaştaki bireyleri kendilerini daha güçlü, değerli ve özgüvenli hissetmesi amaçlanmaktadır.
Anımsama terapisinin kuramsal temeli Erikson (Erikson, 1968) ve Butler’ın (1981) kuramlarına dayanmaktadır.
Eriksonun psikososyal gelişim kuramına göre yaşlılık dönemi psikososyal gelişimin 8. aşaması olup, kişi bu
döneme özgü gelişimsel krizin bir parçası olarak geriye dönüp, geçmişine bakmakta ve yaşadığı hayata ilişkin bir
değerlendirme yapmaktadır. Geçmişine yönelik olumlu bir değerlendirme yaparak benlik bütünlüğü sağlayan
kişi, geçirdiği hayattan doyum sağlamakta ve memnuniyet duymaktadır. Olumsuz bir değerlendirme yaptığında
ise ümitsizliğe düşmekte, tatminsizlik ve keder duymaktadır.
Konu ile ilgili yurtdışında yapılan çalışmalarda anımsama terapisinin yaşlıların iyilik hali, benlik bütünlüğü, yaşam
kalitesi, mutluluk ve moral düzeyini arttırdığı, depresyon ve yalnızlık duygusunu azalttığı ortaya konmuştur.
Ülkemizde ise anımsama terapisi yeni bir kavram olup, konu ile ilgili sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır.
Anımsama terapisi, Avrupa ülkelerinde ileri yaştaki bireylere yönelik psikolojik hizmetlerde, “Bugünü Yaşa Dünü
Hatırla” adı verilen anımsama gruplarında demans hastalarının yanı sıra onlara primer bakım veren bireyler için
yaygın biçimde kullanılmaktadır.
Sonuç olarak anımsama terapisi, uygulama kolaylığı, etkililiği ve ekonomik oluşu, bireyler tarafından rahatlıkla
kabul edilişi gibi nedenlerle yaşlı bireylerin psikolojik bakımında kullanımının arttırılması önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: psikolojik bakım, anımsama terapisi, yaşlılık
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NUMERICAL STUDY OF SHALLOW WATER WAVES WITH KDV EQUATION HAVING POWER LAW NONLINEARITY

Turgut Ak

The dynamics of shallow water waves has been an active research area for the past several decades. In this
context, there are several models that govern this wave flow. The well-known model that is frequently visible
in journals and books is Korteweg-de Vries (KdV) equation. This paper will focus on the numerical aspects of the
dynamicsof shallow water with KdV equation having power law nonlinearity.
The generalized KdV equation with power law nonlinearity, is given by:

where ε and μ are the nonlinear and dispersion coefficients, respectively. In particular, the case p=1 leads to
the regular KdV equation. Here, the first term is the evolution term, while the second term represents the
nonlinear term and the third term is the dispersion term.
In this study, finite element method based on B-spline functions are successfully applied to the generalized KdV
equation to examine the motion of a single solitary wave whose analytical solution is known. Also, evolution of
solitons is studied with Gaussian and undular bore initial conditions.
Key-Words: gKdV equation, finite element, B-spline.

ON A SYSTEM OF TWO RATIONAL DIFFERENCE EQUATIONS

Yrd. Doç. Dr. Durhasan Turgut Tollu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Matematik
Doç. Dr. İbrahim Yalçınkaya, Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Matematik
In this study we study global asymptotically stability, bounded solutions and periodic nature of the system of
difference equations x(n+1)=ay(n-1)/(1+y(n)y(n-1)), y(n+1)=bx(n-1)/(1+x(n)x(n-1)), n in N_0 where the
parameters a,b are positive real numbers and the initial conditions x(-1), x(0), y(-1), y(0) are non-negative real
numbers. We also give some numerical examples to support our theoretical results.
Keywords: Equilibrium point, global asymptotic stability, nonlinear difference equation, periodic solution,
bounded solutions.
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GLOBAL BEHAVIOR OF A FOUR-DIMENSIONAL SYSTEM OF DIFFERENCE
EQUATIONS OF ORDER THREE
İbrahim YALÇINKAYA

Durhasan Turgut TOLLU

Necmettin Erbakan University

Necmettin Erbakan University

ABSTRACT: In this study, we investigate the dynamical behavior of the positive solutions of the system of
difference equations
(u^(1))_(n+1) = [alpfa(1).(u^(1))_(n-1)] / [beta(1)+gama(1).((u^(2))_(n-2))^p],
(u^(2))_(n+1) = [alpfa(2).(u^(2))_(n-1)] / [beta(2)+gama(2).((u^(3))_(n-2))^q],
(u^(3))_(n+1) = [alpfa(3).(u^(3))_(n-1)] / [beta(3)+gama(3).((u^(4))_(n-2))^r],
(u^(4))_(n+1) = [alpfa(4).(u^(4))_(n-1)] / [beta(4)+gama(4).((u^(1))_(n-2))^s]
where the initial conditions are non-negative real numbers and the parameters alpha(i), beta(i), gama(i) (i =
1,2,3,4) and p, q, r, s are positive real numbers.
Key words: System of difference equations, stability, global behavior, periodic solution
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İNGİLİZ TURİSTLERİN TURİZM BÖLGESİNDE MEMNUNİYETLERİNİN İNCELENMESİ: FETHİYE TURİZM BÖLGESİ
ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Meltem Kılıklı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Öğr. Gör. Mehmet Emin Ergün, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Turizm, ülke ekonomisi açısından önemli gelir kaynaklarındandır. Turizm sektöründen istenilen gelirin elde
edilmesinde ise şüphesiz en önemli kriterlerden biri, turizm hizmetinden yararlanan turistlerin memnuniyetidir.
Bu araştırmada Fethiye Turizm Bölgesinde tatil yapan İngiliz turistlerin, turizm bölgesinden memnuniyetlerini
belirlemek amaçlanmıştır. Fethiye Turizm Bölgesinde günübirlik tur düzenleyen bir seyahat acentesinin günlük
turlarına katılan ve rastgele seçilen 106 İngiliz turist araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Ölçek olarak
Kozak ve Rimmington’ un (2000) 4 boyutlu Turist Memnuniyeti ölçeği kullanılmıştır. Bunun yanı sıra katılımcıları
tanımlamak için demografik sorular da sorulmuştur. Araştırma verileri, 2016 Temmuz döneminde Fethiye
turizm bölgesinde tatil yapan ve ankete katılan İngiliz turistlerden elde edilmiştir. Verilerin analizinde frekans,
yüzde dağılım değerleri verilmiştir. Ayrıca, demografik özelliklerle ölçek boyutları ilişkilendirilmiş ve istatistiksel
analizler yapılmıştır. Sonuç olarak, ankete katılan İngiliz turistlerin turizm bölgesi memnuniyetleri, istatistik
analizlerden elde edilen verilere göre yorumlanmıştır.
Anahtar kelimeler: turist, memnuniyet, turizm, Fethiye
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EFFECTS OF DIETARY SEPIOLITE ON EGG AND MEAT QUALITY CHARACTERISTICS IN POULTRY

Prof.Dr. Suzan Yalçın, Selçuk University, Veterinary Faculty Department Of Food Hygiene And Technology
Prof.Dr. Sakine Yalçın, Ankara University, Veterinary Faculty Department Of Animal Nutrition
The purpose was to explain the effects of dietary sepiolite on egg and meat quality characteristics in poultry.
Therefore two experiments were made. In the first experiment a total of 135 Lohmann Brown laying hens aged
38 wk were randomly allocated into one control group and two treatment groups with 0, 0.5 and 1% sepiolite.
The values of egg breaking strength (P<0.01) and egg shell thickness (P<0.05) were increased by the usage of
1% sepiolite in the diet. Dietary treatments did not significantly affect egg weight, egg shape index, egg
albumen height, egg albumen index, egg yolk index and egg Haugh unit. Improvement in egg shell quality might
be explained that sepiolite may increase calcium utilization. In the second experiment the effects of dietary
sepiolite on carcass characteristics and meat quality in broilers were determined after 42 days feeding. A total
of 180 one day old Ross 308 male broiler chicks were allocated into three treatment groups with 0, 1% and 2%
sepiolite. Sepiolite supplementation neither affected carcass yield nor weight of body parts, however, a
significant reduction in abdominal fat was seen. From results obtained in these studies sepiolite can be
effective feed additive in terms of egg and meat quality for poultry.
Keywords: Sepiolite, broiler, laying hen, egg quality, meat quality

İLİŞKİSEL SOSYOLOJİ PERSPEKTİFİNDEN JOHN DEWEY’İN ALIŞKANLIK KAVRAMI

Emre Öztürk

Sosyolojide toplum-birey, yapı-eylem ve nesnellik-öznellik düalizmleri etrafındaki çatışma, taraflardan biri
lehindeki kısmî ve yanıltıcı mutabakat dönemleri dışında varlığını her dönem hissettirmiş ve sosyolojik gündemi
meşgul eden en önemli tartışma temalarından biri olmuştur. Çeşitli dönemlerde bu ikiliği aşmak yönünde bazı
girişimler olmuşsa da, söz konusu düalizmin yerleşmiş “dili”ni aşan yaygın bir “ilişkiselci” perspektifin
sosyolojide hâkim olmadığı söylenebilir. Ancak bugün ilişkisel sosyoloji çağrısı altında, hem kuramsal hem de
uygulamalı pek çok örnek çalışma, söz konusu düalizmi aşan bir sosyolojik paradigmanın“imkânını” ortaya
koymuş bulunmaktadır. Bu bağlamda, bildirimizde, “ilişkiselci sosyolojinin pragmatist bir temeli olarak”, John
Dewey'in toplum-birey düalizmini aşan bir kavrayışla teçhiz ettiği “alışkanlık” kavramını, taşıdığı ilişkiselci
unsurları açısından yansıtmak hedeflenmiştir. Dewey’in, bireyin, eylemini tayin etmede, içine doğduğu, imkân
ve kısıtlamaları nezdinde beslendiği bir “çevre” kavramına yer açan, ama aynı zamanda “eylem stratejileri”
üretmesine de imkân tanıyan alışkanlık kavrayışının, ilişkiselci sosyolojinin temel varsayımları açısından kayda
değer bir dayanak sağladığı görülür. Burada birey artık ne yapısal unsurlardan yalıtık bir eyleyici, ne de
bütünüyle kuralların pasif bir uygulayıcısıdır. Neticede, bildirimiz, ilişkiselci sosyoloji eğilimini temellendirme
çabasında, sosyolojiyle pragmatizm arasında kurulacak belli birlikteliklerin, önemli katkılar sağlayabileceğini
göstermek kaygısındadır. Eşdeyişle, ilişkiselci sosyoloji kavrayışına pragmatik geleneğin içinden de bir dayanak
sunulabileceği iddiasını delillendirmede küçük bir katkı sunmak amacındadır.
Anahtar kelimeler: İlişkisellik, düalizm, John Dewey, alışkanlık
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YÜKSEK SICAKLIK UYGULANMIŞ KATKILI BETON MİKRO YAPILARININ OPTİK MİKROSKOP YÖNTEMİ İLE
ANALİZİ

İlknur Bekem Kara

Bu çalışmada akışkanlaştırıcı ve antifriz kimyasal katkıları % 1 oranlarında kullanılarak çökme değerleri aynı olan
350 dozlu katkısız, akışkanlaştırıcı katkılı, antifriz katkılı ve akışkanlaştırıcı+antifriz katkılı olmak üzere dört grup
beton karışımı hazırlanmıştır. Farklı kimyasal katkı maddesi içeren dört grup beton örnekleri 3 saat süre ile 700
°C sıcaklık etkisine maruz bırakıldıktan sonra; laboratuar ortamında havada ve su püskürtülerek olmak üzere iki
şekilde soğutulmuştur. Referans örnekler 20 °C laboratuar koşullarında bekletilmiştir. Referans ve soğutulan
örneklerin ince kesitleri alınmış, polarizan optik mikroskop ile tek nikol ve çift nikolde elde edilen görüntüleri
agrega ve agrega-çimento ara yüzeyi fazlarında incelenmiştir. Katkısız, akışkanlaştırıcı katkılı, antifriz katkılı ve
akışkanlaştırıcı+antifriz katkılı beton örneklerinde optik mikroskop ile yapılan incelemelerde 700 °C sıcaklıkta
(referans sıcaklığa göre) gevrekleşme olduğu, havada soğumaya maruz bırakılan örneklerin su ile soğutulan
örneklere göre daha boşluklu yapıda olduğu, hasar düzeyi yüksek olan akışkanlaştırıcı ve akışkanlaştırıcı+antifriz
katkılı örneklerde ince kesit hazırlanması sırasında hem çimento hem de ara yüzeyde mineral kopmaların
meydana geldiği, en homojen kesitlerin antifriz katılı örneklere ait olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: beton, yüksek sıcaklık, optik mikroskop, ince kesit

SANAL DÜNYADA KADININ DÖNÜŞEN MAHREMİYET ALGISI; İNSTAGRAM ÖRNEĞİ

Esra Demirci
Gül Dilek Türk

Sosyal ağların gelişimi ile birlikte gözetleme ve gözetlenme sanal dünyanın temelini oluşturmaktadır. Kadınlar,
gündelik yaşamda yabancılarla paylaşmaktan çekindiği bilgi ve görüntüleri instagram aracılığı ile sanal dünyada
takipçileri ile gönüllü olarak paylaşmaktadır. Kadın değerini arttırmak amacıyla fizyolojik ve psikolojik olarak
sanal dünyaya açılmaktadır. Bu amaçla kadın yaptığı paylaşımlarla bedeni metalaştırmakta, aldığı olumlu
tepkilerle, beğeni ve takipçi sayısı, doğru orantılı olarak kendi değerini ölçmektedir. Bu bağlamda Foucault’un
panoptikon kavramı ve Bauman’ın synopticon kavramları çerçevesinde söylem analizi yöntemi kullanılarak sanal
dünyada kadının dönüşen mahremiyet algısı instagram öncesi ve sonrası olmak üzere karşılaştırmalı olarak
incelenecektir. İnceleme sonucunda edinilen bulgular, kadının değişen yaşam algısıyla birlikte sanal hayatına
yön verdiği ve bu paylaşımların kendisine değer kattığına inandığı doğrultuda olduğunu göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Mahremiyet, Instagram, kadının metalaşması
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SULTAN ABDÜLAZIZ, SADRAZAM KEÇECIZADE MEHMED EMIN FUAD PAŞA VE KETHÜDA EFENDININ
MELBUSAT MALIYETLERININ 1282-83 H. TARIHLI MUHASEBE KAYITLARI

Yrd. Doç. Dr. Ali Apalı

Maliyet, istenen çıktıya ulaşıncaya kadar katlanılması gereken faktörlerin parasal değeridir. Çalışmada maliyet
kavramı başlangıç noktası alınarak, Osmanlı Devleti’nde melbusat maliyetlerine örnek olacak 19. yüzyıl Sultan
Abdülaziz, Keçecizade Mehmet Emin Fuad Paşa ve Kethüda Efendi özelinde muhasebe müfredat defteri
incelenmiştir. Bütün padişahların, sadrazamların ve kethüdaların melbusat maliyetleri çalışmanın kapsamını
aşacağı için konu sınırı Sultan Abdülaziz, Keçecizade Mehmed Emin Fuad Paşa ve dönemin Kethüda Efendisi’nin
melbusat maliyetleri şeklinde belirlenmiştir. Bahsedilen yöneticilerin bütün melbusat maliyetlerine arşiv
kaynaklarından ulaşılabilirliğinin günümüzde mümkün olmaması ve konu ile ilgili geniş zaman dilimlerini
incelemek çalışmanın kapsamını aşacağı için sadece 1282-83 H. tarihi çalışmanın zaman sınırını oluşturmuştur.
Belirlenen sınırlar çerçevesinde Sultan Abdülaziz, Sadrazam Keçecizade Mehmed Emin Fuad Paşa ve Kethüda
Efendi’nın melbusat maliyetlerinin 1282-83 H. tarihli muhasebe müfredat defterinin incelenmesi sonucunda,
Osmanlı Devleti’nde melbusat maliyetleri çalışmalarına ve bu kapsamda muhasebe tarihi literatürüne katkı
sağlamak çalışmanın amacını oluşturmuştur.
Çalışmanın amacı çerçevesinde Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nden temin edilen 9188 gömlek nolu ve TS.MA.d
fon kodlu melbusat müfredat defteri çözümlenmiş ve bahsedilen yönetim kademesindeki kişilerin melbusatları
ile ilgili maliyet verileri başta olmak üzere sayı, çeşit gibi verilere ulaşılmıştır. Belgelerin çözümlenmesi
sonucunda, 1282-83 yıllarında en yüksek melbusat maliyeti, 46.395 akçelik maliyetle Sultan Abdülaziz’e aittir.
Sadrazam Keçecizade Mehmed Emin Fuad Paşa’nın melbusat maliyeti, 20.320 akçe ve Kethüda Efendi’nin
11.970 akçe olarak kayıtlanmıştır. Padişah, Sadrazam ve Kethüda’nın toplam melbusat bedeli 78.685 akçe
şeklinde yekünlenmiştir. Ayrıca muhasebe açısından bir başka önemli olan nokta, belgenin sonunda düzeltme
kaydının yapılmasıdır. Düzeltme kaydı olan 1300 akçelik unutulan tutarın kayıtlanması sonrası belgenin yekün
hanesi 80.985 akçe olarak muhasebeleştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Muhasebe Tarihi, Osmanlı Devleti, Melbusat Maliyeti
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TÜTÜN ÜRETIM VE ALIMIYLA İLGILI YASAL DEĞIŞIKLIKLERIN KIRSAL ALANDA EKONOMIK VE SOSYAL YAŞAMA
YANSIMALARI: (ADIYAMAN İLI ÖRNEĞI)

Yüksek Lisans Öğrencisi Aysel Ergün, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi
Doç. Dr. Esen Oruç, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi

9 Ocak 2002 tarihinde kısaca Tütün Yasası olarak bilinen 4733 sayılı kanun ile tütün yetiştirmede Sözleşmeli
Üretim dönemine geçilmiştir. Bu kapsamda gerçekleşen değişiklikler ve uygulanan politikalar, üreticilerin
üretimden çekilmesini özendirmiş, bu dönemden itibaren üretici sayısında hızlı bir azalma ve üretim alanlarında
daralma olmuştur.
Bu araştırmanın amacı, tütün üretimi ve alımı konusunda 2002 yılı ve sonrasında uygulanan politikaların, bu
ürünün üreticisi ve ailesi üzerindeki ekonomik ve sosyal etkilerini, alan çalışması verileriyle ortaya koymaktır. Bu
amaçla, 2002 yılı öncesi Türkiye’nin önemli bir tütün üretim alanı olan Adıyaman İli Merkez İlçe köyleri
araştırma kapsamına alınmıştır.
Araştırmanın ana materyalini, Adıyaman İli Merkez İlçeye bağlı köylerde ikamet eden 105 aileden yüz yüze
görüşme tekniği kullanılarak toplanan anket verileri oluşturmaktadır. Adıyaman Merkez İlçeye bağlı 106 köy
bulunmaktadır. Araştırmada bu köylerin %5 ile çalışılmış, bu orana denk gelen 6 köydeki işletme sayıları
belirlenerek ana popülasyona ulaşılmıştır. Toplam popülasyonun 1060 olup bunun %10’u İle çalışılmasının
uygun olacağına karar verilmiştir. Bu şekilde örnek hacmi olan 105’e ulaşılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre, 2002’de tütün üretimi ile ilgili değişimlerden sonra, köylerde göç ve dışa açılma
eğilimi artmıştır. Üreticiler genellikle, göç ve dışa açılma eğiliminin artmasıyla aile yapısında bozulmalar ve
çözülmeler olduğunu düşünmektedir. Üreticilerin çoğunluğu kota sonrası gelirlerinin düştüğünü, ekonomik
durumlarının kötüye gittiğini belirtmişlerdir.
Anahtar kelimeler: Tütün Üretimi, Kota Uygulaması, Kırsal Aile, Kırsal Sosyoloji

YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK BETONARME BİNALARDA YUMUŞAK KAT DÜZENSİZLİKLERİNİN TESPİTİ

Ahmet Necati Bayraktar
Fatih Mehmet Özkal
Etrafımızda gerçekleşen problem ve sorulara adeta bir insan beyni gibi düşünüp sonuçlar üretebilen bir
programın, sistemin varlığı artık çağımızda çokça konuşulur olmaktadır. Yapay sinir ağları (YSA), insan beyninin
kusursuz işleyişinde etkili olan milyonlarca sinir hücreleri arasındaki veri akışı mekanizmasının basit
matematiksel modelidir. Bu çalışmada, depremlerde büyük can ve mal kaybına sebebiyet veren ve ülkemiz
deprem yönetmeliğinde yumuşak kat düzensizliği olarak isimlendirilen taşıyıcı sistem düzensizliklerinin tespiti
için YSA algoritmaları kullanılmıştır. YSA eğitimi için proje çizim aşamasında ülkemizde sıklıkla tercih edilen bir
yapısal çözümleme programı olan Sta4Cad tercih edilmiştir. Üç farklı aks sistemine sahip, toplamda 288 adet kat
planı oluşturulmuş ve her birinin yapısal çözümlemesi gerçekleştirilmiştir. Kat planlarının tasarıma dair
özellikleri ve yumuşak kat düzensizliği katsayıları üzerinden ileri beslemeli-geri yayılımlı bir YSA eğitimi
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar gerçek veriler ile karşılaştırılmış ve eğitim değişkenlerinin ağdaki etkinlikleri
incelenmiştir. Çalışma neticesinde betonarme binalarda yumuşak kat düzensizliğinin mevcut olup olmadığının
tespiti için yapısal çözümlemeye ihtiyaç duymadan sadece tasarıma dair muhtelif özelliklerin yapay sinir ağları
ile değerlendirilmesi halinde başarılı sonuçlara ulaşılabileceği görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Betonarme Binalar, Yapısal Çözümleme, Taşıyıcı Sistem Düzensizlikleri, Yumuşak Kat
Düzensizliği, Yapay Sinir Ağları.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASİTLER BAZLAR KONUSUNDAKİ BAŞARI DÜZEYLERİNE 5E ÖĞRENME MODELİNE
GÖRE YAPILAN DENEYLERİN ETKİSİ

Yrd. Doç. Dr. Hatice Karaer, Omü Kimya Eğitimi
Yl Öğrenci Gözde Öksüz, Omü
Bu çalışma, kimya öğretmen adaylarının Asitler Bazlar konusundaki başarı düzeylerine 5E öğrenme modeline
göre yapılan deneylerin etkisinin olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini 20142015 öğretim yılında Eğitim Fakültesi Kimya Eğitim ABD’nin I. Sınıfında Genel Kimya Laboratuvar II dersine
kayıtlı 15 öğrenciden devam alan 14 öğrenci oluşturmaktadır. Deneylerin yapılışı sırasında 5E öğrenme
modeline göre hazırlanan öğretmen işlem yaprakları ve öğrencilerin deney raporu kâğıtları kullanılmıştır.
Veriler, “Asitler Bazlar Başarı Testi” ve deney rapor kâğıtları ile toplanmıştır. Başarı testi ön test, son test ve
kalıcılık testi olarak kullanmıştır. Başarı testindeki sorular yapılacak deneylerin içeriğini kapsayan farklı şıklara
sahip 6 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Sorular kimya ilişkili kaynak ve kişilerden yararlanılarak araştırmacılar
tarafından oluşturulan soru havuzundan yapılacak deneylere göre seçilmiştir. Soruların seçimlerinde
öğrencilerin ön bilgilerini, yanılgılarını ve yorumlama kabiliyetlerini ortaya çıkaran sorular olmasına özen
gösterilmiştir. Başarı testinin kapsam geçerliliği için alanında uzman öğretim elemanlarının, kimya öğretmenliği
son Sınıf öğrencilerinin görüş ve önerileri alınmıştır. Testin pilot çalışması 2014-2015 öğretim yılındaki 3. Sınıfa
kayıtlı 17 gönüllü öğrenciyle yapılmıştır. Testin Cronbanch Alpha Güvenilirlik Katsayısı SPSS 16,0 programı ile
0,877 bulunmuştur. Üç testin ortalamalarını karşılaştırmak için Tekrarlı Tek Yönlü Varyans Analizi yapılmış ve
anlamlılık düzeyi P<0,05 alınmıştır. Elde edilen verilere göre testler arasında anlamlı fark gözlenmiştir [F2-26 =
30,770; p<0,05]. Etki büyüklüğü (kısmi ƞ2 = 0,704) olarak hesaplanmıştır. 5E öğrenme modeline göre yapılan
deneylerin öğretmen adaylarının Asitler Bazlar konusundaki başarı düzeylerini anlamlı derecede yükselttiği
söylenebilir. 5E öğrenme modeline göre yapılan deneyler öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırdığı için
Genel Kimya Laboratuvarlarında böyle etkinliklere yer verilmelidir.
Anahtar kelimeler: Asitler Bazlar, 5E Öğrenme Modeli, Kimya Deneyleri, Yapılandırmacı yaklaşım

SINIF ÖĞRETMENI ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJI DERSINE İLIŞKIN ZIHIN HARITALARI

Günay Paliç Şadoğlu
Salih Uzun
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının fen ve teknoloji
dersine ilişkin düşüncelerinin zihin haritaları kullanılarak belirlenmesidir. Bu kapsamda öğretmen adaylarının
“Fen ve Teknoloji” ana düşüncesini ortaya koymak için çizdikleri zihin haritaları, veri toplama aracı olarak
kullanılmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı ve öğretmen adaylarının çizdikleri zihin haritalarından elde
edilen verilerin içerik analizi yöntemiyle çözümlendiği bu araştırmanın örneklemini, sınıf öğretmenliği bölümü
son sınıfında öğrenim gören 39 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Elde edilen bulgular kapsamında öğretmen
adaylarının fen ve teknoloji dersine ilişkin düşünceleri; fizik kavramları, biyoloji kavramları, kimya kavramları,
laboratuar, bilim insanı, bilim ve teknoloji ilişkisi, insan ve çevre ilişkisi, duyuşsal özellikler, bilimsel süreç
becerilerine katkı, bilimin topluma katkısı ve bilimin doğasına ilişkin düşünceler olmak üzere 11 başlıkta
toplanmıştır. Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersini konu veya kavram bazında (madde, enerji, elektrik
devresi, atom, periyodik tablo, canlılar dünyası, sistemler, besin zinciri, fotosentez, vb.) düşünmesinin yanında,
özellikle gündelik yaşamda kullanılan teknolojik araç gereçlerin nasıl çalıştığının anlaşılması ve yeni ürünlerin
tasarlanması açısından bilimin herkes için gerekli olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca, fen ve teknoloji dersini
kimya dersi kapsamında düşünen öğretmen adaylarının, laboratuarı ve deneyleri yalnızca kimya dersi konu ve
kavramları ile ilişkilendirdiği görülmüştür.
Anahtar kelimeler: fen ve teknoloji, zihin haritası, öğretmen adayları
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FEN BILGISI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATOM KAVRAMINA İLIŞKIN DÜŞÜNCELERININ ÇIZME-YAZMA TEKNIĞI
ILE BELIRLENMESI

Günay Paliç Şadoğlu

Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının atom kavramına ilişkin düşüncelerinin çizme-yazma
tekniği ile belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu fen bilgisi öğretmenliği bölümü birinci (n=66), ikinci
(n=47), üçüncü (n=38) ve dördüncü (n=43) sınıfında öğrenim gören 194 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Nitel
bir çalışma olan bu araştırmada, öğretmen adaylarının atom kavramına ilişkin çizimleri ve çizimlerine ilişkin
açıklamalarından elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen veriler, öğretmen
adaylarının atom kavramına yönelik çizimlerinin Dalton atom modeli (f=19), Thomson atom modeli (f=32),
Rutherford atom modeli (f=34) ve Bohr atom modeli (f=109) ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Çizimleri
Dalton atom modeli ile ilişkili olan adayların çoğunlukta birinci sınıf, Thomson atom modeli ile ilişkili olan
adayların çoğunlukta ikinci sınıf, Rutherford atom modeli ile ilişkili olan adayların çoğunlukta üçüncü ve
dördüncü sınıf, Bohr atom modeli ile ilişkili olan adayların ise çoğunlukta birinci sınıf olduğu belirlenmiştir.
Dalton atom modeli ile ilişkili çizimler yapan öğretmen adaylarının çoğunun (f=12), atomun içi dolu bir küre
olduğu, parçalanamayacağı ve atomların bir araya gelerek elementleri elementlerin ise birleşerek molekül ve
bileşikleri oluşturduğu şeklinde açıklama yaptığı görülmüştür. Ayrıca çizimleri Bohr atom modeli ile ilişkili olan
öğretmen adaylarından birkaçının (f=9) ise açıklamalarının Modern atom modeline (kuarklar, ışıma, spektrum
çizgileri, enerji düzeyi, boşluklu yapı, elektron bulutu ve elektronun yerinin belirsizliği) uygun olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: atom, çizme-yazma tekniği, öğretmen adayı
SAĞLIK (FORMASYON) ÖĞRETMEN ADAYLARININ “GIDA” KAVRAMIYLA ILGILI DÜŞÜNCELERININ ANALIZI

Hakan Kurt
Derya Çınar
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının gıda kavramıyla ilgili algı ve anlama düzeylerini tespit etmektir. Bu
çalışma nitel araştırma modelinde hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu sağlık formasyon programına
kayıt yaptıran 38 öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğretmen adaylarının seçiminde amaçlı örneklem seçimi
yapılmıştır. Verilerin toplanmasında çizim tekniğinden yararlanılmıştır. Öğretmen adaylarına A4 boyutunda boş
bir kağıt verilerek gıda kavramından ne anladıklarını çizerek anlatmaları istenmiştir. Çizimlerden elde edilen
veriler içerik analizine göre değerlendirilerek kategorilere ayrılmıştır. Verilerin analizi sonuçlarına göre, sağlık
teknolojileri öğretmen adaylarının gıdayla ilgili bilgilerinin “süt ürünleri”, “sebze ürünleri”, “meyve ürünleri”,
“tahıl ürünleri” ve “su ve vitaminler” kategorilerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Gıda sektörü, kültürel boyut
ve gelişim boyutuyla ilgili çizimlerinde yer vermedikleri ve diğer sistemlerle entegrasyonunda zorluk çektikleri
belirlenmiştir. Ayrıca çizimlerinde anahtar kavram etrafında detaylandırmada yetersiz kaldıkları ve karıştırdıkları
belirlenmiştir. Sağlık grubu öğretmen adaylarının gıda kavramıyla ilgili kavramsal yapılarının en fazla “süt
ürünleri” kategorisinde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Öğretmen adaylarının gıda kavramıyla ilgili temel
kavramlar konusunda da kavram kargaşasına sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu kapsamda ölçme aracıyla
öğretmen adaylarının algılarının aldıkları eğitim, günlük yaşantı ve kültürel yaklaşımlar üzerine, anlama
düzeylerinde ise bazı alternatif kavramlar olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının alternatif kavramlara
sahip olmaları gıda kavramı konusuyla ilgili kavramsal yapılarının yeterli olmadığının göstergelerinden biri olarak
değerlendirilebilir. Ayrıca bilişsel yapının önemli ifadelerinden biri olan çizimlerle kavramsal yapının anlatılması
noktasında öğretmen adaylarının, gıda kavramına yönelik olarak nitelikli çizimler yapamadıkları belirlenmiştir.
Araştırma sonuçları ilgili literatürle tartışılarak konuyla ilgili önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı görüşleri, sağlık eğitimi, gıda, çizim
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YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN KARŞILAŞTIKLARI ETİK İKİLEMLER VE MORAL DİSTRESS

Arş.Gör. Demet Çelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Hemşirelik

Etik, bir birey ya da mesleğin davranışlarını düzenleyen ahlaki ilkeler grubu ya da değerler kümesidir (Kutluay &
Yılmazlar ,2001). Meslek etikleri grubundan olan tıp etiği, tıbbi ilişkiler çerçevesinde sağlık profesyonellerinin iyi
davranmak adına neleri yapmaları ve nelerden kaçınmaları gerektiği hakkındadır ( Yıldırım , 2007) . Yoğun Bakım
Ünitesi bir ya da birden fazla organın yetersizliği nedeniyle vücudun aksamış olan fonksiyonlarının, esas neden
ortadan kalkıncaya kadar desteklemesine yönelik kapsayan ve bu süreç içerisinde her türlü cihaz ve teknolojiyi
kullanan bilgi ve yetenekleri buna uygun özel eğitimli personeli ile donatılmış bir bölümdür.
(www.giresundevlethastanesi.gov.tr/syf/sayfalariGoster.aspx?sayfa_ID=95) Yoğun bakım hemşirelerinin,
hastanın durumunda ortaya çıkan değişiklikleri ilk saptayan ve acil durumlarda ekip içinde hızlı karar alması
gereken meslek üyesi olarak, karmaşık ve beklenmedik bir anda ortaya çıkan sorunlarla daha sık karşılaştığı
belirtilmektedir ( Başak ve ark., 2010) . Hemşirelerin sıklıkla karşılaştıkları etik sorunların; hasta bakımı ve
tedavisi konusunda ekibin diğer üyeleri ve kurum ile farklı yaklaşımların bulunması, hasta haklarının korunması,
terminal dönemdeki hastanın bakımı, aydınlatılmış onam alma, sınırlı kaynakların paylaştırılması, meslektaşların
etik dışı tutumları olduğu belirtilmektedir (Dikmen, 2013) . Hemşireler karşılaşmış oldukları etik sorunlara ilişkin
karar verirken, durumsal baskıları göz önünde bulundurmakta ve bu baskılar nedeniyle de kararlarını
değiştirebilmektedirler. Etik ikilemlere bağlı stresler “moral distress” olarak adlandırılmaktadır(Elçigil ve
ark.,2011) .
Bu derleme yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin maruz kaldıkları etik sorunları belirlemek ve moral
distress kavramını açıklamak amacıyla yazıldı. 22.07.2016-01.08.2016 tarihleri arasında konu ile ilgili tarama
yapıldıktan sonra ; tam metin Türkçe ve yabancı makalelerden, kitap bölümlerinden yararlanılarak literatür
doğrultusunda bu derleme hazırlandı.
Gerek yurt içi gerekse yurt dışında yapılan araştırmalar yoğum bakımda çalışan hemşirelerin sıklıkla etik
sorunlarla karşılaştığını göstermektedir. Hemşirelerin sıklıkla karşılaştıkları etik sorunlar ; hastaların bakımı ve
tedavisi konusunda ekibin diğer üyeleri ve kurum ile ilgili farklı yaklaşımlarının bulunması, hasta haklarının
korunması, terminal dönemdeki hastanın bakımı, aydınlatılmış onam alma, sınırlı kaynakların paylaştırılması,
meslektaşların etik dışı tutumlar olarak belirtilmektedir.
Yoğun bakım hemşirelerinin etik duyarlılığının artırılması ve dolayısıyla etik sorunları tanıma ve çözümünün
sağlanabilmesi için, mezuniyet sonrası ve sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Yoğun bakım, hemşire,etik,moral distress
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GIDA KAVRAMINDAN NE ANLIYORSUNUZ? GIDA TEKNOLOJILERI ÖĞRETMEN ADAYLARI ÖRNEĞI

Derya Çınar
Hakan Kurt

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının gıda kavramıyla ilgili bilgi ve anlama düzeylerini tespit etmektir. Bu
çalışma nitel araştırma modelinde hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu gıda teknolojileri formasyon
programına kayıt yaptıran 23 öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğretmen adaylarının seçiminde amaçlı örneklem
seçimi yapılmıştır. Verilerin toplanmasında nitel veri toplama tekniğinden yararlanılmıştır. Öğretmen adaylarına
A4 boyutunda boş bir kağıt verilerek “gıda kavramından ne anlıyorsunuz?” sorusu yöneltilmiş ve düşüncelerini
ifade etmeleri istenmiştir. Yazımlarından elde edilen veriler içerik analizine göre değerlendirilerek kategorilere
ayrılmıştır. Verilerin analizi sonuçlarına göre, gıda teknolojileri öğretmen adaylarının gıdayla ilgili bilgilerinin
“gerekli besinler”, “hayvansal gıdalar/faydaları”, “bitkisel gıdalar/faydaları”, “gıda sektörü”, “kültürel boyut”, ,
“tahıl ürünleri”, “süt ürünleri”, “sebze ürünleri”, “meyve ürünleri”, ve “su ve vitaminler” kategorilerinde
yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Gıda sektörü, kültürel boyut ve gelişim boyutuyla ilgili yazımlarına daha fazla yer
verdikleri fakat diğer kategorilerle bağlantı kurmada yetersiz ve zorluk çektikleri belirlenmiştir. Ayrıca
yazımlarında anahtar kavram etrafında detaylandırmada yetersiz kaldıkları ve karıştırdıkları belirlenmiştir. Gıda
teknolojileri öğretmen adaylarının gıda kavramıyla ilgili kavramsal yapılarının en fazla “gerekli besinler”
kategorisinde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Öğretmen adaylarının gıda kavramıyla ilgili temel kavramlar
konusunda da kavram kargaşasına sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu kapsamda ölçme aracıyla öğretmen
adaylarının bilgilerinin aldıkları eğitim, günlük yaşantı ve kültürel yaklaşımlar üzerine, anlama düzeylerinde ise
bazı alternatif kavramlar olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının alternatif kavramlara sahip olmaları
gıda kavramı konusuyla ilgili kavramsal yapılarının yeterli olmadığının göstergelerinden biri olarak
değerlendirilebilir. Ayrıca bilişsel yapının önemli ifadelerinden biri olan anlatımlarının kavramsal yapının
anlatılması noktasında öğretmen adaylarının, gıda kavramına yönelik olarak nitelikli ve kavramsal anlatım
yapamadıkları belirlenmiştir. Araştırma sonuçları ilgili literatürle tartışılarak konuyla ilgili önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı görüşleri, gıda teknolojileri eğitimi, gıda
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOÇEŞİTLİLİK VE BİYOKAÇAKÇILIKLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Yrd. Doç. Dr. Fergan Karaer, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Öğretmen Zeynep Saraç MEB
Yrd. Doç. Dr. HATİCE KARAER, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Bu araştırma, geleceğin öğretmenlerini Biyoçeşitlilik ve Biyokaçakçılık konularında bilinçlendirmek, onlara
biyoçeşitliliği koruma, biyokaçakçılığı önleme sorumluluğu ve becerisini kazandırmak için öncelikle onların
konuyla ilgili mevcut bilgilerinin belirlenmesi gerekir. Literatürde, Biyoçeşitlilik konusunda yapılmış çalışmalar
bulunurken, Biyokaçakçılıkla ilgili yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu araştırma
öğretmen adaylarının Biyoçeşitlilik ve Biyokaçakçılıkla ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Araştırmanın katılımcılarını Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Eğitim Fakültesi üçüncü sınıfta öğrenim gören
40 Fen Bilgisi ve Biyoloji öğretmenliği ikinci sınıfta öğrenim gören 20 öğrenci olmak üzere toplam 60 gönüllü
öğretmen adayından oluşturmaktadır. Veriler açık uçlu 6 sorudan oluşan görüş formu ile toplanmıştır. Verilerin
analizinde içerik analizi yöntemiyle her sorunun yanıtları anlamlı hale getirilerek frekans ve yüzde oranları
şeklinde verilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının görüşlerinden alıntılar sunulmuştur. Elde edilen bulgulara
göre, öğretmen adaylarının Biyoçeşitlilik tanımını tür çeşitliliği olarak ifade ettikleri (28, %46,6), biyokaçakçılık
tanımıyla ilgili bilimsel anlamda kabul edilebilir (37, %61,6) yanıtlar verdikleri tespit edilmiştir. Biyoçeşitlilik ve
Biyokaçakçılıkla ilgili bilgi düzeylerini artırmak için eğitim almak istedikleri (54, % 90,0) gibi pek çok görüş
saptanmıştır. Öğretmen adaylarının konuyla ilgili eğitim almaya istekli olmaları, onların gelecekte öğrencilerine
daha iyi eğitim verebilmeleri için önce kendilerinin yetişmeleri gerektiğinin bilincinde olduklarını
düşündürmektedir. Ülkemizin biyoçeşitliliğini korumak, bu zenginliğe sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara
aktarabilmek için geleceğimizi şekillendirecek öğretmen adaylarını bilinçli yetiştirmek gerekir. öğretmen
adaylarının hizmet öncesinde donanımlı yetişmeleri için gereken özen gösterilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik, Biyokaçakçılık, Fen Bilgisi, Biyoloji, Öğretmen Adayı.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN CEBİR ÖĞRENME ALANINA YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER
AÇISINDAN İNCELENMESİ

İbrahim YALÇINKAYA
Hilmi KARACA

Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin matematik dersinin cebir öğrenme alanına yönelik tutumlarının
incelenmesi ve farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi ele alınmıştır. Bu amaçla, Karaca (2016) tarafından
geliştirilen Cebir Öğrenme Alanı Tutum Ölçeği (CTÖ) kullanılmış olup, bu ölçek 28 maddeden oluşan 5’li Likert
tipi bir tutum ölçeğidir. CTÖ, 4 boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar, “İlgi”, “Davranışsal”, “Duyuşsal” ve “Kaygı”
boyutlarıdır. Ölçeğin ilgi boyutunda 11 madde, davranışsal boyutunda 9 madde, duyuşsal boyutunda 5 madde
ve kaygı boyutunda ise 3 madde bulunmaktadır. Ölçeğin 11 maddesi olumlu, 17 maddesi ise olumsuzdur.
Ölçeğin analizleri SPSS Windows 21 paket programında yapılmış ve güvenirliği için Cronbach Alfa katsayısı 0.90
olarak hesaplanmıştır. Ortaokul öğrencilerinin cebir öğrenme alanına yönelik tutumları farklı değişkenler
açısından incelendiğinde, öğrencilerin okul ve cinsiyet farklılığı ile cebir öğrenme alanına yönelik tutumu
arasında anlamlı bir fark olmadığı, kaygı boyutunda ise cebir tutumunun erkek öğrenciler lehine olduğu
gözlemlenmiştir. CTÖ ile farklı değişkenlere göre farklı uygulamalar yapılarak literatüre katkı sağlanabileceği
düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tutum, cebir, ölçek geliştirme, matematik eğitimi, cebir öğrenme alanı
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZNEL İYİ OLUŞ VE İŞE BAĞLILIK DÜZEYLERININ KARŞILAŞTIRILMASI*

Doç.Dr. Cengiz Şahin, Ahi Evran Üniversitesi
Arş. Gör. Neslihan Bolat, Ahi Evran Üniversitesi
Dr. Serdar Şahin, Ahi Evran Üniversitesi
Dr. Ayhan Özkan, Kırıkkale Valiliği Vali Yardımcısı
Doç.Dr. Ali Eryılmaz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Bu çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarının öznel iyi oluş ve işe bağlılık düzeyleri açısından karşılaştırılmasıdır.
Çalışma, nicel araştırma ve tarama modelinde yürütülmüştür. Çalışmada, 20-60 yaşları arasında 55 uzman
doktor, 93 pratisyen hekim, 119 hemşire, 84 ebe, 128 sağlık memuru, 138 diğer sağlık çalışanı olmak üzere
toplam 617 sağlık çalışanı yer almıştır. Çalışmada veriler, yaşam doyumu, olumlu ve olumsuz duygu ölçeği ve işe
bağlılık ölçeği ile veriler toplanmıştır. Çalışmada, verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi yöntemi
kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, öznel iyi oluş düzeyi açısından sağlık çalışanları arasında anlamlı bir fark
bulunmamıştır (F=1.364; p= 0.236; p>0.05). Öte yandan, işe bağlılık açısından sağlık çalışanları arasında anlamlı
bir fark bulunmuştur (F=4.003; p= 0.01; p<0.01). Tukey Testi sonuçlarına göre, hemşirelerin işe bağlılık düzeyleri
(56,02±14,89), sağlık memurlarına (62,21±11,75; p<0.01) ve diğer sağlık çalışanlarına göre (62,01±14,69;
p<0.01) anlamlı ve önemli düzeyde düşük olduğu bulunmuştur. *Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: EGT.A3.16.008
Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanı, öznel iyi oluş, işe bağlılık

HEMŞIRELERIN KIŞILIK ÖZELLIKLERI İLE İŞ PERFORMANSLARI ARASINDAKI İLIŞKININ DEĞERLENDIRILMESI
Gülnur GÖZEL
Gümrah Duygu ATMACA
Gülgün DURAT
Hemşirelerin iş doyumları hastane politikaları, kişilik özellikleri, yoğun çalışma temposu, meslektaşların ve ekip
üyelerinin davranış ve tutumları gibi pek çok değişkenden etkilenen ve iş deneyimlerine karşı geliştirilen
emosyonel tepkidir. Bu araştırma hemşirelerin iş doyumları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi saptamak
amacıyla yapılmıştır. Çalışma, 15 Mart-16 Nisan 2016 tarihleri arasında, 171 hemşireyle tanımlayıcı olarak
sosyal medya aracılığıyla yapıldı. Veriler, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan
‘’Görüşme Formu”, ‘’Eysenck Kişilik Anketi-Gözden Geçirilmiş Kısaltılmış Formu (EKA-GGK)’’ ve ‘’Hemşirelik İş
Yaşamı Kalitesi Ölçeği’’ (HİYKÖ) kullanılarak toplanmıştır. EKA-GGK, kişilik özelliklerini değerlendirmek amacıyla
Eysenck ve Eysenck tarafından geliştirilmiş, Karancı ver ark tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenirliği yapılmıştır.
Nörotisizm, dışa dönüklük, psikotisizm ve yalan boyutları olmak üzere dört alt boyuttan oluşan, 24 maddelik bir
ölçektir. Hemşirelik İş Yaşamı Kalitesi Ölçeği, geçerlik ve güvenirliği Şirin tarafından yapılmış, 5’li likert tipinde, 4
alt boyuttan oluşan bir ölçektir. HİYKÖ’den alınan toplam puanın artması hemşirelerin iş yaşamı kalitesinin
yüksek olduğunu göstermektedir. Veriler bilgisayar ortamında, ortalama, standart sapma, pearson korelasyon
testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Katılımcının yaş ortalaması 30,37+ 6,33 olup %11,7’ si erkek, %88,3’i
kadındır. %41,5’i mesleğini 5 yıl ve daha az süreyle yapmaktadır. %65,5’si gece-gündüz vardiya şeklinde
çalışırken, %63,7’u haftada 40 saatten fazla çalışmaktadır. %25,7’ü nöbet tutmaz iken diğerleri nöbet
tutmaktadır. Psikotisizm ile eğitim durumları arasında istatiksel olarak anlamlı fark vardır. İş Tasarımı ile
psikotisizm arasında negatif yönde istatiksel olarak anlamlı ve zayıf olarak korelasyon vardı. (p=0,02; r=-0,17) iş
tasarımı ile nörotisizm arasında istatiksel olarak anlamlı negatif yönde zayıf (p=0,003; r=-0,22) ilişki tespit
edilmiştir. Bu çalışma sonucunda psikotizm ve nörotizm arttıkça hemşirelik işlevinin niteliği olarak tanımlanan
ve hemşirelerin rutin yaptıkları işleri tarif eden iş tasarımında kalite azalmaktadır. Azalan iş kalitesi iş doyumunu
etkilemektedir.
Anahtar Kelime: hemşirelik, iş doyumu, kişilik özellikleri
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ODAK BULANIKLIĞIN AZALTILMASI

Ögr. Gör. Dr Halime BOZTOPRAK, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Görüntülerdeki gürültülerin ayıklanması ve bunun sonucunda yüksek görüntü kalitesi elde edilmesi görüntü
işlemenin önemli konularındandır. Görüntüler üzerinde meydana gelen bozulmaların çok çeşitli nedenleri
olabilmekte ve bu bozulma etkilerinin onarılması için çok farklı filtreler tasarlanmaktadır. Farklı gürültü tipleri
için farklı metotlar uygulanması gerekmektedir. Bu çalışmada, görüntüde bulanıklığa yol açan defocus gürültü
modeli incelenmiştir. Filtreleme işlemi gerçekleştirilerek görüntünün bulanıklığı azaltılmıştır. Bulanık
görüntüden daha net bir görüntü elde edebilmek için piksel değerleri kullanılmıştır. Görüntü üzerindeki piksel
değerleri çevresindeki piksellerin farkları kullanılarak yeniden hesaplanmıştır. Önerilen yöntemin başarısını
karşılaştırmak için laplas ve wiener filtreleri kullanılmıştır. Wiener, laplas ve önerilen yöntemin görüntüler
üzerinde oluşturduğu etkiler, hem görsel olarak hem de görüntü kalitesini ölçen parametrelerden pik sinyal
gürültü oranı (PSNR) ve ortalama karesel hatanın karekökü (RMSE) değerleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu
karşılaştırmalara göre en iyi sonucu önerilen metot vermiştir.

Anahtar Kelimeler: odak bulanıklığı, gürültü azaltma, pik sinyal gürültü oranı

GIDA TEKNOLOJILERI ÖĞRETMEN ADAYLARININ “GIDA” KAVRAMIYLA ILGILI DÜŞÜNCELERININ ANALIZI

Derya Çınar
Hakan Kurt

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının gıda kavramıyla ilgili algı ve anlama düzeylerini tespit etmektir. Bu
çalışma nitel araştırma modelinde hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu gıda teknolojileri formasyon
programına kayıt yaptıran 23 öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğretmen adaylarının seçiminde amaçlı örneklem
seçimi yapılmıştır. Verilerin toplanmasında çizim tekniğinden yararlanılmıştır. Öğretmen adaylarına A4
boyutunda boş bir kağıt verilerek gıda kavramından ne anladıklarını çizerek anlatmaları istenmiştir. Çizimlerden
elde edilen veriler içerik analizine göre değerlendirilerek kategorilere ayrılmıştır. Verilerin analizi sonuçlarına
göre, gıda teknolojileri öğretmen adaylarının gıdayla ilgili bilgilerinin “tahıl ürünleri”, “süt ürünleri”, “sebze
ürünleri”, “meyve ürünleri”, ve “su ve vitaminler” kategorilerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Gıda sektörü,
kültürel boyut ve gelişim boyutuyla ilgili çizimlerinde yer vermedikleri ve diğer sistemlerle entegrasyonunda
zorluk çektikleri belirlenmiştir. Ayrıca çizimlerinde anahtar kavram etrafında detaylandırmada yetersiz kaldıkları
ve karıştırdıkları belirlenmiştir. Gıda teknolojileri öğretmen adaylarının gıda kavramıyla ilgili kavramsal
yapılarının en fazla “tahıl ürünleri” kategorisinde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Öğretmen adaylarının gıda
kavramıyla ilgili temel kavramlar konusunda da kavram kargaşasına sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu
kapsamda ölçme aracıyla öğretmen adaylarının algılarının aldıkları eğitim, günlük yaşantı ve kültürel yaklaşımlar
üzerine, anlama düzeylerinde ise bazı alternatif kavramlar olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının
alternatif kavramlara sahip olmaları gıda kavramı konusuyla ilgili kavramsal yapılarının yeterli olmadığının
göstergelerinden biri olarak değerlendirilebilir. Ayrıca bilişsel yapının önemli ifadelerinden biri olan çizimlerle
kavramsal yapının anlatılması noktasında öğretmen adaylarının, boşaltım kavramına yönelik olarak nitelikli
çizimler yapamadıkları belirlenmiştir. Araştırma sonuçları ilgili literatürle tartışılarak konuyla ilgili önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı görüşleri, gıda teknolojileri eğitimi, gıda, çizim
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GIDA KAVRAMINDAN NE ANLIYORSUNUZ? SAĞLIK (FORMASYON) ÖĞRETMEN ADAYLARI ÖRNEĞI

Derya Çınar
Hakan Kurt

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının gıda kavramıyla ilgili bilgi ve anlama düzeylerini tespit etmektir. Bu
çalışma nitel araştırma modelinde hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu sağlık formasyon programına
kayıt yaptıran 38 öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğretmen adaylarının seçiminde amaçlı örneklem seçimi
yapılmıştır. Verilerin toplanmasında nitel veri toplama tekniğinden yararlanılmıştır. Öğretmen adaylarına A4
boyutunda boş bir kağıt verilerek “gıda kavramından ne anlıyorsunuz?” sorusu yöneltilmiş ve düşüncelerini
ifade etmeleri istenmiştir. Yazımlarından elde edilen veriler içerik analizine göre değerlendirilerek kategorilere
ayrılmıştır. Verilerin analizi sonuçlarına göre, sağlık öğretmen adaylarının gıdayla ilgili bilgilerinin “gerekli
besinler”, “hayvansal gıdalar/faydaları”, “bitkisel gıdalar/faydaları”, “gıda sektörü”, “kültürel boyut”, , “tahıl
ürünleri”, “süt ürünleri”, “sebze ürünleri”, “meyve ürünleri”, ve “su ve vitaminler” kategorilerinde yoğunlaştığı
tespit edilmiştir. Gıda sektörü, kültürel boyut ve gelişim boyutuyla ilgili yazımlarına daha fazla yer verdikleri
fakat diğer kategorilerle bağlantı kurmada yetersiz kaldıkları ve zorluk çektikleri görülmüştür. Ayrıca
yazımlarında anahtar kavram etrafında detaylandırmada yetersiz kaldıkları ve karıştırdıkları belirlenmiştir. Sağlık
öğretmen adaylarının gıda kavramıyla ilgili kavramsal yapılarının en fazla “gerekli besinler” kategorisinde
yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Öğretmen adaylarının gıda kavramıyla ilgili temel kavramlar konusunda da
kavram kargaşasına sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu kapsamda ölçme aracıyla öğretmen adaylarının
bilgilerinin aldıkları eğitim, günlük yaşantı ve kültürel yaklaşımlar üzerine, anlama düzeylerinde ise bazı
alternatif kavramlar olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının alternatif kavramlara sahip olmaları gıda
kavramı konusuyla ilgili kavramsal yapılarının yeterli olmadığının göstergelerinden biri olarak değerlendirilebilir.
Ayrıca bilişsel yapının önemli ifadelerinden biri olan yazımların kavramsal yapının anlatılması noktasında
öğretmen adaylarının, gıda kavramına yönelik olarak nitelikli ve kavramsal anlatım yapamadıkları belirlenmiştir.
Araştırma sonuçları ilgili literatürle tartışılarak konuyla ilgili önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı görüşleri, sağlık eğitimi, gıda

KENT PARKI VE ÇIN’DEKI “YAZ SARAYI – SUMMER PALACE” PARKININ İRDELENMESI

Mahire Özçalık

Kent parkları medeniyet ve yaşam kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edilmekte olup, kentsel ortamdaki
önemi giderek artmaktadır. Uygarlık tarihinin başlangıç noktası olarak kabul edilen kentsel mekanlar, insanların
toplu yaşama içgüdüleri veya sosyalleşme eğilimlerinin ortaya koyduğu bir yaşam biçimi ve mekanı olarak
karşımıza çıkmaktadır.Bu makale, Çin’in Pekin kentindeki “Yaz Sarayı – Summer Palace” kent parkının kuruluşu,
tarihi gelişiminin incelenmesi, bugünkü durumunun irdelenmesi ve peyzaj tasarımı açısından değerlendirilmesi
ile Çin park bahçelerinin tasarım prensiplerinin belirlenmesine yönelik bir çalışmadır. Bu kapsamda, öncelikle
kent park kavramı, işlevi, kent park standartları incelenecektir. Çalışma sonucunda, kent parklarının
tanımlanması ve kentlerin gelişime ve refahındaki sürdürülebilir yönetim modeli kapsamında stratejik planlama,
geliştirme çalışmalarının yürütülmesinin gerekliği belirtilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kent parkı, Çin, Yaz Sarayı
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GIDA TEKNOLOJILERI ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARIM” KAVRAMIYLA ILGILI DÜŞÜNCELERININ ANALIZI

Derya Çınar
Hakan Kurt

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının tarım kavramıyla ilgili algı ve anlama düzeylerini tespit etmektir. Bu
çalışma nitel araştırma modelinde hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu gıda teknolojileri formasyon
programına kayıt yaptıran 23 öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğretmen adaylarının seçiminde amaçlı örneklem
seçimi yapılmıştır. Verilerin toplanmasında çizim tekniğinden yararlanılmıştır. Öğretmen adaylarına A4
boyutunda boş bir kağıt verilerek tarım kavramından ne anladıklarını çizerek anlatmaları istenmiştir.
Çizimlerden elde edilen veriler içerik analizine göre değerlendirilerek kategorilere ayrılmıştır. Verilerin analizi
sonuçlarına göre, gıda teknolojileri öğretmen adaylarının tarımla ilgili bilgilerinin “tarımla ilgili temel ögeler”,
“tahıl ürünleri”, “tarım aletleri” ve “sebze ve meyve ürünleri” kategorilerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir.
Tarımın yaşamdaki rolü, tarım kültür ilişkisi, tarım politikasıyla ilgili olarak çizimlerinde yer vermedikleri ve diğer
tarımla ilgili sistemlerde zorluk çektikleri belirlenmiştir. Ayrıca çizimlerinde anahtar kavram etrafında
detaylandırmada yetersiz kaldıkları ve karıştırdıkları belirlenmiştir. Gıda teknolojileri öğretmen adaylarının tarım
kavramıyla ilgili kavramsal yapılarının en fazla “tarımla ilgili temel ögeler” kategorisinde yoğunlaştığı
anlaşılmaktadır. Öğretmen adaylarının tarım kavramıyla ilgili temel kavramlar konusunda da kavram
kargaşasına sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu kapsamda ölçme aracıyla öğretmen adaylarının algılarının
aldıkları eğitim, günlük yaşantı ve kültürel yaklaşımlar üzerine değiştiği, anlama düzeylerinde ise bazı alternatif
kavramlar olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının alternatif kavramlara sahip olmaları tarım kavramı
konusuyla ilgili kavramsal yapılarının yeterli olmadığının göstergelerinden biri olarak değerlendirilebilir. Ayrıca
bilişsel yapının önemli ifadelerinden biri olan çizimlerle kavramsal yapının anlatılması bağlamında öğretmen
adaylarının çoğunlukla tarım kavramına yönelik olarak nitelikli çizimler yapamadıkları fakat çok az olsa da
nitelikli çizimler yaptıkları belirlenmiştir. Araştırma sonuçları ilgili literatürle tartışılarak konuyla ilgili önerilerde
bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı görüşleri, gıda teknolojileri eğitimi, tarım, çizim

_____________________________________________________________________________________________________109

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
_____________________________________________________________________________________________________

INDUSTRIAL ENERGY SAVING WITH WIRELESS SENSOR/ ACTUATOR NETWORKS

SEYIT ALPEREN ÇELTEK
HAKKI SOY

In today's our modern world, energy saving is one of the trend topics. Each organizations, from large company
to small factory, are looking for ways to minimize energy consumption and reduce carbon emissions. The
conventional energy monitoring systems is unpratical for the industrial life because of the wiring requirements
and setup complexity. Wireless sensor and actuator networks (WSAN) are new generation of the control
systems that can react promptly to the event of interest. This paper explores the application potential of
WSANs in the industrial energy controlling. We propose a prototype system design with sensor/actuator node
structures to exhibit how to apply the wireless sensing and control techniques to the energy management. Our
proposed systems monitor energy consumption and enviromental conditions (CO2, O2 rate, temperature, light,
humidty and pressure etc.) on different devices and equipments of the industry. Proposed systems can be
applied to industrial building for the real time energy analysis, energy mapping and energy audit applications.
Keywords: Industrial Energy Saving, Wireless Sensor Actuator Netwoks.

TARIM KAVRAMINDAN NE ANLIYORSUNUZ? SAĞLIK (FORMASYON) ÖĞRETMEN ADAYLARI ÖRNEĞI

Derya Çınar
Hakan Kurt

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının tarım kavramıyla ilgili bilgi ve anlama düzeylerini tespit etmektir.Bu
çalışma nitel araştırma modelinde hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu sağlık formasyon programına
kayıt yaptıran 38 öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğretmen adaylarının seçiminde amaçlı örneklem seçimi
yapılmıştır. Verilerin toplanmasında nitel veri toplama tekniğinden yararlanılmıştır. Öğretmen adaylarına A4
boyutunda boş bir kağıt verilerek “tarım kavramından ne anlıyorsunuz?” sorusu yöneltilmiş ve düşüncelerini
ifade etmeleri istenmiştir. Yazımlarından elde edilen veriler içerik analizine göre değerlendirilerek kategorilere
ayrılmıştır. Verilerin analizi sonuçlarına göre, sağlık öğretmen adaylarının tarımla ilgili bilgilerinin “tarımın
yaşamdaki rolü”, “topraktan ürün alma süreci”, “tarım politikası”, “tarım kültür ilişkisi” ve “tarım ürünleri”
kategorilerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Toprak yapısı, tarım gıda ilişkisi, tarım aletleri gibi alanlarda
yetersiz kaldıkları görülmüştür. Ayrıca yazımlarında anahtar kavram etrafında detaylandırmada yetersiz
kaldıkları ve karıştırdıkları belirlenmiştir. Sağlık öğretmen adaylarının tarım kavramıyla ilgili kavramsal
yapılarının en fazla “tarımın yaşamdaki rolü” kategorisinde yoğunlaştığı görülmektedir. Öğretmen adaylarının
tarım kavramıyla ilgili temel kavramlar konusunda da kavram kargaşasına sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu
kapsamda ölçme aracıyla öğretmen adaylarının bilgilerinin aldıkları eğitim, günlük yaşantı ve kültürel
yaklaşımlar üzerine değiştiği, anlama düzeylerinde ise bazı alternatif kavramlar olduğu tespit edilmiştir.
Öğretmen adaylarının alternatif kavramlara sahip olmaları tarım kavramı konusuyla ilgili kavramsal yapılarının
yeterli olmadığının göstergelerinden biri olarak değerlendirilebilir. Ayrıca bilişsel yapının önemli ifadelerinden
biri olan yazımların kavramsal yapının anlatılması bağlamında öğretmen adaylarının, çoğunlukla tarım
kavramına yönelik olarak nitelikli ve kavramsal anlatım yaptıkları fakat bazı bilgi eksiklerinin olduğu
belirlenmiştir. Araştırma sonuçları ilgili literatürle tartışılarak konuyla ilgili önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı görüşleri, sağlık eğitimi, tarım
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OPINIONS OF PARENTS ABOUT FUNCTIONALITY OF SCHOOL

Figen Ereş

Schools have a lot of responsibilities to be successful. Therefore, functionality of school gains importance to
discharge the responsibility. School functionality can be defined as the ability of a school to translate its human
and material resources into meaningful learning and educational outcomes. Also, schools can be effective
schools as long as they discharge the responsibility. Aim of study is to determine opinions of parents about
functionality of school. The study population of the research was comprised of 651 parents who live in the
central districts of the city of Ankara in 2015 – 2016 academic years. School functionality scale was developed
by researcher and includes five sub dimensions as school management, teacher, education and training,
teacher-parent communication and student. Data were analyzed by using mean, standard deviation and t test.
As a result of the analysis made, it was found that level of school management dimension as sometimes; level
of teacher dimension as often; level of student dimension as often; level of education dimension and training
dimension as often and level of teacher-parent communication dimension as often. There was significant
difference between the opinions of the parents according to gender, age and educational level. Opinions of
woman, parents with over 40 years of age and university graduates think that functionality of the school is not
sufficient. According to results, it can be said that there is a problem regarding school principals. Parents think
that school principals are not leaders and also they state that school principals do not support school activities.
Keywords: Primary school, parents, functionality of school, Turkey

SAĞLIK (FORMASYON) ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARIM” KAVRAMIYLA ILGILI DÜŞÜNCELERININ ANALIZI

Hakan Kurt
Derya Çınar
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının tarım kavramıyla ilgili algı ve anlama düzeylerini tespit etmektir. Bu
çalışma nitel araştırma modelinde hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu sağlık formasyon programına
kayıt yaptıran 38 öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğretmen adaylarının seçiminde amaçlı örneklem seçimi
yapılmıştır. Verilerin toplanmasında çizim tekniğinden yararlanılmıştır. Öğretmen adaylarına A4 boyutunda boş
bir kağıt verilerek tarım kavramından ne anladıklarını çizerek anlatmaları istenmiştir. Çizimlerden elde edilen
veriler içerik analizine göre değerlendirilerek kategorilere ayrılmıştır. Verilerin analizi sonuçlarına göre, sağlık
formasyon öğretmen adaylarının tarımla ilgili bilgilerinin “tarımla ilgili temel ögeler”, “tahıl ürünleri” ve “sebze
ve meyve ürünleri” kategorilerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Tarımın yaşamdaki rolü, tarım kültür ilişkisi,
tarım politikasıyla ilgili olarak çizimlerinde yer vermedikleri ve diğer tarımla ilgili sistemlerde zorluk çektikleri
belirlenmiştir. Ayrıca çizimlerinde anahtar kavram etrafında detaylandırmada yetersiz kaldıkları ve karıştırdıkları
belirlenmiştir. Sağlık grubu öğretmen adaylarının tarım kavramıyla ilgili kavramsal yapılarının en fazla “tarımla
ilgili temel ögeler” kategorisinde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Öğretmen adaylarının tarım kavramıyla ilgili
temel kavramlar konusunda da kavram kargaşasına sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu kapsamda ölçme
aracıyla öğretmen adaylarının algılarının aldıkları eğitim, günlük yaşantı ve kültürel yaklaşımlar üzerine değiştiği,
anlama düzeylerinde ise bazı alternatif kavramlar olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının alternatif
kavramlara sahip olmaları tarım kavramı konusuyla ilgili kavramsal yapılarının yeterli olmadığının
göstergelerinden biri olarak değerlendirilebilir. Ayrıca bilişsel yapının önemli ifadelerinden biri olan çizimlerle
kavramsal yapının anlatılması noktasında öğretmen adaylarının çoğunlukla tarım kavramına yönelik olarak
nitelikli çizimler yapamadıkları fakat çok az olsa da anlamlı çizimler yaptıkları belirlenmiştir. Araştırma sonuçları
ilgili literatürle tartışılarak konuyla ilgili önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı görüşleri, sağlık eğitimi, tarım, çizim
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TÜRKİYEDEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRK BASININDA SUNUMU ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI

Gökçepınar AKSOY
Gonca Pervin AKSOY
Mültecilik sorunu dönem dönem dünyada gerçekleşen savaşlardan dolayı görünür hale gelmiş bir sorundur.
Özellikle gelişmiş ülkelerin kendi etnik, dini, toplumsal ve kültürel yapısını zarara uğratmamak amacı ile
mültecilere karşı katı bir tutum içinde oldukları bilinmektedir. Mülteciler bu sert tutumdan dolayı güvenli bir
yere ulaşabilmek amacıyla sonu ölümle bitebilen yollarda dahil pek çok yola başvurmaktadır.Bu süreçte önemli
olan sadece mültecilerin karşılaştıkları sorunlar değil sığınmaya çalıştıkları ülkelerde de uzun vadede ortaya
çıkabilecek sorunlar göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. Son dönemde tüm dünyayı ilgilendiren mülteci
krizi ise “Suriyeli Mülteciler” dir. Suriyeli mültecilerin kendi ülkelerinde yaşanan savaştan dolayı başka ülkelere
sığınma talebinden bulunması tüm dünyada önemli bir sorun haline gelmiştir. Fakat sorunun muhatapları
sorunu göz ardı ederek bu yükümlülüğü sadece Türkiye üzerinden ele almaya çalışmaktadırlar. Türkiye savaşın
başlangıcından bu yana büyük çapta mülteciye ev sahipliği yapmıştır ve yapmaya da devam etmektedir.Ancak
Türkiye’nin bu korumacı tavrı gelecekte Türkiye’nin iç dinamiklerini nasıl etkileyeceği konusunda kafalarda soru
işareti yaratmaktadır. Suriyeli mülteciler üzerine yapılan bu çalışmanın amacı Suriyeliler için daha kalıcı
çözümler sunabilmek ve mülteci sorunun Türk basınındaki yansımaları göz önüne alınarak Türkiye medyasının
Suriye algısını anlamak amaçlanmıştır. Bu algı üzerinden gelecekte karşımıza çıkabilecek sorunlara ne ölçüde yer
verildiği görülmeye çalışılmıştır. Medyanın sadece olayların bir boyutunu verip tartışmaya kapalı bir konu haline
getirmesinin ne gibi olumsuz sonuçları olabileceği tartışılmıştır.Çalışmada Suriyeli mültecilerle ilgili Avrupalı
devletler ile yapılan görüşmelerin basında yer alışı incelenmiştir. Çalışmanın yöntemi olarak nitel ve nicel içerik
analizi yöntemi ile gazete haberlerinin birinci sayfa haberleri üzerinden analizler yapılmıştır. Yapılan analizlerin
sonucunda elde edilen veriler medyanın Suriyeli mülteciler üzerine nasıl bir algısı olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Göçmen, medya algısı, mülteci, müzakere, sığınmacı.

ORTAOKUL SOSYAL BILGILER DERS KITAPLARINDA 'GÖÇ'

Doç. Dr. Adem SEZER, Uşak Üniversitesi
Öğretmen Mehmet Akif İNESİ, MEB

Geçmişte ve günümüzde pek çok insan farklı sebeplerden dolayı doğup büyüdüğü ve vatan bellediği coğrafyayı
bırakıp farklı coğrafyalara göç etmiştir ve göç etmeye de devam etmektedir. Her ne sebeple olursa olsun
yaşanan göç sürecinde insan, hem birey hem de toplumsal olarak etkilenmektedir. Göç bazı durumlarda siyasi,
ekonomik ve kültürel açıdan devletleri de etkileyebilmektedir. Özellikle Komşumuz Suriye’de yaşanan iç savaş
nedeni ile ülkemize yaşanan göç dalgası konunun önemini ve hassasiyetini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle göçün
ne olduğunun sebep, süreç ve sonuçları ile birlikte eğitim programları aracığı ile öğretilmesi önem arz
etmektedir. Bu araştırma, ortaokul 5. 6. ve 7 sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarında göç kavramına nasıl ve ne
kadar yer verildiğini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırma betimsel tarama niteliğinde olup, doküman
inceleme yöntemi ile veriler toplanmıştır. Araştırmada, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Ortaokullarda
okutulan 5. 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler ders ve çalışma kitapları incelenecek doküman olarak belirlenmiştir.
Kitaplara Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden ulaşılmıştır. Kitaplar okunarak içeriğinde geçen göç
kavramı ve ilişkili kavramlar sınıf düzeyi ve ünitelere göre belirlenmiştir. Daha sonra bu kavramların içinde
geçtiği metinlerin göç olayını hangi yönü ile ele alıp açıkladığına bakılmıştır. Elde edilen veriler göç kavram
haritası ile şemalaştırılarak açıklanmıştır. Araştırma bulgularına göre göç konusuna ilişkin bilgilerin, bilgi ve
kavrama düzeyinde olduğu görülmüştür. Göç’ün sadece demografik boyutuna değinilerek tanımlar yapılmıştır.
Dünyada son yıllarda yaşanan göçlerin sebeplerine, sonuçlarına, göç esnasında yaşanan olaylara ve sonrasında
ortaya çıkan mülteci veya sığınmacı sorunlarına değinilmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Ders Kitabı, Göç
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TARIM KAVRAMINDAN NE ANLIYORSUNUZ? GIDA TEKNOLOJILERI ÖĞRETMEN ADAYLARI ÖRNEĞI

Hakan Kurt
Derya Çınar
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının tarım kavramıyla ilgili bilgi ve anlama düzeylerini tespit etmektir. Bu
çalışma nitel araştırma modelinde hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu gıda teknolojileri formasyon
programına kayıt yaptıran 23 öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğretmen adaylarının seçiminde amaçlı örneklem
seçimi yapılmıştır. Verilerin toplanmasında nitel veri toplama tekniğinden yararlanılmıştır. Öğretmen adaylarına
A4 boyutunda boş bir kağıt verilerek “tarım kavramından ne anlıyorsunuz?” sorusu yöneltilmiş ve düşüncelerini
ifade etmeleri istenmiştir. Yazımlarından elde edilen veriler içerik analizine göre değerlendirilerek kategorilere
ayrılmıştır. Verilerin analizi sonuçlarına göre, gıda teknolojileri öğretmen adaylarının tarımla ilgili bilgilerinin
“tarımın yaşamdaki rolü”, “topraktan ürün alma süreci”, “tarım politikası”, “tarım kültür ilişkisi” ve “tarım
ürünleri” kategorilerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Toprak yapısı, tarım gıda ilişkisi, tarım aletleri gibi
alanlarda yetersiz kaldıkları görülmüştür. Ayrıca yazımlarında anahtar kavram etrafında detaylandırmada
yetersiz kaldıkları ve karıştırdıkları belirlenmiştir. Gıda teknolojileri öğretmen adaylarının tarım kavramıyla ilgili
kavramsal yapılarının en fazla “tarımın yaşamdaki rolü” kategorisinde yoğunlaştığı görülmektedir. Öğretmen
adaylarının tarım kavramıyla ilgili temel kavramlar konusunda da kavram kargaşasına sahip oldukları tespit
edilmiştir. Bu kapsamda ölçme aracıyla öğretmen adaylarının bilgilerinin aldıkları eğitim, günlük yaşantı ve
kültürel yaklaşımlar üzerine değiştiği, anlama düzeylerinde ise bazı alternatif kavramlar olduğu tespit edilmiştir.
Öğretmen adaylarının alternatif kavramlara sahip olmaları tarım kavramı konusuyla ilgili kavramsal yapılarının
yeterli düzeyde olmadığının göstergelerinden biri olarak değerlendirilebilir. Ayrıca bilişsel yapının önemli
ifadelerinden biri olan yazımların kavramsal yapının anlatılması bağlamında öğretmen adaylarının çoğunlukla
tarım kavramına yönelik olarak nitelikli ve kavramsal anlatım yaptıkları fakat bazı bilgi eksikliklerinin olduğu
belirlenmiştir. Araştırma sonuçları ilgili literatürle tartışılarak konuyla ilgili önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı görüşleri, gıda teknolojileri eğitimi, tarım
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MEKANİK İLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAMLARA İLIŞKİN BİLİŞSEL YAPILARI

Günay Paliç Şadoğlu
Salih Uzun

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının mekanik ile ilgili bazı temel kavramlara ilişkin bilişsel
yapılarını tespit etmektir. Nitel bir çalışma olan bu araştırmada, çalışma grubunu sınıf öğretmenliği bölümü
üçüncü sınıfında öğrenim gören 35 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak kelime
ilişkilendirme testi kullanılmıştır. Kelime ilişkilendirme testinde, sınıf öğretmeni adaylarından ilk aşamada
“hareket”, “kuvvet”, “sürat”, “hız”, “ivme” ve “yer değiştirme” anahtar kavramlarına yönelik zihinlerinden
geçirdikleri ilk beş kelimeyi/kavramı yazmaları istenilmiştir. İkinci aşamada ise öğretmen adaylarından anahtar
kavramlarla ilgili cümleler yazmaları istenilmiştir. Öğretmen adaylarının anahtar kavramlarla ilişkilendirdikleri
kelime/kavramlara göre frekans tablosu oluşturulmuş ve bu verilere göre kesme noktaları belirlenerek
öğretmen adaylarının bilişsel yapısını ortaya koyan kavram ağları çizilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının
anahtar kavramlar için yazdıkları cümleler ise içerdikleri anlamlara göre Özata-Yücel ve Özkan (2015) tarafından
geliştirilen kategoriler dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulardan, öğretmen adaylarının
anahtar kavramları çoğunlukla alınan yol, zaman, hız, kuvvet, enerji, hareket, sürtünme, güç, araba, fizik, yer
değiştirme, ivme ve sürat kavramları ile ilişkilendirdikleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının, “kuvvet
uygulanırken enerji harcandığı”, “ivmenin hızda meydana gelen değişim olduğu”, “kuvvetin, hızın, ivmenin
vektörel; süratin ise skaler bir büyüklük olduğu” vb. şekillerde bilimsel olarak kabul edilen doğru bilgileri olduğu
görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının, “hareketin ve hızın birim zamanda alınan yol olduğu”, “hareketin
hızdaki değişim olduğu”, “süratin alınan yol olduğu ve hız ile aynı olduğu” vb. şekillerde bilimsel olmayan
bilgilerinin de olduğu görülmüştür. Bu araştırmada, öğretmen adaylarının anahtar kavramlara yönelik duygu ve
düşüncelerini yansıtan duyuşsal ifadelerinin yanında, günlük yaşamda kullanılan ve bilimsel olarak bir anlamı
olmayan ifadelerinin de olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: mekanik, bilişsel yapı, kelime ilişkilendirme, sınıf öğretmeni adayı

FARKLI ÖLÇEKLERDE SURİYE GÖÇÜNÜN ALGILANIŞI VE GÖÇÜN KENT MEKÂNINA ETKİSİ

Cansu Korkmaz
Suriye, göç, göçmen, mülteci, göçün Türkiye'de yaratmış olduğu sosyo- ekonomik problemler ve göçün
mekansal yapı üzerindeki etkisi son dönemde oldukça tartışılan konular arasında yer almaktadır. Göç isteğe
bağlı olabileceği gibi zorunlu olarak da gerçekleşebilir. Toplulukların veya bireyin çeşitli, ekonomik, siyasi ya da
sosyo-kültürel nedenler ile bulundukları mekanı terk edip ülke içinde başka bir yere ya da başka bir ülkeye
yerleşmesi eylemi göç olarak tanımlanırken, mülteci başka bir ülkeye zorunlu göç ile sığınan anlamı
taşımaktadır. Göçmen ile mülteci kavramları arasındaki en önemli fark da budur. Mülteci kavramı göçmen
kavramından farklı olarak isteğe bağlı değil, zoraki nedenlerle ortaya çıkan bir yapıyı tanımlamaktadır. Suriye'de
2011 yılında ülkelerinde başlayan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye zorunlu göç eden iki milyonu aşkın Suriye
vatandaşı bu kapsamda ele alındığında mülteci olarak değerlendirilebilmektedir. Bu göç dalgası, Türkiye'deki
sosyal ve ekonomik düzeni etkilediği gibi, göçün izleri mekansal yapıda da kendini göstermektedir. Dünya
ölçeğinden, kent hatta toplumu oluşturan birey ölçeğine kadar göçün algılanışı, ele alınış biçimi ve etkisi
şüphesiz ki farklılaşmaktadır. Zorunlu göç küresel ölçekte oluşan bir sorun iken, etkilerini en çok hissettirdiği yer
toplumsal yapı ve dolayısıyla kentsel mekandır. Bu süreç ile problem küresel ölçekten yerel ölçeğe
indirgenmiştir. Bu yazı kapsamında Suriye göçü ve sosyo-mekansal gelişim sürecine etkilerinin farklı ölçeklerde
(dünya, ülke, kent ve birey) tanımı, ele alınış biçimi ve Suriye göçünün doğrudan kentsel mekana etkileri
incelenmiştir. Göçün kentsel alanda oluşturduğu problemin kaynağı uluslar arası politikalardan başlayarak,
etkisini kent ölçeğine kadar birçok ölçekte hissettirmekte olduğunun bilinci ile, problemin çözümünün de bu
geniş çerçeveden bakılarak tartışılması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: göç, göçmen, Suriye göçü, mülteci, sosyo-mekânsal etki
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IMAGE OF PUBLIC MIDDLE SCHOOLS ACCORDING TO PRIVATE SCHOOL PARENTS

Figen Ereş

The image of an organization among its workers and its image among the general public may reflect different
dynamics and motivations. The quality of an organizational product plays a fundamental role in shaping the
public organizational image. Because of their peculiar attributes, educational organizations need to carry out
active interactions with their environment through their philosophy, values. Aim of study is to determine
opinions of parents which their children attend private schools about image of public middle schools. The study
population of the research was comprised of 351 parents who live in the central districts of the city of Ankara
in 2015 – 2016 academic years. Image of Basic Schools scale was developed by researcher. The rest of the
survey included items measuring the appearance of the school building, the appearance, behavior, and
professional image of teachers and school principals. Data were analyzed by using mean, standard deviation
and t test. As a result of the analysis made, it was found that the opinions of parents on the appearance of the
school building are in the “partially agree” interval; the appearance of teachers and school principals are in the
“partially agree” interval; behaviors of teachers and school principals are in the “partially agree” interval and
professional image of teachers and school principals are in the “partially agree” interval. It can be said that
parents want to see school principals and teachers looking clean and presentable, and they expect them to be
intellectual, polite and respectful and to maintain a reassuring environment.
Keywords: Public middle school, parents, image of school.

ÜNIVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİLGİSAYAR DERSLERINE YÖNELIK HAZIR BULUNURLUK DÜZEYLERİNİN
İNCELENMESİ: GAZŞOSMANPAŞA ÜNIVERSİTESİ ÖRNEĞi

Öğr. Gör Serhat Kılıçarslan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Öğr. Gör Kemal Adem, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Üniversite öğrencilerinin etkin bilgisayarkullanımına olan ihtiyaçları yadsınamaz bir gerçektir. Bu öğrencilerin
bilişimdünyasına adaptasyonunu amaçlamak için Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde TemelBilgi Teknolojisi
Kullanımı ve Temel Bilgisayar Bilimleri dersleriokutulmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin bu derslere olan
yatkınlığının gün geçtikçearttığı düşünülmektedir. Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin 2015-2016
yılındaLisans/Önlisans programlarına kayıt olan ve ilgili dersleri alan toplam 2370 öğrenciyeilk kez muafiyet
sınavı gerçekleştirilmiştir. Sınava giren öğrencilerden1220’si lisans öğrencisi, 1150’si de önlisans öğrencisidir.
Sınavda başarılıolan öğrenciler ilgili iki dersten muaf tutulmuştur. Bu çalışmada gerçekleştirilenmuafiyet sınav
sonuçlarının analizleri ve değerlendirmeleri yapılmıştır. Değerlendirmeler sonucunda 60 ve üstü not alarak
başarılı olan lisans öğrencilerinin sayısı 123 iken önlisans öğrencilerinin sayısı da 98 olmuştur. Görüldüğü üzere
öğrenim gören öğrencilerin bilgisayar bilgi düzeylerinin beklenileninaltında olduğu ölçülmüş olup,
Lisans/Önlisans bazında yapılan değerlendirmelersonucunda da bilgi düzeylerinin bir birinden farklı olduğu
gözlemlenmiştir. Budurum, üniversite öğrencilerinin bilgisayar bilgidüzeylerinin genel düşüncenin aksine eksik
olduğunu ve Temel Bilgisayar derslerinin üniversiteyiyeni kazanan tüm öğrencilere verilmesi gerektiği gerçeğini
ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Enformatik, Muafiyet Sınavı, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Temel Bilgisayar Bilimleri
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RELATIONSHIP BETWEEN HUMOUR STYLES, ANGER EXPRESSION STYLES AND SELF-ESTEEM IN HIGH SCHOOL
STUDENTS

Defne Yılmaz,
Ph.D; Fulya Alpan, M.A.
The aim of the study was to investigate the relationship between humor styles and state anger, anger
expression styles and self-esteem at the high school students.The study was carried out with 608 (274 female,
334 male) students of five high schools in Antalya in 2013. Humour Styles Questionnaire (Martin & Doris, 2003;
Yerlikaya, 2007), State Trait Anger Inventory (Spielberger, 1980; Özer, 1994), and Rosenberg Self-Esteem
Inventory were used to measure the target variables. t test, one-way ANOVA and multiple regression analysis
were used to analyze the data via SPSS program. Major significant findings of the research were summarized as
follow: Relationship between humor styles and gender were in favor of males on affiliative (.002) and selfenhancing (.038) styles, and in favor of females on aggressiveness style (.000). Related to the relationship
between humour styles and anger, the significant results were between affiliative humor - anger control (0.30);
self-enhancing humor - anger-out (0.22); aggressive humor and state anger (.000), anger-out (.000) and anger
control (.000). There was no significant relationship between self-defeating humor and state and anger
expression styles, and also between humour styles and self-esteem levels except aggressive humour style
(.036). As the results showed, male adolescents use aggressive humor more than females. One of the
important result was self-esteem had not effect on the humor styles of the participants. The significant
relationship between aggressive humor style and state anger, anger-out and anger control was quite
prominent when we argue with the bullies at the schools. Finding no relationship between anger-in and humor
styles carries the questions about the intensity of aggressive humor styles and bully in young people. The
results brought the importance of the school based early prevention studies by the means of psychological
health, aggressiveness and violence before and during adolescence (Adams, 2007).
Keywords: Humor styles, anger management, anger expression styles, self-esteem, adolescents.

ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİ VE PROBLEM DAVRANIŞ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yrd. Doç. Dr. D.Esra Angın, Adnan Menderes Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Öztürk Samur, Adnan Menderes Üniversitesi
Bu araştırma okul öncesi dönem çocuklarının sosyal beceri ve problem davranış düzeylerinin elektronik medya
araçlarını kullanım süresi değişkeni açısından anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Tarama modelinde desenlenen araştırmaya Aydın il merkezinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı anasınıfı ve bağımsız anaokullarına devam eden 60-72 aylık 155 çocuğun anne ve babaları katılmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak; kişisel bilgilerin ve elektronik medya araçlarının kullanım süresine ilişkin
soruların yer aldığı “Aile bilgi formu” ve Kenneth W. Merril tarafından geliştirilen, Türk çocukları için geçerlik ve
güvenirlik çalışması Özbey (2009) tarafından yapılan Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği (PKBS-2)
kullanılmıştır. Çalışmanın istatistiksel değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler; frekans ve yüzde olarak
ifade edilmiştir. Elektronik medya araçlarının kullanım süresi açısından çocuğun sosyal beceri ve problem
davranış düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla ise tek yönlü varyans analizi kullanılmış
ayrıca etki büyüklüğü değerleri hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda; hem anne hem de baba
değerlendirmelerine göre elektronik medya araçlarını kullanım süresinin çocuğun sosyal beceri ve problem
davranış düzeylerinde herhangi bir farklılaşmaya neden olmadığı bulunmuştur. Bununla birlikte, elektronik
medya araçlarını kullanım sürelerinin çocukların sosyal beceri ve problem davranış düzeylerine etkisinin düşük
ve orta düzeyde olduğu görülmüştür.
Anahatar Kelimeler: Okul öncesi dönem çocukları, elektronik medya araçları, sosyal beceri, problem davranış
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TÜRK GÖÇMEN ÇOCUKLARININ ÖZEL EĞİTİM OKULLARINA GİTME NEDENLERİ

Şinasi Güvenir

Bu çalışmayla 6 ile 11 yaş arası Avusturya'daki Türk göçmen çocuklarının ilkokuldan özel eğitim veren okullara
geçişine sebep olan farklı nedenlerin tespiti amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini özel eğitim veren okullar
veya ilkokulda özel eğitim okulları programlarına göre ders gören 20 Türk göçmen öğrenci ile ilkokula devam
eden 31 Türk göçmen öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak dile dayalı olmayan “Raven Renkli
Progresive Matris” (CPM) zeka testi, “Okuduğunu Anlama Testi-Birden altıncı sınıfa Kadar” (ELFE 1-6),
“Kaufman-Çocuklar Zeka Testi Bataryası” (K-ABC) ve “Çocuk ve Ergen Davranışları Hakkında Ebeveyn Anketi”
CBCL/4-18 uygulanmıştır. İstatiksel analizler, SPSS paket programından yararlanılarak yapılmıştır. Verilerin
analizinde normal dağılım gösteren veriler için T-testi, normal dağılım göstermeyen veriler için Mann-WhitneyU-Testi kullanıldı. Araştırma bulgularına göre, özel eğitim okullarında veya ilkokulda özel eğitim okul
programına göre ders gören Türk göçmen çocuklarının okuduğunu anlama testindeki puan ortalamalarının
ilkokula devam eden Türk göçmen çocuklarına göre daha düşük olduğu görülmektedir (p<.05). İki grup arasında,
dile ve kültüre dayalı olmayan zeka seviyesi ile içe yönelik davranışlarda manidar bir fark görülmemektedir
(p>.05). Araştırma bulgularına dayalı olarak, Türk göçmen çocuklarının ilkokuldan herhangi bir özel eğitim veren
okula veya öğrenim gördüğü aynı ilkokulda özel eğitim okul programına göre öğrenim programının
değişmesinde, dile dayalı olan testler önemli bir faktör oluşturmaktadır. Bu süreçte dile dayalı olan testlerin
yanında dile ve kültüre dayalı olmayan zeka testleri ile diğer davranış ölçeklerinin kullanılmasının faydalı olacağı
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türk Göçmen Çocukları, Özel Eğitim Okulu, Zeka, Okuduğunu Anlama, Davranış bozukluğu

İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA YÜRÜTÜLEN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN
ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yahya ÇIKILI
Serdal DENİZ

Özel eğitim gerektiren bireyler için en uygun ortamın en az sınırlandırılmış ortam olduğu yaklaşımı
benimsendiğinden kaynaştırma eğitimine devam eden öğrenci sayısı hızla artmıştır. Kaynaştırma; Özel Eğitim
Hizmetleri Yönetmeliğinin 23. maddesinde “özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim
hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel okullarda sürdürmeleri esasına
dayanan özel eğitim uygulamaları” (MEB, 2006) şeklinde tanımlanmaktadır. Kaynaştırma uygulamalarının
başarılı olabilmesinde en temel öğelerden biri öğretmenlerdir. Öğretmenler, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin
eğitimlerinde ve kaynaştırma uygulamalarında önemli bir görev üstlenmektedirler. Özel eğitim öğretmenlerinin
de ileride görevlerini tam olarak yerine getirebilmeleri amacıyla lisans öğrenimlerinde alanları ile ilgili
kaynaştırma uygulamaları dersini almaktadırlar. Dolayısıyla, bu araştırmanın amacı, Türkiye’de ilkokul ve
ortaokullarda yürütülen kaynaştırma eğitimi uygulamalarının öğretmen adaylarının görüşlerine göre
değerlendirmektir. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak elde edilen veriler betimsel
olarak analiz edilmiştir. Araştırmada; kaynaştırma eğitimi ile ilgili hazırlık çalışmalarının yetersiz olduğu,
BEP’lerin öğrenci ihtiyaç ve özelliklerine uygun olmadığı, destek eğitimi veren öğretmenlerle sınıf-ders
öğretmenleri arasında işbirliğinin yeterli olmadığı, okullarda sınıf içi öğretimsel düzenlemeler ve ölçme
değerlendirmeye dönük düzenlemelerin yeterli olmadığı, aile eğitimi ile ilgili sitemli bir çalışmanın yapılmadığı
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Özel eğitim, kaynaştırma eğitimi, özel eğitim gerektiren birey
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BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN YAZMA KAYGILARI İLE ÖZEL YETENEK
ALANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Murat Ateş
Neslihan Yıldız
Aliye Nur Ercan

İnsan hayatının her aşamasında büyük önem taşıyan kendini ifade edebilme becerisi, yazma ile
somutlaşmaktadır. Yazma becerisi, geliştirilmesi bakımından zamana yayılan, bu yönüyle de ilgi ve motivasyon
gerektiren bir beceridir. Yazma becerisi öğretiminde yapılması gereken öncelikli işlerden biri, öğrencilerin
yazmaya yönelik kaygılarının ortadan kaldırılması olmalıdır. Bilim ve Sanat Merkezleri, ilkokul, ortaokul ve lise
çağındaki özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en
üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla yerleşim biriminin özellikleri, ulaşım imkânları ve hizmet alması
öngörülen öğrenci sayısı gibi hususlar da dikkate alınarak oluşturulmuş eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlara
uluslararası geçerliği olan iki aşamalı bir sınavla özel yetenekli öğrenciler seçilmektedir. Kurum ilkokul ikinci
sınıftan başlayarak lise bitimine kadar yılda üç dönem olarak hizmet vermektedir. Öğrenciler bu merkezlere
kendi okul zamanları dışında devam etmektedirler. Özel yetenekli olduğu uzmanlarca tespit edilmiş olan bu
öğrencilere doyurucu bir katkı sağlayabilmek için söz konusu öğrencilerin bireysel ve kitlesel özelliklerinin çok
yönlü olarak bilinmesi gerekmektedir. Bu amaçla bu araştırmanın konusu; Bilim ve Sanat Merkezilerine devam
eden öğrencilerin yazma kaygıları ile özel yetenek alanları arasındaki ilişkinin incelenmesi olarak belirlenmiştir.
Araştırma, betimsel tarama modelinde yürütülecektir. Araştırma kapsamında birden fazla değişken olması ve
bu değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi araştırmanın ilişkisel tarama modelinde yapılmasını
gerektirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, yazma kaygısı, özel yetenekli öğrenciler, Bilsem.

ACİL SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İRRİTABLE BARSAK SENDROMU (İBS) GÖRÜLME SIKLIĞI VE ETKİLEYEN
FAKTÖRLER

Aliye Bulut
Aziz Bulut
İrritabl barsak sendromu (İBS), defekasyon bozukluğu ile ilişkili abdominal ağrı veya rahatsızlık hissi
semptomları ile karakterize kronik fonksiyonel bir barsak hastalığıdır. Çalışmanın amacı; acil sağlık çalışanlarında
irritable barsak sendromu (İBS) ve etkileyen faktörlerin saptanmasıdır. Araştırma, 01.04.2016 – 31.05.2016
tarihleri arasında ilgili kurumlardan gerekli yazılı izinler alındıktan sonra yapılmıştır. Çalışmaya Bingöl Devlet
Hastanesi Acil Servisinde çalışmakta olan 8 hekim, 59 hekim dışı sağlık çalışanı olmak üzere toplam 67 kişi
katılmıştır. Literatür kaynaklı olarak araştırıcılar tarafından oluşturulan ve uygulanan anket; demografik
özellikler, çalışma koşulları, günlük alışkanlıklar, beslenme durumları ve İBS durumları ile ilgili sorulardan
oluşmuştur. Veriler SPSS 17.0 paket programına girilerek analizi yapılmıştır. Ortalamalar standart sapma ile
birlikte verilmiş ve p<0,05 anlamlılık düzeyi olarak belirlenmiştir. Çalışmaya katılan bireylerin %61,2'si erkek ve
%38,8'i kadındır. Erkeklerin %63,4'ü şişman iken, kadınların %73,1’i normal BKİ grubunda yer almaktadır.
Çalışmaya katılan bireylerin yarısının sigara kullanma alışkanlığı bulunmaktadır. Erkeklerin %46,3’ü ve kadınların
%34.6'sı çoğunlukla İBS'nin hafif düzeyde olduğu görülmüştür. İBS puanı ortalaması kadınlarda erkeklere göre
daha yüksek bulunmuştur; ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). İBS olup olmama
durumuna göre bazı özellikler incelendiğinde; erkeklerin %65,9'unda ve kadınların %69,2’sinde İBS olmadığı
görülmüştür. İBS olan bireyler incelendiğinde; erkeklerde daha fazla (%63,6) olduğu; normal BKİ grubunda,
öğün atlamayan ve ara öğünlerde bazen atıştıran bireylerde daha fazla İBS dağılımı olduğu gözlenmiştir; ancak
bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Çalışmamızın sonucunda, acil sağlık
çalışanlarında İrritabl barsak sendromu görülmektedir. Acil sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarında; İrritabl
barsak sendromunu azaltıcı ve etkileyen faktörleri iyileştirici eğitim ve hizmet çalışmalarına öncelik verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Acil, İrritabl Barsak Sendromu, Sağlık Çalışanları
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BİNGÖL İL MERKEZİNDE BULUNAN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA EBE VE HEMŞİRELERİN MEME
KANSERİ ERKEN TANI UYGULAMALARI KONUSUNDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI

Aliye Bulut
Aziz Bulut
Bu araştırma birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan ebe ve hemşirelerin meme kanseri erken tanı
uygulamalarına ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Bingöl’de bulunan 9
aile sağlığı merkezi (ASM) ve 1 Toplum Sağlığı Merkezi’nde gerçekleşmiş olup, araştırmanın evrenini 25 ebe ve
38 hemşireyi içermektedir. Tanımlayıcı-kesitsel nitelikteki araştırma 01 Mart – 01 Mayıs 2016 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında literatür kaynaklı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan 41
sorudan oluşan anket formu kullanılmış ve verilerin istatistiksel analizi SPSS 22.0 paket programı kullanılarak
yapılmıştır. Bütün veriler sayı ve yüzde olarak alınmıştır. Ortalamalar standart sapma ile birlikte verilmiş ve
p<0,05 anlamlılık düzeyi olarak belirlenmiştir. Katılımcıların KKMM yapma oranı %87,3’tür. Ebe ve hemşirelerin
yaş dağılımına bakıldığında, %96,8’inin (n:61) 39 yaş ve altında olduğu ve ebelerin %92,0’sinin ve hemşirelerim
%84,2’sinin KKMM yaptığı bulunmuştur. Çalışmaya katılan kadınların tamamı premenopozal dönemde olup
%61,9’u çocuk sahibidir ve %47,6’sı 5 ila 10 yıldır çalışmaktadır. Evlilerin %56’sı aile planlaması uygulamaktadır
ve en çok uygulanan yöntem ise haptır. Ebe ve hemşirelerin %30,2’si KKMM bilgi düzeyi tam ve %42,9’unun
eksik bilmekte ve geri kalan kısım ise hiç bilmemektedir. Eğitim durumlarına göre lise mezunlarının %62,5’i hiç
bilmemekte, ön lisans mezunlarının %57,6’sı ve lisans mezunlarının tamamı eksik bilmektedir. Çalışma yılı 0-5
arasında olanlarında %57,1’i hiç bilmemekte, 5-10 yıl arasında çalışanların %53,3’ü eksik bilmekte ve 10 yıldan
fazla çalışanların %73,7’si tam bilmekte veya eksik bilmektedir. Önceden meme hastalığı geçirenlerin
%55,6’sının KKMM hakkında bilgisi tamdır. Araştırma sonucunda; ebe ve hemşirelerin meme kanseri erken tanı
uygulama yöntemleri hakkında eksiklikler görülmüş olup, eğitimle desteklenmesi önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ebe, hemşire, birinci basamak, kendi kendine meme muayenesi, erken tanı.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI

Aliye Bulut

Bu çalışma; Bingöl Üniversitesi İlahiyat fakültesi bölümünde öğrenim görmekte olan öğrencilerin organ bağışı ile
ilgili mevcut bilgi, tutum ve inançları konusunda bilgi toplamak ve varsa bu konuyla ilgili aksaklıkları belirlemek
amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın evrenini Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
bölümünde öğrenim görmekte olan öğrenciler (302 kişi) oluşturmuştur. Araştırmada kullanılan veri toplama
aracı literatür bilgilerine dayanarak araştırmacı tarafından geliştirilen Anket Formudur. Anket formu 38 sorudan
oluşmaktadır. Katılımcıların cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde; %72,8’inin kadın, %27,2’sinin ise erkektir.
Katılımcıların sigara kullanım durumları incelendiğinde; %13,6’sı sigara kullandığını belirtmişken, %86,4’ü sigara
kullanmadığını belirtmiştir. Organ bağışı düşünenlerin nedenlerinin dağılımı incelendiğinde; %22,5’i organ bağışı
yaşamsal öneme sahip olduğu için, %20,5’i iyilik yapmak için olarak belirtmiştir. Dini açıdan uygun olduğu için
düşünenlerin oranı %12,3; Eğitim süresince konu hakkında bilgi aldığından dolayı düşünenlerin oranı %3 olup,
diğer nedenlerden dolayı düşünenlerin oranı %2,3’tür. Basın yayın organları teşvik edici olduğundan dolayı
düşünenlerin ve toplum tarafından kabul gördüğü için düşünenlerin oranı %2’şerken, maddi destek kazanmak
düşünenlerin oranı ise %0,3’tür. Organ bağışını düşünemeyenlerin nedenlerinin dağılımı incelendiğinde;
%14,6’sı dini açıdan uygun olmadığını düşündüğünden dolayı olduğunu söylemiştir. Vücut bütünlüğünün
bozulmasını istemedikleri için düşünmeyenlerin oranı %10,3; kendi hayatı riske girebileceği için
düşünmeyenlerin oranı %4,6; diğer nedenlerden dolayı düşünmeyenlerin oranı ise %3,3’tür. Ailesi izin
vermeyeceği için düşünmeyenlerin oranı %2,6 iken nakle rağmen hasta zaten hayatını kaybettiği için
düşünmeyenlerin oranı %1; toplum tarafından kabul görmediği için düşünmeyenlerin oranı ise %0,3’tür.
Araştırma sonucunda; öğrencilerin organ bağışı hakkında bilgi düzeylerinde eksiklikler görülmüş olup, eğitimle
desteklenmesi önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Organ bağışı, Organ Bağışı ile İlgili Düşünce, İlahiyat Fakültesi Öğrencileri
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BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE
DAVRANIŞLARI

Aliye Bulut
Nur Özlem Kılınç
Bu çalışma; Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi bölümünde öğrenim görmekte olan öğrencilerin sigara ile
ilgili mevcut bilgi, tutum ve davranışları konusunda bilgi toplamak ve varsa bu konuyla ilgili aksaklıkları
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın evrenini Bingöl Üniversitesi Veteriner
Fakültesi bölümünde öğrenim görmekte olan öğrenciler (148 kişi) oluşturmuştur. Araştırmada kullanılan veri
toplama aracı literatür bilgilerine dayanarak araştırmacı tarafından geliştirilen Anket Formudur. Anket formu 57
sorudan oluşmaktadır. Cinsiyet ile sigara içme durumu arasındaki ilişki incelendiğinde; erkeklerin %39’u hiç
sigara denememiş, %28,6’sı denemiş fakat düzenli olarak içmemiş iken %11,7’si ara sıra içerken %20,8’i düzenli
olarak içmektedir. Kızların %57,7’si hiç sigara denememiş, %28,2’sı denemiş fakat düzenli olarak içmemiş iken
%11,3’ü ara sıra içerken %2,8’i düzenli olarak içmektedir. Cinsiyet ile sigara içme durumu arasında anlamlı
düzeyde ilişki bulunmuştur (p<0,05). Sağlık problemi olma durumu ile sigara içme durumu arasındaki ilişki
incelendiğinde; herhangi sağlık problemi olmayanların %49,6’sı hiç sigara denememiş, %30,5’i denemiş ancak
düzenli olarak içmemiş olup, %8,4’ü ara sıra içerken, %11,5’i düzenli olarak içmiştir. Sağlık problemi olma
durumu ile sigara içme durumu arasında anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). “Topluma ait kapalı
yerlerde sigara içimi yasaklanmalıdır” ifadesine katılma durumu ile sigara içme durumu arasındaki ilişki
incelendiğinde; ifadeye katılanların %46,5’i hiç içmemiş, %30,7’si denemiş ancak düzenli olarak içmemiş olup,
%12,6’sı ara sıra, %10,2’si ise düzenli olarak içmektedir. İfadeye katılmayanların %61,5’i hiç denememişken,
%38,5’i düzenli olarak içmektedir. İfadeye katılma durumu ile sigara içme durumu arasından anlamlı ilişki
bulunmaktadır (p<0,05). Öğrencilerin sigara ilgili bilgi düzeylerinde, tutum ve davranışları konusunda eksiklikler
görülmüş olup, eğitimle desteklenmesi önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sigara, Sigara ile İlgili Düşünce, Veteriner Öğrencileri.

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SECONDARY SCHOOL MANAGERS’ ETHICAL LEADERSHIP BEHAVIORS AND
ORGANIZATIONAL SILENCE OF TEACHERS

Doç.Dr. Aycan ÇİÇEK SAĞLAM
Öğrt. Tahir GÜLER
The aim of this research is to reveal the relationship between the secondary school managers’ ethical
leadership behaviors and organizational silence of teachers who work in the centre of Manavgat, according to
the views of teachers. It is thought that, teachers who have the chance to work with an ethic leader, won’t
display behaviors like organizational silence. However, to work with one who can’t adopt the ethical rules, can
make an adverse effect. For this reason, it is important to know the level of managers’ ethical leadership
behavior and the degree of its effect on the silence of teachers. In this research, relational screening model is
used. The population of this research is consists of 462 secondary school teachers from 14 secondary schools in
the centre of Manavgat in 2015-2016 educational years. Instead of sample selection, all the schools were
visited and scales were delivered by hand. 198 of the received questionnaire were assessed. In this research,
“Ethical Leadership Scale” which developed by Yılmaz (2005) and “Organizational Silence Scale” which
developed by Dyne, Ang and Botero (2003) and translated into Turkish by Erdoğan (2011) were used as data
collecting tools. According to the received datas, teachers evaluate the degree of school managers’ ethical
leadership behaviors as “agree”, while evaluate their own organizational silence degree as “neutral”. When
examine the results of correlation analysis, a positive relevant diversity is found between the teachers’ views of
prosocial silence, a sub dimension of organizational silence, and teachers’ views of the sub dimensions of schol
managers ethical leadership behaviors such as communicational ethics, behavioral ethics, ethics in decision
making and environmental ethics.
Keywords: Ethical Leadership, Organizational Silence, School Managers, Secondary School
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ZİHİN ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN YAŞAM DOYUMLARININ İYİMSERLİK VE PSİKOLOJİK BELİRTİ
DÜZEYLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Hülya OKUTAN
Doç.Dr. Selahattin AVŞAROĞLU
Bu çalışmanın amacı, zihin engelli çocuğa sahip ebeveynlerin yaşam doyumları, iyimserlik ve psikolojik belirti
düzeyleri açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Bu araştırmada, zihin engelli çocuğa sahip
ebeveynlerin yaşam doyumları, iyimserlik ve psikolojik belirti düzeyleri incelenmiş; iyimserlik ve psikolojik belirti
ölçek puanlarının, yaşam doyumlarını ne düzeyde açıkladığı incelenmiştir. Araştırmanın bağımsız değişkenleri;
ebeveynlerin eğitim durumu, sosyo-ekonomik durumu ve çocuk sayısı, psikolojik belirti düzeyleri ve iyimserlik
düzeyleridir. Bağımlı değişken ise yaşam doyum düzeyleridir. Bu araştırma 2015 yılında Afyonkarahisar ili
Merkez ilçesindeki engelli çocuk sahibi ve rehberlik merkezine başvuran veliler üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Araştırma örneklemi, Afyonkarahisar ili Merkez ilçesindeki engelli çocuk sahibi ve rehberlik merkezine başvuran
600 ebeveyne ulaşılması hedeflenmiş olup; geri dönmeyen anketler, eksik bilgi, değişkenlerden boş bırakılması
gibi sorunlardan dolayı 496 ebeveynin görüşleri değerlendirmeye alınmıştır. Ebeveynlerin psikolojik belirti,
iyimserlik ve yaşam doyum puan ortalamalarının eğitim durumu, çocuk sayısı ve sosyo-ekonomik durum
açısından farklılaşma durumunu ortaya koymak amacıyla tek yönlü varyans analizi (F testi) kullanılmıştır.
Farklılaşmanın gözlendiği durumlarda, farklılaşmanın kaynağını bulmak için ortalamalar arasındaki farkın önem
kontrolü Tukey testi ile yapılmıştır. İyimserlik ve psikolojik belirti düzeylerinin yaşam doyum düzeyini açıklama
gücünü ve ne düzeyde açıkladığını belirlemek amacıyla regresyon analizi tekniği kullanılmıştır.
Araştırmada elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir: ebeveynlerin eğitim durumu ile psikolojik belirti düzeyi
arasında anlamlı düzeyde bir farklılaşmanın olmadığı; iyimserlik ve yaşam doyumu puan ortalamaları arasında
anlamlı bir farklılaşmanın olduğu bulunmuştur. Ebeveynlerin çocuk sayısı ile psikolojik belirti düzeyi arasında
anlamlı düzeyde bir farklılaşmanın olmadığı; iyimserlik ve yaşam doyumu puan ortalamaları arasında anlamlı bir
farklılaşmanın olduğu görülmüştür. Ebeveynlerin sosyo-ekonomik durumu ile psikolojik belirti düzeyi arasında
anlamlı düzeyde bir farklılaşmanın olmadığı; iyimserlik ve yaşam doyumu puan ortalamaları arasında anlamlı bir
farklılaşmanın olduğu bulunmuştur. Ebeveynlerin yaşam doyumunu, psikolojik belirti ve iyimserlik düzeylerinin
anlamlı bir düzeyde açıklandığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Zihinsel Engelli Çocuk, Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Aile, Yaşam Doyumu,Psikolojik Belirtiler.

LABORATUVAR KONTROL YAZILIMI İLE TASARLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARININ BİLİŞİM DERSLERİ
ÜZERİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Öğr. Gör. Serhat Kılıçarslan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Öğr. Gör. Kemal Adem, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Bu araştırmada, Laboratuvar Kontrol Yazılımına göre tasarlanan öğrenme ortamının bilgisayar öğretiminde
Gaziosmanpaşa Üniversitesi lisans öğrencilerinin Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı dersini geçme başarılarına
etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Laboratuvar Kontrol Yazılımı olarak NetSupport School 11 versiyonu
kullanılmıştır. Araştırma, 2015–2016 Eğitim ve Öğretim yılı Güz dönemi Gaziosmanpaşa Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Tarih ve Türk Dili bölümü öğrencilerinden oluşan 160 denek üzerinde yürütülmüştür.
Denekler 80’er öğrenciden oluşan deney ve kontrol grubu olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kontrol grubu için
geleneksel öğrenme yöntemi olan projeksiyonla öğretim gerçekleştirilmiş olup deney grubunda ise aktif
öğrenme ortamında Laboratuvar Kontrol Yazılımı kullanılarak her iki gruba da Ofis programları (Kelime İşlemci
ve Sunum hazırlama) anlatılmıştır. Dönem sonunda her iki gruba aynı değerlendirme testleri uygulanarak başarı
oranları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda dönem sonu başarı klasik yöntem ile %20 olarak çıkarken,
aktif öğrenme ortamında Laboratuvar Kontrol Yazılımı kullanılarak dönem sonu başarı %40’a yakın sonuç
alınmıştır. Bu değerlendirmeler ışığında Laboratuvar Kontrol Yazılımı ile oluşturulan aktif öğrenme ortamında
öğrenim gören deney grubunun, geleneksel öğrenme ortamında öğrenim gören kontrol grubuna göre daha
başarılı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu durum öğrenme ortamlarında Laboratuvar Kontrol Yazılımının etkili
olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Laboratuvar Kontrol Yazılımı, NetSupport School, Öğrenme ortamı, Bilgisayar öğretimi
_____________________________________________________________________________________________________121

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
_____________________________________________________________________________________________________

“A SURVEY ON VOCABULARY LEARNING STRATEGIES: A CASE OF KIRKLARELI UNIVERSITY STUDENTS”

Okt. Ayfer Tanış, Kırklareli Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr Özge Tuçe Gökalp, Kırklareli Üniversitesi
Öğr. Gör Ferrah Nur Dündar, Kırklareli Üniversitesi
Learning vocabulary is considered as an indispensable part of language learning and production as limited
knowledge of vocabulary results in learner difficulties in production as well as comprehension of language.
Concerning the complexity of this issue, vocabulary learning strategies, as a part of language learning
strategies, seem to be very crucial in language learning and consequently being aware of these strategies is
important for both teachers and students. In that sense, this study mainly represented different vocabulary
learning strategies applied by foreign language learners. The main objective of the study was to investigate and
find out the frequency of using vocabulary learning strategies among foreign language learners according to
their gender. In the study, vocabulary learning strategy questionnaire (VLS) was administered to the students
enrolled at Faculty of Theology in Kırklareli University in the second semester of 2015-2016 Academic Years.
“Demographic Information Form” was also applied as a data collection instrument. SPSS (Statistical Package for
the Social Sciences) was used in order to analyze the findings in the regards. The results of the study indicated
what kind of vocabulary learning strategies were the most frequently used or the least commonly applied
among the foreign language learners. In this context, whether meta-cognitive, determination, social, memory
or cognitive strategies were preferred by learners was examined and determined in this study.
Keywords: Vocabulary Learning strategies, determination, cognitive, metacognitive, memory, social strategies

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE UMUT DÜZEYİ İLE KENDİNİ TOPARLAMA GÜCÜ DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ

Öğretmen Ali ÇETİNKAYA, MEB
Bu çalışma, lise öğrencilerinin umut düzeylerinin kendini toparlama gücünü yordamadaki rolünü araştırmayı
amaçlamaktadır. Bu çalışmanın diğer amacı, lise öğrencilerinin umut düzeyleri arasındaki farklılıkları cinsiyet,
akademik başarı, yaş, aile gelir durumu, anne-baba eğitim durumu, ikamet, aile tipleri, kardeş sayısı, algılanan
akademik başarı, okul hakkındaki tutum ve algılanan sağlık durumu açısından incelemektir. Çalışma grubu
Afyonkarahisar ili Çay ilçesinde lise öğrenimine devam eden 14-19 yaşları arasındaki 151 kız (%50.2) ve 150
erkek (%49.8) olmak üzere toplam 301 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplamak amacıyla araştırmacı
tarafından geliştirilen Demografik Bilgi Formunun yanında, Psikolojik Sağlamlık ve Ergen Gelişim Ölçeği
(WestEd, 1999; Gizir, 2006), Çocuklarda Umut Ölçeği (Snyder ve ark., 1997; Atik ve Kemer, 2009) kullanılmıştır.
Verilerin çözümlenmesinde SPSS 16.0 paket programından yararlanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde ise
bağımsız t-testi, Kruskal Wallis H testi, Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı ve regresyon analizi
kullanılmıştır. Araştırma bulguları, umut düzeyi yüksek olan öğrencilerin kendini toparlama güçlerinin de yüksek
olduğunu göstermektedir. Ayrıca araştırmada lise öğrencilerinde umut düzeyi cinsiyete, yaşa, aile gelir
durumuna, anne-baba eğitim durumuna, ikamete, aile tiplerine ve kardeş sayısına göre farklılaşmazken,
akademik başarıya, algılanan akademik başarıya, okul yönelik tutuma ve algılanan sağlık durumuna göre anlamlı
bir farklılık göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Umut, kendini toparlama gücü, lise öğrencileri, demografik değişkenler
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BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI: KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) EĞİTİM BİLİMLERİ TEST
MADDELERİNİN DERSLERİNE, KONULARINA VE BİLİŞSEL ALAN DÜZEYLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Doç.Dr.Gülşah BAŞOL,
Öğr.Gör.Uğur SARUHAN

Bu çalışmanın amacı KPSS’de Eğitim Bilimleri alanında sorulan test maddelerinin derslere, konularına ve
Yenilenmiş Bloom Taksonomisindeki düzeylerine göre tespit edilmesi, analizlerinin yapılması ve bu yolla sınavın
kapsam geçerliliğinin değerlendirilmesidir. Ayrıca KPSS’nin eğitim bilimleri test maddelerinin içeriğinin YÖK
tarafından belirlenmiş olan “Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programında” okutulan öğretim
programıyla ne derece örtüştüğünün saptanmasıdır. Bu çalışmada 2008-2016 yılları arasındaki 960 adet KPSS
Eğitim Bilimleri test maddesi doküman analizi metodu ile incelenmiştir. İlk olarak KPSS eğitim bilimleri
alanındaki test maddelerinin derslere göre ağırlıkları tespit edilmiştir. İkinci aşamada konulara göre her dersten
çıkan test maddeleri yoğunluk sırasına göre verilmiştir. Üçüncü aşamada YÖK eğitim fakültesi öğretmen
yetiştirme lisans programı öğretim programındaki derslere göre KPSS eğitim bilimleri test maddelerinin dağılımı
özetlenmiştir. Test maddelerinin yenilenmiş Bloom taksonomisine göre bilişsel gelişim alanında Hatırlama,
Anlama, Uygulama, Analiz, Değerlendirme, Sentez(Yaratma) basamaklarından nerede olduğunun belirlenmesi
mevcut çalışmanın dördüncü ve son aşamasını oluşturmaktadır. KPSS Eğitim Bilimleri testinde en çok ölçülen üç
alanın toplam madde sayısının %24.3 ile Öğretim Yöntem ve Teknikleri, %23.1 ile Öğrenme Psikolojisi ve %14.8
ile Rehberlik olduğu görülmektedir. Yenilenmiş Bloom taksonomisine göre KPSS eğitim bilimleri test maddeleri
en fazla %52.5 ile anlama basamağında sorulmuştur. Bu çalışmayla eğitimciler KPSS içeriğinin ne derecede
eğitim fakültelerinde okutulan öğretim programıyla örtüştüğü hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaklardır.
Ayrıca çalışmanın KPSS’nin gelecek uygulamalarında kapsam geçerliğinin arttırılması yönünde ÖSYM’ye yol
gösterici olacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte çalışmanın öğrencilere neleri bilmeleri gerektiği ve hangi
derslere çalışmaları gerektiği konusunda bilgi vererek KPSS’de daha iyi bir test çözücüsü olmaları, dolaysıyla test
akıllılığı (test wiseness) kazanmaları yönünde yardımcı olması amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: KPSS Eğitim Bilimleri, Öğretmen Ataması, Yenilenmiş Bloom Taksonomisi, İçerik Analizi
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OKUL TÜKENMIŞLIĞI İLE ÖZNEL İYI OLUŞ ARASINDAKI İLIŞKININ YAPISAL EŞITLIK MODELI ILE İNCELENMESI

FURKAN KAŞIKCI, Bayburt Üniversitesi
Doç. Dr. İSMAİL SEÇER, Atatürk Üniversitesi

Amaç: Sağlıklı bir birey, Dünya Sağlık Örgütü tarafından fiziksel, sosyal ve ruhsal açıdan tam bir iyi olma hali
olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlamadan da anlaşılacağı gibi sağlık sadece fiziksel iyilik hali olarak
görülmemekte buna ek olarak sosyal ve psikolojik boyutlarıyla bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Ülkemiz
eğitim kademelerinin her aşamasında bir üst kademeye geçmek amacıyla öğrenciler bir ya da birkaç sınavdan
başarılı olması gerekmektedir. Öğrenciler bu merkezi sınavlara ek olarak okuldaki görev ve sorumlulukları (ödev
yapma, sınıfını geçme gibi.) ve ailesinin beklentilerini yerine getirmek gibi çeşitli stres faktörleri ile karşı karşıya
gelmektedir. Bu durumun öğrencilerin psikolojik sağlığını olumsuz etkilemesi muhtemeldir. Öğrencilerin bu
süreçlerden olumsuz etkilenmelerinin bir sonucu olarak son yıllarda özellikle okul tükenmişliği kavramının ön
plana çıktığı görülmektedir. Tükenmişlik ağırlıklı olarak mesleki yaşam için düşünülen bir kavram olmasına
karşın öğrencilik faaliyetinde okul odaklı görev ve sorumlulukların süreklilik gösteriyor olması ve bireyin bunları
yerine getirmesine yönelik beklentilerin bulunması, yüksek beklentiler ve başarı baskısı gibi sebeplerden dolşayı
öğrencilik faaliyetinin bir iş olarak ele alınması yönünde görüşler ağırlık kazanmaya başlamıştır (Schaufeli ve diğ.
2002; Salmelo-Aro, Savolainen ve Holopainen, 2008; Salmela-Aro, Kiuru, Leskinen ve Nurmi, 2009; Aypay ve
Eryılmaz, 2011; Secer ve Gencdoğan, 2012; Seçer, Halmatov, Veyis ve Ateş, 2013; Özdemir, 2015). Okul
tükenmişliği, öğrencilerin okulun taleplerine karşı yetersizlik hissetmesi buna bağlı olarak okula karşı olumsuz
tutum geliştirerek okula aidiyetlerinin azalması durumu olarak tanımlanabilir. (Fredricks, Blumenfeld ve Paris,
2004; Salmela-Aro ve ark., 2009; Schaufeli, Salanova, Gonzales-Roma ve Bakker, 2002). Okul tükenmişliğinin
öğrenciler üzerinde birçok yönden olumsuz etki bırakması muhtemeldir. Okul tükenmişliğinin olumsuz
etkilerinden biri olarak öğrencilerin öznel iyi oluş algılamaları gösterilebilir. Öznel iyi oluş, bireyin hissettiği
olumlu duygulanım düzeyi ile kendi yaşamını bilişsel ve duygusal olarak olumlu değerlendirme derecesi olarak
tanımlanmaktadır (Cheng & Furnham, 2004; Abdel-Khalek, 2006). Bu yönüyle okul tükenmişliğinin öğrencilerin
öznel iyi oluş algılamaları açısından önemli bir risk kaynağı olduğu düşünülmektedir. Başka bir deyişle
öğrencilerde okul tükenmişliğinin artmasına bağlı olarak öznel iyi oluş algılamaların da önemli bir düşme olacağı
düşünülmektedir. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinde okul tükenmişliğin öznel iyi oluş
üzerindeki yordayıcı rolünü incelenmektir. Yöntem: Bu çalışma, lise öğrencilerinde okul tükenmişliği ile öznel iyi
oluş arasındaki ilişkiyi inceleyen ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. İlişkisel tarama modelleri iki ve
daha fazla değişken arasında ki ilişkilerin betimlendiği ve derinlemesine analiz edildiği araştırmalardır (Karakaya,
2011). Araştırmanın çalışma grubu Erzurum il merkezinde öğrenim gören 530 lise öğrencisinden oluşmaktadır.
Araştırmanın örneklem büyüklüğü hesaplanırken % 99 güven aralığı referans alınmıştır. Araştırmanın örneklem
yöntemi ise uygun örneklemedir. Uygun örnekleme, evren elemanlarının hepsine ulaşmayı imkânsız kılan
durumlarda kullanılan ve araştırmacının örneklem elemanlarına kolaylıkla ulaşabileceği örnekleme türüdür
(Bayram, 2009). Araştırma sürecinde veri toplamak için iki farklı ölçek kullanılmıştır. Bunlar Seçer ve diğ. (2013)
tarafından Türkçeye uyarlanan Okul Tükenmişlik Ölçeği ve Eryılmaz (2009) tarafından geliştirilen Öznel İyi Oluş
Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada veri analizi için korelasyon ve yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Yapısal
eşitlik modelinde çoklu uyum indeksleri olan RFI, CFI, NFI, NNFI, IFI, GFI, AGFI, SRMR ve REMSEA kullanılmıştır
(Marcoulides ve Schumacher, 2001). Bulgular ve Yorum: Araştırmadan elde edilen bulgular okul tükenmişliği ile
öznel iyi oluş arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. Ayrıca, okul tükenmişliğinin öznel
iyi oluşu anlamlı olarak yordadığı ve okul tükenmişliğinin öznel iyi oluş açısından önemli bir risk kaynağı olduğu
söylenebilir. Sonuç ve Öneriler : Bu araştırmada çalışma grubunu lise düzeyindeki öğrenciler oluşturmaktadır.
Bundan sonraki araştırmacılar bulguların genellenebilirliğini arttırmak için ilkokul, ortaokul ve üniversite
düzeyinde de araştırmalar yapabilir.
Anahtar Kelimeler: Okul tükenmişliği, öznel iyi oluş, yapısal eşitlik modeli
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “DEPREM” KAVRAMINA YÖNELİK ALGILARININ METAFOR ANALİZİ
İLE İNCELENMESİ
Kâmile ÖZER AYTEKİN
Hüseyin AYTEKİN
Bu araştırmanın temel amacı okul öncesi öğretmen adaylarının “deprem” kavramına ait algıları metaforlar
aracılığı ile incelemektir. Araştırmaya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Temel
Eğitim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı’ nda eğitim alan 59’u 1. Sınıf, 97’ i 2. Sınıf, 119’si 3. Sınıf ve 95’ si 4.
Sınıf olmak üzere toplam 370 normal ve ikinci öğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri her
öğrenciye “deprem ………..gibidir; çünkü……………” cümlesinin tamamlanmasıyla elde edildi. Elde edilen verilerin
analizi ve yorumlanmasında içerik analizi tekniği kullanıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adayları
toplam 358 geçerli metafor meydana getirmiştir. Bu metaforlar ortak özelliklerine göre 15 farklı kavramsal
kategoriye ayrılmıştır. Buna göre %17,32’ si doğadan kaynaklı oluşumlar, % 14,52’ si istenmeyen durum, %10,35
‘ i dini inanış, dini sembol , %9,77’ si gerçek olmayan, hayal, %7,54’ ü afet, %6.98’ i sağlık problemi, %5,58’ i
beklenmedik durum, %5,30’ u varlık, %4,75’i insan kaynaklı yok ediciler, %4,47’ si belirsizlik, %3,91’i yakıcı,
%3,35’ i sallanan, %3,07’ si hatırlatıcı, %2,23’ü umutsuzluk, %0,84’ü insani nedenler kategorilerine ait
metaforlar üretmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Öğretmen Adayları, Deprem, Metafor.
The main purpose of the study is to examine the pre-school candidate teachers’ perception related to the
concept of “earthquake” through metaphors. The participants of the study are 370 students attending regular
and evening education programmes at Necmettin Erbakan University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education,
Basic Education Department, Preschool Education. 59 of the students are in the first class, 97 of them are in the
second class, 119 of them are in the third class, and 95 of them are in the fourth class. Data is gathered from
each student’s completing the statement “earthquake is like .........; because .............” Content analysis
technique was used to analyse and interpret the data. According to the results of the study, candidate teachers
created a total of 358 valid metaphors. These metaphors were classified under 15 different conceptual
categories in relation with their common features. At the end of the research, it was found that 17.32% of the
participants produced metaphors as ‘natural events’, 14.52% of them produced as ‘undesirable situations’,
10,35% of them as ‘religious beliefs, religious symbols’, 9,77% of them as ‘unreal events, dreams’, 7.54% of
them as ‘disasters’, 6.98% of them as ‘health problems’, 5.58% of them as ‘unexpected situations’, 5,30% of
them as ‘existence’, 4.75% of them as ‘destructive events related to human beings’, 4.47% of them as
‘uncertainty’ 3,91% of them as ‘burning events’, 3.35% of them as ‘swinging events’, 3.07% of them as
‘reminder events’, 2.23% of them as ‘despair’, and 0.84% of them as ‘humanitarian reasons’
Keywords: Okul Öncesi Öğretmen Adayları, Deprem, Metafor.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ AÇISINDAN
İNCELENMESİ

Doç.Dr. Coşkun Arslan
Kübra Şener

Bu araştırmada amaç; ortaokul öğrencilerinin, umutsuzluk düzeylerinin problem çözme becerilerinin açısından
incelenmesidir. Araştırmada 239’u kız ve 231’i erkek olmak üzere 470 ortaokul öğrencisi üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri ve Beck umutsuzluk ölçeği
kullanılmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizlerinde tanımlayıcı istatistikler, pearson momentler çarpım
korelasyonu ve çoklu doğrusal regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; umutsuzluk ile
problem çözmeye güven, özdenetim ve kaçınma arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca
problem çözme becerilerinin umutsuzluğu anlamlı düzeyde açıkladığı ortaya çıkmıştır.
Anahtar kelimeler: ortaokul öğrencileri, umutsuzluk, problem çözme
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARINA GÖRE ÖĞRETMEN EĞİTİMCİSİNDE OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER NELERDİR?

Doç.Dr Ayşe Mentiş Taş, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Eğitim kalitesinin belirlenmesinde öğretmenlerin etkisi büyüktür. Bir öğretim kurumunda çalışan öğretmenler
gerekli niteliğe ve standartlara sahip değillerse, öğretimden beklenen verim sağlanamaz. Dolayısıyla öğretim
kurumunun başarısı öğretmenlerin meslek öncesinde nitelikli olarak eğitilmelerine, meslek içinde de kendilerini
geliştirmelerine bağlıdır. Öğretmenlerin meslek öncesinde aldıkları eğitimin kalitesi ise kendilerine ders veren
öğretmen eğitimcilerinin kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Bu noktadan hareketle öğretmen adaylarının öğretmen
eğitimcisinde olmasını istediği özellikler araştırma konusu olmuştur. Araştırma nitel bir araştırmadır. Veriler
araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan anket ile elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma
grubunu Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Bilim Dalında okuyan
öğretmen adayları oluşturmuştur. Bu araştırmada öğretmenlerin görüşleri açık uçlu sorulardan oluşan anket ile
yazılı olarak alındığı için, verilerin analizinde bir nitel araştırma tekniği olan “içerik analizi” yöntemi
kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının öğretmen eğitimcisinde olmasını istediği
özellikler kişisel ve mesleki özellikler kategorileri altında toplanmıştır.
Anahtar keimeler: Öğretmen Eğitimcisi, Öğretmen, Öğretmen Adayı

LOCATION SELECTION BASED ON ANALYTIC HIERARCHY PROCESS: TEXTILE INDUSTRY EXAMPLE IN ISTANBUL

Serkan Kurtman
Sevda Özbek

Location selection is a strategic decision for every business. As possible transfer elsewhere after the facility is
installed in an unsuitable place may lead to very high costs, that’s why such investment has to be done with
scientific feasibility work. Thus, if there is more than one alternative for investors, multi-criteria decisionmaking methods and decision-making processes come into play. One of these methods, analytic hierarchy
process, is an approach for decision-making that allows priorities of a person or a specific group to be
considered as both quantitative and qualitative. Problem structures in this approach, composed of grades for
understanding the situations and solving problems, are formed as hierarchical structure. The relationship
between grades should be used and analyzed to handle the problems. Determining acceptable margins and
making a decision within these margins while choosing between alternatives is another expression of analytic
hierarchy process. In this study, theoretical background of analytic hierarchy process is explained with its
solution phase and the research is conducted to make a location selection decision for textile industry in
Istanbul. A survey is applied to randomly selected textile firms on several criteria for location selection and they
are asked to evaluate each criterion considering importance. Having applied analytic hierarchy process to
results, weight of each criterion is calculated. After making dual comparisons of criteria based on regions of
Istanbul (in this study Istanbul is separated into 3 regions which are Europe-I, Europe-II and Asia according to
geographical distribution of textile firms), best site location region for a new textile firm is tried to be
determined.
Keywords: Analytic Hierarchy Process, Multi-Criteria Decision Making, Plant Location Decision, Textile Industry
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YAŞLI BİREYLERDE TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI

Arş.Gör. Demet Çelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Dünyada doğurganlık hızındaki düşme, sağlıklı beslenme, sağlık hizmetlerine ulaşımın kolaylaşması, bilimsel ve
teknolojik alandaki gelişmelerin etkisi ile beklenen yaşam süresi artmıştır (Küçükgüçlü ve ark., 2011). Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ), 2013 yılında 842 milyon olan yaşlı nüfusunun 2050 yılında 2 milyara ulaşacağı
varsaymaktadır (WHO,2013). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılı verilerine göre; yaşlı nüfusun toplam
nüfus içerisindeki oranı % 8.2’dir. Bu oranın 2023 yılında % 10.2, 2050 yılında % 20.8, 2075 yılında ise % 27.7’ye
yükseleceği tahmin edilmektedir (TÜİK, 2015). Yaş ile birlikte mevcut kronik hastalık sayısının artması, reçete
edilen ilaçların yanı sıra reçetesiz ilaç kullanımının ve alternatif tedavilerin yaygınlığının artması söz konusudur
(Şarışen & Çalışkan, 2005). Tamamlayıcı ve alternatif tedavi (TAT) uygulamaları günümüzde dünyada birçok
hastalığın tedavisinde hastalar tarafından gelişmiş tıpa alternatif olarak kullanılmaktadır (Küçükdağ, 2015).
Tamamlayıcı tedavi; hastalık semptomları ve ilaçların yan etkilerini azaltmak, fiziksel ve psikolojik destek
sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. Alternatif tedavi ise, bilimsel tıbbı uygulamalar yerine yapılan ve etkisi
bilimsel olarak kanıtlanmamış tedavilerdir (Molassiotis, 2005). Kanıta dayalı, karşılaştırmalı ve yöntemleri
kapsayan modern tıbbın geçerliliği etkin olsa da son yıllarda ilaçlarla meydana gelebilen ciddi yan etkilerin yol
açtığı sorunlar, bazı kronik hastalıkların kesin sonuç tedavisinin olmayışı ya da uzun olması gibi birçok etmene
bağlı olarak TAT popüler duruma gelmiştir (Arı & Yılmaz,2016) . Yaşlıların TAT yöntemlerini genellikle sağlıklı
olmak, ağrı yönetimi, semptom yönetimi sağlayarak yaşam kalitelerini arttırmak için de kullandıkları
bildirilmektedir (Kanodia ve ark, 2010). 22.07.2016-01.08.2016 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından
konu ile ilgili tarama yapıldıktan sonra; tam metin Türkçe ve yabancı makalelerden, kitap bölümlerinden
yararlanılarak bu derleme hazırlandı. Dedeli ve Karadakovan ‘ın (2011) yılında yaptığı araştırmada yaşlıların
%51.5’inin üç ya da daha fazla ilaç kullandığı, ilaç kullanımlarına ilave olarak % 62.1’i bitkisel ürünler
kullanmakta, %54.3’ü de alternatif tedavi uyguladığı tespit edilmiştir. Oldendick ve ark.(2000) yılında yaşlıların
da dahil olduğu araştırmada %51’inin ömürleri boyunca, %44’ünün de son bir yılda tamamlayıcı ve alternatif
tedavileri uyguladığı belirlenmiştir. Şayir ve arkadaşlarının (2014) yılında yaşlılar üzerinde yaptığı araştırmada %
59’u bitkisel ürünleri ve karışımları kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. Schnabel ve arkadaşlarının (2014)
çalışmasında yaşlılarda en çok takviye ürünler, bitkisel tedavi, harici preparat kullanımının yaygın olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Yaşlılarda TAT kullanımının oldukça fazla olması sağlık çalışanlarının konu ile ilgili
bilgisinin olmasını gerektirmektedir(Moses.,2005). Tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin hastaya
etkileri, zararları konusunda eğitimler düzenlenmelidir. Sağlık çalışanlarının bilgisi olmadan kullanılmaması
konusunda hastalar bilinçlendirilmelidir.
Anahtar keimeler: Yaşlı birey, Tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımı, ilaç kullanımı

WHICH NUTRIENTS IN THE LEAF DECREASE LINEARLY AS FRUIT LOAD INCREASES IN APPLES? A PRELIMINARY
STUDY

Dr Ersin Atay TAGEM, Meyvecilik Araştırma Enstitüsü, Eğirdir/Isparta
The effects of fruit load on leaf nutrient concentration was examined in a 5-year-old ‘Golden Delicious’/‘M.9’
apple orchard located in the West Mediterranean Region of Turkey. The aim was to explore which nutrients in
the leaf decrease linearly as fruit load increases. Following physiological fruit drop in the last week of May,
trees were hand-thinned to obtain three different fruit load densities corresponded to 3.4, 3.9 and 5.1 fruit per
cm2 of trunk cross-sectional area (TCSA) at harvest. Leaf samples for nutrient contents analyses were collected
in the last week of July. The concentrations of macronutrients and micronutrients were determined. As fruit
load increased, potassium and manganese concentrations decreased correspondingly. The obtained results,
while preliminary, suggest that the potassium level (1.39±0.02%) at the highest fruit load density as adjusted
here was nearing its severe deficiency thresholds (~1%).
Keywords: apple, fertilization, fruit density, malus x domestica, nitrogen
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A MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION MODEL FOR ENVIRONMENTALLY SENSITIVE REVERSE SUPPLY CHAIN
NETWORK

Belkız Torğul
Figen Balo
Lütfü Şağbanşua

Natural resources and increasing environmental pollution which is rapidly exhausted is damaging the quality of
life greatly. So, businesses began to transform their supply chains into a more environmentally sensitive
building and adopt green supply chain management in order to design less polluting production systems,
reduce waste, manage environmental risks and move awareness of social responsibility. Today, concept of
green supply chain management whose applications are effectively increasing has become more important the
results of the company obtain the competitive advantage. In this paper, we study a reverse supply chain
network design problem with environmental concerns. A multi-objective optimization model is developed for
reverse supply chain network. This model purposes minimizing total emissions of harmful gases (CO2) besides
minimizing total cost. An illustrative example has been performed to show the applicability of the proposed
model.
Keywords: Green logistic, Multi-objective optimization, Mixed integer linear programming, Network design,
Reverse supply chain

0-36 AYLIK ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ÇOCUKLARI İLE OYUN OYNAMA DURUMLARININ İNCELENMESİ:
KONYA İL ÖRNEĞİ

Öğr.Gör.Elif Türel Bor
Doç. Dr. Ender durualp
Bu araştırmanın amacı; 0-36 aylık çocuğu olan annelerin çocukları ile oyun oynama durumlarını incelemektir.
Araştırmada genel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya kreşe devam eden ve etmeyen çocukların gönüllü
anneleri dâhil edilmiştir. Buna göre araştırma toplam 109 anne ile gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmacı
tarafından hazırlanan “Aile Tanıtım Formu” ve “Oyun Formu” ile toplanmıştır. Bu formlar yaş gruplarına ve
çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak 0-12, 13-24, 25-36 aylık çocukların annelerine uygulanmak üzere
üç gruba ayrılmıştır. Oyun Formu “ara sıra, çoğunlukla, her zaman, hiçbir zaman” olmak üzere dörtlü likert tipi
olarak hazırlanmıştır. Formda ek olarak annelerin çocukları ile oynadıkları oyunlarına özelliklerine yönelik olarak
iki açık uçlu soru yer almaktadır. Verilerin analizinde yüzde ve frekans kullanılmıştır. Araştırmada, 0-12 ay
bebeği olan annelerin en fazla “cee-ee” oyununu tercih ettiği, 13-24 ve 25-36 aylık çocuğu olan annelerin en
fazla diğer çocuklarla oynamasına fırsat verdiği belirlenmiştir. Türkiye’de bu konuyla ilgili çalışmaların daha fazla
yapılması gerekmektedir.
Keywords; bebek-çocuk, anne, oyun
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TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL VE İŞİTSEL MATERYAL KULLANIMI

Necati Kirazlı
Murat ateş

Dünyadaki teknolojik, bilimsel, sosyal ve politik gelişmeler iletişim gereksinimini doğurmakta ve bu nedenle
insanlar anadillerinden ayrı bir dil öğrenme ihtiyacı hissetmektedirler. Avrupa ile sosyal, politik ve coğrafi
yakınlığı, Arap coğrafyası, Kuzey Afrika, Kafkaslar, Uzak Asya ile tarihsel, dini ve kültürel bağlarımız ayrıca Türk
cumhuriyetleri ile aramızdaki kardeşlik bağı Türkiye Türkçesine olan ilgiyi son dönemlerde çok artırmıştır. Diğer
taraftan Türkçe öğretiminin devlet eliyle ve devlet kurumlarınca desteklenmesi Türkçe öğretimine ciddi
anlamda hız vermiştir. Türkçe öğrenmeye karşı oluşan bu ilgi ve Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimi
politikaları çerçevesinde oluşan durumda yeni ve etkili dil öğretimi yöntemleri-tekniklerinin geliştirmesi, dil
öğretimi alanında yetkin uzmanlar yetiştirilmesi ve amaca uygun öğretim materyalleri hazırlanmasını
gerektirmiştir. Bu çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde görsel ve işitsel ders materyallerinin
önemine ve kullanımlarına değinilmiş, konu ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Türkçe öğretimi, Yabancı Dil Öğretimi, Eğitim Materyali

YENI ÜMİTVAR ELMA GENOTİPLERINDE MUHAFAZA SÜRESİNCE MEYVE KALİTESİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Dr. Nilgün Atay, Meyvecilik Araştırma Enstitüsü
Dr. Ersin Atay, Meyvecilik Araştırma Enstitüsü
Dr. Şerif Özongun, Meyvecilik Araştırma Enstitüsü
Bay Turgay Seymen, Meyvecilik Araştırma Enstitüsü
Elma ıslahçıları yeni çeşit elde ederken mevcut popülasyonlarında çok sayıda özelliği incelemek
durumundadırlar. Özellikle meyve kalitesi gibi içerisinde çok sayıda unsuru içeren kompleks özelliklerin daha
kolay ölçülebilmesi için çalışmaların belli aşamalarla yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada daha önce duyusal
analizler yardımıyla hem görünüm hem de yeme kalitesi açısından ümitvar olarak belirlenen 6 genotipin (‘91’,
‘109’, ‘177’, ‘63’, ‘120’ (Kaşel 37 x Delbarestivale) ve ‘368’ (Kaşel 41 x Williams’ Pride’)) muhafaza süresince
meyve kalite parametrelerindeki değişimlerin incelenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca meyve kalitesine ilişkin
objektif veriler elde edebilmek için genotiplere ait bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerde incelenmiştir. Yapılan
değerlendirmeler sonucunda 6 genotip içerisinde özellikle depolama sonrası meyve eti sertliği, toplam suda
çözünür kuru madde miktarı (SÇKM) ve duyusal özellikler dikkate alındığında sadece ‘109’ ve ‘120’ nolu tiplerin
‘Amasya’ elmasına kıyasla daha iyi sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. ‘63’, ‘91’ ve ‘368’ nolu tiplerde sertlik,
sululuk ve gevreklilik gibi tekstürel özellikler açısından depolama sonrası önemli kayıplar saptanmıştır. Yine
‘177’ nolu tipte aroma kaybının çok yüksek olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla çalışmanın etkinliğini arttırabilmek
amacıyla ‘63’, ‘91’, ‘177’ ve ‘368’ nolu tiplerin bu aşamada elenerek, ‘109’ ve ‘120’ nolu tiplerle seleksiyon
çalışmalarına devam edilmesinin daha uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Duyusal analizler, melezleme, yeme kalitesi, seleksiyon, Amasya elması
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GENÇ TÜKETICILERIN TÜKETICI HAKLARI KONUSUNDAKI BILINÇ DÜZEYLERININ İNCELENMESI ÜZERINE BIR
ARAŞTIRMA: AKDENIZ ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI

Öğr. Gör. Turan Şener, Akdeniz Üniversitesi

Tüketiciler her geçen gün artan rekabet nedeni ile işletmelerin yoğun tutundurma çalışmalarına maruz
kalmaktadırlar. İşletmelerin bu çalışmaları tüketicilerin satın alma davranışlarında daha fazla bilgili olma
durumunu zorunlu kılmaktadır. Özellikle teknolojik gelişmelerin tetiklemesiyle, alışverişlerin sanal ortamlarda
da yoğun bir şekilde yapılması, tüketicilerin satın alacakları ürün ve hizmetleri somut olarak görmeden
yapmalarına sebep olmaktadır. Bu durum ise tüketicilerin haklarının önemini arttırmaktadır. Çünkü tüketiciler
geleneksel yönetmelerin dışında farklı farklı ülkelerden, şehirlerden belki de ürünü görmeden alışveriş
yapmakta ve ürün satın alımından sonra ellerine geçmektedir. Bu şekilde yapılan alışverişlerde ise tüketici
aleyhine oldukça fazla vakıalar gerçekleşmektedir. Özellikle genç tüketicilerde yoğun olarak görülen bu duruma
dayanarak genç tüketicilerin tüketici bilinç düzeylerinin incelenmesi önemli hale gelmektedir. Bu çalışma genç
tüketicilerin bilinç düzeyleri hakkında bilgi toplamak ve genç tüketicilerin bilinç düzeylerini etkileyen faktörleri
belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca kamu kurumlarının, işletmelerin ve tüketici derneklerinin tüketici
hakları konusunda yaptıkları çalışmaların, genç tüketicilerin tüketici bilinci üzerindeki etkisinin ölçülmesi de
amaçlanmaktadır. Bu amaçlar için Akdeniz Üniversitesi öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen saha çalışmasında
yüz yüze anket metodu ile kullanılabilir 630 anket elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, genç
tüketicilerin sahip oldukları tüketici hakları konusunda bilgisiz oldukları, tüketici hakları eğitimi konusunda
eksikliklerin var olduğu ve tüketicilerin eğitim almadığı, tüketici derneklerinin çalışmalarının genç tüketiciler
tarafından takip edilmediği ve herhangi birine üye olunmadığı gibi sonuçlar elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Genç Tüketici, Tüketici Hakları, Bilinçli Tüketici, Tüketici Bilinci, Bilinç Düzeyi

Abstract: Due to competence, which decreases its density over consumers day by day, consumers are exposed
to businesses’ promotional activity. Such activities held by businesses push consumers to be more conscious
through their purchase attitudes. Especially with wide technologic improvement, dense purchases on virtual
platforms lead consumers to buy products ör receive services that they do not physychally experience.This
issue increases the importance of comsumer rights as consumers buy products even before seeing, from
several different locations such as cities or countriesin the contrary of traditional governing frame and
productd are only received by consumers after purchase process.Through such shopping processes, many
events out of countenance for clients occur. As the matter is is very prevalent among young consumers, is quite
important to analyze young consumers' conscious level of consuming consciousness.This study was conducted
with the aim of collecting data about young consumers’ consciousness level and factors to impact young
consumers’ consciousness level. As an addition, measuring the impact of studies conducted by public
enterprises, businesses and consumer associations on young consumers’ consuming consciousness is also
aimed in this study. On the purpose, 630 available survey sheets are gathered through face-to-face contact
survey method in the case study conducted on Akdeniz University students. According to findings of the study,
young consumers are ignorant on consumer rights they are granted, they have a lack of consumer rights
education, they do not attend in any training program, associations activities are not attended by young
consumers and there are not any members registered in these activities.
Keywords: Young consumer, Consumer Rights, Conscious Consumer, Consumer Awareness, Consciousness Level.
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THE EFFECT OF THE EXPERIMENT-ENRICHED DEMONSTRATION METHOD ON SEVENTH GRADE STUDENTS’
ACHIEVEMENT ON ELECTRICITY UNIT

Betül Aydın
Oktay Bektaş
Oktay Kızkapan
The purpose of this research is to examine the effect of demonstration method enriched with experiments and
the method proposed by ministry of national education are investigated on seventh grade students’
achievement on electricity unit. For this aim, quantitative research method was used. In this purpose; pre-test,
post-test control group quasi-experimental design was applied. The study continued four weeks in the
experimental group (36 students from 7-A and 7-B) and the control group (36 students from 7-C and 7-D) in
2015-2016 education year. Data was collected using the achievement test developed by researchers. Test was
consisted of 27 questions and Cronbach’s Alpha value was calculated as .85 for the test. Lesson plans were
prepared for two groups. In order to analyze whether there is a significant difference between post-test scores
of the experimental and control groups, one way variance analysis (ANOVA) was conducted. During the school
process, firstly, pre-tests were administered to see whether there is a significant difference between groups.
Secondly, the treatment of the study was implemented for four weeks. Finally, post-tests were conducted at
the end of the treatment. Based on the results, while the mean of achievement post-test score of experiment
group was 22.22, that of control group was 13.83. Students’ achievement test scores showed significant
difference in favor of the experimental group [F(3-68)=13.83, p<.05]. As a suggestion, the number of students
in the groups should be reduced in order to increase students’ participation during the implementation of
constructivist teaching strategies (e.g. demonstration).
Keywords: Science Education, Demonstration Method, Academic Achievement

HİDROKSİAPATİT KAPSÜLLENEN ALJİNAT KÜRECİKLERİ iLE SULU ÇÖZELTİLERDEN KROM (III) İYONLARININ
GİDERİMİ
Meruyert Kaygusuz
Kadriye Esen Erden
Nuray Olcay Işık
Su, geçmişte tükenmeyen bir kaynak olarak düşünülmekteydi. Teknolojinin hızla gelişmesi, kontrolsüz nüfus
artışı, endüstriyel alandaki gelişmeler ve ağır metal birikimi doğal kaynakların kirlenmesine neden olarak
günümüzün en önemli çevre sorunlarını oluşturmaktadır. Ancak, su kalitesinde ve miktarındaki azalma ile
ortaya çıkan artan su sıkıntısı, son yıllarda büyük sorun haline gelmeye başlamıştır. Deri sektöründe özellikle yaş
işlemlerin gerçekleştirildiği safhada çok fazla su kullanılmaktadır. Deri tabaklanması için yüksek oranda
kullanılan krom en önemli kirlilik kaynağıdır. Krom, kirlenmiş sularda hem katyon, hem de anyon olarak
bulunabilir. Cr(VI) güçlü bir okside edici ajan olup organik madde varlığında Cr(III)’e indirgenmektedir. Ayrıca
Cr(III) de aşırı oksijen varlığında Cr(VI)’ya oksitlenebilir ve çok toksik bir forma tekrardan dönüşmüş
olabilmektedir. Atık sularda toplam Cr(III) için izin verilen maksimum seviye 5 mg/L, Cr(VI) için 0.05mg/L’dir.
Krom bileşiklerinin yüksek miktarlarda alınması toksik bir etki oluşturarak burun, akciğer, mide ve bağırsaklara
zarar verebilmektedir. Bu nedenle hastalık etkeni oluşturan bu atık suların iyileştirilmesi ve kromun ekonomik
olarak sulu ortamdan uzaklaştırılması oldukça önemlidir. İlginç kimyasal ve fiziksel özellikleri nedeniyle,
hidroksiapatit, Ca10(PO4)6OH2, sadece kemikler ve dişler gibi sert dokuların ana bileşeni değil aynı zamanda
biyoseramik, adsorban ve katalizörolarak kullanılan bir malzemedir. Bu çalışmanın amacı hidroksiapatit (HA)
kapsüllenen aljinat kürecikleri ile sulu çözeltilerdeki Cr(III) iyonlarının giderimini incelemektir. Bu amaçla,
hazırlanan kompozit adsorbanın sulu çözeltilerden Cr(III) iyonlarının adsorpsiyonunu etkileyen fizikokimyasal
parametreler incelenmiş, karakterizasyonu yapılmış olup ve optimum koşullarda Cr(III) alım kapasitesi (qe) 2.77
mg/g olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar, sulu çözeltilerden Cr(III) iyonlarının adsorpsiyonunda,
hidroksiapatit kompozitlerinin ekonomik, etkili ve doğal bir adsorban olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
Anahtar kelimeler: words; Adsorpsiyon, Krom, Biyosorbent, Hidroksiapatit, Aljinat
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DETERMINATION OF SIXTH GRADE STUDENTS MISCONCEPTIONS ON THE LIGHT AND SOUND UNIT WITH
CONCEPT CARTOONS

Ebru Erdoğan
Oktay Bektaş
Oktay Kızkapan

Concepts enable us to understand physical and social world around us and communicate effectively. Since the
concepts are building stones of knowledge, a correct and complete education enables students to pass to
upper grade levels efficiently. Students’ deficiencies on the fundamental science concepts affect the transfer of
knowledge to new situations negatively. Hence, students have misconceptions on science concepts.
Misconception is defined as significant difference between someone’s understanding of a concept and mutual
scientific understanding of that concept. There are several methods to eliminate the students’ misconceptions.
One of these methods is concept cartoons. Concept cartoons are drawings used to make a sensation, to
encourage students to ask questions, to start classroom discussions and to trigger scientific thinking. Each
expression state by cartoon characters should be different. While one of the thoughts in cartoons represents
the scientific truth, others represent the students’ misconceptions. Different views on cartoons push students
to put forward an idea and classroom discussions. This study was conducted using qualitative research method.
60 students participated in this study. Seven concept cartoons about sound and light unit was filled by
students. Data analysis was executed using the content analysis. Based on the results, students had some
misconceptions on the unit. For instance, students thought that sound spreads in space. Also, they wrote that
sound spreads faster in gas medium than liquid and solid mediums. As a suggestions, students’ misconceptions
should be determined by conducting different research studies in order to promote meaningful learning in
science.
Keywords; Science Education, Concept Cartoons, Misconceptions

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ TESPİT EDİLMESİNE
YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Öğr.Gör. Tuncer Yılmaz Kafkas Üniversitesi
Arş.Gör. Bekir Gerekan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Bu çalışma ile Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin muhasebe dersine yönelik tutumlarının tespit edilmesi
amaçlanmaktadır. Araştırmada veri toplamak için 5’li likert ölçeğiyle tasarlanmış anket metodolojisi kullanılmış
ve toplamda 51 sorudan oluşmaktadır. Araştırmanın evreni 2015-2016 Eğitim – Öğretim döneminde Kafkas
Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında (MYO) muhasebe dersi alan öğrenci kütlesi oluşturmaktadır. Çalışmada
yer alan analizlerin geçerlilik ve güvenilirliğini sağlamak için 241 anket değerlendirmeye alınmıştır. Bu
anketlerden elde edilen verilere SPSS programı yardımıyla öncelikle verilerin normal dağılım gösterip
göstermediğine bakılmıştır. Daha sonra öğrencilerin demografik özellikleri ile verilerin geçerlilik ve
güvenilirliğine bakılmış, ankette yer alan boyutları belirlemek için faktör analizi yapılmış ve öğrencilerin
demografik özelliklerine göre bağımsız iki örneklem t-testi ile tek yönlü anova analizi uygulayarak elde edilen
bulgular detaylı bir şekilde yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe Dersi, Tutum, Meslek Yüksek Okulu MYO
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MANDA DERİLERİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE DİĞER DERİ TÜRLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Nuray Olcay IŞIK
Meruyert KAYGUSUZ
Ayşegül KOYUNCU OKCA

Deri sanayinin ham maddesi, ham deridir. Canlı hayvan, temel hedef olarak eti için kesilirken, yan ürün olarak
da deri üretimi gerçekleşmektedir. Kasaplık bir hayvanın kesimi sonucu, ham deri toplam hayvan değerinin çok
küçük bir oranını (%10) teşkil etmesine rağmen önemli bir ham madde olarak deri sektörünün temel girdisini
oluşturmaktadır. Ham deri üretiminin tek kaynağı hayvancılık olduğu için hayvan varlığı ve hayvancılıktaki
gelişmeler bu sektörü doğrudan etkilemektedir. Ham deri üretim miktarı; hayvan popülasyon sayısına ve kesim
niteliğine bağlıdır. Ülkelerin dış ticaret politikaları, ulusal gelir, nüfus, et tüketimi ve et fiyatları ile mevsimler,
ham deri üretimini etkilemektedir. Manda ise, günümüzde et, süt, deri, boynuz, süt ve et mamulleri, çeki gücü
ve nakliye amaçlı olarak önemli bir üretim kolunu oluşturmaktadır. Bu araştırmada; Türkiye’de manda canlı
hayvan varlığı, kesilen hayvan ve elde edilen ham deri sayısı, Türkiye’ de işlenen deri miktarı verilerek bunun
içerisinde özellikle mandanın yeri üzerinde durulacaktır. Bunun yanında, derilerin kıl yoğunluğunun yanı sıra ırk,
bölge, yaş, cinsiyet, beslenme, besi ortamı (ahır/doğal), iklim, yüzey alanı, kalınlık, ağırlık sınıfı, yağ hücresi
birikimi, ter bezleri, damarlar, derinin yapısını, böylelikle kullanım alanını ve özelliklerini belirlemektedir. Manda
derileri daha ziyade teknik derilerin imalatında kullanılmakla birlikte son zamanlarda doğal görünümün ön
planda tutulduğu yerlerde de kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada; manda derilerinin yapısal özellikleri
belirlenecek ve diğer deri çeşitleri ile karşılaştırılarak avantajları ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: deri sanayi, deri türleri, manda derisi, yapısal özellikler

OKUL ÖNCESI EĞITIMDE ORYANTASYON SÜREÇLERININ ZORLUKLARI ÜZERINE BIR DENEME

Arzu Bademli

İki yıl içerisinde ortalama 100 çocuğun okul öncesi eğitime başlama ve devam etme süreçleri incelenmiş;
çocukların okula başladıkları ilk 5 gün detaylı mercek altına alınmış ve oryantasyon dönemi içerisindeki tüm
dinamikler çeşitli metotlar denenerek tasniflenmiştir. Oryantasyon dönemlerinde yaşanılan zorluklar ve
kolaylıklar üzerine yapılan uzun süreli bir çalışmadır. Oryantasyon süreçlerini kolaylaştıracak bir 'oryantasyon
yayını' da tasarlanmış ve ana hatlarıyla kaleme alınmıştır. AKD KIDS İngilizce Anaokulu Kapadokya Şubesi'nde
öğrenim görmeye başlayan çocuklar örneklem olarak seçilmiş ve iki yıl boyunca gözlenmiştir.

Keywords: Okul Öncesi, Oryantasyon, Anaokulu
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AİLE LİDERLİK EĞİLİMİ VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER: EĞITIM FAKÜLTESI ÖĞRENCILERI
ÜZERINDE BIR ARAŞTIRMA
THE INFLUENCE OF FAMILY LEADERSHIP ORIENTATION OF EDUCATIONAL FACULTY STUDENTS ON ACADEMIC
ACHIEVEMENT

Nuri Baloğlu
Meryem Berrin Bulut

Bu çalışmanın amacı eğitim fakültesi öğrencilerinin sosyal, kültürel, ekonomik ve politik aile liderlik eğilimi algısı
ile akademik başarıları arasındaki ilişkileri tespit etmektir. Araştırma Orta Anadolu’da bir devlet üniversitesinde
yürütülmüştür. Araştırmaya eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan 250 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır.
Çalışmada verileri toplamak amacıyla Aile Liderlik Yönelimi Ölçeği, demografik bilgiler formu ve öğrencilerin
genel not ortalamaları kullanılmıştır. Verilerin analizinde nicel analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. Bulgular,
öğrencilerin en yüksek düzeyde ailedeki ekonomik liderliğin etkisi altında olduklarını, en düşük olarak da
ailedeki politik liderlikten etkilenmekte olduklarını ortaya koymaktadır. Araştırmada öğrencilerin başarı
ortalamalarının 3.03 olduğu; ailede algılanan ekonomik, sosyal ve kültürel liderlik eğilimleri ile başarı arasında
pozitif yönlü; politik liderlik eğilimi ile negatif yönlü anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. Ailedeki ekonomik ve
sosyal liderlik algısı ile başarı arasında cinsiyet durumuna göre manidar farklılıklar bulunmaktadır. Regresyon
analizi sonuçları ekonomik aile liderliğinin öğrenci başarısını 0.21 düzeyinde yordamakta olduğunu göstermiştir.
Bulgular alan yazın temelinde tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: aile, liderlik, aile liderliği, aile liderlik yönelimi, akademik başarı
The aim of this study is examining the relationship between family leadership orientation and academic
achievement of educational faculty students. This study was conducted at a state university in Central Anatolia.
In total of 250 students from educational faculty voluntarily participated in this study. Data were collected
using Family Leadership Orientation Scale, avarage grade point of students and demogprahic information form.
In analyzing the data, quantitative analysis techniques were used. Findings showed that students are most
influenced by economical family leadership orientation. This is followed by social and cultural family leadership
orientation. The leaset influenced family leadership orientation is political. The average grade point of the
students is 3.03. Althoguh, there is a positive correlation between economic, social and cultural family
leadership orientation and academic achievement, there is a negative correlation between political family
leadership orientation and academic achievement. There are statistically significant differences between the
gender of the students and economic and social family leadership orientation. According to the regression
analyses results, economic family leadership orientation predicts academic achievement 0,21. The findings are
discussed in the light of relevant literature and some suggestions are made.
Keywords: family, leadership, family leadership, family leadership orientation, academic achievement

AİLE LİDERLİK YÖNELİMİNİN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN
GÖRÜŞLERİ KAPSAMINDA BİR NİCEL ÇALIŞMA
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THE EEFECTS OF FAMILY LEADERSHIP ORIENTATION ON SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: A QUANTITATIVE
STUDY UNDER THE VIEWS OF COLLEGE STUDENTS

Meryem Berrin Bulut
Nuri Baloğlu

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin aile liderlik yönelimlerinin sosyal girişimcilik üzerindeki etkisi ele
alınmıştır. Araştırma Orta Anadolu’da bir devlet üniversitesinde yürütülmüştür. Çalışmaya bu üniversitesinin
eğitim ve fen edebiyat fakültelerinde değişik sınıf düzeylerinde öğrenim görmekte olan 200 öğrenci gönüllü
olarak katılmıştır. Çalışmada verileri toplamak amacıyla Aile Liderlik Yönelimi Ölçeği, Sosyal Girişimcilik Ölçeği ve
demografik bilgiler formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde nicel analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. Bulgular,
öğrencilerin ailede en çok ekonomik liderliğin etkisi altında olduklarını, sosyal girişimcilik olarak kendilerini iyi
düzeyde değerlendirdiklerini; aile liderliğinin genel olarak sosyal girişimciliği 0.20 düzeyinde yordadığını
ekonomik aile liderliğinin sosyal girişimcilik üzerinde 0.33 düzeyinde yordamsal etkisinin bulunduğunu
göstermiştir. Bulgular alan yazın temelinde tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: aile, liderlik, aile liderliği, aile liderlik yönelimi, girişimcilik

In this study, the effect of family leadership orientation of college students on social entrepreneurship is
discussed. This study was conducted at a state University in Central Anatolia. In total of 200 college students
who study at education and science and literature faculty at various grade levels voluntarily participated in this
study. Data were collected by Family Leadership Orientation Scale, Social Entrepreneurship Scale and
demographic information form. Data were analyzed by quantitative analysis techniques. The findings showed
that college students are more under influence of economical family leadership orientation and social
entrepreneurship score is good. In general, family leadership orientation predicts social entrepreneurship 0.20
and economical family leadership predicts social entrepreneurship 0.33. The findings are discussed on the basis
of relevant literature and some suggestions are made.
Keywords: family, leadership, family leadership, family leadership orientation, entrepreneurship
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YERELLEŞME BAĞLAMINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLÇE KOORDİNATÖRLÜKLERİ: ANTALYA ÖRNEĞI

Yrd. Doç. Dr. V. Alpay GÜNAL
Türk yerel yönetim sistemi 21. Yüzyılın başında,neo-liberal politikalar ve AB öngörüleri çerçevesinde reforme
edildi. 2004 yılında Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile başlayan reformda yerel yönetimler, merkezi yönetimin
başkent örgütlenmesi ve taşra uzantıları karşısında güçlenmiş gözükmektedir. Türkiye’nin köy, il özel idareleri
ve belediyelerden oluşan yerel yönetimleri arasında ise büyükşehir belediyeleri, 6360 sayılı yasanın çizdiği
çerçevede ‘2014 Mahalli İdareler Seçimleri’nden itibaren başat aktörler haline gelmişlerdir. Yasa optimal hizmet
sunumu için yerel yönetim sınırlarını mülki sınıra genişletmiş, büyükşehir belediyesine bütüncül planlama ve
örgütlenme yapma yetkisi tanıyarak; büyükşehiribütünşehire dönüştürmüştür. 6360 sayılı yasa, büyükşehir
belediyesi ile ilçe belediyesiarasında ya da ilçe belediyelerinin kendileri arasında kamu hizmetlerinin
yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda büyükşehir belediye meclisini yönlendirici ve düzenleyici kararlar
almaya yetkili kılmıştır. Bu yetkinin yerel yönetim birimlerinin birbirinden bağımsız yapısına ters düştüğü;
büyükşehir belediyesini, merkezi yönetimle ilçe belediyesi arasında yeni bir otorite haline getirdiği iddia
edilmektedir. 2014’ten günümüze kaldırılan il özel idarelerinin ve mahalleye dönüştürülen köylerin alan ve
insanına hizmet sunmasıgereken büyükşehir belediyesinin, çevreye ulaşmak için ilçelere hizmet birimi ya da
koordinatörlükler kurduğu görülmektedir. Bu birimlerin ve yöneticilerinin nitelikleri, çalışma esas ve usulleri,
kamu hizmeti sunmaktaki yeterlilikleri ve tarafsızlıkları akademide yeni başlayan bir tartışmadır. Bu çalışma,merkeziyetçiliğe karşı yerelleşme gibi sunulan düzenlemeyle- büyükşehir belediyesinin ilçe belediyeleri ve
mahalleye dönüşen köyler üzerinde ikinci bir merkez haline geldiği eleştirilerini önemseyerek; Antalya
örneğinde büyükşehir belediyesinin ilçe koordinatörlüklerinin yapı ve işleyişine odaklanacaktır.
Anahtar kelimeler: Belediye, Büyükşehir Belediyesi, Yerelleşme, İlçe Koordinatörlükleri

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE OKUL TÜKENMİŞLİĞİ İLE OKULA BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Prof. Dr. Ercan Yılmaz Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Atila Yıldırım Necmettin Erbakan Üniversitesi
Yücel Yılmaz, MEB
Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin okula bağlılıkları ile okul tükenmişlikleri; cinsiyet, sınıf, yaşadığı yer ve
başarı belgesi alma değişkenlerine göre incelenmiştir. Temel olarak “öğrencilerin okuldaki etkinliklere katılımı
ve kendilerini okulla özdeşleştirmeleri” (Finn ve Voelkl, 1993: 249) olarak tanımlanabilen okula bağlılık ile “şevk,
enerji, idealizm, perspektif ve amaç kaybı olup sürekli strese, umutsuzluğa, çaresizliğe kapana kısılmışlık
duygularına neden olan fiziksel, duygusal ve zihinsel bir tükenme durumu” (Pines and Aronson, 1988) olarak
tanımlanan okul tükenmişliği arasındaki ilişki incelenirken ortaokul seviyesinde öğrenim gören 459 öğrenci ile
çalışılmıştır. Araştırma verileri Okul Tükenmişlik Ölçeği ve Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği ile
toplanmıştır. Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği; Okula Bağlanma, Arkadaşlara Bağlanma ve
Öğretmene Bağlanma alt boyutlarından oluşmuştur.Okul Tükenmişlik Ölçeği; Duygusal Tükenmişlik,
Duyarsızlaşma ve Düşük Başarı Hissi alt boyutlarından oluşmuştur. Bu ölçekler ile toplanan veriler aritmetik
ortalama, standart sapma, t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile incelenmiştir. Yapılan analizler
sonucunda okula bağlanma ile okul tükenmişliği arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.
Okul tükenmişliğinin erkek öğrencilerde kız öğrencilere göre daha yüksek olduğu, okula bağlılığın ise tam tersi
olduğu görülmüştür. TEOG sürecinde olan 8. sınıf öğrencilerinde okul tükenmişliğinin yüksek, okula bağlılığın
düşük olduğu görülürken öğretmene bağlılığın da yine 8.sınıflarda düşük olduğu görülmüştür. İl merkezinde
yaşayan öğrencilerde okula bağlılığın düşük, okul tükenmişliğinin yüksek olduğu görülürken başarı belgesi
alamayan öğrencilerde de okul tükenmişliğinin yüksek öğretmene bağlılığın düşük olduğu görülmüştür. Bunlara
göre öğrencilerdeki başarısızlık, değersizlik ve mutsuzluk duygusu yerine her öğrencinin değerli ve başarılı
olduğu duygusu öne çıkarıldığında tükenmişlik duygusu yenileceği için okula olan bağlılık artacak bu da
arkadaşlara ve öğretmene bağlılığın artmasını sağlayacaktır.
Anahtar kelimeler: okula bağlılık, okul tükenmişliği, ortaokul
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TURIZM İŞLETMELERINDE BALANCED SCORECARD (BSC) VE UYGULAMALARI: İÇERIK ANALIZI (BALANCED
SCORECARD (BSC) APPLICATIONS IN TOURISM BUSINESSES: CONTENT ANALYSIS)

Ali Erbaşı
Saida Nur Özdemir

Bu araştırmanın amacı, stratejik yönetim araçlarından biri olan balanced scorecard’ın (BSC) turizm
işletmelerindeki uygulamasını esas alan makalelerin analizini yapmak ve böylece bu alandaki araştırmaların
eğilimini belirlemektir. Google Scholar aracılığıyla 1992-2015 tarihleri arasında turizm işletmelerinde BSC
uygulaması yapan makaleler taranmıştır. Bu kapsamda tespit edilen makaleler excell yardımıyla sınıflandırılmış
ve elde edilen 48 makale içerik analizine tabi tutulmuştur. BSC ile ilgili turizm alanında çalışması bulunan
yazarlar ve çalışma sayıları, çalışmaların yıllara göre dağılımı, yazarlar ve atıf sayıları, yayın dilleri, bu alanda en
fazla yayın yapan dergiler, en sık kullanılan anahtar kelimeler, başlıklarda kullanılan en sık kelimeler,
çalışmalarda uygulamaların yapıldığı yerler ve kullanılan BSC boyutları incelenmiştir. Elde edilen veriler, frekans
ve yüzde analizlerine tabi tutulmak suretiyle incelenmiştir. Elde edilen bulgular sayesinde, turizm işletmelerinde
BSC uygulamalarının yönelim ve eğilimi ortaya konulmaya çalışılmıştır.
The purpose of this study is to analyse the papers that based on the application of balanced scorecard (BSC) in
tourism businesses which is an element of strategic management and thus to determine the research
tendencies in this area. Via Google Scholar papers, which include BSC, applications in tourism businesses and
which were published between 1992-2015 were scanned. Within this scope, the confirmed papers were
classified with the help of excel programme and obtained 48 papers were subjected to content analysis.
Authors and their studies with BSC in tourism, distribution of the studies by years, authors and their attribution
numbers, language of the studies published, journals that published more studies in this area than others, the
most frequently used keywords in titles, the application places in the studies and the dimensions of BSC were
examined. Data obtained from the studies were analysed as frequencies and percentages. By virtue of the
findings obtained from the studies, overall tendency and of the BSC applications in tourism were tried to be
revealed.
Keywords: Balanced scorecard (BSC), turizm işletmeleri, içerik analizi.

BİREYLERİN DİNDARLIK DÜZEYLERİ İLE KİŞİLİĞİN KİŞİSEL VE SOSYAL UYUM BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİSİ

Mehmet Emin KALGI
Prof. Dr. Hasan KAYIKLIK

Bu araştırmanın amacı, bireylerin dindarlık düzeyleri ile kişiliğin kişisel ve sosyal uyum boyutları arasındaki
ilişkisini belirlemek ve bazı değişkenler açısından incelemektir. Genel tarama modelinde olan bu araştırmanın
verileri; Hacettepe Kişilik Envanteri, Dinsel Yaşayış Ölçeği ve geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ile elde edilmiştir.
Araştırmanın örneklemini, Şanlıurfa'nın Siverek ilçe merkezinde bulunan genel, mesleki ve imam-hatip
liselerinde okuyan ve random yolla seçilen 236 öğrenci oluşturmaktadır. Bunların %60.6'sı (143) kız, %39,4'ü
(93) ise erkektir. Ortaöğretim öğrencileri için öğrencilerin dindarlık puan ortalamaları 90.03 olarak bulunmuştur.
Bu öğrencilerin din-önem düşüncesi ve öznel dindarlık algısı değişkenleri öğrencilerin Hacettepe Kişilik
Envanteri kişisel uyum ve sosyal alt boyutundan aldıkları puanlara göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir.
Öğrencilerin dindarlık ile kişisel uyum puan otlamaları arasında negatif ve düşük düzey düzeyde (r= -,008 p=.91),
dindarlık ile sosyal uyum puan otlamaları arasında pozitif ve düşük düzey düzeyde (r= ,05 p=.45) bir ilişki
bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: kişilik, dindarlık, inanç, ibadet, ahlâk.
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TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERİ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM
GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI (ALS) SORULARININ İÇERİK ANALİZİ

Gülşah BAŞOL,
Rabia AMAÇ
Ş. Yusuf ERDOĞDU
Tuğba CAN, Yusuf SUNA

Çalışmanın amacı 2009 -2013 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Liseler ile bando astsubay hazırlama
okulunda öğrenim görecek öğrencileri seçme Sınavı (ALS)’de çıkmış matematik sorularının içerik analizinin
yapılmasıdır. ALS sekizinci sınıfta Mayıs ayı sonunda ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır. Bu sınavdaki
soruların, sınıf seviyesine, öğrenme alanlarına, alt öğrenme alanlarına, yenilenmiş Bloom taksonomisinin bilişsel
süreç boyutuna, Bloom taksonomisinin bilgi boyutuna ve bilişsel alan basamaklarına göre sınıflandırılmış;
sonuçlar frekans ve yüzdeler olarak rapor edilmiştir. Öğrenme alanları ve alt öğrenme alanları sınıflamasında
2009 yılı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programı baz alınmıştır. Araştırmada 150 adet matematik test
maddesi doküman inceleme metodu ile incelenmiştir. Sonuçlara göre test maddeleri ağırlıklı olarak yedinci ve
sekizinci sınıf seviyesindedir. Bilişsel süreç boyutunda ise maddelerin %71’inin uygulama basamağında olduğu,
yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre bilgi boyutundaki 150 maddenin %84’ünün işlemsel bilgi basamağında,
bilişsel alan kapsamında ele alınan maddelerin %72’siise uygulama basamağındadır. ALS kılavuzuna göre sınavın
kapsamı ilkokul ve ortaokul düzeyinde konuları kapsamaktadır. Buna göre bu sınav için Temel Öğretimden Orta
Öğretime Geçiş (TEOG) sınavındaki gibi belirli bir konu ve soru dağılımının olmadığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: içerik analizi, ALS, yeni Bloom taksonomisi

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZIK DERSİNDE MATERYAL KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Yrd. Doç. Dr Aylin Mentiş Köksoy, Ömer Halisdemir Okul Öncesi Eğitimi

Bu araştırmanın genel amacı sınıf öğretmeni adaylarının müzik dersinde materyal kullanılmasına ilişkin
görüşlerinin belirlenmesidir. Bu genel amaca yönelik olarak sınıf öğretmeni adaylarına açık uçlu 6 sorudan
oluşan veri toplama aracı uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Sınıf Eğitimi Bilim Dalında okuyan ve gönüllü olarak araştırmaya katılan 32 sınıf öğretmeni adayı
oluşturmuştur. Araştırmada öğretmen adaylarının görüşleri açık uçlu sorulardan oluşan anket ile yazılı olarak
alındığı için, verilerin analizinde nitel araştırma tekniği olan “betimsel analiz” yöntemi kullanılmıştır. Araştırma
sonucunda elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının tamamı müzik dersinde materyal kullanmanın ve
materyal yapmanın gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Müzik dersinde en çok kullandıkları materyallerin marakas
ve flüt olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının tamamına yakını marakas ve flüt dışında müzik dersinde
farklı müzik aletleri kullanmak istediklerini ifade etmişlerdir. Yine öğretmen adaylarının tamamı müzik dersinde
materyal kullanmanın dersi eğlenceli hale getirdiğini, sıkıcılıktan kurtardığını, ilgi çektiğini, derse katılımı
artırdığını belirtmişlerdir.
Anahtar kelimeler: ; Müzik Dersi, Materyal Kullanma, Sınıf Öğretmeni Adayı

_____________________________________________________________________________________________________138

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
_____________________________________________________________________________________________________

THE USABILITY OF CARTOONS IN DESIGNING INQUIRY-BASED TEACHING ENVIRONMENT

Filiz Kabapınar

Current reforms in Turkish educational system emphasize the importance of using teaching strategies that
ensure students’ active involvement. Inquiry based teaching strategies come to the fore among the others.
Hence inquiry based teaching engages students in formulating explanations from evidence. Inquiry based
teaching is generally initiated via a problem posed by either case study or a question verbally formulated. It is
rare using visuals to initiate an inquiry. Yet visuals can also be benefitted in creating inquiry situations. Cartoon
can be an alternative starting point for inquiry. The usability of cartoons in designing inquiry-based teaching
environment was investigated in the present stud. How cartoons need to be designed so as to initiate an
inquiry? How effective do cartoons in as compared to their concept cartoon counterparts? were the questions
that motivated the present study. The present study was designed as an action research. Case studies to be
used in inquiry-based teaching were determined. Their verbal form and visual form were designed. Story and
poem were used for verbal form whereas cartoons and concept cartoons were the visual alternatives. They
were then put into practice in two different primary science class that could be taken as equivalent according
to statistics. Students in both classes worked in pairs to formulate the problem, provide solutions and conduct
their own experiment. Findings revealed that cartoons can be an effective alternative to verbal counterparts.
Field notes indicated that students in visual group seem to be more motivated as compared to the verbal
group. Yet both groups were able to design experiments in response to the problem.
Keywords: visual, inquiry-based teaching, science, cartoon, concept cartoon

SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ VE EKONOMİK KATKILARI (KAYSERİ ÖRNEĞİ)

Doç.Dr. Mete SEZGİN Selçuk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr Semih BÜYÜKİPEKÇİ Selçuk Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Gülhan KAYA Selçuk Üniversitesi
Günümüzde yaşam standartlarının, gelirin, sosyal hakların artması, bununla birlikte yaşama şartlarının getirmiş
olduğu sıkıntı ve stres insanların rahatlamak için farklı turizm etkinliklerine yönelmesine ve turizm
faaliyetlerinden beklenti, istek ve tercihlerinin değişmesine neden olmaktadır. Bunun yanında insan sağlığına
verilen önemin artması insanların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için başka yerlere seyahat etme
imkânını da beraberinde getirmiştir. Dünyada ve ülkemizde yeni bir kavram olan sağlık turizminin ülkemizdeki
durumu, dünya üzerinde daha çok insana hitap edebilmesi için nelerin yapılabileceğinin değerlendirilmesi için
hazırlanmıştır. GEREÇ-YÖNTEM:Bu çalışma hazırlanırken evren olarak Kayseri ili, örneklem olarak Kayseri ilinde
faaliyet gösteren 16 özel hastanenin içinden rastgele seçilmiş 6 özel hastane ele alınmıştır. Bu kapsamda veriler
anket yöntemi ile toplanmıştır. BULGULAR:Araştırmaya özel hastanelerde çalışan 245 personelin içinden 43
bayan 23 erkek toplamda 56 kişi katılmıştır. Ülkemizde sağlık turizminin gelişimi konusunda en sorunlu alan
hangisidir sorusuna, 56 katılımcıdan 18'i (%32.1) terör olaylarını tek başına sorunlu alan olarak görmektedir. 22
kişiden(%39.6) 7'si de devlet desteği ve yatırımları tek başına sorunlu alan olarak düşünmektedir.
SONUÇLAR:Yapılan çalışma sonucunda Türkiye'de sağlık turizminin gelişmesine engel olabilecek sorunlu
alanların başında Türkiye ve çevresinde devam eden terör ve bu olayların sebep olduğu kaos ortamı
gelmektedir. Diğer bir engel sebebi de devlet yatırımları ve katkılarının yetersiz kalışıdır. Türkiye'nin coğrafi
durumu, iklim şartları ve sahip olduğu zengin kaynakları sağlık turizmi potansiyelini oldukça yükseltmektedir.
Ancak yeterli yatırımların yapılmaması ve uluslararası alanda yeterli seviyede tanıtımının yapılmaması bulunan
kaynaklardan faydalanılmasına engel olmaktadır.
Anahtar kelimeler: Turizm Sektörü, Alternatif Turizm, Sağlık Turizmi
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ARUZ ÖĞRETIMI ÜZERINE ÖĞRENCI GÖRÜŞLERI

Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim KARADENİZ
Divan edebiyatının öğretimi ile ilgili karşılaşılan başlıca problemlerden biri gerek ortaöğretimde gerekse
yükseköğretimde aruz vezninin öğretilmesi sorunudur. Alan yazın incelendiğinde edebiyat eğitimi ile ilgili
çalışmaların çok yetersiz olduğu, aruz vezni ve öğretimi ile ilgili çalışmalarınsa yok denecek kadar az olduğu
görülmektedir. Aruz vezni üzerine yapılan çalışmalar daha çok aruz vezni ile ilgili teorik bilgilerin verilmesi ve
aruz vezni ile ahenk arasındaki ilişkinin ortaya konması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Çalışma Eğitim Fakültesi
2. sınıf öğrencilerinin aruz öğretimi ile ilgili görüşlerini belirlemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma 20152016 öğretim yılı bahar yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Ahi Evran Üniversitesi Türkçe
Eğitimi Bölümü’nde 2. sınıfta öğrenim gören 50 öğrenci oluşturmaktadır. Nitel desende tasarlanan çalışmada
veriler görüşme yöntemi ile toplanmış ve betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre
öğrenciler, lise döneminde kendilerine aruz vezni ile ilgili sadece teorik bilgi verildiğini, bu vezinleri şiir üzerinde
uygulamadıklarını, bu nedenle üniversitede hem edebiyatbilgi ve kuramları dersinde hem de eski Türk edebiyatı
dersinde aruz vezni bulma konusunda oldukça zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Lise döneminde aruz vezninin
üzerinde çok durulmadığı, sadece yüzeysel olarak aruz vezninden bahsedildiğini söylemişlerdir. Ayrıca
öğrencilerin önemli bir kısmı aruzveznini bulurken çok zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Aruz vezninin bulunması
sırasında dizelerdeki heceleri sayarak daha önce öğrendikleri kalıplardan hareket ederek vezni daha kolay
buldukları, tefilelerden hareketle vezin bulmakta zorlandıkları çalışmanın diğer bulgularıdır.
Anahtar Kelimeler: Aruz vezni, şiir öğretimi, Türkçe eğitimi

TÜRKIYE’DE ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCILERIN AKADEMIK DERSLERDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
VE ÖĞRETMENLERIN ÇÖZÜM ÖNERILERININ BELIRLENMESI

Serdal DENİZ
Yahya ÇIKILI

Türkiye’de özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler okullarda akranları ile birlikte eğitim öğretime
katılmaktadırlar. Özel gereksinimli öğrenciler arasında, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde bulunmaktadır.
Öğrenme güçlüğü, sözlü ya da yazılı dili anlamak ve kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinden
okuma, yazma, heceleme, dinleme, konuşma, ya da matematiksel işlemlerin birinde ya da bir kaçında sorunları
nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey’ şeklinde tanımlanmaktadır (Özel Eğitim
Hizmetler Yönetmeliği, 2012). Eğitsel performanslarına göre sınıf içinde ve dışında öğretmenler tarafından
çeşitli destekler sağlanan bu öğrencilerin farklı alanlarda problemler yaşadıkları bilinmektedir. Bu alanların
başında ise okuma, okuduğunu anlama, yazma, matematik ve dil sorunları gelmektedir. İlkokullarda görev
yapan sınıf öğretmenleri müfredat gereği sınıflarında özellikle okuma, yazma ve matematik gibi akademik
derslere yönelik çalışmalar yürütmektedirler. Akranları ile birlikte bu sınıflarda eğitim gören öğrenme güçlüğü
olan öğrencilerin yaşıtlarından farklı olarak, akademik derslerde yaşadıkları sorunlar ve öğretmenlerin çözüm
önerileri merak edilmektedir. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de öğrenme güçlüğü olan ilkokul öğrencilerinin
akademik derslerde (okuma, yazma, matematik) karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlar
karşısında öğretmenlerin çözüm önerilerinin belirlenmesidir. Araştırma Konya ili Meram, Selçuklu, Karatay
merkez ilçelerinde, öğrenme güçlüğü tanısı almış öğrencisi bulunan 21 gönüllü öğretmenle yürütülmüştür.
Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel olarak
analiz edilerek yüzde ve frekanslarla sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: öğrenme güçlüğü, akademik dersler, öğretmenler
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EPIKUROS'TA DOSTLUK ANLAYIŞI

Arş.Gör.Ceyda Keyinci,
Arş.Gör.Esra Yalazı

Epikurosçuluk, Helenistik felsefenin önemli ve etkili ekollerinden biridir. Okulun kurucusu, M.Ö. 341 yılında
Samos'ta doğan Atinalı felsefeci Epikuros'tur. Epikuros felsefeyi, atom teorisini ortaya atıp geliştiren
Demokritos'un öğretilerinden etkilenen bir hocadan öğrenmiş, felsefi sistemini de Demokritos'a yakın bir
çizgide kalarak geliştirmiştir. Epikuros, hazzı temel alarak şekillendirdiği ahlak felsefesinde şu iki kavramı öne
çıkarmaktadır: Korkudan kurtulup mutluluk ve huzur içinde olma hali ataraxia ve bedensel acı içinde olmama
hali aponia. Epikuros kişinin bu iki duruma gelebilmesi için yaşamda en nihai iyiye ulaşması gerektiğini, bunun
da zevk olduğuna inanmaktadır. Çünkü filozof yaşamdaki bütün iyi şeylerin zevkten, bütün kötülüklerin ise
acıdan geldiğini düşünmektedir. Bu yüzden Epikuros, kişinin hem fiziksel hem de ruhsal açıdan esen olması için
acıdan kaçınmayı ve zevkin peşinden gitmeyi öğütlemektedir. Epikurosçular bu öğüt çerçevesinde seçim yapıp
eylemde bulunan kişinin, mantıklı davrandığını düşünür. Bu ekole göre davranışlarımızla hedeflememiz
gereken, ya daha büyük bir zevk edinmek ya da daha büyük bir acıdan kaçınmak olmalıdır. Epikuros dostluğun
amacının da mutluluğa erişmek olduğunu söyler. Mutluluğa erişmek, acıdan ve kaygıdan kurtulmaksa dostlar,
kişiye kendisini fiziksel açıdan koruyacağı, güvenli bir ortam sağlayacaktır. Aynı şekilde, dostların birbirine
vereceği destekle ortaya çıkan güven duygusu da kişinin zihinsel kaygısını azaltacaktır. Bu bildiride, Epikuros'un
hedonist bakış akışıyla örtüştürmeye çalıştığı dostluk anlayışı ele alınacak ve “Epikuros’un dostluk anlayışı hangi
idealler üzerine kurulmaktadır?” “zevkin ön planda tutulacağı bir dostluk nasıl kurulabilir?”; “Böyle bir dostluk,
klasik dönem dostluk idealleriyle ne kadar uyuşmaktadır?” gibi sorulara cevap aranacaktır. Böylelikle bu
bildirinin Epikuros’un dostluk öğretisinin karmaşık yanlarının ortaya çıkarılarak daha anlaşılır kılınmasına katkıda
bulunacağını umuyoruz.
Anahtar Kelimeler: Epikuros, Epikurosçuluk, Dostluk, Helenistik Felsefe
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SİNSİ DÜŞMAN: ALZEHIMER

Arş. Gör.Ayşe Sezer Balcı
Öğr. Gör. Uzmn. Nesrin Arslan
Alzheimer beyinde sinir hücresi kaybı ve metabolik aktivitede azalma ile birlikte hatırlamayı, konuşmayı ve
duyguları etkileyen ilerleyici bir hastalıktır. Alzheimer hastalığının görülme sıklığı yaş ilerledikçe artmakta olup,
60 yaşından sonra her beş senede iki katına çıkar. Alzehimer hastalığı normal yaşlanma sürecinin kaçınılmaz
sonu değildir. Normal yaşlanma sürecinde beyinde yapısal bir takım değişiklikler olur ancak, zihinsel yetilerde
belirgin bir kayıp yoktur. Normal yaşlanmada geçmiş ve yakın zamanda olanlara yönelik basit unutmalar vardır,
Alzheimer’da ise eskileri iyi biçimde hatırlama, son günlerde olanları hatırlamakta güçlük vardır. Bellek en
yeniden başlayıp en eskiye doğru giden sıralı bir bozulma gösterir. Sözcük bulma, adlandırma, dil kullanımı
zamanla bozulur, hem anlama hem de ifade etme işlevleri kötüleşir. Motor becerilerde ilerleyen kayıplarla
eskiden kolaylıkla yapabildiği işlevleri yapamaz. Alzheimer Hastalığının kesin nedeni henüz bilinmemekte ve
kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Ancak riski artıran bazı faktörler vardır. Yaş, cinsiyet, eğitim,
genetik, otoimmün hastalıklar değiştirilemez risk faktörleriyken, tiroid hastalıkları, depresyon, sigara ve alkol
kullanımı, kalp hastalığı, B12 vitamini eksikliği, ilaç ve madde bağımlılığı değiştirilebilir risk faktörleridir. Bu risk
faktörlerine yönelik önlemler alınabilir. Korunma 40'lı yaşlarda başlamalıdır. Kişinin yaşam şekli düzenlemeleri,
E, C, A, B, B12 vitaminlerinden zengin beslenme, sebze ve meyveden zengin diyet, sigara, alkolden uzak durma,
düzenli egzersiz Alzheimer riskini azaltır. Ayrıca su doku, dama, satranç, kitap okuma, sosyal aktiviteler de
koruyucu davranışlardır. Alzheimer Hastalığın tanısının tek başına koyduracak testin olmaması, belirtilerin
normal yaşlanma süreci olarak algılanması ve tanının psödodemans, depresyon ve distimi gibi hastalıklarla
karıştırılabilir olması nedeniyle hastalık sinsi ilerler. Tanılama sürecinde bu hastalıkların da göz önünde
bulundurulması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Alzheimer, normal yaşlanma, yaşlılık, demans

YAŞLANAN DÜNYADA AKTiF YAŞLANMA

Nesrin Arslan
Fatma Nevin Şişman

Aktif yaşlanma kavramı Dünya Sağlık Örgütü tarafından bireylerin yaşlandıkça yaşam kalitelerinin
zenginleşmesine yönelik sağlık, toplum katılımı ve güvenlik süreçlerinin en iyi düzeyde sağlanması olarak
tanımlanmıştır ve aktif yaşlanmayı desteklemek amacıyla yaşlı dostu şehirde yaşlı bireylerin gereksinimleri ve
kişisel tercihlerine saygılı, yaşlıları koruyan ve yaşlıların yaşam alanlarına katılımını destekleyen politikalar,
hizmetler, yapılar ve çevresel düzenlemelerin yapılmasını önermiştir. Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma
Ulusal Eylem Planı’ndaki önemli konulardan biri yaşlı bireylerin topluma aktif katılımının sağlamasıdır.
Ülkemizde aktif yaşlanma sürecinin etkin şekilde sürdürülmesi için sosyal politikaların ulusal ve yerel düzeyde
geliştirilmesi, Avrupa Birliği fonlarından destek alınması, yerel yönetimlerin ortak projeler gerçekleştirmesi,
yaşlıların tecrübelerinden yararlanılması, gönüllü yaşlıların uygun projeler ile yurt dışı programlarına dahil
edilmesi gibi çözümler getirilmelidir. Ayrıca yaşlıların daha fazla hayatın içinde olmaları, üretimde aktif rol
almalarının sağlanmasına yönelik sektörler arası işbirliği ile uygun istihdam alanları yaratılmalıdır. Toplumda
genel bir politika belirlenmesinin yanısıra, bireyler tarafından da bir değer olarak içselleştirilmesi gereklidir.
Birey aktif bir yaşlanma için, sağlıklı beslenme, sigara içmeme, düzenli egzersiz ve uyku alışkanlığı, sosyal
aktivitelere katılım gibi alışkanlıklara sahip olmalıdır. Yaşlıların toplum içinde aktif olarak yer almaları hem
bireysel hem toplumsal düzeyde kazanımlar sağlar. Birey aktif yaşlılık ile işgücü içerisinde kalma şansı yakalar,
düşünme ve karar almadaki olgunluklarını kullanarak yarının yaşlı yetişkinleriyle tecrübelerini paylaşır ve
toplumda aktif rol oynamaya devam eder. Böylece mümkün olduğu kadar sağlıklı ve doyurucu bir yaşam sürme
fırsatı yakalar. Toplumda ise diğer yaş grupları ve nesiller arasında birliği geliştirilir.
Anahtar kelimeler: aktif yaşlanma, yaşlılık, aktif katılım
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TÜRKİYE’DE ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ YAPILAN YÜKSEK LİSANS EĞİTİM TEZLERİNİN
BELİRLENEN KRİTERLER ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Senem KILIÇ

Gelişen ve değişen dünyada insanın kendini yenilemesi kaçınılmazdır. Fakat bu yenilenme; hem hız hem
kavrayış hem de anlayış bakımından insanları birbirinden farklı kılmaktadır. İnsanlar kişilik özellikleri
bakımından farklılık gösterdiği gibi zihinsel olarak da farklılık gösterirler. Görülen farklılaşma da bireylere özel
bir eğitimin verilmesini şart koşar. Bu çalışmada Türkiye’de 2009-2015 yılları arasında, üstün yetenekli
öğrencilerle ilgili yapılan yüksek lisans eğitim tezlerinin bir çok kriter üzerinden incelenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmanın örneklemi Yüksek Öğretim Kurulu’ nun (YÖK) tez arşivinden elde edilen ve erişime açık olan 49
yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Çalışmada pdf formatında bilgisayar ortamına kaydedilen tezler doküman
incelemesi metoduyla değerlendirilmiş nitel bir araştırmadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar
tarafından hazırlanan tez inceleme formu(Özenç, Özenç, 2012) kullanılmıştır. Bu formda tezler çalışılan
konulara, yıllara, tezi yapan kişilerin cinsiyetlerine, uygulama yapılan örneklem grubuna, tezi yaptıran öğretim
üyelerinin akademik unvanlarına, yapılan enstitüye, yapıldığı anabilim dallarına, kullanılan veri toplama
araçlarına, yapılan araştırma modeline, yapılan araştırma yöntemine, uygulama yapılan örneklem grubunun
sayısına ve çalışma yapılan illere göre incelenmiştir. İnceleme sonucunda elde edilen bulgular, frekans
tablolarıyla gösterilerek yorumlanmış ve sonuca varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Üstün yetenekli öğrenciler, üstün yetenekliler, yüksek lisans, tez

ÖĞRETMEN ADAYLARINDA KENDiNE GÜVEN DUYGUSUNU ETKiLEYEN FAKTÖRLERIN İNCELEMESi

Barış AKSU

Öğretmen adaylarının bilgi donanımlarının tam ve çağdaş bir düşünceye sahip olmalarının yanı sıra bu bilgi ve
düşünceleri aktarmak için kendilerine olan güvenlerinin yüksek olması gerekmektedir. Bu çalışmada, öğretmen
adayı yetiştiren fakültelerdeki öğrencilerin kendilerine güvenleri Rosenberg Kendine Güven Ölçeği ve Marsh
Kendini Tanımlama Envanteri ile incelenmiş ve etki eden faktörler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Kendine Güven, Öğretmen Adayları, Rosenberg Kendine Güven Ölçeği, Marsh Kendini
Tanımlama Envanteri
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SİNEMADA ALTERNATİF GÖSTERİM OLANAKLARI: BAŞKA SİNEMA’LAR MÜMKÜN MÜ?

Seher MİDİLLİ

Sinema, genel anlamda üretim (yapım), dağıtım ve gösterim olmak üzere üç temel sürecin bir araya gelmesi ile
oluşan dev bir endüstridir. Bu endüstrinin yönünü belirleyen en önemli evrelerden biri olan dağıtım evresinde
film; sinema salonu, televizyon ya da internet gibi çeşitli dağıtım kanalları aracılığıyla seyirci ile buluşmaktadır.
Ekonomik boyutun film dağıtım ve gösterim mekanizması içerisinde belirleyici unsur olarak ortaya çıkması,
büyük ölçüde küreselleşmenin de etkisi ile filmin bir metaya, sinemanın ise endüstriyel bir pazara dönüşmesine
neden olmuştur. Ekonomik boyutun bu şekilde önemli hale gelmesi, popüler filmlerin dağıtım ve gösterim
sürecinde bağımsız filmlerin önüne geçmesi ile sonuçlanmıştır. Sinemada dağıtımın tekelleşmesi ve dolayısıyla
dağıtımı Amerikan film şirketleri tarafından yapılan popüler filmlerin ağırlıklı olarak gösterilmesi, bağımsız
filmlerin görünürlüğünü oldukça düşürmekte ve bu durum bağımsız filmlerin seyirci ile buluşmasına engel
olmaktadır. Sinemadaki söz konusu dağıtım ilişkisi, bağımsız filmlerin ticari kaygı ile üretilen filmler ile rekabet
etme gücünü de bir yandan ortadan kaldırmaktadır. Bu süreçte, M3 Film ve Kariyo Ababay Vakfı işbirliğiyle
bağımsız filmlerin gösterimine yönelik alternatif bir gösterim mekanizması, farklı bir sinema oluşumu
geliştirilmiştir: yeni seans yapısı ile izleyiciye farklı bir seyir deneyimi vadeden Başka Sinema. Çalışma
kapsamında Türk Sineması’nda yaşanan dağıtım sorunları ekseninde tekelleşen film dağıtım ilişkilerinin yol
açtığı gösterim adaletsizliği ve Başka Sinema özelinde sinemada alternatif gösterim olanakları tartışılacaktır.
Bunun yanı sıra dağıtım ve gösterim anlamında bağımsız sinema filmlerine nefes aldıracak örnek uygulama
niteliği taşıyan Başka Sinema’nın içeriği ve yapısı da incelenecektir.
Anahtar kelimeler: sinemada dağıtım ve gösterim, popüler film, bağımsız sinema, Başka Sinema

SINIF ÖĞRETMENLERININ MESLEKI ÇALIŞMALARA İLIŞKIN GÖRÜŞLERI

Doç. Dr. Sabahattin ÇİFTÇİ
Gelişen ve değişen dünyayla birlikte tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da hızlı değişim ve dönüşümler
yaşanmaktadır. Bu değişim ve dönüşüm karşısında geri kalmamak dünyaya ayak uydurmak için birçok alanda
olduğu gibi öğretmenlerin de kendilerini yenilemeleri gerekmektedir. Bu nedenle her eğitim öğretim yılının
başında ve sonunda öğretmenler mesleki çalışmalara katılmaktadırlar. Öğretmenler bilgi ve görgülerini
arttırmak, öğrencilerin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan program hazırlamak ve uygulamak amacıyla bu
çalışmalara katılırlar. Bu çalışmanın amacı ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin ‘Mesleki Çalışmalar’
adı altında yürütülen uygulamalara ilişkin görüşleri saptamaktır.
Anahtar kelimeler: Sınıf öğretmeni, mesleki çalışma, seminer
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA ALIŞKANLIKLARI VE TERCİHLERİ

Bekir KAYABAŞI
Ruhan KARADAĞ

Bu araştırmanın temel amacı sınıf öğretmeni adaylarının yazma alışkanlıkları ve tercihlerini çeşitli boyutlarıyla
ortaya koymak; bu konuda, varsa, öğrencilerin yazmaya ilişkin olumsuz tutumlarının nedenlerini belirlemektir.
Araştırma var olan durumun betimlenmesini sağlaması ve araştırma sonucunda getirilecek önerilerin yol
göstermesi bakımından önemli görülmektedir. Bunun yanı sıra bu çalışmanın öğretmen adaylarına yazma
alışkanlığının kazandırılmasına katkı sağlayarak bu konularda yapılacak yeni çalışmalara ışık tutacağı
düşünülmektedir. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 öğretim yılı güz dönemi sınıf eğitimi programı 1. ve 4.
sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımıyla gerçekleştirilen
araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu görüşme formları aracılığıyla toplanmıştır.
Araştırma verilerinin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılacaktır.
Anahtar kelimeler: yazma-yazma alışkanlığı-sınıf öğretmeni adayı

SİMGELEŞEN AÇIK YEŞİL ALANLAR VE KENTLİ İÇİN ÖNEMİ: ANKARA KUĞULUPARK ÖRNEĞİ

Cansu Korkmaz

Kentlerde incelendiğinde kişi başına düşen yeşil alan oranı artmasına rağmen, aktif olarak kullanılabilen,
komşuluk üniteleri ve kent merkezine yakın yeşil alanlar kentsel rantın yüksek olduğu bu bölgelerde varlığını
sürdürememektedir. Yoğun kentleşme baskısına rağmen ayakta kalabilen ve kentin simgesi haline gelen yeşil
alan ve parklar da mevcuttur. Ankara’nın en eski parklarından biri olan Kuğulupark da bu parklardan biridir.
Kuğulupark, 1932 yılında Hermann Jansen tarafından hazırlanan Jansen planında düzenlenen Kavaklıdere yeşil
kuşağının bir parçası olarak planlanmıştır. 1967 yılı Polonya Büyükelçiliği bitişiğinde, içinde doğal bir göletin de
bulunduğu ve odun deposu olarak kullanılan yaklaşık 21 dönüm alan parka dönüştürülmüştür. Bu dönemde
park içinde sadece oturma birimlerinin olduğu bir yeşil alandan ibarettir. 1970’li yıllarda Tunalı Hilmi Caddesi alt
merkez olarak gelişmeye başlaması ile bölgede trafik sorunu başlamış, yeni yol düzenlemeleri ile park alanı 21
dönümden 17 dönüme düşmesine rağmen daha işlevsel bir yapıya dönüştürülmüştür. Bu dönemde parkın adı
“Kavaklıdere Parkı”dır. Parkın ismini vadi boyunca akan Kavaklı Dere’den alır. Dönemin belediye başkanı Vedat
Dalokay’ın arkadaşı Viyana Belediye Başkanı’nın 11 adet kuğu hediye etmesiyle parkın adı Kuğulu Park olarak
değiştirilmiştir. Gördüğünüz gibi Kuğulupark Ankara’nın gelişim sürecei boyunca varlığını sürdüren, fiziksel
niteliği dışında sosyal boyutu ile bir kültür niteliği taşıyan ve Ankara’nın sembolü haline gelen bir parktır.
Çalışma kapsamında sembol haline gelen parkta 75 park kullanıcısı ile anket yapılarak açık yeşil alanlarla ilgili
kullanıcı alışkanlıkları ve talepleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda yeni tasarlanan açık yeşil alanlar
için tsarım kriterleri belirlemek hedeflenmektedir.
Anahtar kelimeler Ankara yeşil sistemi açık yeşil alan, tasarım kriterleri, Kuğulupark
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EĞİTİM ÇAĞI ÇOCUKLARIN ULAŞIMDAN KAYNAKLI SOSYAL DIŞLANMIŞLIĞININ İRDELENMESi - KONYA ÖRNEĞi

Yrd. Doç. Dr. Sedef Eryiğit
Ayşe Kaptan

Günümüzde kentsel yapılaşmanın ve otomobil sahipliliğin hızla artması çocukların sosyal gelişimini olumsuz
etkileyen mekanların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Trafiğin yoğun olduğu ve gereğinden fazla geniş
tasarlanan kentler çocuklar tarafından korku odaklı algılanmaktadır. Çevresinden korkan çocuğun duygusal
açıdan etkilenmesi de oyun üretmesine ve sağlıklı bir birey olarak gelişmesine engel olmakta ve içine kapanarak
doğal ortamdan uzaklaştırmaktadır. Günümüzde kentlerin büyümesi ve gelişen teknoloji sonucunda bilgisayar
ve televizyon karşısında yetişen nesil hızla artmaktadır. 7-14 yaş aralığındaki çocukların eğitim sürecinin
başlaması neticesinde, bu yaş aralığındaki çocuklar mecburen trafiğe katılmaktadırlar. Bu yaş aralığında sosyal
çevresinden fazlaca etkilenen çocuk kendisini kanıtlamak amacıyla ilerisini düşünmeden davranışlarda
bulunabilmektedir. Risk alma istekleri fazla olan bu yaşlarda çocuklar trafikte kaza olasılığını artıran
hareketlerde bulunmaktadırlar. Ulaşımdan kaynaklı yaşanan olumsuzluklar sosyal olarak gelişme çağındaki
çocukları yetişkinlere oranla daha fazla etkilemektedir. Kentsel dış mekanda çocukları en çok etkileyen
unsurların başında kentsel ulaşım alanları gelmektedir. Ulaşım, kentsel aktivitelere erişimdeki en önemli unsur
olduğu kadar, sosyal dışlanmaya sebep olan unsurlarında başında gelmektedir. Kentsel ulaşım ağlarının yalnızca
yetişkinlere göre tasarlanmış olması çocukların ulaşımda sosyal olarak dışlanmasına ve sokakların çocuklar
tarafından yeterince kullanamamasına yol açmaktadır. Bu araştırmanın amacı; eğitim çağındaki çocukların
ulaşımdan kaynaklı sosyal dışlanmışlığın ortadan kaldırılmasıdır. Çalışmada, örneklem alan olarak Konya kent
merkezinde bulunan 2 ilköğretim okulu (İhsan Özkaşıkçı İlköğretim Okulu, Niyaz Usta İlköğretim Okulu)
seçilmiştir. Eğitim çağındaki çocukların ulaşımdan kaynaklı sosyal dışlanmışlığın tespit edilebilmesi için örneklem
alan olarak seçilen ilköğretim okulları çevresinde gözlemler yapılmış, okul idarecileri, öğrenciler ve öğrenci
velileri ile sözlü görüşmeler yapılmıştır. Yapılan gözlemler ve sözlü görüşmeler neticesinde eğitim çağındaki
çocukların ulaşımdan kaynaklı sosyal dışlanmışlığına sebep olan unsurlar belirlenmiş ve elde edilen bulgular
doğrultusunda sosyal dışlanmışlığın önüne geçilebilmesine yönelik öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Kentsel ulaşım planlaması, sosyal dışlanmışlık, yaş faktörü, Konya

İLKOKUL ÖĞRETMENLERININ MOBING’E MARUZ KALMA ALGILARI

Öğr. Gör. Mine Çeliköz
Doç. Dr. Nadir Çeliköz

Bu araştırmanın genel amacı, devlet ve özel olmak üzere ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin Mobing’e
maruz kalma algılarını incelemektir. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın evrenini, 2015–2016 öğretim
yılında ilkokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu ise Türkiye’nin
farklı il ve ilçelerindeki özel ve devlet ilkokullarında görev yapan araştırmaya gönüllü olarak katılan toplam 305
öğretmen oluşturmaktadır. Katılımcıların 168 (% 55)’i kadın, 137 (% 45)’si ise erkek öğretmenlerden
oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Özdil (2008) tarafından geliştirilen Duygusal Taciz Ölçeği
kullanılmıştır. Veriler çevirim içi ortamda e-posta yoluyla online olarak toplanmıştır. Elde edilen bulgular; ilkokul
öğretmenlerinin orta düzeyde Mobing’e maruz kaldıklarını göstermektedir. Ayrıca, cinsiyetleri açısından
kadınlar, medeni durum açısından evliler ve çalıştığı kurum türü olarak da özel okullarda çalışan öğretmenler
kendilerini diğerlerinden daha fazla Mobing’e maruz kalmış olarak algılamaktadırlar. Bu sonuçlara dayalı olarak
araştırma ve uygulamalara yönelik öneriler getirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Mobing, İlkokul Öğretmeni, Cinsiyet, Özel ve Devlet Okulları, Medeni Durum
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TÜRKİYE`DE MATEMATİK EĞİTİMİ ALANINDA YAYINLANAN MATEMATİKSEL MODEL VE MODELLEME
ARAŞTIRMALARININ BETİMSEL İÇERİK ANALİZİ

Öğretmen Elif Albayrak, MEB
Doç. Dr. Alper Çiltaş, Atatürk Üniversitesi

Türkiye`de matematik eğitimi alanında yayınlanan matematiksel model ve modelleme araştırmalarının betimsel
içerik analizinin yapılması ve değerlendirilmesi olarak belirlenmiş olup aşağıdaki alt problemlere cevap
aranmıştır: Matematiksel model ve modelleme çalışmalarının;


Yıllara göre dağılımı nasıldır?



Çalışılan alanlarının dağılımı nasıldır?



Çalışılan konuların alanı dağılımı nelerdir?



Araştırma yöntemleri nelerdir?



Veri toplama araçları nelerdir?



Örneklem ve örneklem büyüklüğü nelerdir?



Veri analizi yöntemleri nelerdir?



Modelleme türleri nelerdir?

Çalışmanın verileri 2005-2015 yılları arasında Web’den tam metin olarak ulaşılabilen makaleler Dergipark’dan
ve tezler ise YÖK Tez Merkezi’nden elde edilmiştir. Makaleleri incelemek için literatürden faydalanılarak
geliştirilen çalışma sınıflandırma formu, kullanılmıştır. Veriler grafik, frekans ve yüzde tablolarına
dönüştürülerek betimsel biçimde sunulmuştur. Yapılan araştırmalardan elde edilen verilere bakıldığında
matematiksel modelleme çalışmalarıyla ilgili makalelerin daha fazla olduğu, çalışma alanı olarak sayılar ve cebir
başlığının öne çıktığı, çalışmanın konu alanına bakıldığında öğretim alanında bunun alt başlığı olarak da
matematiği öğretmek için bir araç olarak matematiksel modelleme fazlaca olduğu görülmüştür. Matematiksel
modelleme türlerinde karma başlığı fazla görülürken araştırma yaklaşımlarında en çok nitel araştırma
yöntemlerinden durum çalışması tercih edilmiştir. Veri toplama araçlarında mülakat ve gözlemler öne çıkmış,
örneklem ise genel olarak lisans öğrencileri alınmış, örneklem büyüklüğü 31-100 kişi aralığında tercih edilmiştir.
Veri analiz yönteminde nicel çalışmalarda frekans ve yüzde tabloları, nitel araştırmalarda ise nitel betimsel
analiz çoğunlukla kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: matematiksel model, modelleme, matematik eğitimi
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YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEYE YÖNELİK EĞİLİMLER VE KALİTE STANDARTLARI

Öğr. Gör. Zeynep Fakirullahoğlu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Dr.Ögr. Adem Yılmaz, Kastamonu Üniversitesi
Bu çalışmanın amacı, Yükseköğretimde öğretmen yetiştirmeye yönelik eğilimleri ve bu amaçla geliştirilen kalite
standartlarını konularına, hedef ve yöntemlerine göre tematik içerik analizi ile incelemektir. Bu amaçla,
Türkiyede ve dünyada 1990 yılından bugüne kadar öğretmen yetiştirme ve kalite standartları alanında seçkin
dergilerde yayınlanmış 376 makale incelemeye alınmıştır. Dergi seçiminde hakemli akademik dergiler ve uzun
yıllar aralıksız yayın yapan dergiler öncelikli olarak seçilmiştir. Bu dergilerde makale araştırması yapılırken
“öğretmen yetiştirme”, “öğretmen eğitimi”, “öğretmen yetiştirme politikaları”, “kalite standartları”, “kaliteli
eğitim”, “eğiticinin eğitimi” şeklinde anahtar kelimeler kullanılmıştır. Çalışmanın yöntemi, sistematik
incelemeye yönelik tematik içerik analizidir. Bu yöntem, belli bir konu hakkında yapılmış olan çalışmaların
konularına ve belirlenmiş bir çerçeve bünyesinde, farklı bakış açıları ve yorumlar eşliğinde incelenmesini temel
almaktadır. Bu yönüyle araştırma konularını derinlemesine inceleme fırsatı sunmaktadır. Yapılan araştırma
sonucunda, 6 adet tema belirlenmiştir. Söz konusu makaleler, içerik analizi ile sürekli olarak incelemeye tabi
tutulmuş, hedeflerine ve amaçlarına göre kodlama yapılarak 6 adet tema belirlenmiştir. Öncelikli olarak
literatür taraması yapılarak kodlar tespit edilmiş, daha sonra ise makaleler değerlendirildikçe, belirlenen kodlar
değiştirilmiş ve yenilenmiştir. Son olarak da kategoriler belirlenerek 6 adet tema altında toplanmıştır. Araştırma
sonucunda; altı adet tema belirlenmiş olup, bu temalara konu olan ve en çok araştırma yapılan konular
arasında, öğretmen yetiştirmeye yönelik programların geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, öğretmen yetiştiren
eğitim fakültelerinin kalitesi ve akreditasyonuna yönelik çalışmalar, eğiticinin eğitimi ve mentorluk, yeni
öğretmen yetiştirme politikaları ve bunların değerlendirilmesi gibi konular ağır basmaktadır.
Anahtar kelimeler: Yükseköğretim, Öğretmen Yetiştirme, Kalite Standartları

KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE KALİTE ARAYIŞINDA YENİ TRENDLER

Öğr. Gör. Zeynep Fakirullahoğlu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Dr.Ögr. Adem Yılmaz, Kastamonu Üniversitesi
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ve Dünya’daki eğitim yönetimi sistemlerini karşılaştırmak ve kalite arayışındaki
(kalite güvence sistemleri) yeni trendleri belirlemektir. Karşılaştırmalı eğitim yönetimi, bir ülkenin eğitim
yönetimi sistemini bir başka ülkeden aynı şekilde alması değildir. Mevcut sorunların çözülmesinde daha önce
belirlenmiş deneyimleri gelişmiş bir çerçevede inceleyerek ondan en yüksek oranda istifade etmesi demektir.
Bu amaçla, 26 ülkenin eğitim yönetimi sistemi ve kalite trendleri incelemeye alınmıştır. Araştırmada doküman
analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizi, belirli konularda derinlemesine araştırma yapılmasına imkan
veren bir araştırma yöntemidir. Araştırmaya konu olan alanın, tüm yönleriyle incelenmesine ve analiz
edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu amaçla, literatür taraması yapılmış, ulusal ve uluslararası veri tabanlarında
bulunan ve ulaşılabilen makale, internet kaynakları, tez, bildiri ve ülke raporları incelenmiş, çalışmanın amacına
uygun olarak her bir nokta titizlikle dikkate alınarak geniş çaplı bir doküman sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır.
Araştırma kapsam olarak, 1994 – 2016 yılları arasında yapılan çalışmaları ve politikaları kapsamaktadır.
Araştırma sonucunda elde edilen tüm veriler, betimsel içerik analizi işlemine tabi tutulmak suretiyle
incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, eğitim yönetimleri ve kalite arayışlarına (kalite güvence sistemleri) göre
ülkeler arasında ciddi oranda algı farklılığı ve uygulama çeşitliliği olduğu görülmektedir. Ülkemizde de son
yıllarda kalite konusunda birçok adımlar atılmış olup, son olarak 2015 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu
oluşturulmuş ve ülkemizde hizmet vermeye başlamıştır. Bu çalışmanın eğitim yönetimi ve kalite güvence
sistemleri alanında yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Eğitim Yönetimi, Kalite, Karşılaştırmalı Eğitim
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MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL MODELLEME YETERLİLİKLERİNE YÖNELİK BİR EYLEM
ARAŞTIRMASI

Doç. Dr. Alper Çiltaş, Atatürk Üniversitesi
Sibel Bilgili, Atatürk Üniversitesi

Türkiye’deki mevcut öğretim müfredatlarında genel amaçlar içerisinde açıkça ifade edilen, öğrencilerde var
olması hedeflenen matematiksel modelleme becerisi ülkemizde öğretmenler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.
Bu sebeple literatür incelendiğinde öğretmenliğe adım atacak olan matematik öğretmeni adaylarının
matematiksel modelleme yeterliliği belirlenmiş, ancak öğretmen adaylarındaki matematiksel modelleme
yeterliliğinin beklenilen düzeyin altında olduğu görülmüştür. Mevcut literatür ise bu yeterliliği belirlemeye
yönelik olup yetersiz durumlarda çözüm sunmamaktadır. Bu çalışma ile alan yazından farklı olarak, mevcut
probleme çözüm getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu düşünceden hareketle bu çalışmada ilköğretim matematik
öğretmeni adaylarının matematiksel modelleme yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması
gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan 4.sınıf öğretmen adaylarına matematiksel modelleme yetenek testleri,
matematiksel modelleme öz değerlendirme formu ve matematiksel modelleme bilgi testi uygulanmıştır.
Matematiksel modelleme öğretim sürecine katılan öğretmen adaylarından matematiksel modelleme yetenek
testi ile matematiksel modelleme bilgi testine verdikleri cevaplar göz önünde bulundurularak seçilen üç
öğretmen adayı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak, çalışmanın verileri elde edilmiştir. Verilenin
analizinde nicel ve nitel betimsel istatistikten ve içerik analiz yönteminden faydalanılmıştır. Araştırmanın
gerçekleştirildiği zaman diliminde matematiksel modelleme sürecinde yaşanan problemler belirlenmeye ve
bunlara çözüm getirilmeye çalışılmıştır. Araştırma bulguları göz önüne alındığında öğretmen adaylarının
“anlama” ve “modeli oluşturma ve çözme” basamağında daha fazla problem yaşadıkları görülmüştür. Yapılan
yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda bunun nedenleri sorgulanmış ve giderilme yolları belirlenmiştir.
Yapılan eylem araştırmasının sonuçları ve tespitleri sadece bir fakültedeki öğretmen adaylarına aittir. Ancak bu
çalışmanın tüm öğretmen adaylarına ve öğretmenlere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: matematiksel modelleme, matematik öğretmeni adayı, eylem araştırması

HARİTA OYUN PROGRAMLARININ ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN HARİTA BİLGİSİ ÜZERİNE ETKİSİ

Dr. Cennet Şanlı
Doç. Dr. Adnan PINAR, Necmettin Erbakan Üniveristesi
Bu araştırmanın amacı, Harita Oyun Programlarının (HOP) üstün zekâlı öğrencilerin harita öğrenimde bilgi
düzeyi üzerine etkisini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Nevşehir Bilim ve Sanat Merkezinde
(BİLSEM) öğrenim gören 30 bireysel yetenek grubu öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma grubunda yer alan
öğrenciler deney (20) ve kontrol (20 ) olmak üzere rastgele iki gruba atanmıştır. Araştırmada karma model
kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutu, ön test-sontest kontrol gruplu deneysel desen ile nitel boyutu
görüşme formu ile yürütülmüştür. Deney ve kontrol grubunda yer alan adaylara ön test ve son test olarak
başarı testi uygulanmıştır. Ön test puanlarına göre gruplar arasında anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir
(p>.05). Daha sonra, deney grubuna yedi oturumluk program, kontrol grubuna BİLSEM coğrafya öğretim
programı uygulanmıştır. Programın sonucunda başarı testi son test olarak uygulanmış, elde edilen veriler
SPSS14.00 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın nitel boyutunda ise deney grubu
öğrencilerinden 7 öğrenciyle yarı yapılandırılmış görüşme formuyla odak grup görüşmesi yapılmış, görüşmeler
kayda alınarak yazıya aktarılmış ve betimsel yöntemle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, üstün zekâlı
öğrencilerin harita öğretimde oyun programlarının öğrencilerin bilgi düzeyi üzerinde olumlu etkisi olduğu tespit
edilmiştir. Oyun programlarının BİLSEM sosyal bilgiler ve coğrafya öğretim programlarında öğrenim materyali
olarak kullanılması ve geliştirilmesi önerilmiştir.
Anahtar kelimeler: Harita Oyun Programları, Üstün Zekalı Öğrenciler, Coğrafya Eğitimi
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DO PROSPECTIVE TEACHERS DIFFERENTIATE BETWEEN THEORY, STRATEGY, METHOD AND MODEL?

Filiz Kabapınar

Educational sciences possess different concepts for similar event or phenomenon. This is sometimes due to
different language used by different educational scientists on purpose. On the other hand the onus is
sometimes on the translation conducted. New instructional approaches has emerged during the last 20 years.
This is especially true when social studies has introduced by a new paradigm named constructivism. This
ascending paradigm has brought about new instructional approaches that are called method in some case,
strategy or model in others. It is possible to see the cases where different names are used for the same concept
in textbooks or research books. Whether the similar mess occurs in prospective or in-service teachers’
conceptual framework? Is the question motivated the present study. The present study was designed as a
survey research. Thus a questionnaire was designed and distributed to both prospective teachers and in service
teachers (n=45). The questionnaire involved open-ended (n=6) questions that asked participants to define each
term listed. These concepts were theory, strategy, model, approach and method. Participants were also
required to indicate the relationships between these concepts. Additionally a group of university lecturers were
interviewed to determine their consistency in using the target concepts. Findings revealed that even though
prospective teachers completed several lectures such as introduction to education, learning theories and
curriculum/planning they still had difficulty in differentiating the aforementioned concepts. They seem to clear
on the meaning of learning theory. Yet majority felt difficulty in comparing and contrasting the concepts of
model, method, approach and strategy.
Keywords: prospective teachers, method, strategy, theory, model

MATEMATİK ÇALIŞMA VE SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Doç. Dr. Adem Duru, Uşak Üniversitesi
Bu çalışmanın amacı temel eğitimdeki öğrencilerinin matematik çalışma ve sınavlarına yönelik kaygılarını
ölçmek için Matematik Çalışma ve Sınav Kaygısı Ölçeği (MÇSKÖ) geliştirmek ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik
çalışmasını yapmaktır. Çalışmaya ortaokul 8. Sınıfta öğrenin gören 152’si kız ve 168’ erkek olmak üzere toplam
320 öğrenci katılmıştır. Faktör analizi sonucunda birinci faktör matematik sınav kaygısı ve ikinci faktör ise
matematik çalışma kaygısı olmak üzere iki faktörlü MÇSKÖ elde edilmiştir. Matematik sınav kaygısıyla ilgili
maddelerin faktör yükleri 0,824 ile 0,602 arasında değişirken, matematik çalışma kaygısı ile ilgili faktörlerin
yükleri ise 0,787 ile 0,563 arasında değişmektedir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 18 madde için Cronbach's Alpha
olarak bulunmuştur. Ayrıca MÇSKÖ’ alt faktörlerine ait güvenirlik katsayısı da hesaplamış, matematik sınav
kaygısı alt faktörü için Cronbach's Alpha, matematik çalışma kaygısı alt faktörü için ise Cronbach's Alpha olarak
bulunmuştur. Güvenirlik katsayısı ve üzerinde olan ölçeklerin güvenilir olduğu kabul edilmektedir (Mcmillen ve
Schumacher, 2004). Bundan dolayı bu araştırmada elde edilen ölçümlerin oldukça güvenilir ve geçerli olduğu
söylenebilir. Sonuç olarak MÇSKÖ’nin temel eğitim düzeyindeki öğrencilerin matematik çalışma ve matematik
sınav kaygılarını ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Matematik Çalışma Kaygısı, Matematik Sınav Kaygısı, Ölçek Geliştirme
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UZAMSAL DÜŞÜNME TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Doç. Dr. Adem DURU, Uşak Üniversitesi
Bu araştırmanın amacı, Hanlon (2009) tarafından geliştirilen “Uzamsal Düşünme Tutum Ölçeği”nin (UDTÖ) [The
Spatial Thinking Attitude Survey (STAS)] Türkçe’ye uyarlamak, geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Ölçeğin
orijinali uzamsal düşüme ile ilgili inançlar ve 2-3 boyutlu şekilleri çizmede kendine güven duyma olmak üzere iki
konu üzerine odaklanmıştır. Çalışmaya İlköğretim Matematik Öğretmenliğinde öğrenim gören 129’u kız ve 56’sı
erkek olmak üzere toplam 185 öğretmen adayı katılmıştır. Faktör analizi sonucunda birinci faktör uzamsal
düşüme ile ilgili inançlar (10 madde) ve ikinci faktör (5 madde) ise 2-3 boyutlu şekilleri çizmede kendine güven
duyma olmak üzere iki faktörlü UDTÖ elde edilmiştir. Birinci faktördeki maddelerin faktör yükleri 0,491 ile 0,701
arasında değerler alırken, ikinci faktördeki maddelerin faktör yükleri 0,601 ile 0,853 arasında değerler almıştır.
Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 15 madde için Cronbach's Alpha olarak bulunmuştur. Ayrıca UDTÖ’nün alt
faktörlerine ait güvenirlik katsayısı da hesaplamış, matematik sınav kaygısı alt faktörü için Cronbach's Alpha ,
birinci faktör için ise Cronbach's Alpha , ikinci faktör için ise olarak bulunmuştur. Güvenirlik katsayısı ve
üzerinde olan ölçeklerin güvenilir olduğu kabul edilmektedir (Mcmillen ve Schumacher, 2004). Bundan dolayı
bu araştırmada elde edilen ölçümlerin oldukça güvenilir ve geçerli olduğu söylenebilir. Sonuç olarak UDTÖ’nün
öğretmen adaylarının uzamsal düşünmeye yönelik tutumlarını araştırmada kullanılabilecek geçerli ve güvenilir
bir ölçek olduğu söylenebilir.
Anahtar kelimeler Matematik eğitimi, Uzamsal tutum, Ölçek uyarlama, Geçerlik, Güvenirlik.

EVLİ BİREYLERİN KENDİNİ SAKLAMA EĞİLİMİ, ÖFKE İFADE TARZI VE OTANTİKLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Arş. Gör. Ahmet TOGAY
Prof. Dr. Filiz BİLGE

Bu araştırmanın amacı evli bireylerin kendini saklama eğilimleri, öfke ifade tarzları ve otantiklikleri arasındaki
ilişkileri incelemektir. Ayrıca, evli bireylerin otantiklikleri ile çeşitli sosyo-demografik özellikleri arasındaki
ilişkilere de bakılmıştır. Betimsel nitelikte tasarlanan araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmaya Ankara’da yaşayan toplam 414 evli birey (218 kadın, 196 erkek) katılmıştır. Araştırmada Kendini
Saklama Ölçeği (Larson ve Chastain, 1990), Kızgınlık İfade Stilleri Ölçeği (Guerrero, 1994), Otantiklik Ölçeği
(Wood ve ark., 2008) ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; kendini saklama, yaygın
kızgınlık, bütünleyici kızgınlık ve kaçınmacı davranış ifade tarzlarının, otantikliğin kendine yabancılaşma alt
boyutunu anlamlı olarak yordadığı; pasif kızgınlık ifade tarzının ise yordamadığı saptanmıştır. Benzer şekilde,
kendini saklama, yaygın kızgınlık, pasif kızgınlık ve kaçınmacı davranış ifade tarzının otantikliğin dış etkiyi
kabullenme alt boyutu üzerinde anlamlı olarak yordadığı; bütünleyici kızgınlık ifade stilinin ise yordamadığı
tespit edilmiştir. Son olarak, yaygın kızgınlık, pasif kızgınlık, bütünleyici kızgınlık ve kaçınmacı davranış ifade
tarzının otantikliğin otantik davranış alt boyutunu anlamlı olarak yordadığı; kendini saklamanın ise anlamlı
olarak yordamadığı belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular alanyazından yararlanılarak tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Kendini saklama, öfke ifade tarzı, otantiklik
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THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EFFECTS OF EMOTIONAL LABOR AND JOB
SATISFACTION: A FIELD STUDY IN FINANCIAL SERVICES SECTOR

Yrd. Doç. Dr. Derya Özilhan Özbey, Selçuk Üniversitesi
Arş. Gör. Mehtap Öztürk, Selçuk Üniversitesi
Arş. Gör. Emel Gelmez, Selçuk Üniversitesi
Organizational commitment which represent the the psychological approach to the organization, is a
psychological condition that reflects the relationship between employee and organization, and that led to the
decision to continue membership in the organization (Meyer ve Allen, 1997: 9). The aim of this study is to
identify the mediating effect of organizational commitment on the relationship between emotional labor and
job satisfaction. In this regard, a field study has been conducted financial services sector employees in the
province of Konya. The data used in the study was obtained via questionnaire method. Data were analyzed by
SPSS (22.0) and descriptive statistics, analyses of regression and sobel tests were performed to achieve results.
The findings of the study revealed that there is a negative and statistically significant relationship between
organizational commitment and emotional labor. Besides this, there is a positive and statistically significant
relationship between organizational commitment and job satisfaction. Furthermore, it was found out that
organizational commitment has a mediating role on the relationship between emotional labor and job
satisfaction.
Keywords; Organizational Commitment, Emotional Labor, Job satisfaction, Financial Services Sector

ÇÖZÜM ODAKLI DÜŞÜNME İLE STRES, ANKSİYETE VE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Prof.Dr. Enver SARI
Son yıllarda gelişen Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi ’ye göre çözüm odaklı düşünme ile ruh sağlığı arasında
önemli ilişkiler olduğu ileri sürülmektedir. Bu araştırmada ise başlıca psikiyatrik bozukluklardan stres, anksiyete
ve depresyon arasında nasıl bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmada ilişkisel yöntem kullanılmıştır.
Araştırmanın örneklemini, Ordu Üniversitesi 2015-2016 öğretim yılı lisans öğrencileri ve pedagojik formasyon
sertifika programına devam eden 250 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Grant,
Cavanagh, Kleitman, Spence, Lakota ve Yu (2012) tarafından geliştirilen ve Şanal Karahan ve Hamarta (2015)
tarafından Türkçeye uyarlanan Çözüm Odaklı Envanteri (ÇOE), Lovibond ve Lovibond (1995) tarafından
geliştirilen, Akın ve Çetin (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan Depresyon, Anksiyete, Stres Ölçeği (DASÖ),
kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Depresyon, Anksiyete, Stres’in Çözüm Odaklı Düşünmeyi
anlamlı düzeyde negatif yönde yordadığı ve negatif ilişkisi olduğu bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen
bulgulara göre Depresyon, Anksiyete ve Stres ile başa çıkmada Çözüm Odaklı Düşünme Eğitiminin psikolojik
danışma ve psikoterapide uygulanması önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: çözüm odaklı düşünme , stres, anksiyete, depresyon
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ÇÖZÜM ODAKLI DÜŞÜNME İLE YILMAZLIK, YAŞAM DOYUMU, PSİKOLOJİK İYİLİK VE EMPATİK ANLAYIŞ
ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Prof.Dr. Enver SARI
Bu araştırmada ilişkisel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Ordu Üniversitesi 2015-2016 öğretim
yılı lisans öğrencileri ve pedagojik formasyon sertifika programına devam eden 250 öğrenci oluşturmuştur.
Araştırmada veri toplama aracı olarak Grant, Cavanagh, Kleitman, Spence, Lakota ve Yu (2012) tarafından
geliştirilen ve Şanal Karahan ve Hamarta (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan Çözüm Odaklı Envanteri (ÇOE),
Gürgan (2006) tarafından geliştirilen Yılmazlık Ölçeği (YÖ), Deiner ve Larsen (1985) tarafından geliştirilen Köker
(1991) tarafından Türkçeye uyarlanan Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ), Ryff (1989) tarafından geliştirilen
Cenkseven (2004) tarafından Türkçeye uyarlanan Psikolojik İyi Olma Ölçeği (PİOÖ), Davis (1980) tarafından
geliştirilen Özbay ve Yıldırım (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan Kişiler Arası Tepkisellik Ölçeği (KATÖ)
kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Yılmazlık, Yaşam Doyumu, Psikolojik İyilik ve Empatik
Anlayış’ın Çözüm Odaklı Düşünmeyi anlamlı düzeyde pozitif yönde yordadığı ve pozitif ilişkisi olduğu
bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Yılmazlık, Yaşam Doyumu, Psikolojik İyilik ve Empatik
Anlayış’ın geliştirilmesi için Çözüm Odaklı Düşünme Eğitiminin psikolojik danışma ve psikoterapide uygulanması
önerilmektedir.
Anahtar kelimeler; Çözüm Odaklı Düşünme, Yılmazlık, Yaşam Doyumu, Psikolojik İyilik, Empatik Anlayış

YOKSULLUK VE ÇOCUK SUÇLULUĞU

Hacer TOR

Birleşmiş Milletler 18 yaşına kadar her bireyi çocuk olarak tanımlamaktadır. Yetişkin olmanın ilk aşamasını
oluşturan çocukluk dönemi; sağlıklı bir toplum ve çocuğun sağlıklı gelişimi için oldukça önemlidir. Çocukların
içinde bulundukları çevrenin, sosyo-ekonomik koşulların, çocukluk döneminde ortaya çıkan; aileye ilişkin bazı
sorunların ve bunun yanında anti sosyal eğilimlerin, gelecekteki suçluluğun önemli bir sebebi olabileceği yapılan
araştırmalar tarafından ortaya konulmaktadır. Son yıllarda toplumumuzda çocukların işlediği suçların artış
göstermiş olması, çocuk suçluluğu konusunda daha çok hassasiyet gösterilmesi gerektiğini gözler önüne
sermektedir. Araştırmalardan elde edilen veriler; çocuk suçlularda genelde ailelerin gelir seviyelerinin, oldukça
düşük olduğunu göstermektedir. Sağlıklı bir toplumsal yapının tasarlanabilmesi, toplumsal yapıda suç
olgusunun en aza indirilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu bağlamda toplum yöneticileri tarafından, uzun
vadede yoksulluğun ortadan kaldırılması yönünde birtakım adımların atılması gerekmektedir. Bu araştırma;
yoksulluğun çocuk suçluluğu üzerindeki etkisi incelemek amacıyla planlanmıştır. Araştırma literatür taramaya
dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Yoksulluk ve çocuk suçluluğuna ilişkin yazılmış makaleler, kitaplar taranmış
konu ile ilgili bölümlere çalışmada yer verilmiştir. Çalışmada çocuk suçluluğu, Türkiye’de çocuk suçluluğu, çocuk
suçluluğunun nedenleri, yoksulluk ve çocuk suçluluğu üzerinde durulmuştur. Sonuçta; çocuk suçluluğunda her
ne kadar ergenlik, bazı kalıtsal etkenler ve beden kusurlarının etkili olabileceği teorileri destek görüyorsa da,
günümüzde daha çok çevresel faktörlerin etkili olduğu kabul edilmekte ve bu etkenlerden birisi olan yoksulluk
üzerinde durulmuş ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Yoksulluk, suç, çocuk suçluluğu
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TÜRK EĞİTİM TARİHİ AÇISINDAN MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ

Yrd.Doç.Dr. Sevil Filiz
Dudu Nil Irmak

Mehmet Fuat Köprülü (4 Aralık 1890 - 28 Haziran 1966), Türk ordinaryüs profesör tarihçi, Türkolog, Dışişleri
Bakanlığı yapmış siyasetçi ve edebiyat araştırmacısı Türk bilim insanıdır. Bu çalışmada büyük Türk tarihçisi,
edebiyatçısı ve aydını Mehmet Fuat Köprülünün göz ardı edilen ve pek bilinmeyen eğitimci kimliğini ortaya
çıkartmak amaçlanmıştır. Araştırmanın modeli, Tarihsel Bir Araştırma’dır. Bu araştırma bir literatür taramasıdır.
Tarihsel araştırma geçmişteki bir kurum, birey veya fenomenin erişilebilen en doğru ve güvenilir kaynaklara
dayanarak açıklanması amacıyla yapılır. Bu çalışmada eğitim bilimleri, eğitim tarihi, tarih kitapları, süreli yayınlar
taranacak, daha sonra yapılmış olan çalışmalar incelenecektir. Mehmet Fuat Köprülü için kendi makalelerine,
eserlerine başvurulmuş, onun hakkında çalışma yapmış araştırmacıların görüşlerine yer verilmiştir. Belirtilen
kaynaklar tek tek incelenmiş ve Ord. Prof. Dr. Mehmet Fuat Köprülünün eğitim anlayışına ulaşılmaya
çalışılmıştır. Araştırmanın problem ve alt problemleri:1.Mehmet Fuat Köprülü, eğitimci olarak eğitime dair neler
yapmıştır? 2.Mehmet Fuat Köprülüye göre eğitimin işlevleri nelerdir? 3.Mehmet Fuat Köprülünün eğitim
anlayışı Eğitim Felsefelerinden hangisiyle benzeşir? Mehmet Fuat Köprülü eğitimci olarak, 1910 yılında üç yıl
süreyle vekâleten Mercan ve Kabataş liselerinde edebiyat; İstanbul Lisesi’nde Türkçe ve edebiyat; Galatasaray
Lisesi’nde edebiyat hocalığı yaptı. Liselerin edebiyat programları ilk defa onun tarafından tanzim edildi. Ömer
Lütfi Barkan tarafından, Bir Üstâd-ı Âlem olarak adlandırılan Mehmet Fuat Köprülü, henüz yirmi üç yaşındayken
1913’te Halit Ziya Uşaklıgil’in istifasıyla İstanbul Darülfünunun Müderrisliğine getirilmiştir. 1923 yılında
Cumhuriyetin ilânından sonra özellikle maarif sahasındaki işlerin düzenlenmesi gayesiyle oluşturulan heyette
Ziya Gökalp, Ahmet Ağaoğlu vb. azalar yanında Köprülü de seçilmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Reisliğine (Dekanlığına) seçilmiştir.1924 yılında ise İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Türk Din Tarihi
hocalığı yapmıştır. Ord. Prof. Dr. Mehmet Fuat Köprülü eğitim felsefesi Esasicidir. Çünkü Esasicilikte geçmişten
gelen temel bilgi ve değerlerin önemli yanları korunup yeni kuşaklara öğretilirse, yeni kuşaklar geçmişin
başarıları üstüne daha mükemmel bir uygarlık yaratabilirler. Köprülü de eğitim çalışmalarında Türk tarihi ve
kültürünü esas almıştır. Amacı yeni nesilleri Türk tarihi ve kültürünün genel esaslarına hâkim olarak
yetiştirmekti. Bu amaçla Türk Edebiyatı Tarihi’ni neşretmiştir. Ord. Prof. Dr. Mehmet Fuat Köprülü katıldığı
uluslararası ilmî toplantılar, kurduğu veya kuruluşuna katkıda bulunduğu ilmî kurumlar, yayınladığı dergiler ve
yetiştirdiği talebeleriyle dönemindeki ve kendinden sonraki millî tarihçiliğimize ‘Okul’ (Köprülü Mektebi)
bırakmış bir âlimdir. Sonuç olarak Yeni nesillere Türk tarihi ve kültürünü aktarabilmek için liselere Türk Edebiyatı
Tarihi dersi tekrar konulup özellikle derste Ord. Prof. Dr. Mehmet Fuat Köprülünün neşrettiği Türk Edebiyatı
Tarihi ders programlarından ve ders kitaplarından yararlanılmalıdır.

Anahtar kelimeler Mehmet Fuat Köprülü, eğitim tarihi, eğitimin işlevi ve eğitim felsefesi
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MÜFREDAT PROGRAMLARINDA TÜKETİCİ EĞİTİMİ

Hacer TOR

Tüketici eğitimi, kişinin davranış ve değerlerini değiştirici bir disiplindir. Kişi değişmedikçe, kişinin dışında
değişen yasa ve uygulamaların fazla bir önemi yoktur. Çünkü değişen yasa ve uygulamalardan yararlanacak olan
tüketicidir. Özellikle çocukların dolaylı tüketici konumundan sıyrılarak; doğrudan tüketimin içinde yer alacağı
döneme geçiş sürecinde, ilköğretim öğrenciliğini kapsayan ilkokul ve ortaokul eğitim-öğretim süreçleri, kritik bir
öneme sahip olmaktadır. Toplumun içinde yer alan tüm bireylerin tüketim faaliyetinde bulunduğu
düşünüldüğünde küçük yaşlardan başlayarak verilecek tüketici eğitiminin daha başarılı olacağı düşünülebilir.
Tüketici eğitiminin aileden başlayarak verilmesi ve daha ileri yaşlarda okulların eğitim-öğretim programlarında
ilgili derslerin yer alması gerekmektedir. Bu çalışma; ilkokul ve ortaokul programlarında yer alan tüketici
eğitimine ilişkin konuların incelenerek, eğitimli ve bilinçli tüketicilerin ülke ekonomisi ve toplum üzerindeki
etkilerinin önemini vurgulamak amacıyla planlanmıştır. Araştırmada literatür tarama yönteminden
yararlanılmıştır. ilk ve ortaokuldaki hayat bilgi, sosyal bilgiler ve vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders
kitaplarındaki tüketim, tüketici ve tüketici hakları gibi konular incelenmiştir. İkinci ve üçüncü sınıf hayat bilgisi
kitaplarında okul heyecanı ünitesinde tüketirken bilinçli miyim konu başlığı altında, dördüncü sınıfta sosyal
bilgiler kitabında üretimden tüketime ünitesi yer almaktadır. Beşinci sınıf sosyal bilgiler kitabında ürettiklerimiz,
altıncı sınıf sosyal bilgiler kitabında ülkemiz kaynakları, yedinci sınıf sosyal bilgiler kitabında ekonomi ve sosyal
hayat ünitesinde, sekizinci sınıfta ise vatandaşlık ve demokrasi ders kitabında hak ve özgürlükler ünitesinde
tüketici eğitimi ile ilgili bölümler bulunmaktadır. Sonuçta müfredat programında yer alan tüketici eğitimi ile
konuların yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Tüketici, Sosyal bilgiler, vatandaşlık

İLKÖĞRETiM VE ORTAÖĞRETiM MATEMATiK ÖĞRETMENi ADAYLARININ ÖLÇME-DEĞERLENDiRME ARAÇ VE
YÖNTEMLERiNi KULLANMAYA YÖNELiK TERCiHLERiNiN KARŞILAŞTIRILMASI

Doç. Dr. Osman Birgin, Uşak Üniversitesi
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik öğretim
programlarında öngörülen ölçme-değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanmaya yönelik tercihlerini
incelemektir. Araştırma tarama modeli temel alınarak yürütülmüştür. Çalışma grubunu ilköğretim ve
ortaöğretim matematik öğretim programlarının üçüncü ve son sınıfında öğrenim gören toplam 192 matematik
öğretmeni adayı (118’i ilköğretim, 74’ü ortaöğretim) oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 5’li Likert
tipinden 27 maddeden oluşan “Ölçme-Değerlendirme Araçlarını Kullanmaya Yönelik Tercih Ölçeği”
kullanılmıştır. Ölçek, “objektif”, “geleneksel”, “performans” ve “alternatif” değerlendirme yöntemleri olmak
üzere dört alt boyuta sahiptir. Ölçekten elde edilen ölçümlerin güvenirliği için Cronbach alfa katsayısı 0.88
olarak hesaplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17.0 paket programı kullanılarak analiz yapılmıştır. Bu
araştırmada matematik öğretmeni adaylarının en çok kullanmayı tercih ettikleri ölçme araçları sırasıyla sorucevap, sınıf içi gözlem, ünite izleme testi, performans görevi, ev ödevi, çoktan seçmeli test, problem çözme,
sınıf içi tartışma ve proje iken, en az tercih ettikleri ölçme araçları sırasıyla doğru-yanlış, boşluk doldurma ve
eşleştirme soru türü, yapılandırılmış grid, günlük, kontrol listesi, tutum ölçeği, akran değerlendirmedir. Ayrıca
ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının objektif, performans ve alternatif değerlendirme yöntemlerini
ortaöğretim matematik öğretmen adaylarına göre daha çok tercih ettikleri ve bu farkın da anlamlı olduğu
saptanmıştır.
Anahtar kelimeler: Matematik öğretim programı, Matematik öğretmeni adayı, Ölçme-değerlendirme araç ve
yöntemi, Ölçme-değerlendirme tercihi
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“ÇEMBER VE DAİRE” KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE DİNAMİK GEOMETRI YAZILIMI GEOGEBRA KULLANIMININ
ÖĞRENCI BAŞARISI ÜZERINE ETKİSİ
Doç.Dr. Osman BİRGİN Uşak Üniversitesi
Faden TOPUZ MEB İsparta Yakaören Ortaokulu
Son yıllarda uluslararası düzeyde yapılan çeşitli sınavlarda (TIMSS, PISA) ülkemizdeki öğrencilerin matematik
başarı ortalamasının düşük olduğu dikkat çekmektedir. Diğer taraftan yapılan pek çok araştırma, bilgisayar
destekli öğretimin (BDÖ) öğrencilerin matematik kavramlarını öğrenmesi, başarıları ve tutumları üzerinde
olumlu etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda geometri konularının öğretiminde de bilgisayar
destekli dinamik geometri yazılımlarının kullanılması önerilmektedir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan
dinamik geometri yazılımlardan biri de GeoGebra’dır. Bu araştırmanın amacı, ortaokul 7.sınıf “çember ve daire”
konusunun öğretiminde dinamik geometri yazılımı GeoGebra kullanımının öğrenci başarısı üzerine etkisini
incelemektir. Araştırma, öntest ve sontest kontrol gruplu yarı-deneysel araştırma deseni ile yürütülmüştür. Bu
araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Isparta il merkezinde bulunan bir ortaokulunun iki farklı 7.sınıf
şubesindeki toplam 62 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Seçkisiz atama yoluyla iki sınıftan biri deney, diğeri
kontrol grubu olarak atanmıştır. Deney grubunda 30, kontrol grubunda 32 öğrenci bulunmaktadır. Deneysel
işlem öncesinde gerçekleştirilen öntest sonucunda gruplarda akademik başarı yönünden anlamlı bir fark
saptanmamıştır. Deney grubunda dinamik geometri yazılımı GeoGebra’nın kullanıldığı bilgisayar destekli
öğretim yapılırken, kontrol grubunda herhangi bir müdahale yapılmayıp normal (geleneksel) öğretime devam
edilmiştir. Veri toplama aracı olarak geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış 20 çoktan seçmeli sorudan oluşan
“Geometri Başarı Testi” kullanılmıştır. Başarı testi deneysel işlem öncesi gruplara öntest, deneysel işlem sonrası
sontest olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17.0 paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Yapılan
analizler sonucunda dinamik geometri yazılımı GeoGebra ile öğretimin gerçekleştiği deney grubundaki
öğrencilerin çember ve daire konusundaki başarılarının geleneksel öğretimin gerçekleştiği kontrol grubundaki
öğrencilerinin başarılarına göre daha yüksek olduğu ve bu farkın anlamlı olduğu saptanmıştır. ------------ *Bu
çalışma Uşak Üniversitesi 2016/SOSB001 nolu Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) kapsamında desteklenmiştir.

YOKSULLUK VE ÇOCUK SUÇLULUĞU
Hacer TOR

Birleşmiş Milletler 18 yaşına kadar her bireyi çocuk olarak tanımlamaktadır. Yetişkin olmanın ilk aşamasını
oluşturan çocukluk dönemi; sağlıklı bir toplum ve çocuğun sağlıklı gelişimi için oldukça önemlidir. Çocukların
içinde bulundukları çevrenin, sosyo-ekonomik koşulların, çocukluk döneminde ortaya çıkan; aileye ilişkin bazı
sorunların ve bunun yanında anti sosyal eğilimlerin, gelecekteki suçluluğun önemli bir sebebi olabileceği yapılan
araştırmalar tarafından ortaya konulmaktadır. Son yıllarda toplumumuzda çocukların işlediği suçların artış
göstermiş olması, çocuk suçluluğu konusunda daha çok hassasiyet gösterilmesi gerektiğini gözler önüne
sermektedir. Araştırmalardan elde edilen veriler; çocuk suçlularda genelde ailelerin gelir seviyelerinin, oldukça
düşük olduğunu göstermektedir. Sağlıklı bir toplumsal yapının tasarlanabilmesi, toplumsal yapıda suç
olgusunun en aza indirilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu bağlamda toplum yöneticileri tarafından, uzun
vadede yoksulluğun ortadan kaldırılması yönünde birtakım adımların atılması gerekmektedir. Bu araştırma;
yoksulluğun çocuk suçluluğu üzerindeki etkisi incelemek amacıyla planlanmıştır. Araştırma literatür taramaya
dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Yoksulluk ve çocuk suçluluğuna ilişkin yazılmış makaleler, kitaplar taranmış
konu ile ilgili bölümlere çalışmada yer verilmiştir. Çalışmada çocuk suçluluğu, Türkiye’de çocuk suçluluğu, çocuk
suçluluğunun nedenleri, yoksulluk ve çocuk suçluluğu üzerinde durulmuştur. Sonuçta; çocuk suçluluğunda her
ne kadar ergenlik, bazı kalıtsal etkenler ve beden kusurlarının etkili olabileceği teorileri destek görüyorsa da,
günümüzde daha çok çevresel faktörlerin etkili olduğu kabul edilmekte ve bu etkenlerden birisi olan yoksulluk
üzerinde durulmuş ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Yoksulluk, suç, çocuk suçluluğu Geometri, 7.Sınıf, Çember ve Daire, Bilgisayar Destekli
Öğretim, GeoGebra, Başarı
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THE EFFECT OF SOCIOSCIENTIFIC ISSUES BASED FIELD TRIPS ON STUDENTS’ ENVIRONMENTAL CONTENT
KNOWLEDGE

Mustafa Sami Topçu
Nejla Atabey

In this study, we examined the effect of Socioscientific Issues (SSI) based field trips on 7th grade students’
environmental content knowledge. The data collection tool was an environmental content knowledge test,
consisting of 17 multiple-choice questions and four sub-categories: general environmental knowledge,
environmental pollutes, energy sources-saving, and recycling. Thirty-one 7th grade students filled out
environmental content knowledge test at the beginning and the end of the SSI-based field trips. The activities
carried out through the study were field trips to thermal, wind and hydroelectric power plants, explanation of
energy production processes by experts during field trips, collecting and analyzing soil samples around power
plants, designing and developing models of power plants, and arguing about production of energy in power
plants. Utilizing a paired samples t test, we determined that while there are no statistically significant
differences between pre- and post-test scores of students for general environment knowledge (p = .14),
environmental pollute (p = .17) and recycling (p = .07), there is a statistically significant difference for energy
sources-saving (p = .01). We concluded that while the SSI-based field trips and activities significantly improved
students’ content knowledge of energy source-saving, the field trips and activities did not significantly influence
students’ content knowledge about general environment, environmental pollute, and recycling
Keywords; Socioscientific issues, Field trips, Environmental content knowledge

BİLİM TARİHİNDE YERLİ BİR OKUMA: BEŞİR FUAD VE POZİTİVİZM

Yrd. Doç. Dr. Berna Fildiş. Bartın Üniversitesi
Osmanlı Devleti’nde 19. Yüzyıl Batılı anlamda ilk Osmanlı aydınının ortaya çıktığı dönemdir. Osmanlı aydını,
modern askeri ve sivil memur sınıfı yetiştirmek amacıyla devlet eliyle kurulan okullarda yetişen ya da doğrudan
Avrupa kentlerinde eğitim gören bir ‘sınıf’ olarak değerlendirilebilir. Temel görevi devletin ayakta kalmasını
sağlamak olsa da Osmanlı aydını; donatıldığı özgürlük, bilimsellik ve ilerlemecilik gibi pek çok değeri ‘içeriye’
aktarmayı kendisi için bir diğer görev bilmiştir. Osmanlı’nın ayakta kalmasının Batılı-modern bilginin içeride
daha fazla dolaşıma girmesi ile mümkün olacağını düşünen Osmanlı aydını içerisinde Beşir Fuad (1852-1887),
üzerinde durulması gereken önemli bir şahsiyettir. Onu önemli kılan; en başta edebiyat, biyoloji, matematik,
fizik, sosyoloji, dil ve eğitim, felsefe gibi pek çok alana yayılmış bir ilgi alanına ve birikime sahip olmasıdır. Bu
bağlamda pozitif bilimlere ve dolayısıyla olgulara olan güvenci; kendisini felsefede metafiziğin dışlanması,
edebiyatta duygu merkezli romantizmin eleştirisi, sosyal bilimlerde ilerlemeye olan inanç olarak belli etmiştir.
Dolayısıyla Fuad’ın üzerine fikir beyan ettiği tüm konularda pozitivist ilkeleri kendisine referans aldığı
söylenebilir. Doğa bilimleri ve sosyal bilimlerde gözlemlenebilir olanı merkezine koyan pozitivist bakış açısı,
bilimsel bir ilke olmanın yanında pek çok alanda kendisini hissettiren sistemli bir düşünce biçimi olarak da
düşünülmelidir. Beşir Fuad, pozitivizmi tek başına üzerine fikir yürüttüğü konuların bilimsel arka planı olarak
algılamamış, yaşamının merkezine yerleştirmiştir. Nitekim Fuad’ın sadece farklı bilgi alanlarındaki üretimleri
arasında bir ilkesel tutarlılık yoktur, topyekûn yaşamı ile düşünceleri arasında bir örtüşürlük bulunmaktadır. Bu
çerçevede, bildirimizde Beşir Fuad’ın fikir beyan ettiği farklı konularda pozitivist anlayışın izdüşümleri kendi
yaşamına yansımalarıyla ele alınacaktır. Böylece Fuad’ın yerli bilim tarihindeki yeri çözümlenmeye çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Osmanlı Aydını, Batılılaşma, Beşir Fuad, Pozitivizm.
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DEMOGRAFIK FAKTÖRLER ÖRGÜTSEL DAVRANIŞI ETKILER MI? : KAMU ÇALIŞANLARI ÖRNEĞI

Öğr. Gör. Yavuz Kağan Yasım, Ordu Üniversitesi

Örgütsel davranış yazınında, çalışanların iş tatmini, örgütsel sinizm, iş-aile çatışması ve diğer birçok değişkenin
birbirleriyle ilişkisinin incelendiği görülmektedir. Bunun yanısıra bu değişkenlerin demografik faktörlerce
etkilenip etkilenmediği de araştırma konularının içerisinde yer almaktadır. Bu araştırmalar bazı değişkenlerin
bazı örgütsel davranış biçimlerini etkilediğini bazılarını ise etkilemediğini göstermektedir.Bu çalışmada iş
tatmini, örgütsel sinizm, amire güven ve kişi-örgüt uyumunun, cinsiyet, medeni durum, eğitim, yaş, işyerindeki
pozisyon, memuriyetteki süre ve çalışılan birim açısından farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Çalışmanın
evrenini Ordu İli Fatsa ilçesi kamu kurumlarında çalışanlar oluşturmuştur. 249 personelin tamamına anket
formları dağıtılmış, dönen anketlerin 140’ ı değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Yapılan tek yönlü varyans
analizleriyle cinsiyet, medeni durum, işyerindeki pozisyon değişkenlerindeki grupların tüm bağımlı değişkenler
açısından farklılaşmadığı, buna karşın diğer bağımlı değişkenlerdeki grupların bazı demografik değişkenlere göre
farklılaştığı anlaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Demografik faktörler, iş tatmini, örgütsel sinizm, amire güven, kişi-örgüt uyumu

MAĞAZA İMAJI UNSURLARININ, TEKRAR SATIN ALMA NİYETİ VE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA ÜZERİNE
ETKİLERI: SİVAS AYDINLI HAZIR GİYİM MAĞAZASI ÖRNEĞİ

Uğur UĞUR
Mağaza imajı müşteri memnuniyetini etkileyen konuların başında gelmektedir. Mağazadan memnun ayrılan
müşteri, tekrar satın alımlarda bulunabileceği gibi yakın çevresi ile bu memnuniyetini paylaşacaktır.
Araştırmanın amacı, mağaza imajı unsurlarının tekrar satın alma niyeti ve ağızdan ağıza pazarlama üzerine
etkisini ölçmektir. Araştırma, Cumhuriyet Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenlere uygulanmıştır.
Akademisyenlerin Sivas Aydınlı Hazır Giyim (Polo) Mağazası’nın imajı ile ilgili algıları ve bu algıların tekrar satın
almalarında ve ağızdan ağza pazarlama yapmalarında etkili olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmada veri
toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada, daha önce yapılan çalışmalardan
yararlanılarak oluşturulan, altı mağaza imajı boyutunu ölçen toplam 44 maddelik mağaza imajı ölçeği, 8
maddelik tekrar satın alma ölçeği ve 9 maddelik ağızdan ağıza pazarlama ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca demografik
özellikleri ölçen 6 soru kullanılmıştır. Araştırmanın anakütlesi 1.707 akademisyenden oluşmaktadır ve örneklem
büyüklüğü 320 kişidir. Araştırmanın temel hipotezleri, “H1: Mağaza imajı unsurları ile tekrar satın alma niyeti
arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır” ve “H2: Mağaza imajı unsurları ile ağızdan ağıza pazarlama
arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır” şeklindedir. Araştırma verilerinin analizinde SPSS programı
kullanılmıştır. Araştırmanın hipotez testlerinde korelasyon ve regresyon analizinden yararlanılmıştır. Sonuç
olarak, hipotezler kabul edilmiş olup, tüketicilerin mağaza imajı unsurlarını algılamaları ile tekrar satın alma
niyetleri ve ağızdan ağıza pazarlama davranışları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bununla
birlikte müşterilerin mağaza imajı algılamalarının tekrar satın alma niyeti üzerinde, ağızdan ağıza pazarlamaya
oranla daha yüksek bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın alt hipotezinin analizi sonucunda,
ağızdan ağıza pazarlama eylemlerinin tekrar satın alma niyetinden yüksek oranda etkilendiği görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Mağaza İmajı, Tekrar Satın Alma Niyeti, Ağızdan Ağıza Pazarlama
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REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ALANINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK
ANALİZİ

Doç.Dr. Gülşah BAŞOL
Öğr. Gör. Uğur SARUHAN
Özet:Bu araştırmanın amacı 2010-2016 yılları arasındaki yedi yıllık süre içerisinde rehberlik ve psikolojik
danışma alanında yapılan doktora tezlerini çeşitli açılardan incelemektir. Bu araştırma kapsamında YÖK Tez
Merkezi’nden 74 doktora tezine ulaşılmış olup bunlardan 19’unun erişimine izin verilmediği için toplamda 55
doktora tezi incelenmiştir. Bu araştırmada doküman incelemesi yöntemi ile doktora tezleri üniversite, enstitü,
yayım yılı, araştırmacı cinsiyeti, danışman cinsiyeti, danışman unvanı, araştırma konusu, araştırma yöntemleri
açısından incelenmiştir. Araştırma verilerinin sunulmasında frekans, yüzde gibi betimsel istatistiklerden
yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre rehberlik ve psikolojik danışma alanında yazılan doktora tezlerinin
çoğunluğu Ege Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi’nde yazılmıştır. Tezlerin
37’si Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde ve 18’i Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yazılmıştır. Psikolojik danışma ve
rehberlik alanında 2010 yılında dokuz, 2011 yılında 13, 2012 yılında dokuz, 2013 yılında altı, 2014 yılında 12 ve
2015 yılında altı tez olmak üzere 55 doktora tezi yazıldığı görülmüştür. Rehberlik ve psikolojik danışma doktora
alanındaki araştırmacıların 29’u kadın, 26’sı erkektir. Tez danışmanlarının 22’sinin kadın, 33’ünün erkek olduğu;
27’sinin Prof. Dr., 16’sının Doç. Dr. ve 12’sinin Yrd. Doç. Dr. kadrolarında olduğu görülmüştür. Rehberlik ve
psikolojik danışma alanında yazılmış tezlerde 82 konu üzerinde çalışılmıştır. Rehberlik ve psikolojik danışma
alanında yazılan doktora tezlerinde en çok çalışılan konuların başında psikolojik belirtiler, psikolojik iyi oluş,
psikolojik ihtiyaçlar, stres/stresle başa çıkma, romantik ilişki/çift ilişkileri gelmektedir. Doktora tezlerinin
42’sinin nicel yöntem, dokuzunun karma yöntem ve dördünün nitel yöntem olduğu görülmüştür. Sonuç olarak
doktora tezleri belirli üniversitelerde tamamlandığı, sınırlı sayıda ve konuda oldukları ortaya konmuştur.
Araştırmacı cinsiyetleri birbirine yakın orandadır. Tezlerde 82 konu çalışılmış ve genellikle nicel yöntemler
kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: Rehberlik ve psikolojik danışma, içerik analizi, doktora tezleri

SOSYAL BİLİMLERDE KULLANILAN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİĞİNİN KULLANIMI

Yrd.Doç.Dr.Tolga Çelik

İnternet çağında meydana gelen ve giderek büyüyen enformasyon yığını içerisinden veri madenciliği tekniği
kullanılarak işe yarar verilerin elde edilmesi, bunların içinden gereksiz kısımların temizlenmesi ve filtrelenmesi,
ayrıca çeşitli yazılımlar kullanılarak bunların analiz edilerek çeşitli tablolar ve grafikler elde edilmesi veya
görselleştirilmesi gibi işlemler özellikle sosyal bilimler alanında yapılan araştırmalarda kullanılabilecek yeni bir
yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada sosyal bilimler alanında yapılan araştırmalarda kullanılan
yöntemlere ek olarak yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte geliştirilen yeni araçlar ve bazı
yazılımların veri madenciliği yöntemi ile birleştirilerek, sanal ortamdaki hazır büyük veriler kullanılarak veri
madenciliği tekniğinin kullanımı anlatılacaktır. Çalışmanın ilk bölümünde veri madenciliği tekniğinin anlamı ile
internet ortamından veri toplamanın nasıl yapılacağı, ikinci bölümde toplanan verinin temizlenmesi ve
filtrelenmesi, üçüncü bölümde verilerin nasıl analiz edileceği, son bölümde ise analiz edilen veriler ile elde
edilen sonuçların görselleştirilmesi için çeşitli yazılımlar ve programlar kullanılarak örnek bir infografik
üretilecektir.
Anahtar kelimeler: veri madenciliği, infografik, veri gazeteciliği, veri toplama, veri analizi
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FARKLI DEĞİŞKENLERIN YARDIMSEVERLİK TUTUMUNA ETKİSİ: ARTVİN İLİ BORÇKA İLÇESİ ÖRNEĞİ

Volkan KÜÇÜK

Günümüzde toplumların ihtiyaçlarından biriside toplumsal duyarlılık, birliktelik ve yardımlaşmadır. Bu
ihtiyaçların giderilmesi yardımseverlik değerinin yaşatılması ile mümkündür. Bu çalışmada Borçka Halkı’nın
yardımseverlik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu temel amaç
doğrultusunda değişkenler; cinsiyet, kardeş sayısı, ebeveynlerin eğitim düzeyi, ebeveynlerin meslekleri ve etnik
köken olarak ele alınacaktır. Bu değişkenler bağlamında Borçka Halkı’nın yardımseverlik tutumları ve
aralarındaki fark veya farklar araştırılacaktır. ‘Yardımseverlik tutum ölçeği’ ve ‘kişisel bilgi formu’ kullanılarak
bulgular elde edilecektir. Yardımseverlik değerinin yaşatıldığı ve duyarlılığının yitirilmediği toplumlarda barış,
huzur, güven ve hoşgörü hakim olacaktır düşüncesiyle; bu çalışmada toplumsal duyarlılığın ve farkındalığın
artacağı yönde bir sonuç beklenmektedir.
Anahtar kelimeler: yardımseverlik, değer, duyarlılık

SÜT TOPLAMA MERKEZLERINDE HACCP

Deren TAHMAS KAHYAOĞLU
Dilek ÖZDEMİR
Beslenmede büyük bir öneme sahip olan süt; çabuk bozulan bir yapıya sahip olması sebebiyle çiftlikten
soframıza gelinceye kadar geçen sürede uygun şartlarda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple küçük
işletmelerde üretilen sütün kalitesinin bozulmadan ekonomiye kazandırılabilmesi adına sağımdan kısa bir süre
sonra soğuk zincire sokulması ve 4ºC’ye kadar soğutulması gerekmektedir. Küçük işletmelerde, süt üreten
kişilerle sütü işleyen firmalar arasındaki köprü görevini ise belirli noktalarda kurulan süt toplama merkezleri
(STM) üstlenmiştir. Bu merkezlere gelen sütler çeşitli analizler yapıldıktan sonra soğutulup sütü işleyen
firmalara pazarlanmaktadır. Böylece hem üreticinin ürettiği süt değerinde pazarlanmış olmakta hem de
firmaların talep ettiği kaliteli ve hijyenik süt temin edilmiş olmaktadır. Ülkemizde bulunan süt hayvancılığı
işletmeleri ve süt sanayii arasındaki iletişimsizlik sektörde gıda güvenliği sorununu ortaya çıkarmıştır. Bu
sorunun aşılması adına köylerde kooperatifler veya üretici örgütleri STM kurarak hem ortaklarının sütlerini daha
kaliteli bir şekilde toplamış hem de sanayiciyle pazarlık gücünü artırmıştır. Ayrıca piyasaya kaliteli süt arzını da
sağlamışlardır. Bu sayede kayıt dışı ve kalitesiz toplanan sütlerin de bir şekilde pazara arzı engellenmiş ve gıda
güvenliği konusunda önemli bir adım atılmıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca 17.12.2011 tarih ve
28145 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair
Yönetmelik’ ile onaya tabi olan gıda işletmeleri belirlenmiş, söz konusu yönetmelikte 07.01.2014 tarihinde
yayınlanan değişiklik ile ‘Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’ kapsamındaki onaya tabii gıda
işletmeleri listesinde STM de yer almıştır. Yönetmelikte sütü mamul hale getiren firmaların yanı sıra STM için de
HACCP uygulamaları zorunluluk haline getirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Süt, kalite standartları, süt toplama merkezi, HACCP
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CONTRIBUTIONS OF ADDRESSING SYSTEM TO WAREHOUSE MANAGEMENT AND RESEARCHING TO A
COMPANY IN RETAIL SECTOR

Öğrt. Gör. Ahmet Alper Sayın, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Doktora Öğrencisi, Murat Arslandere, Selçuk Üniversitesi
Warehouse and storage management is one of the major cost element and one of the ring of logistics activities.
It is separated from the classical warehouse system and has become an integral part of the logistics activities.
Information technology is inevitable for effective and efficient storage management. Addressing system has an
important place in ensuring the effectiveness of this system. In the first part of the study, discussed the
importance of the warehouse and warehouse management from its conceptual definitions. The techniques and
information technologies, which were used in warehouse management, mentioned in the second part of the
study. In the third chapter, examining the sample application in the retail sector, given some information
about contribution of addressing system to the efficiency.
Keywords: Warehouse and storage management, Addressing technique

SYNTHESIS,CHARACTERIZATION&ABSORPTION PROPERTIES OF MONOAZO DYES: 2-(4-METHOXYPHENYL)-2OXOETHYL 2-((3,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)DIAZENYL)-5-NITROBENZOATE AND 2-(4-METHOXYPHENYL)2-OXOETHYL 2-((3-HYDROXY-5-METHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)DIAZENYL)-5-NITROBENZOATE

Çiğdem Karabacak Atay
Tahir Tilki

Nowadays, to prevent their unwanted carcinogenic properties, synthesis of new azo dyes, characterization of
their structures and investigation of their utilization features are extremely important in both academic and
commercial aspects [1-3]. So, our goal is to synthesis of new mono azo dyes can be used in industrial areas,
which have the antimicrobial property. In our study, two novel mono azo dyes 2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethyl
2-((3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)diazenyl)-5-nitrobenzoate and 2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethyl 2-((3-hydroxy5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)diazenyl)-5-nitrobenzoate were synthesized in three steps:
Step 1: Coupling active methylene compounds respectively ethylacetoacetate and acetylacetone with
diazonium salts derived from 5-nitroanthranilic acid.
Step 2: Cyclization reactions of obtained products with hydrazine hydrate.
Step 3: Coupling of the carboxylic acid group of the resulting mono azo dye with brom-4methoxyacetophenone.
Their structures were characterized with FT-IR, 1H-NMR and 13C-NMR Spectroscopy. Solvatochromic
properties were investigated with UV–vis spectroscopy in five different solvents.
Keywords: Mono azo dyes, Heterocyclic compounds, Spectroscopic property, Solvatochromic property
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PPLICATIONS OF A INFORMATION SYSTEMS IN LOGISTICS INDUSTRY AND E-LOGISTICS

Öğrt. Gör. Ahmet Alper Sayın, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Doktora Öğrencisi, Murat Arslandere, Selçuk Üniversitesi
In the logistics sector where the competition is too much, traditional logistics is moving towards to e-logistics
applications because of the changing needs and rapid change technologies. Distribution, transport and logistics
activities in business had been raised by e-logistics.In the first part of the study, logistics , logistics management
and e-logistics concepts were examined. In the second part, the effects of the use of information systems were
stated for systems in the logistics business activities. In the last part of the study, we determined advantages
and challenges in using an e-logistics technologies and practices.
Keywords; E-Logistics, Logistics, Logistics Information Systems

PİYASA AKSAKLIKLARINDA DEVLETİN REGÜLASYON UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİ

Sema Yılmaz Genç
Çiğdem Topçu

Regülasyon genel anlamda denetleme ve düzenleme olarak tanımlanmaktadır. Ekonomik hayatta yaşanılan
aksaklıklar ki, bunlar piyasa başarısızlıkları olarak adlandırılır, devletin müdahalesi ile ortadan kaldırılmaya
çalışılır. Devlet piyasalara müdahale ederken denetleyici ve düzenleyici kurumlar oluşturur. Bu kurumlar ilgi
alanları, hedefleri ve özel kanunlara göre kurulurlar. Kurumların sahip oldukları yetkiler sonucunda ilgili
sektörlere müdahale ederek etkinliği ve verimliliği sağlarlar. Çalışmada ele alınan piyasa aksaklıklarına devletin
regülasyon yoluyla müdahalesi incelenecektir. Bu kapsamda piyasa aksaklıklarının neler olduğu vurgulanacak ve
bu aksaklılarının giderilmesi için devletin kurumlar aracılığıyla nasıl müdahale ettiği incelenecektir. Yapılan
araştırmalara göre gerek yurt dışında gerekse ülkemizde olsun regülasyon yoluyla kurumlar işler haldedir. Yurt
dışında bağımsız idari otoriteler olarak ele alınan kurumlar, ülkemizde düzenleyici kurumlar şeklindedir.
Kurumlar sektörlere ve genel düzenleyici kurumlar şeklindedir. Türkiye’de ise bu kurumların başında gelen
telekomünikasyon, elektrik, doğal gaz gibi sektörlerin yanında rekabet, bankacılık, sanayi gibi sektörlere yönelik
müdahalelerde bulunulmaktadır.
Keywords; Regülasyon, regülasyon teorileri, denetleyici ve düzenleyici kurumlar
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VÜS’AT O. BENER’İN “HAVVA” ADLI HİKȂYESİNDEN HAREKETLE “BESLEME KIZ” ANLAYIŞINA VE “BESLEME”
KELİMESİNE BİR BAKIŞ

Yrd. Doç. Dr. Sevda Kaman, Bartın Üniversitesi
Vüs’at O. Bener, 1950’li yıllarda yayımladığı hikâyeleriyle yazın dunyasında tanınmaya başlamış, hikâye,
roman, oyun, şiir gibi türlerde eserler vermiştir. Daha çok hikâyeci kimliği ile öne çıkan Vüs’at O. Bener, 1952’de
yayımladığı “Dost” adlı kitabında yer alan “Havva” hikâyesinde, evin besleme kızının ölüme uzanan hazin
yaşamını konu almıştır. Evlatlık olarak alınarak ev işlerinde çalıştırılan “besleme kızlar” Türk edebiyatında Ahmet
Mithat, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Halit Ziya Uşaklıgil, Cahit Sıtkı Tarancı gibi birçok yazarın trajik hikâyelerinde
yerini bulmuştur. Yazarlar küçük yaşlardan itibaren ailesinden alınarak genellikle olumsuz şartlarda bir hizmetçi
gibi büyütülen ve ev halkı tarafından türlü eziyetlere maruz bırakılan bu talihsiz kızların dramlarını yazmaktan
geri durmamışlardır. Bir ev içi hikâyesi olan “Havva”da anlatıcı, evin küçük kıskanç kızıdır. Evlerine sonradan
gelen, her işe koşturulan, sürekli dayak yiyen, ev sahipleri gittiğinde eve kilitlenen, çöplüğe atılan paslı yağ
tenekesini sıyırdığı için hastalanıp bir daha iyileşemeyen, son arzusu baklava yemek olan besleme kız Havva’nın
kıskanılacak bir hayatı olmasa da evin küçük ev sahibinin Havva’yı kıskandığı her cümlesinden anlaşılır. Bu küçük
şımarık kızın öykünün başlarında evlerine gelen besleme kızı hiç sevmediği hissettirilse de Havva’nın hastalanıp
öleceği anlaşıldığında ağlaması netice de onun da bir çocuk olduğunu gösterir. Hikâye; dili, kurgusu, anlatım
teknikleri ve konusu itibariyle annesinin Havva’ya tutumundan esinlenen, iyilik ile kötülük arasında gidip gelen
anlatıcı kızın çocuk saflığını yansıtır. Boğaz tokluğuna evin hizmetini gören beslemelere verilen diğer isimler
“beslengi, ahretlik, evlatlık, evlad-ı maneviyye, kapı kızı, yanaşma, büyütme, yetiştirme”dir. Erkek çocuklar için
evlatlık kelimesi tercih edilirken besleme kelimesinin daha çok kız çocukları için kullanıldığı, bunun yanında
“besleme kız” kelime grubunun da yaygın olduğu görülmektedir. Bu bildiride psikoloji, sosyoloji, toplumsal
cinsiyet, aile gibi pek çok konuyla ilişkilendirilebilecek bir kavram olan “besleme” kelimesinin etimolojisi,
kullanım alanları, ağızlardaki karşılığı tespit edilecek ve böylelikle zihniyet ile dil ilişkisi ortaya konmuş olacak;
Vüs’at O. Bener’in hikâyesindeki “Havva”dan hareketle kültürümüzdeki “besleme kız” anlayışı üzerinde
durulacaktır.
Anahtar kelimeler: Hikâye, Vüs’at O. Bener, besleme, evlatlık,

THE EFFECT OF SOCIOSCIENTIFIC ISSUES BASED FIELD TRIPS ON STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS
ENVIRONMENT

Nejla Atabey
Mustafa Sami Topçu

In this study, we aimed to explore the effect of socioscientific issues (SSI) based field trips on 7th grade
students’ attitudes towards environment. The data collection tool, a five point Likert type scale, was attitudes
towards environment scale, consisting of 20 items. Thirty-one 7th grade students filled out this scale at the
beginning and the end of the SSI-based field trips. The field trip included visiting a thermal power plant and
experts explained energy production process to students in this plant. Then, students collected soil samples
around the power plant to understand whether energy production in the plant affected the environment
around the plant. The chemical engineer analyzed these samples in a state university laboratory. After the field
trip, students designed and developed thermal power plant models. As a last activity, students argued about
the construction of new thermal power plants. Similar activities were carried out in the same order for wind
and hydroelectric power plants. Utilizing a paired sample t test, we determined that while there is no
statistically significant difference between pre- and post-test scores of students for attitudes towards
environment (p = 0.25), there is a statistically significant difference for promoting environmental awareness
(Item 3), energy saving (Item 8) and people’s environmental carelessness (Item 13). We concluded that the SSIbased field trips significantly improved students’ attitudes towards environmental awareness, energy saving
and environmental carelessness.
Anahtar kelimeler: Socioscientific issues; Field trips; Students attitudes towards environment
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INTERNATIONAL EXPANSION STRATEGIES: THE CASE OF STARWOOD HOTELS & RESORTS IN TURKEY

Asst. Prof. Dr. Erdinç Ballı,
Asst. Prof. Dr. Ayşe İpek Koca Ballı

While tourism continues to grow consistently over the world hotel companies have been watching a variety of
growth and competition strategies. Effective growth requires the selection appropriate growth and financing
strategies. There are many reasons to the internationalization of a firm and there are a large number of
possible international expansion modes, including direct ownership, franchising, management contracts, and a
variety of combinations of these basic modes. Different companies have different strategies when it comes to
international expansion. Starwood Hotels & Resorts Worldwide is one of the leading hotel and leisure
companies in the world with 11 brands, more than 1,300 properties in some 100 countries and approximately
188,000 employees. In this study, the general expansion strategies and the entry mode choices of international
hotels regarding new markets have been examined. Furthermore, as a case study, Starwood’s expansion
strategies in globally hotel market, especially in Turkish hotel market, were analyzed. For these aims have been
benefited secondary data sources and interview technique, which is one of the qualitative data collection
techniques has been used. The findings of study; the international expanding strategies of Starwood varies
from brand to brand and from country to country. Starwood is operating with 21 hotel businesses, 8 different
brands and 5 different categories in Turkey. The strategies that Starwood uses to expand in the Turkish tourist
market, are franchise (% 52), management contract (% 29) and distribution- loyalty partnership (% 19).

Keywords; Expansion Strategies, International Hotels, Starwood , Turkey

SOCIAL RESPONSIBILITY OF CONSUMPTION EXPERIENTIAL MOTIVATION

Serpil Kır

This paper uses the experiential marketing concept to explain some of the motivations for socially responsible
consumption. It is argued that practising responsible behaviour helps consumers to perceive five different
types of experiential value: emotional, cognitive, sensory, relational and behavioural. This study has been done
on undergraduate degree students in Selcuk University Faculty of Communication And Media Studies to
determine their socially responsible consumption and experiences in 2016. We also found evidence for gender
and age differences in the perception of those experiential benefits. This study provides guidelines to better
promote socially responsible consumption through enriching consumers’ experiential motivations.
Keywords; Consumption, Social Responsibility, Experiential Marketing, Experience, Motivation.

_____________________________________________________________________________________________________164

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
_____________________________________________________________________________________________________

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMININ ADAPTASYONU: TÜRKIYE ÖRNEĞINDE TARIHSEL SÜREÇ

Dr. Nimet Eryiğit, Ordu Üniversitesi
Prof. Dr. Harun Demirkaya, Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Gürol Özcüre, Ordu Üniversitesi
1990’lı yıllarda dönüşümü ifade etmek üzere ülkemizde personel yönetimi olarak adlandırılan bölüm
işletmelerde insan kaynakları yönetimi (İKY) olarak yerini almıştır. Bu yansıma birçok işletmede bir bölüm
ifadesi olarak kalırken; kimi işletmelerde de gerçek anlamda dönüşümün yansımaları görülmüştür. İKY
yöntemlerini ölçmeye, değerlendirmeye ve verilere dayandırmaktadır. Klasik personel yönetimi ile stratejik İKY
arasında yüksek seviyede farklılıklar vardır. Bunun en açık göstergesi insan kaynakları (İK) yöneticilerinin
işletmelerin üst düzey yönetiminde strateji belirleme işlevini yürüten kadroda yer almasıdır. Zaman sınırı, bütçe
yetersizliği ya da örgütsel büyüklük gibi sebeplerle stratejik İKY uygulamalarının örgütlere işlemesi
güçleşmektedir. Ülkemizde işletmeler halen İKY fonksiyonlarının anlaşılması ve yerleştirilmesi sürecindendirler.
Bu yüzden de rakamlarla ifade edilecek olursa 1000’den fazla danışmanlık işletmesinden İKY konusunda destek
alınmaktadır. Dolayısıyla işletmelere dışarıdan sağlanan İKY hizmetleri etki ve yeterlilik anlamında
sorgulanmaktadır. Ülkemiz İKY yaklaşımında kültürel, ekonomik, sosyal ve politika anlamında uygun bir
çerçevede ilerlemek durumundadır. Çoğunlukla danışmanlık işletmeleri ile sürdürüldüğü görülen tablonun
ülkemiz açısından olumlu ve olumsuz yönlerinin tartışıldığı bu çalışmada, mevcut düzenlemelerin ve anlayışın
dönüşümü yönünde katettiği mesafe ve konunun ülkemizde yerleştirilmesine yönelik öneriler yer almaktadır.

Anahtar kelimeler: Personel Yönetimi, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Türkiye

OYUN ALANLARININ ANNE GÖZÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç.Dr. Nejla Canbulat Şahiner Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Ayşe Sonay Türkmen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Annelerin çocuk oyun alanlarına yönelik düşünceleri ve beklentilerinin belirlenmesi amacıyla planlanan
araştırma, Karaman İlinde çocuk parklarına çocuklarını getiren annelerle birebir görüşme yöntemiyle
gerçekleşti. Toplamda 60 anneyle görüşülerek anket formu doldurtuldu Annelerin %63.3’ ünün ev hanımı,
%38.3’ ünün ilköğretim mezunu olduğu belirlendi. Anneler genel olarak parklarda aletlerin güvenli olmadığını,
temizliğin yetersiz olduğunu belirtirken parkların çocuğun gelişimi açısından yararlı olduğuna vurgu yaptı.
Araştırma kapsamındaki anneler çocukları için çocuk parklarının önemini bilmekle birlikte parkların güvenlik ve
biçim yönünden eksikliklerini vurguladı.

Anahtar kelimeler: oyun parkı, anne, çocuk
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ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DİL GELİŞİMİ

Ayşegül Akıncı Coşgun

Doğumdan itibaren kazanılmaya başlanan dil becerileri sayesinde birey, çevreyle iletişim kurmakta; duygu,
düşünce ve tutumlarını karşı tarafa aktarmaktadır. Toplumsal yapının ve kültürün gelecek kuşaklara
aktarılmasında önemli rol oynayan dilin dinamik yapısı sayesinde de sosyal hayattaki davranışlarını organize
etme imkanı bulmaktadır. Yaşamın erken yıllarında temeli atılmaya başlanan dil aracılığıyla çocuk, kavram
gelişimi, yaratıcılık, düşünme becerileri ve problem çözme becerileri gibi bilişsel becerilerin yanı sıra; kendini
doğru biçimde ifade etme, karşısındakini dinleme ve çevresiyle olumlu iletişim kurma gibi pek çok sosyal
beceriyi de kazanmaktadır. Bununla birlikte yapılan çalışmalar, küçük yaşlarda kazanılmaya başlanan dil
becerilerinin sonraki yıllarda akademik başarının belirleyicisi olduğunu göstermektedir. Bu noktadan hareketle
yapılan çalışmanın amacı erken çocukluk döneminde dilin kazanılması ve dil gelişimini artırmaya yönelik
uygulamaları “Davranışçı, Psikolinguistik, Etkileşimci ve Sosyolinguistik” bakış açıları çerçevesinde ele almaktır.
Çalışmanın bir diğer amacı ise dil gelişimi açısından zenginleştirilmiş sınıf düzenlemeleri ve materyal seçimi ile
erken çocukluk sınıflarında kullanılan dil etkinliklerine örnek uygulamalar sunmaktır. Bu çalışmanın özellikle
erken çocuklukta dil gelişimi ile eğitim ortamlarının düzenlenmesi alanında çalışan araştırmalara kapsamlı bilgi
sunması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: erken çocukluk, dil gelişimi.

DETERMINING THE LIFE QUALITY OF CKD PATIENTS AT BİNGÖL CITY

Yrd. Doç. Dr. İmran Aslan, Bingöl Üniversitesi

Treatments of Chronic Kidney Diseases (CKD) are analyzed in Bingöl city and at regional level. CKD is a major
problem in Bingöl and Turkey. Increasing numbers of CKDs cause dissatisfaction and extra load on healthcare
staffs and families in Bingöl city. Two main hospitals in Bingöl giving dialysis services are controlled and
responsible staffs were interview. Later, two surveys with 96 and 78 respondents at different times in 2015
were carried out of 160 patients. Having a high health-related quality of life (HRQoL) is an important
performance indicator for dialysis centers at the treatment of End Stage Renal Disease (ESRD). KDQOL™-36
Scoring Program (v 2.0) and SPSS 20 versions are used to find the life quality of patients and compare
respondents according to education, gender and hospital by One-way ANOVA test. Just Hemodiyalisis (HD)
treatment is suggested at Bingöl city center and life qualities of private hospital patients were found better
than government hospital when both surveys are compared. Symptom/problem list with 50,84 ± 18,40; Effects
of kidney disease with 49,29± 20,85; and Burden of kidney disease with 21,55 ± 22,63 values have been found
from first survey of 96 CKD patients in Bingöl city in 2015. The burden and effects of CKD are found the most
effective factors on life quality of patients.
Keywords; Chronic Kidney Failure, Quality of Life Years, Bingöl City, Haemodiyalisis
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GENÇLERIN FAST FOOD TÜKETIMLERININ SEMBOLIK TÜKETIM KAPSAMINDA DEĞERLENDIRILMESI: BIR
ARAŞTIRMA

Uğur Uğur

Türkiye nüfusunun %16,5’ini (yaklaşık 13 milyon) oluşturan genç nüfus, önemli bir tüketici kitlesini
oluşturmaktadır. Değişen yaşam koşulları ile birlikte değişen gıda tüketim alışkanlıkları, genç nüfusta da
kendisini göstermektedir. Özellikle sembolik unsurların öne çıktığı günümüzde, genç tüketicilerin fast food (hızlı
hazır yiyecekler) tarzı ürünlere giderek daha fazla yöneldiği dikkati çekmektedir. Fast food ürünlerinin özellikleri,
fiyatı, sağlıklı olup olmadığı gibi konular talebi etkilerken, arkadaş ve aile çevresi, imaj, ortam koşulları,
sosyalleşme gibi unsurlar da gençlerin fast food’a yönelmesine neden olabilmektedir. Araştırmanın amacı,
gençlerin fast food ürünleri ile ilgili algılarının ne yönde olduğu ve bu algılar ile fast food tüketim sıklığı arasında
bir ilişki olup olmadığı, varsa ne yönde olduğunun belirlenmesidir. Ayrıca gençlerin fast food tüketimine
yönelmesinde etkili olan faktörler araştırılmıştır. Araştırma Sivas İli’ndeki lise öğrencilerine (anakütle 20.900 kişi,
örneklem 352 kişi) uygulanmış olup, veri toplamada yüzyüze anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın
anketi, demografik özellikleri, fast food algılamalarını ve fast food tüketim sıklığını ölçen toplam 9 sorudan
oluşmaktadır. Araştırma verileri, SPSS programında analiz edilmiş olup, değişkenler arasındaki ilişkilerin
analizinde t testi ve F testi uygulanmıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin haftada en az 3-4 kez dışarıda yemek
yediği, öğrenci olmaları dolayısıyla daha çok pastane tarzı (simit, tost, vb.) yiyecekler tükettiği belirlenmiştir.
İkinci sırada batı tarzı yiyecekler (hamburger, pizza, cips, vb.) gelmektedir. Araştırmanın en önemli bulgusu
olarak, gençlerin önemli bir bölümünün (toplam %72) fast food ürünlerin sağlığa zararlı olup olmadığını
bilmediği (%28) ya da sağlıksız olduğunu düşündüğü (%44) halde, böyle düşünenlerin fast food tüketim sıklığının
sağlıklı olduğunu düşünenlerden daha fazla olduğudur. Kısaca, gençler fast food ürünlerinin sağlıksız olduğunu
dahi düşünse tüketmeye devam etmektedir. Bu durum çağımızın gerçeği olan sembolik unsurları akla
getirmektedir. Nitekim, araştırma bulgularından birisi de, gençlerin fast food tüketimini etkileyen faktörler
içinde en önemlilerinin arkadaşlar, ortam koşulları ve popülerlik olduğudur. Sonuç olarak, gençlerin fast food
ürünlerin tüketimi ile ilgili algıları ne olursa olsun, sembolik tüketim unsurlarının etkisiyle fast food tüketimini
sıklıkla devam ettirdikleri belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Pazarlama, Sembolik Tüketim, Fast Food Tüketimi
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HASAN RIZA (1849-1920) VE HZ. MUHAMMED’İN DOĞUMUNU KONU ALAN İKİ ŞİİRİ HASAN RIZA (1849-1920)
AND HIS TWO POEMS ON PROPHET MUHAMMAD’S BIRTH

Yrd. Doç. Dr. Gülay Karaman, Bartın Üniversitesi
On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısı ile yirminci yüzyılın başlarında yaşayan Hasan Rıza (1849-1920), dağılma
döneminin olumsuz şartları içerisinde yetişmiş büyük bir hattattır. Hat sanatı dışında şiirle de uğraşmış, tekke ve
tasavvuf geleneğinde bir Divan oluşturmuştur. Hasan Rıza Halvetîliğin Şabaniyye koluna mensuptur ve
Divan’ındaki şiirler büyük ölçüde dinî tasavvufî tema ve motifler etrafında şekillenmiştir. Türk-İslam
edebiyatının beslendiği ana damarlardan biri olan peygamber sevgisi, Hasan Rıza’nın hemen her vesileyle
değindiği önemli bir tema ve motiftir. Bu çalışmada ünlü hattat Hasan Rıza Efendi’nin Divan’ında Hz.
Muhammed’in doğumunu konu alan iki şiir şekil ve muhteva açısından incelenmiştir. Esas itibariyle peygamber
sevgisinin edebiyatımızdaki yansımalarından olan bu şiirler didaktik-lirik bir üslupla kaleme alınmıştır. Şiirlerde
ortak bir tabir olarak kendini gösteren “bu şeb” ifadesi duygu ve düşüncelerin Hz. Peygamber’in mevlit gecesine
yoğunlaşmasını sağlamıştır. Ayet ve hadis iktibaslarının çokça kullanıldığı şiirlerde Hz. Peygamber’in doğumuyla
ortaya çıkan mucizeler, insan ve âlemdeki değişiklikler söz konusu edilir; Hz. Peygamber’in varlık âlemi içindeki
yeri ve değeri vurgulanır. Mevlidi münasebetiyle Hz. Muhammed ve onun kutlu doğumu yüceltilir, ona ümmet
olmanın şerefi dile getirilir. Hasan Rıza’nın Hz. Peygamber’in doğumunu konu alan söz konusu şiirleri, Türk
edebiyatında Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n-Necât adlı eseri öncülüğünde gelişip serpilmiş köklü bir mevlit
geleneğinin divanlara yansımış bir görüntüsüdür. Anahtar sözcükler: Hasan Rıza, divan, mevlit ABSTRACT:
Living in the second half of the nineteenth century and in the early twentieth century Hasan Riza (1849-1920),
grew up in the harsh environment of the dissolution period is a great calligrapher. Outside of calligraphy, he
has worked on poetry and formed a Divan in dervish and sufi traditions. Hasan Riza belongs to Şabaniyy arm of
Khalwatiyya and the poems in his Divan are largely revolved around religious and mystical themes and motifs.
The love of the Prophet that is one of the main arteries feeding Turkish-Islamic literature is an important theme
and motif that Hasan Riza touched almost every occasion. In this study, two poems on Prophet Muhammad’s
birth in the famous calligrapher Hasan Riza Efendi’s Divan were examined in terms of both form and content.
These poems that are essentially the reflections of the love of Prophet in our literature have been written in
didactic lyric style. The expression of “tonight” that manifested in a common phrase in the poems has provided
the intensification of the feelings and thoughts on the Prophet’s birthday night. In the poems which quoted
verses of the Koran and hadiths of the Prophet are widely used, miracles appeared by the birth of the Prophet,
changes in people and the world are discussed; the place and the value of Prophet Muhammad in the cosmos
are highlighted. Because of the Prophet’s birth Prophet Muhammad and his holy birth is exalted, the honor of
being his nation is expressed. Hasan Riza’s poems with the subject of Prophet Muhammad’s birth being talked
of are the reflections to divans of rooted tradition of mevlit that has flourished under the leadership of
Suleyman Celebi’s work called Vesiletü’n-Necat in Turkish literature
Anahtar kelimeler: Hasan Rıza, divan, mevlit
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DIŞ TICARETTE UYGULANAN TEŞVIK VE KREDILERIN ÜLKE EKONOMISININ GELIŞIMINE OLAN KATKISI ÜZERINE
BIR TARTIŞMA

Öğr. Gör. Tufan Yayla,Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Ülke vatandaşlarının mutluluğu temel iktisadi bir varsayımdan yola çıkarsak ihtiyaçlarının karşılanmasından
geçmektedir. Bu temel gerçekle ülkeler mevcut vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayacak mal veya hizmetleri
hem nicel hemde nitel olarak çoğaltmaya çalışmaktadır. Ancak her ülke vatandaşlarının tüm isteklerini
karşılayamaz. Eksik kalanı karşılamak için diğer ülkelerle dış ticaret yapar. Eksiklerin karşılanması için yapılan
ticarette ülke cari açık gibi problemlerle karşılaşılabilir. Cari açık ve benzeri ekonomik problemlerle mücadele
edebilmek için dış ticaret politikaları uygulanır. Dış ticaret politikalarının bir aracı olarak uygulanan teşvik ve
kredilerde temel amaç ülkenin ödemeler bilançosu dengesizliklerini gidermeye yöneliktir. Zaman içinde
uygulanan teşvik ve kredilerin sadece dış ticaretteki dengesizlikleri gidermenin yanı sıra makro düzeyde
ekonomik etkilere de sahip olduğu tespit edilmiştir. Öyle ki verilen teşvik ve kredilerin başarısı kısaca teşvikten
sonra ihracatın artması, dış talebin artmasıyla üretimin artması, üretimin artmasıyla istihdamın artması ve
sonunda milli gelirin artmasına bağlanmıştır. Bu çalışmada uygulanan teşvik ve kredilerin son 20 yılda ihracat,
üretim, istihdam ve milli gelir üzerine olan etkileri veriler ışığında incelenecek ve bulgular arasındaki neden
sonuç ilişkisi paylaşılacaktır.
Anahtar kelimeler Teşvik, Milli Gelir, İstihdam, Üretim, Ekonomik Büyüme

GÖÇ OLGUSU: SURİYELİ SIĞINMACILAR ÖRNEĞİ
IMMIGRATION PHENOMENON: A CASE OF SYRIAN REFUGEES

Şebnem Aslan, Selçuk Üniversitesi
Seda Uyar, Selçuk Üniversitesi,
Fatih Sünbül, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Evrensel bir olay olan göç, insanların ekonomik, sosyal, siyasal ya da kültürel sebeplerden ötürü coğrafi mekân
değiştirmesi olarak ifade edilmektedir. İnsanlık boyunca yaşanacak olan göç olgusu dünyanın her yerinde
meydana gelebilmekte ve hemen hemen aynı sonuçları doğurmaktadır. Bu çalışma göç olaylarının ortaya çıkış
nedenlerini ve sonuçlarını irdelemeye yönelik yapılmış olup, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıları demografik
özellikleri, coğrafik dağılımları ve sağlık hizmetlerinden yararlanmaları gibi çeşitli profillerden incelemek üzere
geliştirilmiştir. Çalışma sonucunda Suriyeli sığınmacıların geldikleri Suriye kentleri ve Türkiye’deki coğrafik
dağılımları, kayıt durumları, Suriye’den ayrılma nedenleri gibi birçok veriye ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Göç çeşitleri, Suriyeli Sığınmacılar, Sağlık

Immigration considered as a universal phenomenon is referred as change of geographical location subject to
economic, social, political or cultural reasons. Immigration phenomenon which will be experienced along the
human history could take place in any part of the world and it almost yields the same consequences.Whereas
the present study was conducted to investigate causes and consequences of immigration events; it was
developed to examine Syrian refugees in Turkey based on various aspects such as their demographical
characteristics, geographical distributions and utilization from health services. As a result of the study,
numerous data were gathered such as original hometowns of Syrian refugees and their geographical
distribution, registration status in Turkey and their reason of leave from Syria.
Keywords: Immigration, Immigration Types, Syrian Refugees, Health
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GÖRÜNMEYEN İHRACAT GELİRİ OLAN TURİZM GELIRLERININ KDV İNDIRIMDEN SONRA ULUSAL GELIR
İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ

Öğr. Gör. Tufan Yayla, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Günümüzde cari açık problemi yaşayan ülkeler döviz kazandırıcı faaliyetlere daha çok önem vermektedirler.
Cari açık ve ödemeler bilançosunda denge problemi bulunan ülkelerden biri olarak Türkiye de döviz kazandırıcı
faaliyetlerden turizme büyük önem vermektedir. Ülke turizm ile döviz kazanmanın dışında istihdam, piyasa
dengesi, uluslararası tanınırlık ve ulusal gelirde de olumlu gelişmelerle karşılaşmaktadır. Özellikle turizmden
elde edilen gelir direkt ülke içinde kullanılarak ulusal gelire katkı sağlamaktadır. Bu açıdan özellikle 1980’li
yıllardan itibaren turizm Türkiye’de önemli bir sektör haline gelmiştir. Sektörün kazanımlarından faydalanmak
isteyen ulusal ve uluslararası sermaye grupları yatırımlarını arttırmıştır. 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik
kriz ile ülke gelişimi için çok önemli olan turizm gelirlerinde düşme korkusu yaşanmıştır. Bunun bir sonucu
olarak küresel ölçekli yaşanan bu finansal krizin Türkiye’nin turizm gelirlerine zarar vermemesi için 2008 yılında
%18 olan KDV oranı %1 seviyesine çekilmiştir. Böylece önemli bir döviz kaynağı olan turizm sektörü uluslararası
rekabete dayanıklı hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu sayede 2007 yılında 20 Milyar $ seviyesinde olan turizm
gelirleri 2008 de 25 Milyar $ ve 2014 yılı sonu itibariyle 35 milyar $ seviyesine kadar yükselmiştir. Bu çalışma ile
TUİK’den elde edilen veriler ışığında 2008 küresel krizi sonrası KDV indiriminin hem turizm gelirlerine hemde
ulusal gelir içinde ki turizm gelirleri payına olan etkisi incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: KDV İndirimi, Ulusal Gelir, Turizm Geliri, Küresel Kriz, Ekonomi

LİDERLİK TARZLARI İLE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Sevtap Sarıoğlu Uğur
Uğur Uğur
Lutfiye Özdemir
Gül Demirci

Günümüzde işletmecilik faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için işletmelerin insana/çalışana daha çok değer veren
bir yönetim anlayışına sahip olmaları gerektiği bir gerçektir. Bu gerçekle birlikte yöneticinin çalışanlar tarafından
lider olarak algılanması işletmenin başarısını etkileyen başka bir faktördür. Yapılan bilimsel çalışmalar
neticesinde çok sayıda liderlik tarzı ortaya çıkmakla beraber özellikle etkileşimci ve dönüştürücü liderlik
tarzlarının ön plana çıktığı görülmektedir. Ayrıca işletmelere rekabet üstünlüğü sağlayan örgütsel
davranışlardan biri de kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) faaliyetleridir. Dolayısıyla KSS’yi yerine getirme
boyutunda belirleyici bir etken olan yöneticilerin sahip oldukları liderlik tarzlarının dikkate alınması ve sosyal
sorumlulukları yerine getirmedeki etkisinin ortaya konulması oldukça önemli bir konudur. Bu doğrultuda
çalışmanın amacı yöneticilerin etkileşimci ve dönüştürücü liderlik tarzlarının firmanın KSS faaliyetleri ile bir
ilişkisi olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Bunun için Malatya ilinde faaliyet gösteren, üç şubesi olan bir
restoran zinciri tercih edilmiştir. 140 çalışanı olan firmaya anket tekniği uygulanmış ve 112 geri dönüş olmuştur.
Elde edilen veriler SPSS 18 programında analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan 35 maddelik ölçeğin güvenirlilik
katsayısı Croanbach alpha (.93); 10 maddelik kurumsal sosyal sorumluluk alpha (.91) ve 25 maddelik liderlik
tarzları için alpha (.89) bulunmuştur. Çalışmada frekans analizi, faktör analizi korelasyon ve regresyon analizleri
uygulanmıştır. Sonuç olarak, korelasyon analizi bulgularına göre yöneticilerin etkileşimci ve dönüştürücü liderlik
tarzları ile KSS davranışları arasında anlamlı bir ilişki olduğu (p<.05) ve regresyon analizi bulgularına göre
dönüştürücü liderlik tarzının (p<.05; B: .75) etkileşimci liderlik tarzına (p>.05; B: .01) nispeten KSS’yi daha fazla
etkilediği belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Etkileşimci liderlik, dönüştürücü liderlik, kurumsal sosyal sorumluluk
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ULUSLARARASI DEĞERLENDİRMELER KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ

Şebnem Aslan, Selçuk Üniversitesi,
Şerife Güzel, Selçuk Üniversitesi,
Fatih Sünbül, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Tüm insanların ortak kaygılarından biri sağlıktır. Dünyada sağlık sektöründe sağlık turizmi alanı son dönemde
önemli gelişmeler göstermektedir. Sağlık turizmi en hızlı büyüyen, rekabet yoğun, uluslararası bir hizmet
sektörüdür. Ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm Programına dönük olarak sağlık turizmi hızla gelişmeye başlamıştır.
Sağlık turizmi Medical Turizm, Spa-Wellness ve Termal Turizm, İleri Yaş ve Engelli Turizm olmak üzere üç ana
başlık altında değerlendirilmektedir. Bu çalışma Dünyada sağlık turizminde öne çıkan ülkelerin incelenmesine
yönelik geliştirilmiştir. Bu kapsamda Türkiye de sağlık turizmi alanında önemli bir yere sahiptir. Bu araştırmayla
Türkiye’deki sağlık turizmi, Dünyadaki diğer ülke verileriyle kıyaslanarak, sağlık turizminin önemi, sağlık
turizmindeki geçmişten günümüze gelişmeleri ve ülkemizdeki sağlık turizmi oranlarının araştırılması
hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık, Sağlık turizmi, Sağlık sektörü
HEALTH TOURİSM İN TURKEY İN THE SCOPE OF THE İNTERNATİONAL ASSESSMENTS
Health is one of the common concerns of all people. The field of health tourism has showed important
developments in health sector in the world. Health tourism has become the most rapidly growing, intense
competition, an international service sector. In our country; health tourism has rapidly developed in relation
with Health Transformation Program. Health tourism is evaluated under three main titles as Medical Tourism,
Spa-Wellness and Thermal Tourism, Advanced Age and Disabled Tourism. This study have been developed for
the analysis of the leading countries in health tourism in the world. In this context, Turkey is among the
countries that comes to the forefront in health tourism. This study was developed in an attempt to investigate
the importance of health tourism in Turkey, as well as the developments and applications in health tourism
from past to present.
Keywords: Health, Health tourism, Health sector

APPLICABILITY OF BUSINESS MODEL KANVAS TO THE LOGISTICS SECTOR

Gül Esin Delipınar
İhsan Aktaş

Nowadays, in order to survive in competitive and global world, companies should re-create and develop
themselves. . In this direction, firms need to know their current situation, and pinpoint areas in which they
have a competitive advantage. In this case, if there are weaknesses in any areas, they must improve their
current situation to endure in the market. Alex Osterwalder, who is the inventor of the business model canvas,
introduced a new concept which can provide firms to have a competitive advantage. The business model
canvas has 9 elements. Value Proposition, Customer Segments, Channels, Customer Relationships, Cost
Structure, Key Activities, Key Resources, Key Partners, Revenue Streams. Business Canvas model can help new
startups to shed light on if the company is feasible and survive in the market. Current companies on the other
hand, can use this model to improve their current functions of their company. This paper concentrates on
business model canvas and gives information about its elements. It also questions if it can be used in logistics
sector and its benefits to companies.
Keywords; Business Development Process, Business Improvement Process, Business Model Canvas, Logistics
Sector
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FAULT DETECTION ROBOT FOR ENERGY TRANSMISSION LINE

Atıl Emre COŞGUN
Hasan DEMİR

Nowadays, we are running out of the available energy resources. As the energy consumption increases, the
requirement of the energy production and increase in the transmission lines have also been increased. Thus,
there should be thousands of kilometers of transmission lines in order to meet this energy requirement. The
high-voltage lines are very crucial for all societies. We need electrical energy in order to maintain our daily
lives. This very important issue has been examined in various commercial and scientific studies. In this study,
we try to realize a robotic system which has joints consist of aluminum parts, infrared (IR) camera to detect
failure of line, network camera (IP) to detect position of the robot, step motors to moving system, batteries to
meet the energy needs of the system and Arduino YUN to system control. The main purpose of our study is
investigate the fault detection on transmission line with IR camera in the laboratory. For this purpose created a
computer interface (C based) software in order to processing the received image from the IR camera. It is
clearly seen with this study that power transmission line is examination with robotic systems.
Keywords; thermal monitoring, IP camera, robot.

ANADOLU NAZAR KÜLTÜRÜ

Yrd. Doç. Dr. Serap Ünal, Süleyman Demirel Üniversitesi
Yüksek Lisans öğrencisi, Ayşe Çallı, Süleyman Demirel Üniversitesi
İnsanoğlu var olduğu günden bugüne kadar geçen süreçte, var olan tüm kültürlere yer alan nazar inancı,
Anadolu coğrafyasında halk arasında yaygın inanış türlerinden biridir. Halk inancı dediğimiz binlerce yıllık bir
sürecin ürünü olarak tarih süzgecinden geçerek bugünlere gelmiş, günümüzde varlığını çeşitli etmenlerle
sürdürmektedir. Anadolu’da nazar inancının yaygınlığının en önemli nedeni, eski çağ inançlarının kuşaktan
kuşağa aktarılarak Anadolu topraklarına göç edenlerle birlikte getirilmesidir. Göç eden bu toplumlar varlıklarını
göç ettikleri topraklarda sürdürürken dini inançlarının yanı sıra kaynakları belli olmayan çeşitli inançları da
yaşatmışlardır. Bu inançlardan biri olan nazar, sözcük olarak toplumumuzda öylesine yaygındır ki; neredeyse
hemen her kötü olay nazara bağlanır. Söz gelimi; ‘‘… bu mezarda yatanların çoğu nazardan gittiler’’, ‘‘…
filancanın sabah sana öyle bir bakışı vardı ki…’’, ‘‘tavuklar filancanın bakışıyla yumurtadan kesildi’’ gibi. Sadece
İslamiyet dönemi değil öncesinde de örneğin pagan Arap kültüründe ve Türk kültüründe bu inanışa farklı
biçimlerde rastlamaktayız. Belli bir grup ya da nasyona özgü olmadan neredeyse tüm insanlık için geçerli olan
bu inanış, insanın var oluşundan itibaren bilinmezlikleri ve gizemi hep fizik ötesinde arama gereksiniminden
kaynaklanmaktadır. İnsanoğlu bu düşünsel yapı içerisinde gerek dinsel gerekse kültürel ritüellerle bu inanışı
şekillendirerek bir kültür öğesi olarak görmüştür. Dolayısıyla nazar adet ve uygulamaların bir toplumda batıl
inanç olarak değerlendirilmesinin dışında bu halk inancının mitolojik ve dini unsurlarla etkileşimini belirlemek
bildirimizin temel noktasını oluşturmaktadır. Nazara dair uygulamalar, nazar öncesi ve sonrası olmak üzere ele
alınmış ve bu makale de nazardan korunma yöntemleri kaynak araştırması ve derleme çalışmalarına
dayandırılarak yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Anadolu, Gelenek, Nazar, İnanç
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MİLLET MEKTEPLERİ - KURULUŞU, FAALİYETLERİ VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE KATKILARI

Prof. Dr. Yaşar SEMİZ
Okutman Güngör TOPLU

Atatürk, eğitimde rasyonel düşünceyi, eğitimin kişiye uygulamada sağlayacağı yararları gözler önüne sererken,
bilimin tek yol gösterici olması gereği üzerinde durmuştu. Cumhuriyetin ilanından sonra bu amaçlara uygun bir
yöntem geliştirebilmek amacıyla, Türkiye’ye dünyaca tanınmış bilim adamları ve eğitimciler davet edildi. Onların
önerileri de dikkate alınarak Harf inkılabından sonra kısa süre içinde yetişkinle arasında okuryazarlığı
arttırabilmek için 11 Kasım 1928’de Millet Mekteplerinin kurulmasına karar verildi. Yeni Harfleri öğretmek
amacıyla açılan Millet Mektepleri Talimatnamesinin 1. maddesi, teşkilâtın amacı hakkında şu ifadelere yer
verilmişti: Türk Harflerinin kısa bir zamanda ve kolay bir suretteher ferde okuyup yazabilmek imkânını
sağlamak. Yeni harflerden Türk Milleti'ni azami surette istifade ettirmek ve büyük halk kitlelerini süratle okuryazar hale getirmek maksadıyla, Millet Mektebi Teşkilâtı yapılmıştır. Mektepleri sabit, gezici ve özel olmak üzere
üç çeşitti. Bu mektepler devlet kuruluşları, belediyeler, tekel müdürlükleri, bankalar, demiryolu ve liman
idareleri, hapishaneler, gibi sermayesinin yarıdan fazlası devlet tarafından karşılanan yerlerde çalışanlara
yönelikti. Devlet sürekli olarak en az yirmi memur, işçi çalıştıran bu tür yerler, çalışanlarına okuma-yazma
öğretmeyi amaçlıyordu. Mektepler 1 Ocak 1929 tarihinde açılacaktı. Millet Mekteplerine gitmekle yükümlü
olanlara başlangıçta 16-40 yaş sınırı konulmuştu. Mekteplerde eski yazıyı bilenler iki ay, hiç bilmeyenler ise, dört
ay eğitim alacaklardı. Eğitim süresinin sonunda başarılı olanlara bir belge verilecekti ve bu belgeye sahip olanlar
açılacak açılan tarım, ticaret, zanaat gibi meslek kurslarına öncelikle alınacaklardı. Ayrıca MEB yayınlarından
ücretsiz faydalanacaklardı. Başarısız olanlar ise yeni kayıt olacak öğrencilerle birlikte kursa devam edeceklerdi.
Mektepler 1936 yılına kadar faaliyet gösterdi. İlk yıllarda yoğun talep olan mekteplerin 1933’ten itibaren
öğrenci sayısı giderek düştü.
Anahtar kelimeler: Atatürk, Türkiye,Eğitim, Millet Mektepleri

EFFECTS OF CURING MEDIUMS ON FLY-ASH CONTAINING CEMENT MORTARS

Arş. Gör. Meral Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi
Kimya Müh. Merve Yüce, Yıldız Teknik Üniversitesi
Kimya Müh. Sevcan Yıldız, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Emek Möröydor Derun, Yıldız Teknik Üniversitesi
The usage of supplementary cementitious materials in cement composites ensures energy and resource saving.
The mineral additives such as fly ash, silica fume and ground-granulated blast-furnace slag are widely used to
improve mechanical and physical properties of construction materials. In this study, F type fly ash obtained
from Catalagzı Power Plant (Zonguldak, Turkey) was used as a supplementary cementitious material to produce
cement mortar. Three different curing temperatures (20°C, 30°C and 40°C) were examined to investigate the
effects of different curing regimes on flexural and compressive strengths. Also, polycarboxylic ether based
superplasticizer (MasterGlenium®51) was added to mortars to compare its influence on mechanical properties.
According to strength results, the highest compressive and flexural strength was obtained for curing
temperature of 30°C as 70.81 MPa and 9.41 MPa for superplasticizer containing mortars.
Keywords; Cement mortar, compressive strength, curing temperature, flexural strength, fly ash.
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SYNTHESIS OF MESOPOROUS SILICA MCM-41 FROM SAND

MSc. NEVİN KARAMAHMUT MERMER Yıldız Teknik Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. MÜGE SARI YILMAZ Yıldız Teknik Üniversitesi
The invention of mesoporous materials are of great interest by many scientists. MCM-41 is a well-known
mesoporous molecular sieve that was discovered in 1992 by scientist in Mobil Oil Corporation. Materials
consist of hexagonal structure and cylindrical pores with diameters between 2 and 50 nm. MCM-41 widely
used for catalysis, ion exchange, drug delivery, optics, gas sensing, and sorption applications.Sands are mineral
deposit of volcanic or metamorphic rocks that formed as a result of erosion which include high silicon content.
In our previous study, we have achieved a solution of silicon from sand. In this study mesoporous MCM-41
material successfully synthesized by using hydrothermal method and silicon solution that obtained from sand
by alkali fusion method. The samples synthesized before and after calcination have been analyzed by using Xray powder diffractometer (XRD) and Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR).
Keywords; MCM-41, Sand, Silicon solution, FT-IR, XRD

TARIMDA OTONOM SULAMA SISTEMI

Atıl Emre COŞGUN
Hasan DEMİR

Dünyada, iklim değişikliği, küresel ısınma vb. nedenlerle yağışların düzensizleşmesi ve yeraltı sularının gittikçe
azalması yaşanan ve yaşanacak su sıkıntılarının en büyük sebebidir. Su sıkıntısının en büyük etkilerinden biride
tarımsal üretimi azaltmasıdır. Tarımsal üretimde yaşanan su sıkıntısı su kullanımını en verimli hale getirerek
aşılabilir. Yapılan bu çalışmada tarımsal üretimde kullanılmak üzere su kullanımı otomasyonu yapılmıştır.
Sistemde kontrolcü olarak arduino mega 2560 kartı ve sensör olarak DHT 11 sensörü kullanılmıştır. Sistem gün
içinde havanın nemi ve sıcaklığını sensör ile ölçerek gün içindeki en yüksek sıcaklığı ve nemi kaydeder.
Belirlenen üç sulama durumuna göre kontrolcü gün içindeki maksimum sıcaklığa ve neme göre karar verir ve
sulama vanasını açarak sulama işlemini başlatır. Belirlenen sulama saati boyunca 12 volt ile çalışan selenoid valf
açık kalır ve sistemin bağlı olduğu damla sulama boruları bitkilerin ihtiyacı olan suyu sağlar. Sulama işlemi gece
12 de başlar ve gün içinde ölçülen maksimum sıcaklığa ve neme göre belirlenen saat boyunca devam eder.
Sulama istemi istenirse bulunulan bölgeye göre gece 12 de değil, iklime göre buharlaşmanın en az olduğu saat
diliminde başlatılabilir. Ayrıca sisteme eklenen yağmur sensörü ile gün içinde yağmur yağdıysa ne kadar şiddetli
yağdığı ve kaç dakika yağdığı kayıt altına alınmaktadır. Kontrolcü bulunulan iklim şartına göre yağan yağmurun
bitkilerin su ihtiyacını karşıladığına karar vermesi halinde o gün içinde sulama işlemini iptal etmektedir. Su
ihtiyacını tam olarak karşılaması halinde yağış miktarına göre sulama işlemini kısaltmaktadır. Gerçekleştirilen
sulama otomasyon sistemi ile tarımda sulama verimliliği artırılmakta ve su israfı önlenmektedir. Bununla birlikte
tarımsal sulama tam ve doğru olarak yapıldığı için tarımsal üretimde artış öngörülebilmektedir.
Keywords; otomasyon, nem sensörü, yağış sensörü
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HOW POSSIBLE UNDER CONTROL ANGER IN ADOLESCENT? ANGER CONTROL PROGRAM

Yrd. Doç. Dr. Kerime BADEMLİ Akdeniz Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Neslihan LÖK Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Sefa LÖK Selçuk Üniversitesi
Introduction: Adolescence which is important developmental steps, which take place several fundamental
changes in terms of physical and psychological period is also associated with emotional and behavioral
difficulties. If he does not learn how to deal with anger in the adolescent period it is inevitable to encounter
serious problems in the future. Therefore, it is necessary to control the anger in this period. In this study, in
order to control the rage in adolescents "Anger Control Program" will be promoted. Methods: A literature
prepared in accordance with "anger management program" consists of six sessions. Every week, making a sign
the program is completed in six weeks. "Meeting" session started with the program and "anger management
program" is about information. In the second session, "anger recognition", the third session of "anger controlbreathing and relaxation exercises", in the fourth and fifth sessions "anger to control (change thinking, problem
away from çözme- environment, negative energy drain)", the sixth and last session fifth log on to the "overall
assessment" of the title of the evaluation is done with anger control training participants under. Results and
Conclusion: The recognition to individuals realizing their anger and feelings of these schools are the best
environment for the expression can be taught in a healthy way. In schools, individuals feelings of recognition
and to teach them to express in a healthy way, prepared on the basis of the current literature is a need for
comprehensive training program "anger control program" is easily applied, it should be promoted at school
because of its effective and impact in a short time.
Keywords; Adolescence, anger control program

SYNTHESIS ALUMINA SILICATE-STRUCTURED MATERIALS FROM GOLD MINE TAILINGS AND COMPARISON OF
PREPARATION METHODS

Msc. Funda Demir Yıldız, Teknik Üniversitesi
Arş. Gör. Meral Yıldırım Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Emek Möröydor Derun Yıldız, Teknik Üniversitesi
Alumina silicate-structured materials, which are named as geopolymer, are used in various areas such as
building materials or adsorbents recently. Chemical composition of geopolymers is similar to zeolites but they
have amorphous microstructure. They form by the co-polymerisation of alumina and silicate species which
originate from the dissolution of silicon and aluminium containing source materials in alkali solutions.In this
study, the properties of geopolymers synthesized from gold mine tailings were investigated and the effect of
preparation method on the structure was compared.Alumina silicate structured materials were synthesised
using gold mine tailings, from Bergama Gold Mine, Turkey. Gold mine tailings contains 89.25% SiO2 and 6.1%
Al2O3 in the structure. Because of low SiO2/Al2O3 ratio, Al2O3 was used as supplementary Al source in the
experiment and the optimum Si/Al ratio was determined as 2.5 according to literature. Two preparation
methods were used for synthesis of geopolymer. In first method shaker was used when in second method
preparation process carried out without shaker. Synthesized materials were characterized by using different
analytical techniques including X-ray diffraction (XRD) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR).
According to characterization results using shaker leads to a successful synthesis of geopolymers.
Keywords; Alumina silicate-structure materials, synthesis, gold mine tailings
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ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ İLE MALİYE ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN ALGILARI:
METAFOR ANALİZİ ÖRNEĞİ

Seda Topgül

Metafor bir yaratım sürecini ifade etmektedir. Bu anlamda yaratıcılık bilişsel faktörler, özel yetenekler ve
motivasyon gibi bütün faktörleri içeren kapsamlı bir süreçtir. Bu süreç sonundaki yaratıcılıkla ortaya konan yeni
kavramlar, var olan kavramların yerine taşınır ve var olan kavramların görünmeyen kısmını göstermektedir.
Metafor üretimi bir nevi buzdağının görünmeyen kısmıdır.Bu araştırma Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde
öğrenim gören Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ve Maliye bölümü 3. sınıfından toplam 40
öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Amaç, iki bölümde öğrenim gören öğrencilerin bölümlerine bakış açılarının
metaforlar aracılığı ile belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda iki ayrı bölüme ilişkin oluşturulan metaforların
hangi kavramsal kategoriler altında toplandığı ve farklı bölümlerde okuyan öğrenciler için bu kategoriler
arasında farklılaşmanın olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmada nitel veri toplama tekniği kullanılmış ve
fenomenolojik olarak desenlenmiştir. Veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Öğrencilere “çalışma
ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü mezunları….gibidir. Çünkü….” ve “maliye bölümü mezunları….gibidir.
Çünkü….” cümleleri tamamlattırılarak veriler elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, çalışma ekonomisi
öğrencileri çalışma ekonomisi mezunlarını iş ve işçi arasında bağ kuran metaforlarla ifade etmişlerdir. Maliye
bölümü öğrencileri ise maliye bölümü mezunlarını değerli ve olumlu metaforlarla ifade etmektedir.
Anahtar kelimeler: Çalışma Ekonomisi, Maliye, Öğrenci, Nitel, Metafor

PROTECT THE EXERCISE REGULARLY FROM ALZHEIMER'S DISEASE?

Yrd. Doç. Dr. Neslihan Lök, Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Sefa Lök, Selçuk Üniversitesi
Dr. Muammer Canbaz, Selçuklu Anadolu Lisesi , MEB

Introduction: Alzheimer's disease is a progressive way to becoming a brain disorder that causes the
degradation of cognitive abilities. regular exercise in Alzheimer's disease, as in all individuals, allows to increase
muscle strength in the cardiovascular system and immune system and provide improvement in durability.
medical studies are done, exercising with Alzheimer's disease is less common in depression and behavioral
problems, it showed improvement in memory and social skills. In Alzheimer's patients do exercise flexibility,
strength, it should provide increased strength and stability. If he likes to do in a sport in which a patient's life,
provided it can continue as much as possible. Apart from this, the most appropriate exercise
recommendations: walking, biking and strengthening exercises can be done. The protection of regular and
rhythmic exercises performed by patients rather cognitive function and maintain that degree is increasing.
Physical exercise in the prevention of chronic diseases of old age, it is important to have a real place.
Alzheimer's individuals must inform their patients about exercise and working with members of the profession,
encourage them, and it is necessary to plan appropriate exercise programs. Conclusion: Alzheimer's positive
effects on many systems, as well as the results of the exercise in patients with disease should be noted that the
positive effects. However, the planned proposal for a physician to achieve this effect and the life of a special
exercise program, patients will need to be a part of. Alzheimer's individuals must inform their patients about
exercise and working with members of the profession, encourage them, and it is necessary to plan appropriate
exercise programs.
Keywords; Alzheimer's disease, exercise, effects
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TÜRKIYE'DE SÜRDÜRÜLEBILIR BÜYÜME VE KAPSAYICI BÜYÜME ARASINDAKI İLIŞKI

İlknur Külekçi
Pervin Ahu Çerçi

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de belirli yıllar arasında sürdürülebilir ekonomik büyüme ile kapsayıcı büyümenin
var olup olmadığının incelenmesidir. Bir ülke ekonomisi gelişirken sürdürülebilir büyüme sağlansa bile kapsayıcı
büyüme gerçekleşmeyebilir. Çünkü sürdürülebilir büyüme ve kapsayıcı büyümeyi sağlayan etkenler bazı
noktalarda birbirinden ayrışmaktadır. Kapsayıcı büyüme kavramı yapılan tanımlara göre genel olarak bir ülkenin
ekonomisi büyürken sadece zengin kesimin değil özellikle düşük gelirli kesim olmak üzere toplumdaki bütün
insanların büyümeden faydalanmasıdır. Daron Acemoğlu ve James Robinson “Ulusların Düşüşü” adlı
kitaplarında kapsayıcı kurumsal yapının kapsayıcı ekonomik büyümenin önünü açtığını açıklamışlardır. Bu
açıklamalar göz önüne alınarak söz konusu çalışmada TÜİK ve OECD verilerinden de faydalanılarak Türkiye’nin
kapsayıcı büyüme, sürdürülebilir büyüme ve gelir dağılımı verileri incelenecektir. İnceleme sonucu elde edilen
veriler, ilgili literatüre sunacağı katkılar açısından tartışılacak ve öneriler sunulacaktır.
Keywords; Kapsayıcı Büyüme, Kapsayıcı Kurum, Sürdürülebilir Büyüme

ANTALYA ESKİ DOKUMA FABRİKASI’NIN KÜLTÜR – MEKÂN İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS

Antalya, Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde özellikle 1980’lerden itibaren turizmin gelişmesi ile uluslararası ölçekte
önem kazanmış bir ildir. Günümüzde turizm ve tarım sektörlerinin öne çıktığı Antalya İli’nde 1960’lardan
itibaren yapılan kamu kaynaklı sanayi yatırımları mevcuttur. Antalya’daki Dokuma bölgesine adını vermiş olan
Eski Dokuma Fabrikası söz konusu yatırımları mimari açıdan temsil eden bir endüstriyel miras örneğidir. Fabrika
sadece 1960’ların mimari karakteristiklerini yansıtan nitelikli ana binası ile değil içinde çalışanların tüm
ihtiyaçlarına cevap verilen ve birçok yapı ile birlikte yeşil alanların da bulunduğu büyük yerleşkesi ile öne
çıkmaktadır. Fabrika yerleşkesi, içinde çalışma, dinlenme, yeme-içme, rekreasyon, spor, ibadet, konaklama vb.
bir çok işlevin karşılandığı ve hassas bir şekilde tasarlanmış büyük bir yapı kompleksi olarak kültür ile mekan
ilişkisi bağlamında incelenmeye değerdir. Mimarlık tarihi açısından bakıldığında hiçbir dönemsel yapı sadece
fiziksel ve yapısal özelliklerinden ibaret olmayıp dönemin kültür ortamını etkilemekte ve bu ortamdan
etkilenmektedir. Mimarlıkta kültür – mekân ilişkilerini önceleyen çağdaş mimarlık tarihi yazımı yöntemi ile ele
alındığında Antalya Dokuma Fabrikası’nın taşıdığı özgün değerler daha iyi anlaşılabilir. 1960’larda henüz turizm
yatırımlarının bulunmadığı küçük bir Akdeniz kenti olan Antalya’da kamu tarafından inşa edilip faaliyete geçen
Dokuma Fabrikası aktif olduğu yaklaşık 40 yıl boyunca binlerce kişinin istihdam edilmesini ve kurumsal kültürün
nesiller boyunca aktarılmasını sağlamıştır. Bu çalışma, yukarıda tanımlanan tarihsel ve kuramsal çerçeve
içerisinde Antalya Eski Dokuma Fabrikası’nı kentsel bağlamında kültür – mekân ilişkileri bakımından
incelemekte ve bu ilişkiyi sağlayan ana öğeleri tartışmaktadır.
Anahtar kelimeler: kültür, mekân, Antalya, dokuma, fabrika.
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YÖRESEL MIMARI VE DEPOLAMA IHTIYACI

Hacer Mutlu Danacı
Kırsal kültürel peyzaj alanlarında insanların konut yapıları yanında örneğin ürettikleri tahılı depolamak için inşa
ettikleri bir takım depolar bulunmaktadır. Bu yapılar, yerel iklim ve peyzaj özelliklerine göre farklılıklar
göstermektedir. Peyzaj ve mimari her zaman birbiri ile ilişki içerisinde olmuştur. Özelikle Anadolu farklı peyzaj
ve iklim özellikleri ve kültürleri ile zengin bir mimari kaynak oluşturmaktadır. Çalışmada Antalya İli Elmalı
ilçesinde yer alan tahıl ambarları incelenmiştir. Yörede hemen hemen her evin bahçesinde ya da toplu olarak
değirmen yakınlarında bulunan yapılar plan tiplerine ve büyüklüklerine göre sınıflandırılmış, malzeme ve yapım
özelliklerine göre değerlendirilmiştir. Resmi koruma statüsüne sahip olmayan, kültürel yapımızın bir parçası
olan bu yapıların literatüre girmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: kültürel peyzaj, yöresel mimari, depo, tahıl ambarı, Elmalı

OLUMLU SINIF İKLIMI SAĞLAMA YETERLIKLERI ÖLÇEĞI: GEÇERLIK VE GÜVENIRLIK ÇALIŞMASI

Bahadır Gülbahar

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin olumlu sınıf iklimi sağlama yeterliklerinin ölçülmesinde kullanılabilecek
geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaçla hazırlanan 5’li likert tipi denemelik ifadeler
açımlayıcı faktör analizi için 221 kişilik bir öğretmen adayı grubuna, doğrulayıcı faktör analizi için 230 kişilik bir
öğretmen grubuna uygulanmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir. Yapılan faktör analizi, ölçeğin tek faktörlü
olduğunu göstermektedir. Bu faktör, “olumlu sınıf iklimi sağlama” olarak adlandırılmıştır. Madde-toplam
korelasyonuna dayalı madde analizleri sonuçlarına göre deneme uygulamasına giren tüm maddelerin nihai
ölçekte yer alabilecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır. Ölçekte bulunan maddelerin faktör yükleri 0,63 ile 0,86
arasında değişmektedir. Madde toplam korelasyonlarına dayalı iç geçerlik katsayıları 0,60 ile 0,84 arasında
değişmektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayı değeri 0,97’dir. Tüm bu sonuçlar, geliştirilen “Olumlu
Sınıf İklimi Sağlama Yeterlikleri Ölçeği (OSİSYÖ)”nin, öğretmenlerin olumlu sınıf iklimi sağlama yeterliklerinin
ölçülmesinde kullanılabileceğini göstermektedir.
Anahtar kelimeler: olumlu sınıf iklimi, öğretmen yeterlikleri, ölçek geliştirme

DOĞRUSAL ANAHTARLAMALI RELÜKTANS MOTORLARDA NÜVE YAPILARINA GÖRE KUVVET DEĞERLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI

Doç.Dr. Ahmet Fenercioğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Öğr. Gör. Yusuf Avşar, Trakya Üniversitesi
Bu çalışmada, Doğrusal eyleyiciler için 3 farklı nüve tasarımı önerilmiştir. Eyleyici nüveleri enine ve boyuna akılı
olarak Anahtarlamalı Relüktans Motorlar (ARM) mantığına göre özgün olarak tasarlanmıştır. Eyleyiciler 3 fazlı,
6/4 kutup oranında, 1 mm hava aralığında ve aynı hacimde tasarlanmıştır. Eyleyici sabit stator ve hareketli rotor
olarak tasarlanmıştır. Tasarlanan nüveler 3 boyutlu sonlu elemanlar yöntemi ile magnetostatik analizleri
gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan nüve bobinlerine 2000, 2500 ve 3000 Amper-sarım magnetomotiv kuvvet
uygulanmış ve rotor 1 mm konum değiştirerek analizler gerçekleştirmiştir. Yapılan analizler de eyleyici nüveleri
üzerindeki itme ve çekme kuvvetleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Doğrusal motor, Anahtarlamalı Relüktans motor, Doğrusal Anahtarlamalı Relüktans motor,
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ERGENLİK DÖNEMİ İÇİNDEKİ GENÇ KIZLARA YÖNELiK MENTORLUK MODELİ

Öğr. Gör. Tufan Yayla, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Senior Student, Burcu Sağıroğu, Colby College Government Department
Çocuk yaşta evlilik, eğitimsizlik, işsizlik ve şiddet özellikle ekonomik olarak gelişim göstermemiş bölgelerde
ergenlik dönemi içinde bulunan lise çağındaki kızların hayatlarının olağan bir parçası olmaktadır. Bu
olumsuzluklar yoksul kesimde daha sık görülmekle birlikte Türkiye'nin genelinde de önemli bir sorun
oluşturmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanan bir model olan mentorluk sisteminde iyi bir kariyeri
olan yetişkinler ile kariyer ve gelecek planlamasını yapmış olan üniversite öğrencilerinin katılımıyla yukarıda
bahsedilen problemlerle hayatını geçirmek durumunda olan özellikle lise çağındaki genç kızları bir araya
getirerek rol model olmasını ön gören bir proje olarak uygulanmaktadır. Bu sayede yoksul bölgelerin çaresizliği
içinde yaşamak zorunda olan genç kızların geleceğe yönelik hayal kurmaları ve kariyer hedeflemesi
yapabilmeleri için rol modellerle buluşmaları sağlanmaktadır. Çalışmamız da ise Amerika da uygulanan bu
modelin Türkiye de ki uygulayıcılarına eğitim fakülteleri öğrencileri, çocuk gelişimi, sosyal hizmetler alanlarında
eğitim gören üniversiteliler ile ilgili kamu kurum/kuruluşlarının çalışan ve gönüllülerinin de katılmaktadır. Bu
sayede modelin hem ilgili alanda eğitim gören üniversitelilerin bilgi birikimine katkıları hem de kurumların
çalışanlarının sahip olacağı yeni kazanımların yaratacağı etkiler üzerine bir tartışma açmak ve çıkan sonuçlara
dayalı olarak Mentorluk modelini Türkiye de projelendirerek hayata geçirmek hedeflenmektedir.
Keywords; Ergenlik, Mentorluk, Rol Model, Kariyer

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DİL GELİŞİM PROBLEMLERİ OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK KULLANDIKLARI
YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ

Onur Köksal
Sare Yıldız Baş
Devlet Mamiyev
Mustafa Uslu

Çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinin dil gelişim problemleri olan öğrencilerine yönelik kullandıkları
yöntemlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yönteminde kullanılan derinlemesine
mülakat tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubunu Konya ilinde 2015–2016 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı devlet okullarının anaokullarında görev yapan anaokulu öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada
öğretmenlerin dil gelişim problemleri olan öğrencilerine yönelik kullandıkları yöntemlerin belirlenmesi amacıyla
araştırmacılar tarafından açık uçlu üç soru hazırlanmıştır. Ayrıca araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik
bilgilerini belirleyebilmek amacıyla genel bilgi formu oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda, “dil gelişimi
problemi yaşayan çocukla karşılaştığınızda ne tür yöntemler kullanıyorsunuz? sorusuna çalışmaya katlan
öğretmenlerin 28’i konuşmaya yönelik farklı etkinlikler yaptırma cevabını vermiştir. Çalışmaya katılan
öğretmenlerin 24’ünün çocukların dil problemleri üzerine kullandıkları yöntemlerin etkili olduğunu
düşünmektedir. Çalışmada öğretmenlere sorulan bir diğeri olan “Sizce bu çocuklar neden dil sorunu yaşıyorlar?
sorusuna öğretmenlerin 17’si genetik yapıdan kaynaklandığını belirtirken, 14’ü çocukların dil sorunu
yaşamalarının sebebini ailevi nedenlerden kaynaklandığını belirtmişlerdir.
Anahtar kelimeler; dil gelişimi, okul öncesi, dil gelişim problemi, çocuk, öğretmen

_____________________________________________________________________________________________________179

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
_____________________________________________________________________________________________________

İŞ GÜVENCESİZLİĞİ VE DUYGUSAL EMEK GÖSTERİMİ ETKİLEŞİMİ ARAŞTIRMASI: ALANYA TURİZM İŞLETMELERİ
ÖRNEĞİ

Prof. Dr Adnan Çelik, Selcuk Üniversitesi
Öğrt. Gör. Emine Vasfiye Korkmaz, Selcuk Üniversitesi
Yaşanan sosyal ve ekonomik krizler, savaşlar, küreselleşme, teknolojik gelişmeler, artan rekabet ile değişen
çevre koşullarına uyum sağlayabilmek amacıyla, örgütler; küçülme, özelleştirme, dış kaynak kullanma, taşeron
çalıştırma gibi uygulamaları benimseyerek çalışanların sayısını azaltarak muhtelif maliyetleri azaltma yoluna
gitmişlerdir. İş güvencesizliği, çalışanlar açısından ücretten daha önemli bir konu haline gelmiştir. Yoğun rekabet
ortamıyla, hizmet sektöründeki örgütler hizmetlerine duygularını da eklemek zorundadırlar. Bu duygu gösterimi
literatürde duygusal emek kavramı olarak adlandırılmaktadır. Özellikle turizm sektöründeki örgütler
çalışanlarından daha fazla duygusal emek sergilemelerini beklerler. Çalışmada iş güvencesizliği algılamalarının
çalışanların duygusal emek gösterimine nasıl bir etkisi olduğunun araştırılması amaçlanmaktadır. Çalışma
ampirik bir araştırma niteliğinde olup, veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Alanya’da faaliyet
gösteren konaklama işletmelerindeki çalışanlar araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Örneklemede %95
güven düzeyi ve %5 güven aralığı hedeflenmiştir. Araştırma için seçilen örneklemin (sample) büyüklüğü 420
işgörendir ve geçerli geri dönüş elde edililmiştir. Çalışmada elde edilen veriler SPSS17 yazılımı kullanılarak analiz
edilmiştir. Bu çalışma sonucunda elde edilen bulguların alandaki eksikliğin giderilmesine katkı sağlaması, yazına
ve pratik uygulamaya yönelik yararlı bilgiler sunması amaçlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: İş Güvencesizliği, duygusal emek, turizm sektörü

TÜRK KÜLTÜRÜNDE YEMEK YEME ADABI

Gülçin Algan Özkök
Bu derlemede, Türk kültüründe yemek yeme adabının farklı yönleri ile incelenmesi amaçlanmıştır. Yemek yeme
herhangi bir kültürün vazgeçilmez ögesidir. Bu sebeple, her milletin kültüründe mutlaka beslenmeyle ilgili çeşitli
uygulamalar mevcuttur. Milletlerin beslenmeyle ilgili kültürlerine genellikle “mutfak, mutfak kültürü” adı
verilmektedir. Türk mutfak kültürü yemek yeme adabı açısından farklı ve zengin uygulamalar içerir. Hazırlanan
yiyeceklerin tüketilmesinde kültürel öğeler esastır. Yiyeceklerin hazırlanıp sofraya getirilmesi her toplumun
kendi törelerine göre yapılır. Türklerde yemek, yalnızca açlığın giderilmesi değil aynı zamanda sosyal yaşantının
ve düzenin önemli bir parçasıdır. Türklerde yemek yemek adabı içerisinde yer alan yer sofrası halen bazı
yörelerde devam etmekte olan bir uygulamadır. Yer sofrası düz bir yere serilir ve üzerinde yemek yenilir. Sofra
ve sini yemek yenen yerin adıdır. Sofra çok kere ya bir bezdir ya da bezin üzerine konan 20-25 cm yüksekliğinde
yuvarlak bir yer masasıdır. Misafirin sofraya alınma şekli ve etrafında oturulma biçimi Anadolu'nun birçok
yerinde aynıdır. Bu tür beslenme geleneği göçebe kültürün bir özelliğidir. Bu kültürde, sandalyeler, masalar,
büfeler dolaplar yoktur. Bu bağlamda sofra bezine yemeklerin dökülmesini engelleme, peçete yerine kullanılma
gibi birçok işlev yüklenmiştir. Sofrada yaşlı, misafir ve erkeklerin ayrı bir yeri vardır. Tek kaptan yemek yeme
yaygındır, yemek sağ elle yenir. Türklere özgü yemek yeme usullerini farklı kültürlere tanıtmak açısından
çalışmanın yararlı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: mutfak, kültür, türkler, yemek yeme adabı
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HİZMETKÂR LİDERLİĞİN ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL GÜVENİ ÜZERİNE ETKİSİ, KONYA-BEYŞEHİR İLÇESİ
BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Prof. Dr. Serdar Öge Selçuk Üniversitesi
Öğr.Gör. Emine Vasfiye Korkmaz Selçuk Üniversitesi
Değişen dünya, küresel rekabet ortamı, etik değerlere ve insancıl yaklaşımlara önem veren işletme
anlayışlarının artması, liderlik tarzlarında değişimlere neden olmuştur. Bütün dünya genelinde insanlar ve
toplumlar birbirlerinin ihtiyaçlarını samimi bir şekilde karşılayabilecekleri ve birbirlerine değer verecekleri,
birbirlerini yargılama ve yok etme yerine birbirlerine empati duyacakları, kılık, kıyafet, ırk ve cinsiyet ayrımı
gözetmeksizin insanca muamele görecekleri, bununla birlikte kendi kişisel kapasitelerini geliştirebilecekleri,
çalışanların ve müşterilerin adil bir şekilde ilgi ve destek gördükleri bir toplum modelini arzulamaktadırlar
(Akyüz ve Eren, 2013,s:192). Hizmetkar liderlikte, günümüz iletişim dünyasında örgütlerde çalışanına önem
veren, onun ihtiyaçlarını anlayan, genellikle aynı anda hem liderlik yapılan, hem de hizmet edilen kişilerin
gelişmesine odaklanan liderlik tarzı olarak tanımlanmaktadır (Uğurluoğlu, Köse ve Köse, 2015,s:239). Güven,
çalışanların, işletme liderlerine inanmaları, onların doğruluğunu, dürüstlüğünü, açıklılığını ve örgüt içi
adaletliliklerini şüphelenmeden kabul etmeleridir. Butter güvenin, “farklılıkların kabul görmesi, bilgiye
ulaşılabilirlik, yeterlilik, tutarlılık, dürüstlük, haysiyet, açıklık, başkalarına güvenme, vaatlerin yerine getirilmesi
ve kabul görmesi” gibi şartlara bağlı olduğunu belirtmektedir (Zorba, Çelik ve Mutlu, 2015,s:190). Bu çalışmanın
amacı bankacılık sektöründe hizmetkar lider davranışlarının çalışanların örgütsel güven düzeylerine etkisi
araştırmaktır. Çalışmanın örneklemini, Beyşehir’deki özel ve kamu bankaları oluşturmaktadır. Araştırma anket
yöntemi ile incelenmiş ve SPSS17 programı ile analiz edilmiştir. Bu çalışma sonucunda elde edilecek bulguların
alandaki eksikliğin giderilmesine katkı sağlaması, yazına ve pratik uygulamaya yönelik yararlı bilgiler sunması
amaçlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Hizmetkar Liderlik, Örgütsel Güven, Bankacılık sektörü

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE KADAR ÖĞRENCİ KIYAFETLERİNDEKİ DEĞİŞİM VE MEVCUT
UYGULAMALAR KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Nihat ÇALIŞKAN

Okullardaki kılık kıyafet yönetmelikleri tüm dünyada halan çok tartışılan ve henüz üzerinde uzlaşmaya
varılamayan konulardan biridir. Günümüzde de farklı uygulamalara ve tartışmalara sebebiyet veren kılık kıyafet
tartışmaları hem öğrencileri hem öğretmenleri hem de velileri ilgilendiren önemli bir konu haline gelmiştir. Okul
üniformasına yönelik uygulamalar, bir toplumun kimliği, bir gruba aitlik duygusu yaratması böylece toplumun
önem verdiği belli değerlerle özdeşleşmeyi sağlaması gibi işlevleri bakımından önemlidir. Bu çalışmada
ilkokullarda görev yapan ilköğretim birinci kademe öğretmenlerinin öğrenci kıyafet yönetmeliğinde
gerçekleştirilen değişim konusundaki bilgi, düşünce, tutum ve davranışları ile bunların olası nedenlerinin
öğrenilmesi amacıyla nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Nitel araştırma deseninden
olgu bilim (fenomonoloji) deseni ise farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip
olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgular yaşadığımız dünyada olaylar deneyimler, algılar, yönelimler,
kavramlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilmektedir. Tam anlamıyla yabancı olmayan aynı zamanda da
tam anlamını kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için olgu bilim (fenomonoloji) uygun
bir araştırma zemini oluşturur. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılı Kırşehir ili Sırrı Kardeş
İlköğretim Okulunda görev yapan birinci kademedeki sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Sonuç olarak bakılacak
olursa okul aile birliğinin aldığı kararlar doğrultusunda; kılık kıyafet özgürlüğü veya seçimi bu kapsamda
yürütülmektedir. Öğretmenlerin kılık kıyafet konusundaki genel görüşleri “ Serbest kıyafet uygulamasına
geçilmesini uygun bulmamaktadırlar, okul öğrencisi ile dışarıdan gelen öğrencilerin ayırt edilemediğini, maddi
durumu iyi olmayan öğrencilerin mahcup olabildiklerini ve bazı öğrencilerde okula uygun olmayan kıyafetlerle
gelebildiklerini” ifade etmişlerdir.
Anahtar kelimeler: Cumhuriyet dönemi, Öğrenci kıyafetlerindeki değişim, Mevcut uygulamalar.
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THE EFFECT OF VITAMIN E ON MAST CELLS IN SMALL INTESTINE OF BROILERS UNDER HEAT STRESS

Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ, University of Çanakkale Onsekiz Mart
Prof. Dr. Şadiye KUM, University of Adnan Menderes
Prof. Dr. Ülker EREN University of Adnan Menderes
The aim of this study is to identify the effect of vitamin E (DL-α-tocopherol acetate) (300 IU/kg) on mast cells in
the small intestine (duodenum, jejunum and ileum) under heat stress. In the study, 42 one-day-old Ross 308
male broiler chicks were used. The chicks were randomly separated into 3 groups as follows; control (22±2°C),
heat stress (35°C, 5 hours/per day) and vitamin E (300 IU/kg/per day) + heat stress (35°C, 5 hours/per day). The
applications of heat stress and vitamin E began on the fifteenth day and they ended on the thirty-fifth day.
Tissue samples were taken from animals in each group of four and five-week-old chickens. Tissue samples were
fixed in BLA (Basic Lead Acetate) solution. The sections were stained with toluidine blue (TB) (pH 0.5) and alcian
blue-critical electrolyte concentration (AB-CEC) (pH 5.8, 0.3 M MgCl2) / Safranin O (SO) (pH 1.0) combined
method. It was determined that increasing of the exposure duration to heat stress increased the number of
mast cells in the small intestine of the boilers. Also, it was revealed that vitamin E reduced mast cell population
under heat stress. Consequently, heat stress may play a role in the pathogenesis of small intestine-associated
with disorders and the supplementation of vitamin E can contribute to regulate small intestine functions of
broilers by decreasing mast cell proliferation and activation under heat stress.
Keywords; broiler, heat stress, mast cell, vitamin E
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA GÜÇLÜĞÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ / CLASSROOM TEACHER
CANDIDATES’ OPINIONS ON THE READING DISABILITY

Yrd. Doç. Dr. Aybala Çayır
Yrd. Doç. Dr. Hatice Değirmenci Gündoğmuş
İlkokuma yazma nöğretiminde her çocuk aynı düzeyde başarılı olamamakta, bazı öğrenciler okumayı
öğrenmede güçlükler yaşayabilmektedir. Bu öğrencilerin tespit edilebilmesi ve yaşadıkları güçlüklerin
giderilebilmesi için en önemli görev sınıf öğretmenlerine düşmektedir. Sınıf öğretmeni öğrencilerinin okumada
yaşadığı sorunları değerlendirebilmeli, bu sorunlara yönelik uygulamaları belirleyebilmeli ve öğrencinin problem
yaşadığı okuma alanına uygun materyal ve yöntemleri seçerek okumayı destekleyebilmelidir. Bu doğrultuda bu
araştırmanın amacı; ilk okuma yazma öğretimi dersi alan sınıf öğretmeni adaylarının okuma güçlüğü kavramı
hakkındaki görüşlerinin tespit edilmesidir. Çalışma nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda olgubilim
(fenemonoloji) deseni çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Aksaray Üniversitesi Sınıf
Öğretmenliği Eğitimi Anabilim dalında öğrenim gören 45 sınıf öğretmeni adayı noluşturmaktadır. Araştırmanın
verileri araştırmanın amacı doğrultusunda açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formları kullanılarak
toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular; sınıf
öğretmeni adaylarının okuma güçlüğü kavramına ilişkin sahip oldukları bilgilerin yetersiz olduğunu göstermiştir.
During the first reading and writing instruction, the progress of each child would not be at the same level and
certain students might have difficulty in learning to read. The most important role in identifying those students
and eliminating the difficulties they face falls to the classroom teachers. The classroom teachers should be able
to evaluate the problems experienced by students in reading, to identify the practices to address these issues,
to choose the materials and methods suitable for the reading area where students have problems and, thus, to
support reading. In this respect, this study aims to determine the views of classroom teacher candidates, taking
the course on the first reading and writing instruction, on the concept of reading disability. The study was
conducted using the phenomenology design in line with the qualitative research approach. The study
population was composed of 45 classroom teacher candidates studying in the Department of Classroom
Teaching at Aksaray University. For the purpose of the study, the research data were collected through
interview forms consisting of open-ended questions. The data obtained were evaluated using content analysis
method. The findings obtained in this study showed that the classroom teacher candidates have insufficient
information on the concept of reading disability.
Anahtar kelimeler: Okuma güçlüğü, Olgubilim, Sınıf öğretmeni adayları/ Reading disability, phenomenology,
classroom teacher candidates
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WHISTLEBLOWING İLE ÇALIŞAN SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KONYA İLİNDE BİR İMALAT İŞLETMESİNDE
ÖRNEK UYGULAMA

Prof. Dr. Serdar Öğe,
Öğr. Gör. Ayşe Yavuz
Whistleblowing organizasyonlarda meydana gelen usulsüz davranış ve eylemlerin örgüt içi veya örgüt dışındaki
yetkili mercilere bildirilmesi davranışıdır. Whistleblowing gönüllü yapılan bir davranıştır. Çalışan sadakati bireyin
çalışmış olduğu örgüte bağlanması, kendini örgütü ile özdeşleştirmesidir. Bu çalışmada whistleblowing ve
çalışan sadakati arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma Konya ilinde otomotiv yedek parçaları üreten bir imalat
işletmesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma için gerekli olan veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. Elde edilen
veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda whistleblowing ile çalışan sadakati
arasında negatif yönde bir ilişki olduğu ortaya koyulmuştur.
Anahtar kelimeler; Whistleblowing, Whistleblower, Çalışan Sadakati, Örgütsel Sadakat

LİDERLERİN LİDERLİK TİPLERİ VE TEKNOLOJİ KABUL MODELİ İLİŞKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE
AÇIKLANMASI

Olgun Irmak ÇETİN

Bu çalışma, Teknoloji Kabul Modeli ile liderlik tipleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı ve bu ilişkiye örgütsel
vatandaşlık algısının etkisini ampirik olarak test etmeyi amaçlamaktadır. Teknoloji Kabul Modeli Fischbein ve
Ajzen’in (1975) geliştirdiği Planlı Davranış Teorisi (PDT) üzerine şekillenmiştir. Anlam olarak, bilişim
teknolojilerinin bireyler tarafından benimsenmesi ve bireyin algı, eğilim, tutum ve niyeti şeklinde tanımlanabilir.
Birey tarafından teknoloji kullanımının kabul edilme ve reddedilme davranışının tahlil edilmesidir. Teknoloji
Kabul Modeli, esasında, kullanıcıların bilgisayar ve elektronik aletleri kullanımının kabul etmesi ve
davranışlarının teorik düzeyde açıklanmasıdır. Lider, organizasyonda bir takım amaçları hayata geçirebilmek için
örgütleme, yöneltme, yetki kullanımı ve karar alma fonksiyonlarını gerçekleştiren kişidir. Bu hali ile liderlik bir
süreçtir ve süreçsel farklılıkları yönetmek lideri benzersiz kılmaktadır. Literatürde sıkça işlenen liderlik tipleri
otokratik, demokratik ve hümanist liderlerdir.Araştırmanın ampirik bölümü anket kullanılarak gerçekleştirilmiş
ve 121 katılımcının cevapları doğrultusunda çalışma analiz edilmiştir. Öncelikli olarak katılımcıların demografik
özellikleri test edilmiştir. Ardından Açımlayıcı Faktör Analizi kullanılarak ifade sayısı indirgenmiş ve güvenilirlik
analizi gerçekleştirilmiştir. Demografik özelliklerin, araştırmanın değişkenlerini farklılaştırıp farklılaştırmadığı
ortaya konmuştur. Araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişki için Yapısal Eşitlik Modeli kullanılmıştır. Bu amaçla
Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmış ve sonrasında yol analizleri, sonucu ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar
açısından demokratik ve hümanist liderlerde Teknoloji Kullanımı gözlemlenirken otokratik liderde Teknoloji
Kullanımı düşük çıkmıştır.
Anahtar kelimeler; Otokratik Lider, Demokratik Lider, Hümanist Lider, Teknoloji Kabul Modeli, Yapısal Eşitlik
Modeli
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GİRİŞİMCİ PAZARLAMANIN REKABET STRATEJİLERİ ÇERÇEVESİNDE KAVRAMSAL AÇIDAN İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Dr. Özgür Kayapınar, Namık Kemal Üniversitesi
Uzman Serdar Özer, Trakya Üniversitesi
Bir işletmenin, diğer işletmelerden ayırt edilebilir bir farklılık yaratması ve/veya yaratabilmesi olarak ele alınan
rekabet, küreselleşmenin de ortaya çıkması ile birlikte giderek önem kazanmaya başlamıştır. İşletmeler müşteri
portföylerinde yer alan müşterilerini elde tutmak ve yeni müşteri grupları eklemek için rakipleri ile çok yönlü bir
yarış içerisine girişmektedirler. Dünyada sınırların ortadan kalkması, müşterilerin işletmeleri hızla tanıyabilecek
potansiyelde teknolojik donanıma sahip olması gibi faktörler işletmelerin daha girişimci bir faaliyet şablonu
oluşturmalarında etkin rol oynamaktadır. Diğer taraftan bir işletmenin faaliyetleri sıklıkla diğer işletmeler
tarafından kopyalanabilmektedir. Müşteri beklentilerinin ve ihtiyaçlarının çeşitlendiği pazarlarda bu beklentileri
karşılamak isteyen binlerce işletme yer almaktadır. İşletmeler müşteri beklentilerini en iyi şekilde
karşılayabilmek için daha beklentiler ve talepler doğmadan potansiyellerinin farkına vararak rakiplerinden önce
davranmalıdırlar. Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmek isteyen işletmeler eldeki ve potansiyel
müşterilerinin beklentilerini karşılarken diğer taraftan da onların henüz ortaya çıkmayan taleplerini karşılamak
için temel yeteneklerini geliştirip, kendilerine girişimci bir bakış açısı oluşturmak zorundadırlar. Çalışmada,
girişimci pazarlama boyutları (proaktiflik, fırsat odaklılık, hesaplanmış risk alma, müşteriye yoğunlaşma, yenilik
odaklılık, kaynak kaldıracı ve değer yaratma) ile rekabet stratejileri (maliyet liderliği, innovasyon ve odaklanma
stratejileri) arasındaki kavramsal ilişkilerin ortaya konulmasının amaçlandığı çalışma üç kısımda ele
alınmaktadır. Birinci kısımda; rekabet kavramının üzerinde durularak rekabet stratejileri tanımlanmış ve
işletmeler açısından önemi açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde; girişimci pazarlama kavramları üzerinde
durulmuş ve son bölümde ise girişimci pazarlama ve rekabet stratejileri arasındaki ilişki ortaya konularak
kavramsal açıdan incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Girişimcilik, Girişimci Pazarlama, Rekabet, Rekabet Stratejileri

OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİNDE KULLANILAN ÖLÇÜTLERE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Vedat KUŞKAYA
Alpaslan GÖZLER

Bu araştırma; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul yönetimine atanacak kişilerin seçilmesindeki ölçütlere ilişkin
öğretmen görüşlerini incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Tarama modeline göre yapılan bu araştırmada
öncelikle literatür taraması yapılmış ve uzman görüşünden yararlanılarak “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama
Yönetmeliği” kriterleri likert tipi bir anket formuna dönüştürülerek geliştirilmiştir. Geliştirilen bu anket
2014/2015 Eğitim öğretim yılında Kayseri İli Kocasinan İlçesinde görev yapan 280 öğretmene uygulanmıştır.
Anketlerden elde edilen veriler SPSS 16 istatistik programı aracılığıyla ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Araştırma
sonucunda; erkeklerle kadınlar arasında anlamlı farklılıkların olduğu, sınıf öğretmenleri ile branş
öğretmenlerinin görüşleri birbiriyle benzerlikler ve anlamlı farklılıkların olmadığı, en az ön lisans mezunu olması
gerektiği, öğretmenlik deneyiminin olması gerektiği, yöneticilikten uzaklaştırmasına sebep olan adli bir
soruşturma geçirmemesi gerektiği, müdür olarak atanabilmesi için en az sekiz yıl öğretmenlik tecrübesi olması
gerektiği, müdür yardımcılığı için en az dört yıl öğretmenlik deneyimi olması gerektiği, 40 yaşın üzerinde olan
öğretmenler ile diğer öğretmenler arasında farklılıkların olduğu görülmüştür. Bu araştırmanın sonuçları ilgili
literatür çerçevesinde tartışma yapılarak gelecek araştırmalara öneride bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler; Yönetici, Atama, Atama Kriterleri
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SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE FİZİKSEL
AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Süleyman Varsak, Bingöl Üniversitesi
Rüveyda Esra Erçim, Bingöl Üniversitesi
Aliye Bulut, Bingöl Üniversitesi
Sağlığın korunması ve geliştirilmesi, kronik hastalıkların önlenmesi, vücut bileşimi ve ağırlığının kontrolü için
yeterli ve dengeli beslenilmeli ve düzenli fiziksel aktivite yapılmalıdır. Bu çalışmanın amacı; sağlıkla ilgili bir
bölümde okuyan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarını ve fiziksel aktivite düzeylerini incelemektir.
Çalışma kesitsel ve tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışma grubunu Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
öğrenim gören ve çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden, 18-25 yaş aralığında 280 öğrenci
oluşturmaktadır. Öğrencilere genel bilgileri ve beslenme alışkanlıklarına ilişkin sorular içeren bir anket formu
uygulanmış ve fiziksel aktivite düzeyi FADA (Uluslararası Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi) ile
belirlenmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 22.0 analiz programı kullanılmıştır. İstatistiksel sonuçlar
tanımlayıcı istatistiklerden ortalama, standart sapma ve yüzde olarak ifade edilmiştir.
Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.5±1.4 yıldır. Öğrencilerin %43.9’u erkek ve %56.1’i kadın
bireylerden oluşmaktadır. Aile yapısı ve gelir durumuna bakıldığında; öğrencilerin %65.0’inin çekirdek aileye
sahip olduğu ve %38.6’sının asgari ücretten fazla gelire sahip iken %29.3’ünün düzenli geliri olmadığı,
%26.1’inin asgari ücret kadar geliri olduğu ve geri kalanının asgari ücretten az geliri olduğu görülmüştür. Sigara
ve alkol kullanmayanların oranı sırasıyla %74.3 ve %95.7 olarak bulunmuştur. Çalışmaya katılan öğrencilerin
%87.9’unun herhangi bir kronik hastalığı bulunmamaktadır, ancak öğrencilerin %21.1’i ailesinde en az bir kişi
aşırı kilolu olduğunu bildirmiştir. Öğrenciler genellikle sağlıklarına önem vermekte (%85.7); yaklaşık yarısı
(%47.9) günde en az 2-5 bardak su tüketmekte ve %96.1’i düzenli kahvaltı yapmaktadır. Fiziksel aktivite düzeyi
incelendiğinde; öğrencilerin %65.8’in sedanter olduğu saptanmıştır. Sağlıklı yaşam tarzını yeterli ve dengeli
beslenme ve düzenli fiziksel aktivite oluşturmaktadır. Özellikle üniversite öğrencileri gibi ilerde farklı illere ve
çeşitli meslek kollarına ayrılacak olan grupların, sağlıklı yaşam tarzı konusunda bilinçlendirilmesi, farkındalık ve
alışkanlık kazandırılması gelecek nesillere de bu farkındalığın aktarılması açısından oldukça önemlidir.
Anahtar sözcükler: beslenme, fiziksel aktivite düzeyi, öğrenci
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AMORPHOUS NÜVELİ DALGIÇ MOTORUN VE ÜÇ FAZLI AMORF NÜVELİ TRANSFORMATÖRÜN DEMİR
KAYIPLARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Serdal Arslan
Sibel Akkaya Oy
Murat Tören

Asenkron motorlar tarımsal alanların sulanmasında dalgıç motor olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu
alanlarda kullanılan motorların enerji tüketimleri düşünüldüğünde motorların stator veya rotorlarında meydana
gelen elektriksel kayıpların azaltılması önemlidir. Bu bağlamda malzeme ve imalat teknolojisindeki gelişmeler ile
bu motorların verimlerinin arttırılması üzerine yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Bu çalışmada, üretimi
gerçekleştirilmekte olan yönlendirilmemiş saclı 75KW (100Hp) dalgıç asenkron motorun amorf sac ve
yönlendirilmemiş sac durumları karşılaştırılacaktır. Öncelikle mevcut motorun analitik ve sonlu elemanlar
yöntemi kullanılarak benzetimi gerçekleştirilmiştir. Aynı güç değerine sahip motorun statoru, rotoru veya hem
statoru hem de rotoru amorf (amorphous) nüveli olarak benzetimi gerçekleştirilerek yönlendirilmemiş sac
malzemesine karşı demir kayıplarındaki değişim belirlenmiştir. Bu çalışmaya göre; stator ve rotor malzemesi
M700’den yapılmış 100Hp dalgıç motorda 957W demir kaybı bulunmuştur. Stator ve rotor amorftan yapılmış
motorda ise 260W demir kaybı bulunmuştur. Enerji iletimi ve dağıtımında önemli bir kullanım alanı olan
transformatörlerin tasarım sorunları sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak çözülmektedir. Üretimi
gerçekleştirilmekte olan 100KVA transformatörün amorf sac ve yönlendirilmiş sac durumları incelenecektir.
Amorf ve yönlendirilmiş sac malzemeli (M5) üç fazlı transformatör, sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak
tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu transformatörlerin demir kayıpları karşılaştırılmıştır. Bu çalışmaya göre M5
sactan yapılmış transformatörün demir kaybı 276W iken sadece amorftan yapılmış transformatörde yaklaşık
52W bulunmuştur.
Keywords; asenkron motor, dalgıç motor, transformatör, amorf, Ansys Maxwell

YÜKSEKÖĞRETIMDE SINIFLARDA KARŞILAŞILAN OLUMSUZ ÖĞRETIM ELEMANI DAVRANIŞLARI VE BU
DAVRANIŞLARIN ÖĞRENCILER ÜZERINDEKI ETKILERIYLE İLGILI NITEL BIR ÇALIŞMA

Bahadır Gülbahar
Merve Turpçu
Öğrenci başarısı üzerinde etkili olan önemli faktörlerden biri olan öğretmen, sınıftaki en önemli kişidir.
Öğretmen, olumlu davranışlarının yanı sıra olumsuz davranışlarıyla da öğrencileri etkiler. Olumsuz öğretmen
davranışını, öğrencilerin öğrenme düzeylerini, kişiliklerini olumsuz etkileyen, öğrencilerin olumsuz davranışlara
yönelmesine neden olan davranış şeklinde tanımlamak mümkündür. Alanyazında, yükseköğretimde sınıflarda
karşılaşılan olumsuz öğretim elemanı davranışları ve bu davranışların öğrenciler üzerindeki etkilerini araştıran
bir çalışmaya rastlanmamıştır. Sınıfta karşılaşılan olumsuz öğretim elemanı davranışları ve bu davranışların
öğrencileri nasıl etkilediğini tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmanın insanların perspektiflerini, tecrübelerini,
duygularını ve algılarını ortaya koymada kullanılan oldukça güçlü bir yöntem olan görüşme yoluyla elde edilecek
verileri içeren nitel bir çalışma olması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırma, olgubilim
desenine göre planlanmış nitel bir araştırmadır. Araştırmanın verileri, nitel veri toplama tekniklerinden “yarı
yapılandırılmış görüşme” ile elde edilecektir ve betimsel analizle çözümlenecektir. Araştırma, bir devlet
üniversitesinin bütün fakülte, yüksekokul ve enstitülerinden amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum
örneklemesiyle seçilen 40 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecektir. Verilerin analiz süreci devam ettiği için
nihai sonuçlara henüz ulaşılamamıştır. Veri analizinde gelinen noktada şu sonuçlara ulaşılmıştır:1. Öğretim
elemanlarının sınıflarda sergiledikleri olumsuz davranışlar vardır. 2. Öğretim elemanlarının sınıflarda
sergiledikleri olumsuz davranışların öğrenciler üzerinde olumsuz etkileri vardır.
Anahtar kelimeler: Öğretim elemanı davranışları, öğretim elemanı-öğrenci ilişkileri, yükseköğretimde sınıf yön
etimi.
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KİŞİLERARASI HATAYA İLİŞKİN RUMİNASYON ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI

Öğr. Gör. Tuncay Oral
Doç. Dr. Coşkun Arslan

Bu çalışmanın amacı Wade, Vogel, Liao ve Goldman (2008) tarafından geliştirilen Kişilerarası Hataya İlişkin
Ruminasyon Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamak ve geçerlik güvenirlik analizlerini yapmaktır. Çalışma öncesinde ilk
olarak ölçeğin Türkçeye uyarlamasının yapılabilmesi için ölçeği geliştiren araştırmacı grubun sorumlu yazarı
Nathaniel Wade’den izin alınmıştır. Ardından Türkçe formu oluşturmak için Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,
İngilizce ve Türk Dili alanlarından akademisyenlerce ölçek incelenmiş ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları kapsamında dilsel eşdeğerlik, açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör
analizi, ölçüt bağıntılı geçerlik, test-tekrar test tekniği, madde toplam korelasyonları ve Cronbach Alpha iç
tutarlılık katsayılarına bakılmıştır. Ölçek için yapılan geçerlik güvenirlik analiz sonuçları ölçeğin geçerli ve
güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
Anahtar kelimeler; Ruminasyon, Geçerlik, Güvenirlik

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AFFETME DÜZEYLERİNİN ÖZ-ANLAYIŞ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN
İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Tuncay Oral
Doç. Dr. Coşkun Arslan

Bu çalışmanın amacı öz-anlayış ve beş faktör kişilik özelliklerinin kendini ve başkalarını affetmeyi yordamadaki
rolünün incelenmesidir. Bu amaçla 460 kız ve 380 erkek olmak üzere toplam 840 üniversite öğrencisine kendini
ve başkalarını affetme düzeylerini belirlemek için Thompson, Snyder, Hoffman, Michael, Rasmussen, Billings,
Roberts (2005) tarafından geliştirilen, Bugay ve Demir (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan Heartland Affetme
Ölçeği uygulanmıştır. Öz-anlayış düzeylerini belirlemek için Neff (2003) tarafından geliştirilen ve Deniz, Kesici ve
Sümer (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan Öz-Anlayış Ölçeği; kişilik özelliklerini belirlemek için Bacanlı, İlhan
ve Aslan (2009) tarafından geliştirilen Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi kullanılmıştır. Çalışmada araştırma modeli
olarak korelasyona dayalı ilişkisel tarama modeli, istatistiksel analiz olarak hiyerarşik doğrusal çoklu regresyon
analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öz-anlayış ve kişilik özellikleri kendini ve başkalarını affetmeyi
anlamlı düzeyde yordamaktadır. Sonuç olarak üniversite öğrencilerinde kendini ve başkalarını affetmenin özanlayış ve kişilik özellikleri açısından önemli değişkenler olduğu söylenebilir.
Anahtar kelimeler; Affetme, Öz-Anlayış, Kişilik Özellikleri

_____________________________________________________________________________________________________188

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
_____________________________________________________________________________________________________

FARKLI AFFETME DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON ANKSİYETE VE STRES
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Tuncay Oral,
Doç. Dr. Coşkun Arslan

Bu çalışmanın amacı başkalarını affetme düzeyleri tespit edilen öğrencilerin düşük ve yüksek affetme düzeyi
olarak öncelikle iki gruba ayrılıp sınıflandırılması ardından da affetme düzeylerine göre depresyon, anksiyete ve
stres düzeylerinde anlamlı bir fark olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu amaçla 162 kız ve 140 erkek olmak
üzere toplam 302 üniversite öğrencisine başkalarını affetme düzeylerini belirlemek için Thompson, Snyder,
Hoffman, Michael, Rasmussen, Billings, Roberts (2005) tarafından geliştirilen, Bugay ve Demir (2010) tarafından
Türkçeye uyarlanan Başkalarını Affetme Ölçeği uygulanmıştır. Depresyon, anksiyete stres düzeylerini belirlemek
içinse Lovibond ve Lovibond (1995) tarafından geliştirilen, Akın ve Çetin (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan
Depresyon, Anksiyete, Stres Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada karşılaştırmaya dayalı ilişkisel tarama modeli
kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin affetme düzeylerine göre depresyon, anksiyete ve stres puanlarının
anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için t-testi analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına
göre başkalarını affetme düzeyi düşük olan öğrencilerin depresyon anksiyete ve stres düzeylerinin, başkalarını
affetme düzeyi yüksek olan öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak
üniversite öğrencilerinde başkalarını affetmenin depresyon, anksiyete ve stres açısından önemli bir değişken
olduğu ve daha fazla affedici olan bireylerin daha az depresyon, anksiyete ve stres yaşadıkları söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Affetme, Depresyon, Anksiyete, Stres.

MEYVE GÖRÜNTÜLERINI KULLANARAK ELMALARIN SINIFLANDIRILMASI

Öğretim Görevlisi Onur CÖMERT Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Doç. Dr. Mahmut HEKİM Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Kemal ADEM Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Bu çalışmada, renkli CCD kamera vasıtası ile elma meyvelerinden alınan görüntüler üzerinde görüntü işleme
teknikleri uygulanarak elmalar sınıflandırılmıştır. İlk olarak, RGB formatında alınan görüntülerde bölütleme
işlemi yapılarak elmaların arka plandan ayrılması sağlanmıştır. Daha sonra elde edilen RGB görüntü HSV, Lab ve
Luv renk uzaylarına taşınmış ve bu uzaylardaki R, G, B, a, u, S ve b kanallarının ortalamaları öznitelik olarak
kullanılmıştır. Elde edilen öznitelikler üzerinden çalışmada kullanılan üç farklı elma türünü ayırt etmek için Çok
Katmanlı Algılayıcı Ağı ve Naive Bayes sınıflandırıcıları kullanılmış ve sonuç olarak Çok Katmanlı Algılayıcı ağının
%98,15 doğruluk oranı ile daha başarılı sınıflandırdığı görülmüştür.

Anahtar kelimeler; Elma Sınıflandırma, Görüntü İşleme, CCD Kamera, Çok Katmanlı Algılayıcı, Navie Bayes.
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PSYCHO-PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE STUDIES TO BE CARRIED OUT WITH GIFTED STUDENTS IN BIOLOGY
EDUCATION.

Aida Sahmurova, Okan University
Işıl Okan Gülen, Okan University
Rapidly developing Biological science, along with its sub-branches, assigns new duties on education processes.
It is every Biology teacher’s duty to motivate the students to love Biology, to identify the gifted students in this
field and to develop projects consistent with the demands of the modern age. Giftedness is a multifaceted
concept which claims specific approaches and methods. Biological giftedness has been known as a specific type
of giftedness and it has its own distinctive characteristics. This study examines the questions about the
development of differantial education and training in Biology programs, introducing the basic concepts
involved in the process of working with the gifted students in Biology education. Furthermore, the study states
the important aspects of how this education process affects those gifted students in terms of personality
configuration.The study, also suggest some psycho-pedagogical methods and tools for the identification of
creative potential in students throughout the Biology education.
Keywords; Gifted students, biology education, individual education, psycho-pedagogical methods and tools.

İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF SEVİYESİNDEKI YAZINSAL NİTELİKLİ ÇOCUK KİTAPLARININ DEĞER EĞİTİMİ
BAĞLAMINDA İNCELENMESİ*

Doç. Dr. Ayfer ŞAHİN

Çocuk edebiyatı, 2-14 yaş arası çocukların ihtiyacını karşılayan, bu yaşlardaki kişilerin hayal, duygu ve
düşüncelerine yönelik sözlü ve yazılı bütün eserleri kapsar. İlk çocukluk döneminden itibaren, çocukların yaşam
ve insan gerçekliği ile ilgili bireysel değerleri kazanmalarında çocuk kitaplarının rolü büyüktür. Çocuk kitapları,
çizgi ve dilin anlatım gücüyle, farklı karakterleri canlandırır. Karakterler ve onların ilişkilerinden yola çıkılarak
yapılan kurgulamalarla, çocukların insanı, doğayı ve yaşamı tanımalarına ilişkin bir deneyim bütünlüğü
oluşturulur. Değer, “bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi
ve manevî ögelerin bütünü” olarak ifade edilebilir. Türk Millî Eğitiminin amaçlarını gerçekleştirmenin temel
koşullarından biri de, Türk Milletinin değerlerini benimseyen bireyler yetiştirmektir. Toplumsal değerleri
benimsemiş ve uygulamaya geçirmiş bireyler yetiştirme konusunda ailelere, eğitim kurumlarına ve her türlü
öğretim materyallerine önemli görevler düşmektedir. Bu öğretim materyallerinden en önemlilerinden birisi de
yazınsal çocuk kitaplarıdır. Bu çalışmanın amacı ilkokul 4. Sınıf seviyesindeki çocuk kitaplarında ele alınan
konuların hangi kişisel ve toplumsal değerleri içerdiğini tespit etmektir. Çalışmada nitel araştırma
yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini, ilkokul 4. sınıf seviyesindeki yazınsal
çocuk kitapları oluşturmaktadır. Örneklemi ise Kırşehir il merkezindeki kitapevlerinde satışa sunulan farklı
yayınevlerine ait çocuk kitapları arasından rastgele örnekleme ile seçilen Türkçe basılmış yerli ve yabancı
yazarlara ait toplam 100 çocuk kitabından oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı
tarafından geliştirilen “Değerler Kontrol Listesi” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlandığında elde edilecek
bulguların çocuk kitabı yazarlarına eserlerinde hangi değerlere daha fazla yer vermeleri gerektiği konusunda yol
gösterebileceğine inanılmaktadır.
*Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje
Numarası: EGT.A4.16.001
Anahtar Kelimeler: Değer, değer eğitimi, çocuk kitapları, ilkokul.
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KADINLARIN SİYASAL YAŞAMA KATILIMI ÇERÇEVESİNDE PARTİ KADIN KOLLARININ İNCELENMESİ: OSMANİYE
İLİ ÖRNEĞİ

Gurbet BATMAZ

Siyasal katılım kavramı, yönetimin sürdürülmesine ilişkin karar alma sürecine toplumun aktif olarak
katılabilmesi olarak tanımlanabilir. Eşit siyasal katılım ise seçilmiş ya da atanmış tüm siyasal alanlarda katılan
ve/veya karar verenlerin her düzeyde var olduğu eşitliktir. Bu açıdan bakıldığında cinsiyet ayrımcılığının en
keskin çizgilerle var olduğu kadınların siyasal yaşama katılımı konusu, hak ve temsiliyete ilişkin eşit hukuksal
düzenlemelere sahip olsa da toplumsal yaşamda aynı eşitlikten söz edilememektir. Kadının siyaset hayatında
var olma çabası Osmanlı Devletinin son dönemlerine kadar uzansa da kadına bakış açısında modernleşme süreci
Cumhuriyet Dönemine denk gelmektedir. Belediye seçimlerine katılma, muhtar olma, ihtiyar heyetine seçilme
ve nihayetinde 5 Aralık 1934 tarihinde Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile milletvekili
olma hakkı gibi düzenlemeler eşitlik mücadelesinde önemli bir kazanım sağlasa da siyaset erkek egemen
hakimiyetten kurtulamamıştır. Devletin temel organları olan yasama, yürütme ve yargı organları incelendiğinde
ezici çoğunluğun erkeklerden oluşması bu tespiti desteklemektedir. Bu çalışmanın amacı siyasal katılım
bağlamında mecliste temsil edilen siyasi partilerin (Ak Parti, CHP, MHP, HDP) Osmaniye ilindeki kadın kollarının
hedefleri incelenerek ulaştıkları durumu ve bu partilerde aktif görev alan kadınların siyasal yaşama katılımına
ilişkin düşüncelerini ortaya koymaktır. Söz konusu partilerin hedefleri ile pratikte ortaya koydukları faaliyetler
arasındaki ilişki incelenecektir. Bu çalışmada TBMM’nin 26. Dönemini oluşturan dört siyasi partinin Osmaniye
ilinde görev alan kadın üyeler ile nitel araştırma yöntemlerinden olan yüz yüze görüşme tekniği uygulanacaktır.
Araştırmanın bulguları, sonuç ve öneriler bölümlerinin yazım süreci devam etmektedir.
Anahtar kelimeler; Siyasal Katılım, Kadın Kolları, Osmaniye

ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCILERIN GÖÇ GÖRSEL ALGISI

Dr. Cennet Şanlı
Doç.Dr. Adem Sezer, Uşak Üniveristesi
Bu araştırmada, Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) öğrenim gören üstün zekâlı öğrencilerin göçe ilişkin
görsel algılarını incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu BİLSEM (Konya, Nevşehir, Kayseri,
Ankara, Manisa, Trabzon)’de öğrenim gören ve çalışmaya gönüllü katılan 75 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmada veriler, öğrencilerin göç algılarını belirleyebilmek için çiz ve anlat tekniğine uygun olarak hazırlanan
form aracılığıyla elde edilmiştir. Görsel ve yazılı öğelerden oluşan veriler, içerik analizi yöntemiyle uzman çocuk
gelişimi öğretmeni (1), uzman edebiyat öğretmeni (1), çocuk psikoloğu (1), görsel sanatlar öğretmeni (1) ve alan
uzmanı (2) tarafından tanımlanarak, bir kod listesi oluşturulmuştur. Oluşturulan kodlar belirli kategoriler altında
toplanarak 36 tema bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda, “Göç” kavramının BİLSEM öğrencileri tarafından
sırasıyla “Savaş, Umut, Kaçış, Ölüm, Gurbet, Refah, Çaresizlik “olarak algılandığı; yer değiştirme ve savaş
temasında, güneş ve gökyüzü figürleri umudu temsil ettiği; yer değiştirme temasında ‘’kuş’’ (mevsimlik göç) ve
‘’insan’’ın göçü (kırdan-kente; kırdan-kıra göç) algılandığı; resimlerde insan siluetleri, yüz ifadeleri ve emojilerde
hüzün, endişe, belirsizliğin öğrenciler tarafından vurgulandığı saptanmıştır. Ölüm temasında ön plana çıkan
Aylan bebektir. Resimlerde güven temasında ‘’baba’’, şefkat temasında ‘’anne’’ algılanmaktadır. Savaş
temasında ‘’kadın’’ mülteci Suriyeliyi, yer değiştirme temasında ‘’kadın’’ anneyi temsil etmektedir Bilim
temasında beyin göçü kodu oldukça az resmedilmiştir.
Anahtar kelimeler Üstün Yetenekli Öğrenciler, Coğrafya, Göç, Bilim ve Sanat Merkezleri ,Görsel Algı
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STRESLE BAŞAÇIKMA BECERİLERİNDE BİLİŞSEL YAKLAŞIM

Doç. Dr. Selahattin Avşaroğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Güldener Albayrak, Ömer Halisdemir Üniversitesi
Biyolojik ve sosyal bir varlık olan insanın, yaşamını sürdürebilmesi için birtakım fizyolojik, psikolojik ve sosyal
gereksinimleri vardır. Bu gereksinimlerinin karşılanması sürecinde olumlu veya olumsuz gelişmeler, bireyin
uyum düzeyini etkilemektedir. Birey bu uyum sürecinde hem kendine yönelik hem de çevresine yönelik
tutumlar geliştirebilmektedir. Gerginlik ve yakınmalarla dolu bir dizi belirtiler gözlenebilirken, yaşamın
gerekliliğini kabullenmiş, üstesinden gelebilen, dingin ve doğal tepkilerle de karşılaşılabilmektedir. Çevresel
koşullar ve diğerleriyle etkileşirken “yaşama tutunabilmek” için çabalayan birey, hem paylaşmayı hem de
mücadele etmeyi seçmek durumundadır. Bu anlamda, sahip olduğu donanımı kullanabilmek için mücadele
etmekte ve uyum becerisi sağlayabilmektedir. Bireyin kendi kişisel özellikleri ve çevresel koşulları onun hayata
bakışını ve yaşam pozisyonlarını etkilemektedir. Stresli bir ortam algılaması veya zor şartlar, zayıf ve sağlıksız
aile bağlarından kaynaklanan benlik saygısının sağlıklı geliştirilememesi, alınan kararların yerine getirilememesi
veya verilen kararların benlikleri zedeleyici algılanması gibi süreçler, bireyin dünyasını olumsuz yönde
etkilemektedir. Günümüzde hemen hemen her bireyin karşılaştığı stres olgusu, modern insanın günlük
yaşamının bir parçasını oluşturmaktadır. Beklentileri karşılamadaki zorluklar, engellenme ve sınırlandırmalar,
zamana karşı yarış düşüncesi, sınavlar, üretim, verimli olma çabası ve başarılı olma yüklemeleri gibi olumsuz ve
baskılı durumlar, stres kaynağı olarak bireyleri sürekli olarak izleyebilmektedir. Bu çalışmada, stresle baş etme
becerilerinde bilişsel yaklaşımın önemine değinilmiş, algılama ve yorumlamanın pozitif gücü vurgulanmaya
çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler; Stres, Stresle Baş etme, Bilişsel Yaklaşım, Stres Yönetimi.

KOHLBERG’İN AHLAK GELİŞİMİ KURAMINA GÖRE TÜRK ATASÖZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç. Dr. Selahattin AVŞAROĞLU Necmettin Erbakan Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yahya ÇIKILI Necmettin Erbakan Üniversitesi
Arş. Gör. Yakup YILDIRIM Gazi Üniversitesi
Bu araştırmada amaç, Lawrence Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına göre Türk Kültünde önemli bir yeri olan
Atasözlerinde çocukların ahlak ve karakter gelişimlerine yönelik ifadelerin, içerik olarak analiz edilmesidir.
Atasözleri “Uzun deneme ve gözlemlere dayanarak söylenmiş ve milletle özdeşleşmiş özlü söz” olarak
tanımlanmaktadır. Atasözleri milletin kabulüne mazhar olup benimsenmiş ve yaşam sürecinde işlene işlene
ölçülü, süzülmüş bir cümle şekline kavuşmuş sözlerdir. Bu ifadeler, millî hayatta adeta düstur haline gelmiş ve
toplumsal yaşamda informal bir yer bulmuştur. Kohlberg’in kuramına göre ahlak gelişiminin üç düzeyi ve altı
evresi bulunmaktadır. Bireylerin yaşam pozisyonlarında karşılaştıkları zorlanmalar ve ikilemlerde tercih ettikleri
tutumlar, kuramın temelini oluşturmaktadır. Bu durumda çocuğun karşılaştığı ikilemler ve tercih biçimleri onun
hangi evrede ve düzeyde olabileceği boyutunda ipuçları verebilmektedir. Çalışmanın amacı doğrultusunda Türk
Atasözlerinin bu ikilem ve çelişki durumlarının belirlenmesi ve hangi düzeyde olabileceğine ışık tutan ifadeler
analiz edilmiş, yorumlanıp tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Ahlak Gelişimi, Ahlak, Kholberg, Türk Atasözleri, Değer Eğitimi.

_____________________________________________________________________________________________________192

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
_____________________________________________________________________________________________________

RETİNA GÖRÜNTÜLERİNİN İSTATİSTİKSEL ÖZELİKLERİNİ KULLANARAK DİYABETİK RETiNOPATi TEŞHiSi

Öğr. Gör. Kemal Adem, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Doç. Dr. Mahmut Hekim Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Öğr. Gör. Onur Cömert Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Bu çalışmada, dünyada körlüğe yol açan başlıca hastalıklardan biri olan Diyabetik Retinopati (DR) hastalığının
otomatik teşhisi amaçlanmaktadır. Bu amaç için, öncelikle retina göz dibi görüntülerinden optik disk ve
damarlar gibi anatomik yapılar çıkartılmıştır. Bu yapıların görüntüden çıkartılmasında optik disk tespiti için
çembersel Hough dönüşümü ve damarların tespiti için de Gabor dönüşümü uygulanmıştır. Anatomik yapıları
çıkartılan görüntülerin temel istatiksel parametreler olan ortalama, kontrast, korelasyon, enerji, entropi,
standart sapma ve renk kanalları ortalaması özellikleri çok katmanlı algılayıcı sinir ağı (ÇKASA) modeline giriş
olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak, ÇKASA modeli DR hastalık teşhisinde %95,24 başarı oranına ulaşmıştır.
Anahtar kelimeler; Diyabetik Retinopati; Görüntü İşleme algoritmaları; İstatistiksel özellikler; Çok Katmanlı
Algılayıcı Sinir Ağı.

TÜRKİYE’DE EĞİTİM ALANINDA YAPILAN EYLEM ARAŞTIRMALARININ İÇERİK ANALİZİ: BİR BETİMSEL ANALİZ
ÇALIŞMASI

Öğretmen Büşra Nur Nurdoğan MEB
Öğretmen Merve Zihar MEB
Doç. Dr. Alper Çiltaş Atatürk Üniversitesi

Bu çalışma, Türkiye’de eğitim alanında yapılan eylem araştırmalarına ait bir betimsel içerik analizi çalışmasıdır.
Bu amaçla 2016 yılına kadar, Dergi Park ve YÖK tez merkezinden tam metinlerine ulaşılabilen 53'ü makale ve
11'i tez olmak üzere toplam 64 eylem araştırması çalışması incelenmiştir. Çalışmaları değerlendirmek için
literatürden yararlanarak hazırlanan yayın sınıflama formu araştırma ölçütlerine göre revize edilerek
kullanılmıştır. Her çalışma bu form yardımıyla içerik analizine tabi tutulmuştur ve elde edilen veriler grafik,
frekans ve yüzde tablosu olarak betimsel biçimde sunulmuştur. Çalışma sonucunda eylem araştırmalarının 2007
den günümüze kadar artış gösterdiği, araştırma konusu olarak öğretim çalışmalarının ön planda olduğu,
çalışmalarda birden fazla veri toplama aracı kullanımının daha fazla olduğu ve veri analiz yöntemi olarak nitel
analiz yöntemlerinin kullanımının fazla olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler; Eğitim, eylem araştırması, içerik analizi, betimsel analiz
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WHY PEDAGOGIC FORMATION STUDENTS’ CHOOSE TEACHING AS A PROFESSION?

Doç. Dr. Rezzan Gündoğdu
Doç. Dr. Sibel Balcı

The purpose of this study is to investigate the reasons of students attending pedagogical formation teaching
certification program in choosing teaching as a profession. The research group included 115 female and 67
male students participating at the program at Aksaray University. The study was conducted by using the
qualitative research method. The data were collected by interview forms focusing on pre-service teachers’
reasons of choosing teaching as a profession. Research data were analyzed using the descriptive statistics and
the content analysis techniques. Results of the study revealed that, most of the pre-service teachers attending
pedagogical formation teaching certification program, choose teaching as a profession to gain their economic
freedom (f = 20, 10.98%), to help children to learn (f = 28, 15.38%), to take part in the education of future
generations (f = 24, 13.18%) and to teach people something new (f = 33, 18.13%). They also believe that
teaching is an easy profession to perform, and have high social status and prestige (f = 10, 5.49%). Most of the
students find teaching appropriate to their personal characteristics (f = 24, 13.18%) and have an interest to the
profession starting from an early age (f = 21, 11.53%). In addition, after joining the program, students find
themselves very close to the teaching profession (f = 131, 71.97%). Most of the pedagogic formation students (f
= 113, 62.08%) also reported that they find their expectations from the program. Participants also gave so
many suggestions such as the program should not be provided in concentrated form, duration and
effectiveness of the program should be increased, number of practical courses should be increased for the
improvement of the program.
Keywords; Pedagogical formation teaching certificate program, teaching as a profession, pre-service teachers

KLASİK KÖK BULMA YÖNTEMLERİ İÇİN EĞİTİM ARACI TASARIMI

Doç. Dr. Fahri Vatansever, Uludağ Üniversitesi
Arş. Gör. Yiğit Çağatay Kuyu, Uludağ Üniversitesi
Fen ve mühendislik eğitiminde sayısal analiz konuları önemli yer tutmaktadır. Analitik olarak el ile hesaplanması
zor işlemlerin, sayısal yöntemlerle yüksek/tam doğrulukta hesaplanması; doğadaki ve günlük hayattaki birçok
uygulamaların yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bu işlemlerden birisi de kök bulmadır. Gerçekleştirilen
çalışmada, girilen fonksiyonun/denklemin kökünü birçok klasik yöntemle bulma; bu yöntemler hakkında konu
anlatımları sunma; karşılaştırmalı sonuçlar üretme gibi özelliklere sahip bir eğitim aracı tasarlanmıştır. Kullanıcı
dostu arayüze sahip bu eğitim aracında girilen fonksiyonun/denklemin kökü, belirtilen aralık ve hassasiyette,
seçilen yöntem ile kolay, hızlı ve etkin bir şekilde hesaplanabilmekte; işlem adımları sayısal ve grafiksel olarak
animasyonlu veya animasyonsuz olarak adım adım gösterilmekte; istenirse kullanıcıya yöntemle ilgili ayrıntılı
konu anlatımı sunulmakta veya seçilen yöntemlerle karşılaştırmalı sonuçlar üretilerek performans analizleri
gerçekleştirilebilmektedir.
Anahtar kelimeler; Kök bulma, sayısal analiz, eğitim aracı
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EVRİMSEL ALGORİTMALARLA KÖK BULMA

Arş. Gör. Yiğit Çağatay Kuyu, Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Fahri Vatansever, Uludağ Üniversitesi
Mühendislik problemlerinde kök bulma işlemleri, önemli yer tutmaktadır. Köklerin analitik ve sayısal olarak
hesaplanması için birçok yöntem geliştirilmiştir. Bazı denklemlerin köklerinin analitik olarak hesaplanması çok
zor olmaktadır. Bu durumda sayısal analiz yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Ancak bu yöntemlerde de uygun
başlangıç değeri tespit etme, yakınsamanın olup olmaması, yakınsama hızı gibi problemlerle de
karşılaşılabilmektedir. Evrimsel algoritmalar ise küresel minimumları tespit etmede son derece başarılıdırlar.
Gerçekleştirilen çalışmada; girilen fonksiyonun kökünü, birçok evrimsel algoritma ile bulan bir simülatör
tasarlanmıştır. Eğitim amaçlı da kullanılabilecek ve kullanıcı dostu arayüze sahip simülatör ile istenilen
fonksiyonun kökü, seçilen evrimsel algoritma ile kolay, hızlı ve etkin bir şekilde hesaplanabilmekte; birçok ek
parametreleriyle birlikte sonuçlar hem sayısal hem de grafiksel olarak gözlenebilmektedir.
Anahtar kelimeler: Kök bulma, evrimsel algoritma, simülatör

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK
DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Barış MİSTAN
Doç. Dr. Selahattin AVŞAROĞLU

Bu çalışma Kastamonu ilinde özel eğitim ve okul ve kurumlarında çalışan öğretmenlerin iş doyumu ve
tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından değişiklik gösterip göstermediğini belirlemek üzere
yapılmıştır. Araştırmaya 205 öğretmen katılmıştır. Araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden genel
tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin Toplanması amacıyla cinsiyet, yaş, medeni durum, meslekteki görev
süresi, mesleğini isteyerek seçme durumu, mezun olduğu kurumun türü, çalışmakta olduğu okulun türü, kaç
yıldır bu kurumda görev yaptığı, okulun bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik durumu, hangi statüde çalıştığı,
öğretmenlik mesleğini seçme nedeni, toplam aylık net gelir, görev yeri özelliklerinin yer aldığı 13 maddeden
oluşan Kişisel bilgi formu, Hackman ve Oldham (1980), tarafından geliştirilen Hackman ve Oldham İş Doyumu
Ölçeği ve Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen Maslach Tükenmişlik Envanteri kullanılmıştır. Veriler
SPSS 20,0 programında analiz edilmiştir. Değişkenleri incelerken kullanılan ANOVA yönteminin parametrik
olmayan istatistiki yöntemlerden alternatifi bir yöntem olan Kruskal-Wallis Testi ve ikili grup
karşılaştırmalarında bağımsız t testinin parametrik olmayan istatistiki yöntemlerden alternatifi olan MannWhitney U testi tercih edilmiştir. İş doyumu ölçeği ile yapılan testler sonucunda; ‘görev yapılan okul türü’, ‘şu an
çalışılan okuldaki görev süresi’, ‘çalışılan statü durumu’ ve ‘öğretmenlik mesleğini seçme nedeni’ değişkenlerine
göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Tükenmişlik ölçeği kullanılarak yapılan çalışmada; ‘görev yapılan okul
türü’ değişkenine göre duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutlarında, ‘şu an çalışılan okuldaki görev
süresi’ değişkenine göre duygusal tükenme ve kişisel başarı alt boyutlarında, ‘çalışılan statü durumu’
değişkenine göre duygusal tükenme, kişisel başarı ve duyarsızlaşma alt boyutlarında, ‘öğretmenlik mesleğini
seçme nedeni’ değişkenine göre duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutlarında, ‘gelir durumu’
değişkenine göre duygusal tükenme alt boyutunda tükenmişlik bulunmuştur. Sonuç olarak öğretmenlerin iş
doyumları ile tükenmişlik düzeyleri arasında negatif yönde %80 oranında kuvvetli bir ilişki bulunmuştur. Yapılan
bu çalışmanın iş doyumu artırılması ve tükenmişlik azaltılması için resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak
sürecin ve sonuçların uzun süreli incelenip değerlendirilebileceği boylamsal çalışmalara yer verilebilir.
Anahtar kelimeler; Özel Eğitim, Mesleki Tükenmişlik, İş Doyumu
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2010 VE 2011 YILLARINDA YAPILAN ANAYASA YARGISIYLA İLGILI REFORMLARIN TÜRKIYE ANAYASA
MAHKEMESI’NIN KIMI İÇTIHATLARI ÜZERINDEKI ETKILERI

Yrd. Doç. Dr. Ferhat USLU

Türkiye’de Anayasa’nın 146-149. maddelerinde değişiklik getiren 7.5.2010 tarih ve 5982 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik yapılması Hakkında Kanun’un 12.11.2010 tarihinde
yapılan halkoylamasıyla kabul edilmesiyle birlikte Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşu, görev ve yetkileri yeniden
düzenlenmiştir. Anılan anayasa değişikliğinin ardından kabul edilen 30.3.2011 tarih ve 6216 sayılı Anayasa
Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile de Anayasa Mahkemesi’nin çalışma usul ve
esasları yeniden belirlenmiştir. Anılan değişikliklerle bireysel başvuru dışında Anayasa Mahkemesi’nin görev ve
yetkilerinde esaslı bir değişikliğe gidilmemiş olmasına rağmen kuruluşunda yapılan reform niteliğindeki
değişiklerin bir yansıması olarak Anayasa Mahkemesi kimi temel konulardaki içtihat niteliğindeki karar ve
uygulamalarından vazgeçtiği gözlemlenmektedir. Bu karar ve uygulamalar; Katı Militan-Monolitik laiklik
anlayışının terki, anayasa değişikliklerinin yargısal denetiminde içtihat değişikliği ve kimi Türkiye Büyük Millet
Meclisi kararlarının yargısal denetiminde içtihat değişikliği şeklinde sıralanabilir. Bu bildiride bütün bu konular
ele alınmaya çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Anayasa Yargısı, Türkiye Anayasa Mahkemesi, 2010/2011 Anayasa Yargısı Reformları

REALISM AND ROMANTICISM OF THE PAST IN THE POEMS OF WILLIAM WORDSWORTH AND RUDYARD
KIPLING

Arş. Gör. Onur Kaya

The longing and wonder for past become the subject of many literary works such as poems in different periods
of time. Many British poets who mention or focus about the past in their works could be named. Among these
poets, William Wordsworth and Rudyard Kipling who have common points about perceiving the past in their
certain poems are significant for British poetry. It is necessary for the study to analyze the way these poets
approach and reflect past in their works. Firstly, in order to compare the way these poets approach past in their
poems, certain poems of each author that deal with the past will be named. The period each poet lives in and
the period he refers in the poem will be emphasized within historical and literal sense. Romanticism and
realism as terms and theories will be explained. The specified poems of the two poets will be analyzed. The
romantic Wordsworth, his approach to reality, the reflection and romanticisation of the past and the theme he
puts forth in such representation will be analyzed. After that, Rudyard Kipling, who followed Howells and Hardy
in realism and Stevenson in romanticism, the way he deals with past that will allow to examine realitistic and
romantic approaches about the past represented in his poems, and the theme put forth by such approach will
be emphasized. Finally, the analysis which includes comparison of these two poets’ certain works reflecting a
romanticized or realistic past, will reveal the way these poets deal with the past, the theme, realism and
romanticism their poems presents.
Keywords: Realism, Romanticism, Poetry, Past
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REFLECTIONS OF DIFFERENT ART FORMS IN THE POEMS OF WILLIAM CARLOS WILLIAMS AND SIV CEDERING

Arş. Gör. Onur Kaya

Different kinds of art forms can be the subject and emphasis of the authors or poets who aim providing
different kinds of representations in their works. The American poet William Carlos Williams and Swedish –
American poet, writer and artist Siv Cedering are significant literary figures who represent and reflect different
kinds of art forms at their works. It is necessary to analyze the way these two poets reflect art forms, the
artistic and literary approaches they embrace and present in their works. Firstly, as William Carlos Williams is
from modernist poetry movement and Siv Cedering is from postmodern poetry, it is necessary to emphasize
these two movements and explain imagism that Carlos embraces. It is necessary to emphasize the
characteristics of landscape painting and the elements of imagism Siv Cedering embraces in her works. The
autobiographical information about two poets’ lives which will explain their association to poetry and different
art forms will be detailed. To understand the feminist approach in poetry that Siv Cedering embraces when
reflecting art forms in her poems, characteristics of the feminist poetry which will allow comprehension of the
emergence of poetry and art in her poems will be emphasized. Certain poems of Siv Cedering that convey
visual image and Williams’s poems that have visual dimensions will be compared and contrasted. Reflection of
all these qualities and representation of art and its significance in these two poets’ works will be analyzed.
Finally, the study will provide the literary and artistic background of the two poets, reveal the way they reflect
art and the meaning of the emphasis of the different art forms in their works.
Keywords; Poetry, Art, Imagism, Feminism

ARGÜMAN KURMA BECERISI ÜZERINE BIR MODELLEME ÇALIŞMASI*

Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim KARADENİZ
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin argüman kurma becerileri ile eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve
problem çözme becerileri arasında bir yapısal eşitlik modellemesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 84 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama
aracı olarak Toulmin’in argüman kurma modeli, eleştirel düşünme becerisi ölçeği, yaratıcı düşünme becerisi
ölçeği ve problem çözme becerisi ölçeği kullanılmıştır. Argüman kurma becerisi ile eleştirel düşünme, yaratıcı
düşünme ve problem çözme becerisi arasındaki ilişkileri ortaya koymak için korelasyon analizi kullanılmış,
model ise yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Korelasyon analizi sonucunda argüman kurma becerisi ile
eleştirel düşünme arasındaki ilişki (r=,729, p˂,01), yaratıcı düşünme arasındaki ilişki (r=,734, p˂,01) ve problem
çözme becerisi arasındaki ilişki (r=,788, p˂,01) düzeyinde gerçekleşmiştir. Model uyum değerleri χ2=161.66,
df=74, p=.00, RMSEA=.068, GFI=.92, AGFI=.88, CFI=.97, NFI=.96, NNFI=.97, SRMR=.019 şeklinde gerçekleşmiştir.
Bu sonuçlara göre eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerileri ile argüman kurma becerisi
arasında kurulan modelin doğrulandığı görülmektedir.
*Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje
Numarası: EGT.A3.16.018
Anahtar kelimeler; argüman kurma, yapısal eşitlik modeli, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem
çözme.
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FİNANSAL OKURYAZARLIK - CİNSİYET İLİŞKİSİ; RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL LITERACY AND GENDER

Araştırma Görevlisi, Haşim Bağcı, Aksaray Üniversitesi
Doktora Öğrencisi, Yunus Emre Kahraman, Muğla Üniversitesi
Özet Finansal okuryazarlık, bir bireyin temel finansal uygulamalar hakkında bilgi sahibi olarak karar verebilme
yeteneğidir. Finansal okuryazarlık sadece birey için değil aynı zamanda bir ülkenin piyasalarının gelişmesi için de
önem arz eder. Bir ülkenin piyasalarını geliştirebilmek için en alt konumdaki bireyden başlayarak eğitim
verilmelidir. Böylece; nitelikli finans eğitiminin verilmesi hem bireyi hem de o bireylerin ait olduğu ülkenin
ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada bireylerin finansal okuryazarlık seviyesi ile
cinsiyet arasındaki ilişki araştırılmıştır. Cinsiyetin finansal okuryazarlık seviyesini etkileyip etkilemediği eğer
etkiliyorsa ne düzeyde etkilediği tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu ilişkiyi test etmek için online olarak Türkiye’de
ikamet eden 602 kişiye anket yapılmış ve örneklem tesadüfi olarak seçilmiştir. Elde edilen verilere regresyon
analizi yapılarak ilişkinin varlığı belirlenmiş ve ayrıca Anova analizi yapılmıştır. Ardından veriler arasındaki
ilişkinin yönü ve derecesi korelasyon analiziyle bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda kadınların mı erkeklerin mi
finans bilgisinin daha yeterli olduğu ve finans eğitimi alması gereken bireylerin cinsiyetleri bulunmuştur. Ayrıca
kadınlarla erkeklerin yatırım bilgileri de kıyaslanmış ve finansal okuryazarlık konusunda cinsiyet farklılığının
etkisi olup olmadığı belirlenmiştir. RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL LITERACY AND GENDER Abstract
Financial literacy is the ability to decide about an individual’s basic financial practices as having knowledge.
Financial literacy is important not only for individuals but also for the development of the market of a country.
Training must be given by starting with individuals in the lowest position to develop the market of a country.
Thus; training of qualified finance and individuals contributes to the development of the country's economy as
well as that of the individual. In this study, the relationship between financial literacy and gender was
researched. It is studied if the gender affects financial literacy levels and if it affects what level. To test this
relationship were interviewed 602 people residing in Turkey online and the sample was randomly selected. The
existence of the relationship is set on the obtained data by performing regression analysis and also Anova
analysis is done. And then, direction and degree of the relationship between data are found by correlation
analysis. The result of the study, it has been found whether the women or the men’s financial information is
more adequate and sex of the individuals having required financial training. In addition, investment knowledge
of women and men has been compared and it has determined whether the effect of gender differences on the
subject of financial literacy Keywords: Financial Literacy, Gender and Finance Education
Keywords; Finansal Okuryazarlık, Cinsiyet ve Finans Eğitimi; Financial Literacy, Gender and Finance Education

DETECTING THE MECHANICAL PROPERTIES OF BORON, FLUORINE AND ZIRCON COMBINED HYDROXYAPATITE
COMPOSITES ON TITANIUM SUBSTRATE

Yavuz ERGÜN, Eyüp YILDIRIR

Hydroxyapatite Composite prepared on titanium substrate was coated with some combined compounds to
increase its mechanical properties. The combinations of boron, fluorine and zircon were sintered with sol-gel
spin coating method at 900 oC. The comparison of adhesion strengths of the products was measured by scratch
analysis. The results show that the best adhesion strength was observed when combination of fluorine and
zircon was used for coating of hydroxyapatite composite, since the adhesion strength was determined as 208
MPa and the friction coefficient was up to 1.20. The penetration depth was 60 µm during the scratch analysis
and the composites did not experience any separation with the matrix, which shows that the composites
became flexible with this method. In all composite samples, the fluorinated ones were better than the ones do
not contain any fluorine, in terms of adhesion strength. The oscillation in the adhesion strength in the results
shows that the surface of the coatings has a porous structure which can be beneficial for the bone producing
osteoblast cells to stick to the surface.
Keywords; Composite hydroxyapatite coatings; Adhesion strength; Sol–gel; Scratch analysis
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TOPSİS YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ: SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİR
UYGULAMA; EVALUATION OF FINANCIAL PERFORMANCE WITH TOPSIS METHOD: AN APPLICATION IN
INSURANCE SECTOR

Arş. Gör. Semra Aydoğdu Bağcı, Aksaray Üniversitesi
Arş. Gör. Haşim Bağcı, Aksaray Üniversitesi
Bu çalışma sigortacılık sektöründeki şirketlerin performanslarını karşılaştırmak ve hangi şirketin daha üstün
olduğuna karar vermek için yapılmıştır. Çalışmada Topsis yöntemi kullanılmıştır. Örneklem; kamuyu aydınlatma
platformuna kayıtlı sigortacılık sektöründeki 7 şirketten oluşmaktadır. Bu şirketler: Aksigorta A.Ş., Anadolu
Hayat Emeklilik A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş., Güneş Sigorta A.Ş.,
Halk Sigorta A.Ş. ve Ray Sigorta A.Ş.’dir. Bu şirketlerin 2009-2015 yılları arası finansal performansları
karşılaştırılmıştır. Finansal performans hesaplanırken şirketlerin mali tablolarından yararlanılmıştır ve mali
tablolardan sigorta şirketleri için önemli olan; finansal varlıklar ile riski sigortalılara ait finansal yatırımlar,
dönem net karı/zararı, sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri ve genel teknik bölüm dengesi
(hayat dışı sigorta + hayat sigortası + emeklilik sigortası) kalemleri kullanılmıştır. Topsis yöntemiyle
gerçekleştirilen analiz sonucunda performansı iyi olan şirket değişmektedir. 2009-2013 yılları arası ve 2015
yılında en iyi performansı Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. gösterirken, 2014 yılında ise Anadolu Anonim Türk
Sigorta Şirketi en iyi performansa sahiptir. 7 yılın ortalama performans puanlarına göre Anadolu Hayat Emeklilik
A.Ş. ilk sırada yer alırken, Ray Sigorta A.Ş. son sırada bulunmaktadır.

EVALUATION OF FINANCIAL PERFORMANCE WITH TOPSIS METHOD: AN APPLICATION IN INSURANCE SECTOR
Abstract This study was made to compare the performance of companies in the insurance sector and to decide
which company is superior. The Topsis method was used in this study. The sample consists of 7 companies,
which is registered in the insurance sector to public disclosure platform. These companies are: Aksigorta,
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş., Güneş
Sigorta A.Ş., Halk Sigorta A.Ş. ve Ray Sigorta A.Ş.. The financial performance of these companies between the
years 2009 and 2015 was compared. When the financial performance was calculated, it was taken from the
financial statements of the company. The following important items from the financial investments for the
insurance companies are used, financial investments, whose risk was taken by assured and financial assets, net
profit / loss for the period, cash flows derived from its insurance operations and overall technical balance (nonlife insurance + life insurance + pension. The best company according to performance varies in consequence of
the analysis of Topsis Method. While Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. between the years 2009-2013 and in 2015
has the best, Anadolu Anonim Turk Sigorta Company has the best performance in 2014. According to the
average performance score of 7 years ranks Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. is in a first place, while Ray Insurance
is in the last place. Keywords: Insurance, Financial Performance, Insurance Companies and Topsis Method.
Keywords; Sigorta, Finansal Performans, Sigorta Şirketleri ve Topsis YöntemiInsurance; Financial Performance,
Insurance Companies and Topsis Method
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ÖĞRENCILERIN ANTROPOMETRIK ÖLÇÜMLERI VE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BELIRLENMESI: KARGI
CUMHURIYET YATILI BÖLGE ORTAOKULU ÖRNEĞI

Didem Önay Derin
Hakan Kara

Çocuklarda beslenme, çocuğun yaşına, cinsiyetine, vücut ağırlığına, fiziksel aktivitesine göre düzenlenmelidir.
Okul çağı çocuğu toplum yaşamına ilk kez bilinçli olarak girdiği bir dönemdir. Çocuğun yaşına, cinsiyetine göre
yeterli ve dengeli beslenmesinin en önemli göstergesi, çocuğun büyüme ve gelişmesinden anlaşılır. Çocukların
büyüme ve gelişme düzeylerini belirlemek için başvurulan yöntemler arasında en yaygın kullanım alanı bulan
antropometridir. Bir durum saptaması olan bu çalışma, ilköğretim okulu öğrencilerinin antropometrik ölçümleri
ve beslenme alışkanlıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma evrenini Çorum ili Kargı ilçesindeki Kargı
Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu’na devam eden 301 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada herhangi bir
örnekleme yöntemi kullanılmadan evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş ancak çalışmaya 285 öğrenci
katılmıştır (katılım oranı %94.68). Araştırma verileri Mart 2016-Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Araştırma iki aşamada yürütülmüştür. Birinci aşamada çocukların vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel, kalça
çevreleri ölçülmüş, Beden Kütle İndeksi (BKİ) ve bel-kalça oranları hesaplanmıştır. İkinci aşamada ise,
araştırmacılar tarafından geliştirilmiş bir anket formu ile gerekli bilgiler toplanmıştır. Anket formu öğrenciler
hakkında genel bilgiler ve öğrencilerin beslenme alışkanlıklarını belirlemeye yönelik çeşitli sorulardan
oluşmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde, SPSS paket programı kullanılmış ve gerekli istatistiksel analizler
yapılmıştır. Öğrencilerin yaşları 6 ile 15 arasında değişmekte olup, ortalama 10.66±2.44 yıldır. Öğrencilerin
%49.1’i kız, %50.9’u erkektir. Vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel çevresi ve kalça çevresi ortalamaları kız
öğrencilerde sırasıyla 40.48±14.03 kg, 142.16±14.43 cm, 64.19±8.89 cm, 76.4±12.29 cm, erkek öğrencilerde ise
38.23±13.33 kg, 141.91±15.63 cm, 64.59±10.40 cm, 75.10±10.14 cm olarak bulunmuştur. Öğrencilerin
%78.2’sinin spor yapmaktadır. Öğrencilerin çok azının öğün atladığı (%9.5) ve en fazla oranda da sabah
kahvaltısını atladığı (%70.4) belirlenmiştir. Öğrencilerin %81.8 gibi büyük bir çoğunluğunun öğün aralarında
atıştırma yaptıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin çoğunluğunun ekmeği (%89.1), taze meyveyi (%69.1), peyniri
(%60.7), reçel-balı (%57.2) her gün, tavuk etini (%46.7), fındık, fıstık, ceviz ve benzerlerini (%35.1), sucuk, sosis,
salam ve benzerlerini (%34.7), pirinç-makarnayı (%34.7) haftada bir tükettikleri, sakatatı (%64.6) ve zeytinyağını
(%32.6) hiç tüketmedikleri görülmüştür. Çay-kahve (%58.2) tüm öğrenciler tarafından her gün en yüksek oranda
tüketilen içecektir. Okul çağı çocuklarına yeterli ve dengeli beslenme ile sağlıklı beslenme koşulları sunulmalı ve
gençlerin spor yapmaları için uygun alanlar oluşturulmalıdır. Bu da ebeveynlerin, okulların, toplumun
sorumluluğundadır.
Anahtar kelimeler; Beslenme alışkanlıkları, Beden Kütle İndeksi (BKİ), antropometrik ölçümler, besin tüketim
sıklığı, ilköğretim, öğrenci.
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İŞ STRESİ EKSENİNDE ACİLİYET BAĞIMLILIĞI

Guzel SADYKOVA

Aciliyet bağımlılığı, olumsuz duygudurum ve stresin yarattığı gerçeklikle başa çıkma, psiko-duygusal gerginliği
azaltma amaçlı geliştirilen psişik durum değişikliği olup, sürekli bir zaman kısıtlılığı yaşama alışkanlığı ve yetiş(tir-)ememe korkusu şeklinde açıklanabilir. Kısa bir zaman aralığında olabildiğince fazla iş/görevi yerine
getirebilme becerisinin başarılı olma kriterlerinden biri haline gelmesi, bireylerin an itibarı ile öncelikli
iş/görevleri belirleme yetilerini kaybetmelerine, iş/görevleri birden ve kesintisiz olarak gerçekleştirme eğilimi ve
çarpıtılmış zaman algısı geliştirmelerine neden olmaktadır. Aciliyet bağımlılığı sıkı zaman denetimi, aşırı
işlevsellik, iş/görevle ilgili tüm talepleri kabullenme, kişisel zamandan feragat etme, mevcut anın tadını çıkarma
yetisi yoksunluğu, öznel istek ve amaçları erteleme vb. özelliklerle nitelendirilebilir. Çalışma aciliyet bağımlılığı
olgusunu iş stresi ekseninde incelemeyi amaçlamakta ve ilgili literatür taraması temelinde aciliyet bağımlılığının
işkoliklik, tükenmişlik sendromu, mükemmeliyetçilik algısı gibi kronik iş stresi bileşenleri ile olan etkileşimlerini
kuramsal temelde irdelemeyi hedeflemektedir. Araştırma iş stresinin aciliyet bağımlılığını tetikleyici bir niteliğe
sahip olduğunu, aynı zamanda aciliyet bağımlılığının algılanan iş stresiyle başa çıkma mekanizması şeklinde
geliştiğini ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Aciliyet bağımlılığı, iş stresi, zaman algısı, iş-yaşam dengesizliği, anı yaşama yetisi

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİREYSEL FARKLILIKLARA YÖNELİK YAKLAŞIMLARI

Mustafa KALE
Mustafa YAŞAR

Çocuklar, okul öncesi dönemde ebeveynleri, yakın çevrelerindeki yetişkinler ve akranları aracılığıyla farklılıklara
yönelik ilk kalıp yargılarını oluşturmaktadır (Aboud & Doyle,1996; Derman-Sparks, L. & The A.B.C. Task
Force,1989; Fishbein, 2012). Okul öncesi dönemde formal eğitim için ailelerinden ayrılan çocuklar,
ebeveynlerinden sonra yakın sosyal ilişkilerini, okul öncesi eğitim öğretmenleriyle gerçekleştirmektedirler. Okul
öncesi öğretmenlerin farklı kimliklere ve farklılıklara yaklaşımını, çocuklar sosyal öğrenme yoluyla
öğrenebilmektedirler (Aboud,1996,1996,1998). Bu sebeple okul öncesi öğretmenlerinin bireysel farklılıklara
yönelik görüşlerinin incelenmesi önem taşımaktadır.
Bu araştırma da, okul öncesi eğitim öğretmen adaylarının bireysel farklılıklara yönelik görüşlerini ortaya koymak
amaçlanmıştır. Araştırmada; nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik yaklaşım (olgubilimi) deseni
kullanılmıştır. Veriler, görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır.
Bu çalışma da ulaşılan bulgular incelendiğinde, öğretmen adaylarının bilgi sahibi oldukları bireysel farklılıklara
yönelik olumlu yaklaşım içinde olduklarını, bilgi eksikliği olan farklıklara yönelik yaklaşımlarının ise daha
olumsuz olduğu görülmektedir. Öğretmen adayları bireysel farklılıklara yönelik yaklaşımları, farklılığın toplumsal
yaşam içinde ele alınışa göre değişebildiği görülmektedir. Benzer şekilde, öğretmen adaylarının farklılıklara
önyargı sahibi olmaları farklılıklar hakkında bilgi sahibi olma ve toplumun farklılıklara yaklaşımından
etkilenmektedir. Bu önyargıların toplumsal olarak nasıl önlenebileceğine ilişkin olarak öğretmen adayları,
hizmet öncesi ve hizmet içi eğitime dayalı önerilerde bulunmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, bireysel farklılıklar, öğretmen eğitimi
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANATLAR DERSİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Fethiye YÜKSEK

Sanat eğitimi, insanın eğitiminde ve gelişmesinde önemli bir role sahiptir. Bireyin kendi yetenekleri
doğrultusunda bilgi ve becerilerini kullanarak kendinin ifade edebilmesine olanak sağlar. Ayrıca yaratıcı
düşünme becerilerinin de geliştirir. Deneme yanılma yoluyla deneyim kazanması, düşünme becerilerini
geliştirmesi, farklı yollarla ifade edebilme gücünü geliştirir.
Görsel sanatlar dersi ile, ortaokul seviyesinde öğrencilerin önceden edindikleri bilgi ve beceriler de dikkate
alınarak; analiz yapabilen, yorumlayabilen ve değerlendirebilen bir yaklaşım göstermeleri ve özgün çalışmalar
oluşturabilmeleri amaçlanmıştır (MEB, 2013).
Bu araştırmada, ortaokulda okuyan öğrencilerin görsel sanatlar dersi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Öğrencilerin bu ders ile ilgili görüşleri, beklentileri ve kazanımları belirlenmeye çalışılmıştır. 5 ve
8. Sınıf arasında okuyan öğrencilere bu dersten ne bekledikleri, kişisel gelişimlerine katkısının olup olmadığı, bu
ders ile kazanımlarının neler olduğu sorulmuştur. Alınan cevaplarda öğrencilerin, görsel sanatlar dersinde daha
yeterli araç gereç ve donanımlı atölyelere ihtiyaç duyduklarını, uyarıcı zenginliğinin artırılması için daha çok
görsel materyallere ihtiyaç duyduklarını, daha sessiz ve sakin bir ortamda ders işlenmesi gerektiği şeklinde
beklentilerini ifade etmişlerdir. Kişisel gelişimlerine katkılarının ne olduğunu kendilerini daha üretici ve yaratıcı
hissettiklerini özellikle yıl sonu sergileri ile çalışmalarını sunmalarının onlarda başarı duygusu yarattığını ve
kendileri ile gurur duymalarını sağladığını belirtmişlerdir. Ayrıca sorumluluk duygusunu geliştirdiği yönünde de
kazanım sağladıklarını ifade etmişlerdir. Dersin işlenmesinde öğretmen tutumlarının ve ortamın özelliklerinin
dersin başarısında ve öğrencilerin sanatsal gelişimlerinde önemli bir role sahip olduğu verilen cevaplardan
anlaşılmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, farklı tekniklerinde kullanılmasının öğrenci
motivasyonu etkileyeceği, ayrıca öğrencinin yaş ve yeteneklerinin de dikkate alınarak programın
düzenlenmesinin başarıyı artırabileceği düşünülmektedir.
Araştırma verileri 2015-2016 öğretim yılında Ankara İli Milli eğitim Müdürlüğüne bağlı farklı okullarda 5,6,7 ve8.
Sınıflarında okuyan öğrencilere hazırlanan anket soruları sorularak elde edilmiştir. Araştırma örneklemi, 75 kız,
51 erkek öğrenci olmak üzere toplam 126 öğrenciden oluşmaktadır.
Araştırma sonucunda öğrencilerden toplanan bilgiler ile görsel sanatlar dersi öğrenciler tarafından nasıl
algılandığı, eksikliklerin ve dersin katkılarının neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Görsel sanatlar, sanat eğitimi, ortaokul
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POWER OF WORDS: A LINGUISTIC APPROACH TO A ROSE FOR EMILY

Arş. Gör. Onur Kaya

The literary works come out of many words which provide the coherent meaning of the text. These words as
elements of the work which could be novel, poetry or drama, have significant power that leads to crucial
meanings. In this perspective, William Faulkner’s short story A Rose For Emily (1930) is a literary work of which
text contains significant and powerful words bearing important meanings in the context of the work itself.
From this point, the study aims to analyze such words within the linguistic terms that target to study and
analyze language meaning.Firstly, it is necessary to focus on linguistic as a term and theory. In this perspective,
the definition of linguistics and its thoretical characteristics will be detailed. From this point, the linguists such
as Ferdinand de Saussure and the theories of such linguists, the new and old linguistic approaches will be
mentioned. After that, in order to comprehend how such a short text bears so powerful words, the literary
characteristics of short story will be provided. Then, the main ideas as gender and class that words lead in the
text will be discussed. By the light of all this theoretical and literary information, the analysis of the text will be
provided. In this context, the reason and result of the words, such as objects, put into text, the significance of
the location they placed in the work, the meaning they provide and what they signify will be discussed.Finally,
the study will reveal the significance of the words in the text, what they signify and the meaning they put forth
within the linguistic terms.

Keywords; Linguistics, Words, Meaning, Short Story

DEĞIŞEN İFADE BIÇIMIYLE HEYKELDE KADIN İMGESI VE KIKI SMITH’ IN ÇALIŞMALARI

Firdevs SAĞLAM

Kadının temsili sanat tarihi boyunca farklı biçimlerde gerçekleştirilmiş, belirli bir döneme kadar fiziksel özellikleri
göz önünde olan bir kimlik oluşturulmuştur. Bu temsilin oluşmasını sağlayan yönlere baktığımızda kadının sahip
olduğu estetik yapı, doğurganlığı, dişiliği gibi özelliklerini görürüz. Kadın ve kadının temsiline dair yerleşen algıya
karşı, 1960’lı yıllar ve sonrası birçok alanda olduğu gibi sanat yoluyla da bir karşı duruş sergilenmiş ve bununla
ilgili ifade biçiminde değişimler gerçekleşmiştir. Bu değişimi sağlayan sanatçılardan biri olan Kiki Smith, din,
toplumsal yapı gibi farklı yapıların kadın için oluşturduğu algıları, yaptığı çalışmalarda kendine has yorumuyla
irdelemiştir. Yıllarca estetik bir obje olan kadın, Smith’ in çalışmalarında bunun tam tersi olan biçimlerde ve
duruşlarda sunulmuştur. Smith şimdiye kadar betimlenen kadının tersine, onun betimlenmeyen, bastırılan
yönleri üzerinde durmuş ve yeni yorumlar getirmiştir. Bu çalışma, kadının toplumdaki yerinin ve bununla ilgili
değişimlerin sanatın temel disiplinlerden biri olan heykelde nasıl işlenildiğinin görülmesi açısından önemlidir. Bu
çalışmanın amacı tarihsel süreçte değişen ifade biçimiyle kadının heykelde nasıl işlendiğini incelemek ve bu
değişikliğin en iyi biçimde görüleceği düşünülen Kiki Smith’ in kadını konu alan çalışmaları üzerinden
değerlendirilmesini yapmaktır. Çalışma nitel bir araştırmadır. Konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklar
incelenmiş; elde edilen bilgiler yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kadın, heykel, imge, Kiki Smith
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YARATICI DRAMA KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN OKUL YÖNETICILERININ YARATICI DÜŞÜNMEYE
YÖNELIK ALGILARININ İNCELENMESI

Mustafa KALE
Ayhan DİKİCİ

Bu çalışmada yaratıcı drama kursuna katılan ve katılmayan okul yöneticilerinin yaratıcı düşünmeye yönelik
görüşleri incelenmiştir. Yaratıcı Drama Kursunun, okul yöneticilerinin yaratıcı düşünmeye yönelik algılarında ve
yönetim sürecinde yaratıcılığa bakış açılarında ne gibi farklılar yarattığı araştırılmıştır. Araştırma, ön ve son
görüşme şeklinde kontrol gruplu deneysel araştırma modeline göre düzenlenmiştir. Araştırmanın çalışma
grubu, 2009 –2010 eğitim-öğretim yılında Mersin İl merkezinde görevli, değişik tür ve derecedeki 52 okul
yöneticisinden oluşturulmuştur. Araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışma
sürecinde Yaratıcı Drama Kursuna katılan 26 okul yöneticisi ve kursa katılmayan 26 okul yöneticisiyle yüz yüze
görüşmeler yapılmıştır. Toplanan veriler içerik analiz yöntemine göre analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesi
sürecinde, okul yöneticilerinin verdikleri yanıtlar, araştırmanın amacına göre kodlanmış ve daha sonra
cevaplarının hangi sıklıkla tekrar ettiği (frekansı) bulunarak nitel veriler nicelleştirilmiştir. Araştırma sonunda,
yaratıcı Drama Kursunun, okul yöneticilerinin yaratıcı düşünmeye yönelik algılarını olumlu yönde değiştirdiği ve
yönetimde yaratıcı düşünmenin gerekliliği konusunda bakış açılarında farklılıklar oluşturduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Okul müdürleri, yaratıcılık, yaratıcı düşünce, yaratıcı drama

INTERSECTION OF CULTURE AND INTERPRETATION IN THE TRANSLATIONS OF HOLLYWOOD FILM SCRIPTS
FROM ENGLISH TO TURKISH

Arş. Gör. Onur Kaya

Hollywood movies which are in English come to house or towns/cities of the Turkish viewers within different
versions in the context of the integration of the Turkish translation into the film. When some movies scripts are
translated and given as subtitle, some others are dubbed with Turkish language by the means of the translation
of the English manuscript. For both occasions which base on translated manuscripts, there is certain effect of
culture on the translation and its way of placements in the films. From this point, study aims to analyze how
the text is translated, and the significance of such a way of translation. Firstly, it is necessary to focus on
translational theories and certain theorists. Philosophical, translational action and manupulation theories are
needed to be explained in order to emphasize the way main text evolves to another language by the effect of
certain factors such as culture and people. From this point, certain theorists such as George Steiner and
Christiane Nord could be named and their approaches are detailed. Furthermore, the cultural background of
Turkey and the significant characteristics of popular culture in which films are important building blocks are
explained to emphasize the significance how translation is effected by cultural effects. By the selection of
certain films such as Charlie’s Angels (2000) where certain scripts are changed or omitted in translation, the
study will analyze how the manuscripts are translated and the meaning, significance they put forth as a result
of these translations. Finally, the study will reveal the way film manuscripts are translated and placed in the
movie and the significance these translations provide.
Anahtar Kelimeler: Translation, Culture, Film, Hollywood
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OKSİDATİF STRESİN YAŞLANMA İLE İLİŞKİSİ

Hakan TURAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı

Halit DEMİR
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı

Yaşlılık; genetik, yaşam biçimi, kronik hastalık gibi değişkenleri içeren karmaşık bir süreçtir. Serbest radikaller,
bir atom ya da molekül yörüngesinde eşleşmemiş bir elektron içeren yüksek oranda reaktif kimyasal ürünler
olarak tanımlanmaktadır. Biyolojik sistemlerdeki en önemli serbest radikaller oksijenden oluşan radikallerdir ve
bunlara reaktif oksijen türleri adı da verilmektedir. Reaktif oksijen türleri oksidatif stres oluşumuna sebep
olurlar. Serbest radikallerin ana kaynağı moleküler oksijendir. Moleküler oksijenin tek valanslı redüksiyonu
süperoksit dismütaz anyonları (O2.-) hidrojen peroksit (H2O2) ve hidroksil radikalleri (.OH) gibi reaktif oksijen
türlerini oluşturur Son yıllarda yaşlanma ile ilgili çalışmalarda reaktif oksijen türleri üzerinde daha fazla
durulmakta ve yaşlanma sürecinde bu radikallerin önemli rol oynadığı ileri sürülmektedir. Oksidatif stres;
oksidan oluşumu ve antioksidan savunma arasındaki dengenin oksidanlar yönünde bozulması durumudur.
Oksidatif stres; kanser, kalp hastalıkları, diyabet ve diyabetin komplikasyonları başta olmak üzere pek çok
patolojik tablonun ve yaşlanmanın patogenezi ile yakın ilişkidedir.

Anahtar Kelimeler: Serbest radikaller, reaktif oksijen türleri, oksidatif stres, yaşlanma.

ABSTRACT: : Ageing is a complex process which involves a number of variables including genetics, lifestyle, and
chronic diseases. Free radicals are defined as highly reactive chemical products which contain an unpaired
electron in the orbital of an atom or molecule. The most important free radicals in biological systems, formed
from oxygen, are known as reactive oxygen species and result in oxidative stress. The primary source of free
radicals is molecular oxygen. The monovalent reduction of molecular oxygen forms reactive oxygen species
such as superoxide dismutase anions (O2.-), hydrogen peroxide (H2O2), and hydroxyl radicals (.OH). In recent
years, numerous studies have focused on reactive oxygen species and it has been suggested that free radicals
play an important role in the ageing process. Oxidative stress is a condition in which an imbalance occurs
between the formation of oxidants and the antioxidant defense system. There is a close relationship between
oxidative stress and the pathology of such diseases as cancer, cardiovascular diseases, diabetes and related
complications, as well as the pathogenesis of ageing.

Key words: Free radicals, reactive oxygen species, oxidative stress, ageing
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VÜCUT İÇİN GEREKLİ ANTİOKSİDANLAR

Hakan TURAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı

Halit DEMİR
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı

Serbest radikaller, eşlenmemiş elektron içeren atom veya moleküller olarak adlandırılmaktadır. Bu radikaller
kararsız bir yapıya sahip oldukları için organizmadaki diğer kararlı moleküllerin yapılarını bozarlar ve bu
moleküllerin kararsız hale geçmesine sebep olurlar. Antioksidanlar ise, serbest radikallere uygun elektronlar
sağlayarak kararlı hale geçmelerini sağlayan ve zararlarını ortadan kaldıran moleküllerdir. Canlı hücrelerde
bulunan ve vücut için gerekli olan protein, lipid, karbohidrat ve DNA gibi oksidasyona maruz kalabilecek
maddelerin oksidasyonunu engelleyen, etkisini azaltan ya da geciktiren maddeler olup vücut için çok büyük
öneme sahiptirler. Çalışmada vücudun ürettiği ve dışarıdan alınan antioksidanlar incelenmiş olup vücuda
katkıları hakkında genel görüş bildirilmiştir.

Anahtar sözcükler: Antioksidan, serbest radikal, reaktif oksijen türleri

ABSTRACT: Atoms or molecules which contain an unpaired electron are known as free radicals. Because these
radicals have an unstable structure, they affect the structures of other, stable molecules in an organism,
leading to their destabilization. Antioxidants are molecules which, by securing available electrons for free
radicals, ensure their stabilization, thus impeding their ability to damage other molecules. Substances which
inhibit, decrease or delay the oxidation of materials that may be exposed to oxidation, such as proteins, lipids,
carbohydrates and DNA,found in living cells and necessary for the functioning of the human body, play an
important role in the body. In the present study, antioxidants created by thehuman body, as well as those
taken from outside the body, are investigated, and a general conception of their role in the functioning of the
body is provided.

Key words: Antioxidant, free radical, reactive oxygen species
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ROMA'NIN PONTUS ET BITHYNIA EYALETI’NDEN GEÇEN ASKERI VE TICARI YOLLAR

Yrd. Doç.Dr. Kamil Doğancı

Son Bithynia kralı Nikomedes IV’ün M.Ö. 74’te krallığını vasiyetle Roma’ya bırakmasından sonra Bithynia eyaleti
kuruldu. Ardından M.Ö. 64’de Romalı general Pompeius Pontus kralı Mithridates’i yenerek Pontus topraklarını
da bu eyalete kattı ve Pontus et Bithynia eyaletini oluşturdu. Roma uyguladığı sömürü politikası gereği ele
geçirdiği toprakları gelişmiş bir yol ağıyla donatıyordu. Pompeius’dan itibaren eyaletin Pontus bölümünde de
yoğun bir yol yapımı faaliyeti başladı. Pontus et Bithynia eyaleti, Küçük Asya’dan gelip Avrupa’ya giden yolların
geçiş noktasında yer alıyordu. Bölge, sahip olduğu jeopolitik konumu sayesinde tarihin her döneminde önemini
korumuş ve eskiçağdan günümüze kadar devam eden Doğu-Batı mücadelesinin de kilit noktası olmuştur.
Çalışmamızın amacı Roma imparatorluk döneminde Pontus et Bithynia eyaletindeki ulaşım ağını tespit etmek ve
böylece bölgenin askeri ve ticari potansiyelini ortaya koymaktır. Çalışma bölgede yapılan yüzey araştırmalarına,
antik yazarların verdikleri bilgilere, yol yapım ve onarımı hakkındaki yazıtlara ve miltaşlarına dayanmaktadır.
Günümüz modern yol güzergahları da eski yollar hakkında fikir vermesi açısından yol gösterici olmuştur.
Bithynia’dan doğuya giden iki ana karayolu bulunmaktaydı: birisi kuzeyden Amisus’a (=Samsun) doğru giden
Kuzey yolu, diğeri de Nikomedia-Nikaia üzerinden Ankyra’ya, oradan da Kudüs’e ulaşan Hacı yolu idi. Askeri yol
olarak da bilinen birinci güzergah Byzantion’dan başlayıp Nikomedia, Prusias ad Hypium, Klaudiopolis,
Hadrianopolis, Pompeiopolis, Neokaludiopolis, Neokaisareia ve Nikopolis’ten (Pürük/Eskihisar) geçerek
Satala’ya (Sadak) ulaşıyordu. Bu yol tüm Karadeniz bölgesi boyunca devam edip doğudaki Euphrates (Fırat)
limeslerine kadar uzanıyordu. M.Ö. I. yüzyıldaki Mithridates Savaşları sırasında Bithynia’yı Pontus’a bağlayan bu
yolun önemini arttırmıştır. Pontos Kralı VI. Mithridates ile Romalı komutanlar Lucullus ve Pompeius ordularını
bu yol üzerinden sevk etmişlerdir. Bithynia, Kios ve Astacus limanlarıyla da bu orduların lojistik merkezi
olmuştur. Pompeius’un Pontus et Bithynia Eyaletinde kurmuş olduğu kentler bu yolla birbirine bağlanmıştır.
M.Ö. 47 yılında Caesar, Zela (=Zile) yakınlarında Pharnakes’i yendikten sonra bu yoldan Nikaia’ya gelmiştir.
Kuzey Yolu’na zamanla bazı eklemeler yapılmıştır. İmparator Claudius döneminde (M.S. 41-54) C. Iulius Aquila,
Amastris’ten Bosphorus’a kadar uzanan ve dağlık bölgelerden geçen bir yol inşa ettirmiştir. Yolun AmasraBartın arasındaki bölümünde eyalet valisi Q. Tienus Sacerdos tarafından bazı onarımlar yapıldığını yazıtlar
yardımıyla öğreniyoruz. Doğuda Parthlarla yapılan savaşlara asker ve malzeme göndermek için bu yol çok
kullanıldığı için ihtiyaçlar doğrultusunda zamanla genişletilmiş ve sık sık tamirat görmüştür. Bölgeden geçen bu
iki anayol dışında irili ufaklı birçok tali yol da bulunmaktaydı. Bu tali yolların bir kısmı küçük güzergah
değişiklikleri ile günümüzde bile hala kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Roma İmparatorluğu, Yollar, Bithynia et Pontus, Miltaşı, Ticaret
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INVESTIGATION OF SYNTHESIS OF HIERARCHICAL ZEOLITES FROM FLY ASH

MSc. Nevin Karamahmut Mermer
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği
Kimya Müh. Büşra Daştan
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği
Kimya Müh. Merve Pehlivan
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği
Arş. Gör. Dr. Özgül Dere Özdemir
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği
Prof. Dr. Sabriye Pişkin
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği
Zeolites are aluminosilicate materials with micropores. Their structure usually includes silicon, aluminium and
oxygen. Zeolites are very important materials for a wide range of application area such as petrochemical
industry, ion exchange, separation and removal of gases and solvents, water treatment, construction industry,
and agriculture due to their large effective surface area and porous structure. One of the most significant
properties of zeolites of pore size can be varied. Zeolite synthesis with hierarchical pore structure is of great
interest due to the presence of different sizes of micro, meso and macropores. Recent studies show that the
hierarchical zeolites have a large external surface area and therefore, interesting application fields have
formed. In this study, Zeolite-X was synthesized by ultrasonic assisted aging method from Tunçbilek fly ash.
Coal fly ash were used as silisium and aluminium source for zeolite synthesis. The effect of ultrasonic power on
hierarchical structure was examined and products were characterized by XRD, SEM, and surface area and
porosity analysis method.

Keywords; fly ash, hierarchical, ultrasonic, zeolite
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AMASYA’ DA EKOTURİZM YEDİKUĞULAR KUŞ CENNETİ ÖRNEĞİ

Olca SEZEN DOĞANCİLİ

Makbule CİVELEK ORUÇ

Doğa turizmi kapsamında yer alan ekoturizm, yöre halkına, ekoturizm bölgesine ve bölgenin kalkınmasına
doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; Amasya ilinde bulunan Yedikuğular Kuş
Cenneti’nin ekoturizm olanaklarının değerlendirerek mevcut durumunun saptanmasıdır. Araştırmada bu amaç
doğrultusunda görüşme ve gözlem yöntemi kullanılmıştır. Söz konusu bölge hakkında veri toplamak için Orman
ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ve Amasya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmeler yapılmıştır. Bu
görüşmelerde katılımcılara araştırma amaçlarına uygun olarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme soruları
yönlendirilmiştir. Görüşmeler 02.08.2016 tarihinde 45 dakika (Uzman 1), 03.08.2016 tarihinde 38 dakika
(Uzman 2), 04.08.2016 tarihinde 33 dakika (Uzman 3) sürmüş olup tüm görüşmeler ses kaydı altına alınmıştır.
Bunun yanı sıra elde edilen bulguları desteklemek ve genişletebilmek için araştırmacılar tarafından bölge ziyaret
edilerek gözlem yöntemi de uygulanmıştır.
Yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular derlendiğinde; Suluova Belediyesi ve DSİ bünyesinde olan
Yedikuğular Kuş Cenneti’nde olta balıkçılığı, trekking, bisiklet biniciliği, vahşi yaşam fotoğrafçılığı, foto safari ve
doğa yürüyüşlerinin yapılabileceği, bunun yanı sıra bu turizm türlerinin uygulanabilmesi için OKA (Orta
Karadeniz Kalkınma Ajansı)’ dan destek alındığı sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu bölge en çok piknik amacıyla
günübirlikçi turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Bunun yanı sıra kuş gözlemciliği amacı ile gelen turistler ise
yabancı turistlerden oluşmaktadır. Kuş gözlemciliğinde bölgenin en önemli özelliği akpelikanların ikinci üreme
alanı olmasıdır. Bunun yanı sıra 59 kuş türünün bulunması da bu bölgeye değer katmaktadır. Çalışmada ulaşılan
bir diğer sonuç bölgenin konaklama açısından yetersiz olduğu ve bu unsurun uzun vadeli planlamalar içerisinde
yer aldığı yönündedir. Ayrıca bölgeyi ön plana çıkartmak amacıyla kuş türlerini içeren afişlerin yol kenarlarında
kullanılması ve bungalov tarzı evlerin yapılması uzun vadeli planlar içerisinde yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Amasya, Yedikuğular Kuş Cenneti, Kuş Gözleme, Sit alanı
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AMASYA’ DA ALTERNATİF TURİZM: BORABOY GÖLÜ’ NÜN EKOTURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Olca SEZEN DOĞANCİLİ

Alternatif turizm, göçün önlenmesi, turizmin tüm yıla yayılması, iş olanakları yaratılması gibi birçok avantajları
sahip olmakla beraber çalışma kapsamında alternatif turizm türlerinden birisi olan ekoturizm esas alınmıştır.
Sürdürülebilir kullanımını bünyesinde barındıran ekoturizm, araştırma kapsamında Boraboy Gölü’ nde ele
alınmaktadır. Amasya ilinde yer alan Boraboy Gölü, ekoturizm açısından değerlendirmiş olup, ziyaretçilere
sunduğu turizm faaliyetleri açısından sınıflandırılmıştır. Bu çerçevede araştırmanın amacı; Amasya’ da bulunan
alternatif turizm destinasyonlarından birisi olan Boraboy Gölü’ nün eko turizm açısından değerlendirilmesi ve
olanaklarının analiz edilmesini sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak görüşme yöntemi kullanılmış olup nitel
desen uygulanmış ve ses kaydı ile güvenirliği sağlanılmıştır. Görüşme yöntemi üç uzman kişi ile gerçekleştirilmiş
olup elde edilen sonuçların tekrarlaması nedeniyle daha fazla uzman kişiyle görüşme yapılmamıştır. Birinci
uzman kişiyle 19.04.2016 tarihinde yaklaşık 30 dakika, ikinci uzman kişiyle 28.04.2016 tarihinde yaklaşık 50
dakika ve üçüncü uzman kişiyle 17.05.2016 tarihinde yaklaşık 45 dakika görüşme gerçekleşmiştir. Elde edilen
sonuçlara göre, Boraboy Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği İktisadi İşletmesi’ nin Boraboy Gölü’ nün
işletimine sahip olduğu ve yapılan ihalelere her yıl katılarak uzun yıllar boyu Boraboy Gölü’ nün işletim hakkını
elinde tuttuğu söylenebilir. Bunun yanı sıra söz konusu bölgede en fazla doğa yürüyüşü yapılmakla beraber
yayla turizmi, olta balıkçılığı, kamp- karavan turizmi, trekking gibi turizm türleri de uygulanabilmektedir. Bu
turizm türlerine katılan kişiler genellikle günübirlik olarak bölgeye gelmekle beraber, konaklama yapmak isteyen
ziyaretçiler için de 9 adet kır evinin yanı sıra 2016 yılı içerisinde açılacak olan 10 adet yeni kır evi de mevcuttur.
Ayrıca Boraboy Gölü’ nü geliştirecek birtakım projelerin olduğu ve bunun için OKA gibi birçok yerden destek
alınarak Boraboy Gölü’ nün geliştirilmesinin amaçlandığı da elde edilen bulgular arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Alternatif Turizm, Ekoturizm, Amasya, Boraboy Gölü

MIMARIDE MÜHENDISLIK PROBLEMLERININ TREN İSTASYONLARI ÜZERINDEN İNCELENMESI

Öğr. Gör. Dr. Asena soyluk Gazi Üniversitesi Mimarlık
Arş. Gör. Dr. Zeynep Yeşim İlerisoy Gazi Üniversitesi Mimarlık
Arş. Gör. Muammer Yaman Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık
Mimarlık, bir yapı tasarlama sürecidir. Yapı tasarlama sürecinin içine yapı tasarımı, fonksiyonelliği, uygulanması,
taşıyıcı sistemi girmektedir. Mühendislik disiplini ise tasarımı tamamlanan projede taşıyıcı sistemin
hesaplanması, onun uygulayıcıya en uygun şekilde detaylandırılması işini esas alır. Ancak yirminci yüzyıldan
itibaren mimarlar ve mühendisler arasında çok fazla anlaşmazlık durumu ortaya çıkmıştır. Bu anlaşmazlık
durumlarının temelinde birden fazla sebep yatmaktadır. Bu sebeplerden bir kısmı mimarın kontrolünde
olurken; bazı kısımları da mühendisten kaynaklanmaktadır. Yapılan çalışmada; mimarideki mühendislik
sorunlarının kaynağı ele alınmış, bu sorunların nasıl çözümlendiği aktarılmıştır. Çalışmada belirlenen sorunların
tren istasyonları üzerinden incelemeleri yapılmış ve çözümleri sunulmuştur. Tren istasyonlarının en önemli
özelliği çok farklı tasarımsal ve statik hesap sorunlarını bünyesinde barındırmasıdır. Mimaride mühendislik
problemleri olarak beş temel problem incelenmiştir. Bu problemler; açıklık geçmek, konsol çıkmak, fonksiyon ve
yoğunluk, mimari formlar ve mimari teknik detaylar olarak belirlenmiştir. Sorun öncelikli olarak mimar ve
mühendisin beklentisine göre değerlendirilmiş, sonra yapılabilirlik açısından ele alınmıştır. Mimaride
mühendislik problemlerinin çözümünde, tren istasyonları üzerinde gerek plan kesit üzerinde gerekse proje
görselleri üzerinde incelemeler yapılmıştır. Sonuç olarak mühendis ve mimarlar için yoğun fonksiyon ve hesap
gerektiren projeler bile olsa; açıklık geçmek, konsol çıkmak, fonksiyon-yoğunluk ilişkisi, formun seçimi ve
mimari teknik detayların çözümlenme problemlerinin disiplinler arası işbirliği ile kolaylıkla aşılabildiği ortaya
konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tren İstasyonları, Mimaride Mühendislik Problemleri, Açıklık Geçme, Konsol Çıkma
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BİLİŞSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ ANALİZ VE KAYIT SİSTEMİ
Ahmet Çağdaş SEÇKİN
Elektroansefalografi (EEG) cihazı eğitim ve öğrenme faaliyetlerinde beyin faaliyetlerinin incelenmesi ve bilişsel
araştırmalar açısından yeni ufuklar sunmaktadır. Ancak uygulamalar esnasında EEG cihazlarıyla kayıt yapmak ve
bunların incelenmesi uzun zaman almakta ve çok fazla iş gücü gerektirmektedir. Bu çalışmada beyin
faaliyetlerini kayıt etme ve inceleme için yapılan uygulamalardaki yaşanan sıkıntıların önüne geçmek için bir
sistem tasarlanması amaçlanmıştır. Amaç doğrultusunda mevcut sisteme yazılımsal ve donanımsal eklemeler
ve iyileştirmeler yapılmıştır. Geliştirilen sistemin yapısının merkezinde bilgisayar ve Neurosky Mindwave Mobile
EEG başlığı bulunmaktadır. Sistemdeki diğer bileşenler; kişinin baktığı yeri ve kişinin yüzünü kaydetmek
amacıyla iki adet kamera ile ses kaydı için bir mikrofon eklenmiştir. Sistem çalışma esnasında ilk olarak tüm
bileşenlerden zaman damgalı olarak kayıt yapılmaktadır. Daha sonra kayıt edilen veriler program yardımıyla
birleştirilerek analiz videosu oluşturulmaktadır. Analiz videosunda tüm değişimler tek pencereye sığdırılmış
şekilde gösterilmektedir. Bu sayede analiz işlemi esnasında faaliyetlerdeki değişim eşzamanlı olarak
kolayca incelenebilmektedir. Ayrıca video her cihazda rahatça çalıştırılabildiğinden bulgular daha rahatça
paylaşılabilmektedir. Bu çalışmada sırasıyla sistem tasarımı, yazılımın yapısı, yazılımın kullanımı ve yapılan
denemeler sunulmuştur. Son olarak gelecekte yapılacak geliştirmeler ve uygulamalar hakkında bilgi verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilişsel Sinirbilim, EEG, Sinyal İşleme, Veri Analizi

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL FOBİ İLE BAŞA ÇIKMALARINDA ÇÖZÜM ODAKLI GRUPLA PSİKOLOJİK
DANIŞMANIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ*

Yrd. Doç. Dr. Bünyamin ATEŞ
Doç. Dr. Başaran GENÇDOĞAN

Bu araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin sosyal fobi ile başa çıkmalarında çözüm odaklı grupla psikolojik
danışmanın etkisini incelemektir. Bu araştırmada, deneysel çalışmalardan gerçek deneysel modelin esas alındığı
solomon dört grup modeli tercih edilmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu, yapılan duyurular ve görüşmeler
sonucunda araştırmaya katılmaya gönüllü 184 öğrenci arasından seçkisiz olarak belirlenen 32 öğrenci
oluşturmuştur. Belirlenen bu 32 öğrenci basit seçkisiz olarak solomon dört grup modeline uygun şekilde 8’erli
olarak gruplara dağıtılmışlardır. Bu gruplardan biri deney diğeri kontrol olmak üzere sadece iki gruba öntest
(Sosyal Kaygı/Anksiyete Ölçeği) uygulanmıştır. Deney gruplarına altı oturumdan oluşan çözüm odaklı grupla
psikolojik danışma oturumları düzenlenmiştir. Her iki deney grubunda da uygulamalar, çözüm odaklı
danışmanın temel felsefesi, ilkeleri ve tekniklerine uygun olarak aynı aşamalarda yapılmıştır. Kontrol gruplarına
ise her hangi bir işlem yapılmadan normal öğrenim faaliyetlerine devam etmeleri sağlanmıştır. Grup oturumları
bittikten sonra ise dört gruba da sontest (Sosyal Kaygı/Anksiyete Ölçeği) uygulanmıştır. Bu araştırmada, veri
toplama araçları olarak Özbay-Palancı (2001), tarafından geliştirilen “Sosyal Kaygı/Anksiyete Ölçeği” ve bu
araştırma için geliştirilen “Görüşme Formu” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin
analizinde ilişkili ölçümler için Wilcoxon İşaretli Sıralar testi, ilişkisiz ölçümler için Mann Whitney U-testi
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; üniversite öğrencilerinin sosyal fobi ve sosyal
fobinin alt boyutları olan sosyal kaçınma, kritize edilme kaygısı ve bireysel değersizlik duygusu ile başa
çıkmalarında çözüm odaklı grupla psikolojik danışmanın etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu etkinin
olgunlaşma ile zaman etkileşiminden ve öntest etkisinden bağımsız olarak gerçekleştiği saptanmıştır. Bu
bulgulardan hareketle üniversite öğrencilerinin sosyal fobi ile başa çıkmalarında çözüm odaklı grupla psikolojik
danışmanın etkili olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal fobi, çözüm odaklı psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma.
* Bu bildiri Dr. Bünyamin ATEŞ tarafından Doç. Dr. Başaran GENÇDOĞAN danışmanlığında 2014 yılında tamamlanan Doktora tezinden
üretilmiştir.
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ÇALIŞAN KADINLARIN SERVİKS KANSERİ KONUSUNDAKİ TUTUMLARI, SAĞLIK SORUMLULUĞU DÜZEYLERİ VE
ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Doç. Dr. Ayşe Çevirme
Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Arş. Gör. Özge Kaynak
Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Doç. Dr. Nezihe Uğurlu
Muğla Sıtı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Serviks kanseri dünyada kadınlarda en sık görülen ikinci ve ölüme neden olan üçüncü kanser türüdür,
Kanserlerde bireyin hastalığa yönelik tutum ve sağlık inancı önemlidir. Bu araştırma çalışan kadınların serviks
kanseri konusundaki tutumlarını, sağlık sorumluluğu düzeyleri belirlemek, aralarındaki ilişkiyi incelemek, her iki
olguya etki eden faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Bir üniversitedeki çalışan
kadınlarla 1 Mart – 15 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılan araştırmada 200 anket üzerinden değerlendirme
yapılmıştır. Veriler sosyo-demografik özelliklerini içeren görüşme formu, Servikal Kanserin Erken Tanısına İlişkin
Tutum Ölçeği ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği’nin Sağlık Sorumluluğu alt boyutu kullanılarak
toplanmıştır. Ölçeklerden alınan puan yükseldikçe servikal kanserin erken tanısına ilişkin bilinçliliğin ve sağlık
sorumluluğu düzeyinin arttığı, düştükçe azaldığı belirtilmektedir. Verilerin analizinde, sayısal ve yüzdelik
dağılımlar incelenerek, korelasyon ve Mann-Whitney testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık değeri olarak
p<0.05 kabul edilmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması 33,8±7.75 olup. %56,5’i evli, %33,0’ı lisans mezunudur.
Kadınların %64,5’i hiç pap smear testi yaptırmamıştır. Katılımcıların servikal kanserin erken tanısına ilişkin
tutum ölçeği puan ortalaması 101.08±9.29, sağlık sorumluluğu ölçeği puan ortalaması 20.98±4.95 ’olup iki ölçek
arasında anlamlı ilişki yoktur(p=0.066,r=0.13)Ailesinde kanser tanısı alan bireyin olduğu katılımcılarda servikal
kanser tutum ölçeği puanı 96.5±12.50 iken olmayanlarda servikal kanser tutum ölçeği puanı 101.8±9.23 tür
Demografik özelliklerden yanlızca eğitim düzeyine göre ile sağlık sorumluluğu puanları arasında anlamlı fark
bulunmuştur(p=0,035). Lisans üstü eğitim seviyesine sahip olanlarda sağlık sorumluluğu düzeyi olmayanlara
göre anlamlı olarak daha fazladır.Ailesindeki bireylerden birinin kanser tanısının olduğu katılımcıda servikal
kanserini önlemeye yönelik bilinçliliğin daha az olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Servikal kanser, sağlık sorumluluğu, tutum, etkili faktörler
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SAĞLIK EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE YAŞLI TUTUMU ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Ayşe Çevirme
Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Arş. Gör. Özge Kaynak
Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Doç. Dr. Nezihe Uğurlu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Doç. Dr. Suzan Öztürk Yılmaz
Sakarya Üniversitesi MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Bu çalışmanın amacı sağlık eğitimi alan ve almayan öğrencilerin kişilik özellikleri ve yaşlı tutumu arasındaki
ilişkinin incelenmesidir. Çalışma, 1 Mart – 15 Nisan 2016 tarihleri arasında, tanımlayıcı olarak
yapılmıştır.Çalışma grubu bir üniversitenin hemşirelik(n=83) ve mühendislik(n=75) bölümlerinin son sınıflarında
öğretim gören 158 öğrenciden oluşmuştur.Veriler sosyo-demografik özelliklere ait form, Yaşlılara Karşı Tutum
Ölçeği ve Beş Faktör Kişilik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.Yaşlılara Karşı Tutum Ölçeği geliştirildiği çalışmada
Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.82; örneklem grubumuzda ise 0.77 bulunmuştur.Beş Faktör Kişilik Ölçeği 5
alt boyuttan(Dışadönüklük, Yumuşak Başlılık, Öz Denetim, Duygusal Tutarsızlık ve Gelişime Açıklık)
oluşmaktadır. Ölçeğin geliştirildiği çalışmada beş genel faktörün güvenirlik katsayıları 0.84 ile 0.91 arasında
değişmektedir.Çalışmamızda da güvenirlik katsayıları 0.84 ile 0.91 arasında değişmektedir.Analizler bilgisayar
ortamında yüzdelik, ortalama, T-testi, pearson ve anova testleri ile değerlendirilmiştir.İstatistiksel anlamlılık
değeri olarak p<0.05 kabul edilmiştir. Bölümü hemşirelik olan katılımcıların çoğunluğu (%74,7) ve mühendislik
olan katılımcıların çoğunluğu (%80,0) kadındır.Bölümü hemşirelik olan katılımcıların çoğunluğu (%50,6) okulda
yaşlılık konferansına katıldığını belirtirken; mühendislik olanlar (%93,3) böyle bir konferansa katılmadığını
belirtmiştir.Bölümü hemşirelik(%55,4) ve mühendislik(%61,3) olan katılımcılar yaşlı ile yaşama sorusuna evet
cevabını vermiştir.Sırasıyla bölümü hemşirelik ve mühendislik olan katılımcıların Yaşlılara Karşı Tutum Ölçeği
puanı ortalaması 101,16±11,45, 105,63±12,52; Beş Faktör Kişilik Ölçeği puanı ortalaması 154,67±18,04,
154,20±16,37’tür. Hemşirelik ve mühendislik bölümlerini okuyan kadın ile erkek grupları arasında Yaşlılara Karşı
Tutum Ölçeği ve Beş Faktör Kişilik Ölçeği açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır
(p>0,05).Mühendislik bölümünü okuyan kadınların erkeklere göre Beş Faktör Kişilik tutumu daha yüksektir.
Sağlık eğitimi alma ve almama değil sadece cinsiyetin etkili olduğu bulunmuştur.Sadece sağlık eğitimi alan değil
tüm gençlerin yaşlı tutumuna yönelik farkındalığı artırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı tutumu, kişilik, sağlık eğitimi
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SMALL STEPS THROUGH THE PATH OF REACHING THE PERFECTION LEVEL IN LEAN PRODUCTION SYSTEM:
KAIZEN IMPLEMENTATION IN A FOOD INDUSTRY FIRM

Murat Arslandere
Selçuk Üniversitesi İşletme

Öğretim Görevlisi Ahmet Alper Sayın
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon/Lojistik
Perfection principle which is one of the 5 lean production principles(value, value stream, continuous flow,
pulling, perfection), that was proved by James Womack and Daniel Jones, are Harward Academicians. These
principles were accepted by the entire world. In according to perfection principle, lean production studies has a
beginning but has no end. From this point of view, kaizen studies which is contains continuous amandment and
restoration in production, is indispensable for lean production to reach a perfection level. In this study, firstly
we mentioned lean production principles and tecniques. Than we analyzed a business in the food industry with
“lean production eliminates the wastes” and “perfection principle” perspectives. Determined one of the waste
and performed a kaizen study.
Keywords; Lean Production, Perfection Principle, Kaizen

MOBILE COMMUNICATION IN PUBLICITY AND MARKETING STRATEGIES OF TRAVEL AGENTS

Tugay ARAT

Sedef BALTACIOĞLU
As a result of improving technology, it is seen that people have one ormore mobile phone. And this situation
directs managements to mobilecommunication technologies that can get easier them. Especially today,
highrivalry obligated managements using every opportunity to reach consumer. Mobilecommunication
technologies are being used intense in every field. One of theseare travel agents. Mobile Communication
Technology has a great effect toreach consumer who is in every part of world. But it can be good that
determineand draw a way what consumers have ideas against these marketing way. Aim ofthis research is to
evaluate effects of mobile communication technology in theeyes of consumer.
Keywords; Seyahat Acentası, Mobil İletişim, Tanıtım ve Pazarlama TravelAgency, Mobile Communications,
Marketing and Promotion
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YAPILARDA BETON KULLANIMININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ

Can DEMİREL

Doğal kaynakların korunması tüm dünya için önemli bir sorumluluktur. Nüfus artışı ile insanlar daha çok konut,
yol, köprü, havaalanı vb. yapılar inşa etmekte dolayısıyla doğal çevreyi hızla bozmaktadırlar. Yapıların inşası için
en çok kullanılan malzeme betondur ve beton üretimiyle doğal kaynaklar tüketilirken diğer yandan da doğal
çevre bozulmaktadır. Ayrıca kullanım ömrünü tamamlamış yapıların yenilenmesi için ortaya çıkan inşaat atıkları
katı atıkların büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Ekolojik dengenin bozulmaması için mevcut kaynakları
olabildiğince verimli kullanmak gerekmektedir
Bu çalışmada yıkılacak binalardan elde edilecek molozların agrega olarak kullanılmasının, endüstriyel atıkların
çimento ile kullanılmasının hem çevre kirlenmesini hem de çimento ve agrega üretimini azaltması açısından
önemi üzerinde mevcut çalışmalar incelenerek durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Beton, Çimento, Endüstriyel Atıklar

YAPAY SİNİR AĞI KULLANILARAK BEBEKLERİN DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI OLARAK DÜNYAYA GELME RİSKİNİN
BELİRLENMESİ

Öğr.Gör inayet hakkı ÇİZMECİ
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı

Yrd.Doç Yavuz ÜNAL
Amasya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ABD
Yeni doğan bebeklerin genel olarak kiloları 3000 ile 4000 gr arasında olmaktadır. 2500 gr altında doğan
bebekler için genellikle; doğum ağırlığı düşük bebek tahmini yapılmaktadır. Bebeklerin düşük kilolarda
doğmasını etkileyen faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerin başında erken doğum haftası gelmektedir. Diğer
etkenler de düşük doğum ağırlığını dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Bu çalışmada, yapay sinir ağı kullanılarak
düşük doğum ağırlıklı bebeklerin tespiti hakkında öngörüde bulunulmaktadır. Anne adaylarının bu konuda bilgi
sahibi olmaları sağlanmaktadır. Bunun için 10 farklı değişken kullanılmıştır. Yapay sinir ağı, geri yayılım
algoritması kullanılarak 196 veri ile eğitilmiştir. Eğitim sonucunda örnek verilerimiz ile tahmin modellenmesi
yapılmıştır. Performansı %90 olarak bulunmuştur.
Keywords; Yapay sinir ağı, düşük doğum ağırlığı, tahmin modeli
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FARKLI KATKI MADDELERININ YONCA SILAJLARINDA BAZI KALITE ÖZELLIKLERI ÜZERINE ETKISI

Asuman ARSLAN DURU

Dilek AKSU ELMALI
Bu çalışmada, yonca silajlarına farklı katkı maddeleri ilave edilerek, silajların bazı kalite özellikleri incelenmiştir.
Silajlık materyal olarak Hatay ilinde yetiştirilen yonca kullanılmıştır. Araştırmada, % 100 yonca, yonca+% 6
buğday, yonca+% 6 mısır, yonca +% 3 melas ve yonca+% 0.5 formik asit olmak üzere, her biri 3 tekrarlı 5 grup
oluşturulmuştur. Hazırlanan numunelerin her birine % 0.1 tuz ilave edilmiştir. Örnekler altmış (60) gün sonra
açılarak fiziksel ve bazı kimyasal özellikleri tespit edilmiştir. Araştırma sonunda, % 0.5 formik asit ve % 3 melas
gruplarının pH’larının diğer gruplara nazaran önemli düzeyde düşük (sırasıyla 4.72 ve 4.52) (P<0.01)
bulunmuştur. Silajların besin madde içeriklerine göre hesaplanan Fleig puanlarında da % 3 melas katkılı grup
önemli düzeyde (P<0.01) yüksek (83.37, pekiyi), katkısız % 100 yonca grubu ise önemli düzeyde (P<0.01) düşük
(20.91) olarak tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, yonca silajlarına % 3 melas ilavesinin bazı kimyasal ve fiziksel özellikler bakımından olumlu
etkilerinin olabileceği ve bu katkı maddesi kullanıldığında iyi kalitede silaj elde edilebileceği kanısına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yonca, silaj kalite, mısır, buğday, melas, formik asit.

THE CONCEPT OF SUSTAINABLE PRODUCTION AND AN OWERVIEW OF A COMPANY THAT PRODUCES BISCUIT
IN TURKEY

Yasin Öcal
Maltepe Üniversitesi Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Murat Arslandere
Selçuk Üniversitesi İşletme
Today’s the most important subject is environment. Globalization and competition is increasing day by day. But
the environment damage is also increasing fastly. If we don’t do anything, our children will not find a healty
environment in the future. Minimization of environmental damage is probably the most important social
responsibility of the enterprises. In order to fulfill this, they must undertake environmental friendly policies in
the production management and include environmental issues in their production functions. Newly,
environmental sensitivity has been increasing quickly. Business uses clean production technology as for proving
whose environmental sensitivity and responding their consumer demands. The developments experienced
recently related to climate and environmental changes have increased the visibility of sustainability as a
concept. Different dimensions of sustainability achievement have been the topic of different disciplines. In
terms of its application in business activities, especially in production process management, there has been a
crucial need for a systematical organization of existing theories and approaches. For this purpose, in this study,
the concept of sustainability is analyzed with regard to its various aspects; its developmental dimension is
investigated within the field of economics; and the its valuation and reporting is examined. Then, the meaning
of sustainability for production activities is discussed in detail and strategies used in achieving sustainability in
production are presented and categorized. Then the biggest biscuit production company will be owerviewed in
the terms of sustainability.
Keywords; Sustainability, Environment, Future
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THE IMPORTANCE OF PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY AND AN INVESTIGATION ON ‘OVERALL EQUIPMENT
EFFICIENCY’ APPROACH

Yasin Öcal
Maltepe Üniversitesi Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Competition is increasing among enterprises and countries. Development in technology is getting faster day by
day. Capital and labor are both scarce resources, so maximizing their impact is a core concern of modern
business. A country’s ability to improve its standard of living over time depends almost entirely on its ability to
raise its output per worker and the proportion of waste and loses has become more important than past.
Productivity is commonly defined as a ratio between the output volume and the volume of inputs. In other
words, it measures how efficiently production inputs, such as labour and capital, are being used in an economy
to produce a given level of output. Productivity enhancements come from technology advances, such as
computers and the internet, supply chain and logistics improvements, and increased skill levels wihin the
workforce. Efficiency relates to the quality of your work, which might include creating output with less waste,
using fewer resources or spending less money. Some businesses measure productivity by including only quality
output. This study tries to show the basic concept of productivity, efficiency and differences of them. And you
will also find an investigation and presentation of ‘OEE’ approach.
Keywords; Producitivity, Efficiency, OEE

SWOT ANALYSIS AS A TOOL FOR STRATEGIC MANAGEMENT AND AN IMPLEMANTATION IN A FIRM IN
MACHINE INDUSTRY

Murat Arslandere
Selçuk Üniversitesi İşletme

Yasin Öcal
Maltepe Üniversitesi Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
There are various frameworks and approaches used in the analysis of a company’s strategic position. One of
the most straightforward is the SWOT analysis. SWOT analysis is an acronym for strengths, weaknesses,
opportunities, and threats and is a structured planning method that evaluates those four elements of a project
or business venture. Knowing all these points of a company or of a supply chain is a good basis for strategy
formulation. Nowadays competation in the world is so increasing and therefore firms have to attach
importance on strategic planning so much. In this study we mentioned about Swot analysis which is the most
used strategic techique in starategic management and then performed an swot analyses implementation in a
firm in machine industry.
Keywords; Swot Analysis, Strategic Plan, Machine Industry
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FUNCTIONALLY GRADED COMPOSITES FOR TENDON-BONE TISSUE INTERFACE REGENERATION

Ece Bayrak
Burak Ozcan
Cevat Erisken

Tendon related injuries represent the most common trauma, with more than 250,000 rotator cuff tendon
repairs performed annually in the US[1]. Current clinical approach, e.g., mechanical fixation, for tendon
reconstruction grafts often fail to reestablish the native structure post-surgery leading to up to 90% recurrence
[2]. Therefore, there exists a need for new grafts to improve the biological fixation to obtain a scarless healing
at the tendon-bone (TB) interface.
Our approach to TB regeneration relies on the use of nanofiber-based scaffolds incorporated with bioactive
molecules. Growth factors injected into the zone of injury were shown to facilitate restoration of the normal
function of TB interface [3]. In this regard, transforming growth factor β3 (TGF-β3) was found to be expressed
during TB interface development [4]. Similarly, connective tissue growth factor (CTGF) is able to differentiate
mesenchymal stem cells into tendon specific cells [5]. Hydroxyapatite is known as the major mineral-based
component of the bone tissue, and polycaprolactone (PCL) is a versatile biomaterial utilized for the engineering
of multiple tissues including tendon, ligament, cartilage as well as bone [6]. The objectives of this study are to
1) fabricate PCL-based scaffolds containing TGF-β3, CTGF and nano-HA (nHA), where concentrations of CTGF
and nHA change in opposite directions, while TGF-β3 is located in the middle portion of the scaffolds [such
organization is expected to contribute to generation of tendon (in CTGF rich zone), fibrocartilage (by TGF-β3)
and bone (in nHA rich zone)], 2) evaluate the release of TGF-β3 and CTGF from nanofiber scaffolds, and 3) to
investigate stem cell response. Such a design is proposed for the first time, and represents a significant
departure from the conventional stratified approach, and is expected to contribute to scar-free TB interface
regeneration.
This research is funded by TUBITAK.
[1]Gulotta+ Am J Sports Med 2009; [2] Galatz+ J Bone Joint Surg 2004; [3]Gulotta+ Clin Sports Med 2009;
[4]Galatz+ J Orthop Res 2007; [5]Lee+ J Clin Invest 2010; [6] Woodruff&Hutmacher Prog Polym Sci 2010.
Keywords; tissue engineering, graded materials, tendon-bone interface
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ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ KIŞILERARASI PROBLEM ÇÖZME YAKLAŞIMLARININ ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM
VE MIZAH TARZLARI AÇISINDAN İNCELENMESI

Arş. Gör. Hayri KOÇ
Doç. Dr. Coşkun ARSLAN

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin kişilerarası problem çözme yaklaşımları, çözüm odaklı yaklaşım ve
mizah tarzları açısından incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Necmettin Erbakan Üniversitesinin Eğitim
Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Fen Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 1., 2., 3. ve 4. Sınıf öğrencileri
oluşturmaktadır. Araştırma bu fakültelerin çeşitli bölümlerinde öğrenim görmekte olan ve tesadüfi örnekleme
yöntemi ile seçilen 542 kız ve 231 erkek olmak üzere toplam 773 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Üniversite
öğrencilerinin problem çözme yaklaşımlarını belirlemek amacıyla “Kişilerarası Problem Çözme Envanteri” ,
çözüm odaklı yaklaşımlarını belirlemek amacıyla “Çözüm Odaklı Envanter” ve mizah tarzlarını belirlemek
amacıyla “Mizah Tarzları Ölçeği” kullanılmıştır.
Verilerin analizinde kişilerarası problem çözme yaklaşımları ile çözüm odaklı yaklaşım arasındaki ilişkiyi ortaya
koymak için ayrıca kişilerarası problem çözme yaklaşımları ile mizah tarzları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak
için Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı Tekniğinden yararlanılmıştır. Çözüm odaklı yaklaşım ve
mizah tarzlarının kişilerarası problem çözme yaklaşımlarını yordayıcı gücünü belirlemek amacıyla Çoklu
Doğrusal Regresyon Analizi tekniği kullanılmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre problem çözme
yaklaşımları ile çözüm odaklı yaklaşım arasında ayrıca problem çözme yaklaşımları ile mizah tarzları arasında
anlamlı düzeyde ilişkiler ortaya çıkmıştır. Yapılan regresyon analizinde çözüm odaklı yaklaşım ve mizah tarzları,
kişilerarası problem çözme yaklaşımlarının tümünü (probleme olumsuz yaklaşım, yapıcı problem çözme,
kendine güvensizlik, sorumluluk almama, ısrarcı- sebatkâr yaklaşım) anlamlı düzeyde yordamaktadır. Elde
edilen sonuçlar dâhilinde tartışma ve önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kişilerarası Problem Çözme, Çözüm Odaklı Yaklaşım, Mizah Tarzları
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DIYALEKTIK YÖNTEM AÇISINDAN SANAT VE SANAT EĞITIMI

Fırat Çalkuş

İnsanoğlunun geçirdiği süreçle eş zamanlı var olan sanat, doğası gereği sürekli değişen bir yapı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu değişimi anlamak üzere birey, salt görsellikten uzaklaşarak bilince dayalı hesaplaşmalara da
girişmiştir. Bu hesaplaşma sonrasında kavramlara açıklık getirilmek istenmiştir. Kavram, döngüsel bir
mekanizma içerisinde sürekli karşıtıyla sorgulanmakta ve bu karşıtlık yeni karşıtlıkları üretmektedir. Bu süreç
düşüncenin kendisini kavramasını sağlayan bilinç içeriğini artırır. Sanatın görünen nesne konumundan sıyrılarak
bilinçle ilişkiye girmesi ve diğer bilgi alanları ile değerlendirilmesi özellikle 20. yüzyıl sonrasında birçok sanat
hareketinde bariz şekilde gözlenmektedir. Bir yöntem olarak diyalektiğin, sanı olarak kalan gerçekliğin ötesinde
birçok konuyu açığa çıkarması sanatın ve buna bağlı olarak sanat eğitiminin çıkmazlarını da ortaya koyacağı bir
gerçektir. Bu çalışmanın amacı, diyalektiğin sanat ve sanat eğitimi bağlamında nasıl ele alınması gerektiği ve
farklı disiplinler sayesinde modern sanat algısının nasıl değiştiğini kuramsal açıdan ele almaktır.
Bu araştırma, belge tarama yöntemi kapsamında ilgili literatürün bazı tespitlerine yoğunlaşılarak kuramsalçözümleme temelli bir çalışma ile gerçekleştirilmiştir. Sanat ve sanat eğitimi bağlamında diyalektik yönteme
ilişkin tespitlerin özellikle günümüz sanat eğitimine doğrudan veya dolaylı etkileri tartışılmaktadır.
20. yüzyılda felsefenin yüceltilmesi ve her alanın felsefeyle ilişki içerisinde olması sanatında bu duruma karşı
koyamayarak kendi varlığını yeniden tanımlama zorunluluğu doğurmuştur. Bu yeniden varoluş durumu,
alışılagelmiş soruların tekrarındansa yeni sorular ve yeni cevaplar önerisini de varsıl kılmıştır. Sanat eğitiminin
gittikçe tüketilen durumu karşısında yeni sorular sormak ve yeni cevaplar aramak diyalektiğin doğasına da
uygun düşmektedir. Sanat eğitiminde güncel koşullarda evrensel ve özgün yorumların yeniden üretilmesi
önemli bir ihtiyaçtır. Belki bu sayede sanat, felsefe ve eğitim zamanın ötesinde yeni önermelerle bizi
karşılayacaktır.
Keywords; Diyalektik Yöntem, Modern Sanat, Sanat Eğitimi

TARİHİN GELECEĞE AKTARILMASINDA PEYZAJ TASARIMININ ÖNEMİ GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ
PARKI ÖRNEĞİ
Alper SAĞLIK
Yavuz ALKAN
Gülşah ÇAVUŞOĞLU
Elif SAĞLIK
Abdullah KELKİT

Tarihi çevreler geçmişten günümüze kadar gelebilen, geçmişin canlı tanıkları olarak bizlere o dönemlerle ilgili
birçok değerli bilgiyi taşıyan özel alanlardır. Bu alanların yaşatılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması adına
korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. Peyzaj tasarımı bu anlamda etkili araçların başında
gelmektedir. Ülke ölçeğinden tek yapı ölçeğine kadar detaylandırılan peyzaj tasarım projeleri, tarihi alanların
korunması ve günümüzün yaşam koşulları ile bütünleştirilmesi için en uygun ve en doğru çözüm yöntemidir. I.
Dünya Savaşı sırasında cereyan eden Çanakkale Muharebelerinin anısına inşa edilmiş 55 adedi yerli anıt ve
şehitlikle birlikte, 35 adet yabancı anıt ve mezarlık ile kaleler, tabyalar gibi tarihi yapıları bünyesinde barındıran
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı (GYTMP) geçmişin izlerini bugüne taşımış önemli tarihi bir alandır. GYTMP
her yıl 40.000 ile 300.000 arasında değişen sayılarda ziyaretçi ağırlamaktadır. Bu durum bölgeye kültür turizmi
açısından yoğun bir talep olduğunun göstergesidir. Bu nedenle bölgenin tarihi değerlerinin korunması ve
iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması, eski kültürel ortamların canlandırılması ve fiziksel ve sosyo-kültürel
açıdan bütünleşmiş uyumlu bir yaşam alanına dönüştürülerek gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. Bu
araştırmada GYTMP’na ilişkin elde edilen veriler doğrultusunda, mevcut doku ve sorunlar belirlenmiş,
geleneksel dokuya uyumun gerçekleştirilmesi ve sosyo-kültürel yaşamın geliştirilmesine yönelik peyzaj
tasarımları yerinde incelenmiş ve öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Peyzaj Tasarımı, Tarihi Çevre
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EVALUATION OF CHILD SEXUAL ABUSE INCIDENCES OVER THE CASE OF TURKEY

Hasan Hüseyin TEKİN

Sexual abuse of children is as old as human history, but being regarded as a health issue and a social problem
corresponds to the 20th century. Sexual exploitation and abuse against children harms the healthy physical,
mental, emotional and social development of children, making a lasting and irrecoverable impact on their lives,
in Turkey, as well as all over the world. Chidl sexual abuse is use of children under the age of 18 in sexual
activities by an adult in order to achieve sexual satisfaction or its toleration. It is estimated that the number of
sexual abuse against children cannot be excatly determinde; only 15% can be detected and the incidence of
sexual abuse in childhood in Tukey is araound %35.
The aim of this study is to seek answer to the question to the question of society emerged upon increase of
child abuse cases recently in Turkish visual and printed media; "Was sexual abuse increase against ch,ldren in
previous years as much as today? Or did it increase recently?" and to determine the current status with
updated data.
Anahtar Kelimeler: Child, sexual abuse, child abuse.

ÇOMÜ TERZIOĞLU YERLEŞKESINDEKI PEYZAJ BITKILERININ PEYZAJ TASARIMI AÇISINDAN İRDELENMESI

Ceren Kahvecioğlu
Alper Sağlık

Üniversite yerleşkelerinde, açık ve yeşil alanların bazı önemli işlevleri bulunmaktadır. Yapılarla yerleşke
arasındaki bütünlüğü, sirkülasyon sistemi için gerekli alanı ve yerleşke de rekreasyon ihtiyaçlarını karşılayacak
dış mekan düzenlemelerine olanak sağlamaya yönelik ihtiyaçlar beraberinde estetik ve görsel kaygıları da
getirmektedir. Peyzaj tasarımı kullanıldığı bitkisel materyal ile bu kaygılara çözüm aramaktadır.
Çalışmada, peyzaj bitkilerinin üniversite yerleşkelerinde kullanılmasının öneminden bahsedilmiş, bu bağlamda
ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi’ndeki peyzaj bitkileri tespit edilmiştir. Mevcut durum peyzaj tasarımı açısından
değerlendirilmiş ve yerleşke planına yönelik öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: ÇOMÜ, Peyzaj Tasarımı, Yerleşke, Peyzaj Bitkileri

_____________________________________________________________________________________________________221

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
_____________________________________________________________________________________________________

1921 YILINDA ANKARA'DA TOPLANAN ‘’HEYET-I İLMIYE (MAARIF KONGRESI) ’’ TOPLANTISI, KARARLARI VE
ÖNEMI

Prof. Dr. Yaşar SEMİZ
Okutman Yusuf KODAZ

TBMM’nin 23 Nisan 1920’de Ankara’da toplanmasının ardında İstanbul Hükümeti ile Ankara Hükümeti arasında
eğitim kurumları ve öğretmenler üzerinde egemenlik mücadelesi başlamıştı. O dönemde İstanbul Hükümeti’nin
İstanbul dışındaki eğitim kurumları ve öğretmenleri ile doğrudan bir bağlantısı kalmamıştı. Bununla birlikte
yayınladığı genelgeleri İstanbul dışındaki okullara da göndermeye devam ediyor ve ilk ve ortaöğretim
programlarına üretim gücünü arttırıcı ameli ve hayatı dersler koyuyor ve bunlara yönelik malzemeleri
göndermeye devam ediyordu. Buna karşılık Ankara Hükümeti zaten kendisini desteklemekte olan Anadolu’daki
öğretmenleri örgütleyerek eğitimin merkezinin Ankara olmasını sağlamaya çalışıyordu. Çünkü milli mücadele
hareketinin önderi Atatürk düşmanı yurttan kovarak tam bağımsız bir devletin tesisi kadar onu ayakta tutacak
olan eğitim - öğretim sisteminin tesis edilerek bir an önce insanlarımızın yetiştirilmesi gerektiği, aksı taktirde
cephede elde edilecek zaferin sürdürülmesinin mümkün olmadığının bilincindeydi. Bu doğrultuda TBMM
Başkanı Mustafa Kemal Paşa'nın himayelerinde Temmuz 1920’de Ankara’da bir ‘’Muallime ve Muallimler
Cemiyeti’’ kuruldu. Cemiyet Milli Mücadele'nin başlangıcı sayılabilecek 1921 yılında cephedeki savaşa paralel
olarak öğretmen ve eğitim konusunu da ele alarak gerekli çözümleri üretmek için bir Maarif Kongresi topladı.
Toplantıda bir konuşma yapan Mustafa Kemal Paşa eğitim-öğretimin önemine işaret eden konuşmalar yapmış
ve öğretmenlerin cephede değil, okullarda cehaletle savaşmalarını istemiş ayrıca yeni bir alfabenin gerekliliğine
vurgu yaparken Türk eğitim sisteminin Arap ve Fars kültürünün etkisinden kurtarılarak milli bir kimliğe
kavuşturulması gerektiğinin altını çizmiştir.
Bu çalışmada 15 Temmuz 1921'de Ankara'da toplanan Maarif Kongresinin önemi, kararları ve Türk eğitim
sistemindeki yeri değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Milli Mücadele, Atatürk, Eğitim, Maarif Kongresi, Öğretmen

TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTENİN KISA BİR TARİHÇESİ VE 1933 ÜNİVERSİTE REFORMU

Prof. Dr. Yaşar SEMİZ
Okutman Güngör TOPLU

Türkiye'de Batı usulünde bir üniversitenin kurulması 21 Temmuz 1846 tarihli Maarif Meclisi'nin çıkardığı bir
lâyihadan sonra mümkün olmuştur. Buna göre mevcut ve faaliyette bulunan medreselerin yanı sıra kurulacak
üniversite - Darülfünun'un temeli Ayasofya Camii civarındaki arsada atıldı. İnşaatı 19 yıl süren ve 1863 yılında
resmen açılan Darülfünun’da ne bir eğitim kadrosu ve ne de bir eğitim programı vardı. Bu yüzden eğitime ancak
12 Ocak 1865‘de Derviş Paşa’nın verdiği fizik dersi ile başlanabildi. Ancak kısa bir süre sonra eğitime ara vermek
zorunda kaldı. Darülfünun, Sultan II. Abdülhamit’in tahta çıkışının 25. yıldönümünde yayınlanan nizamname ile
14 Ağustos 1900 tarihinde yeniden açıldı. II. Meşrutiyet döneminde Darülfünun yirmi kadar Alman profesörü ile
İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Ziya Gökalp gibi kendini yetiştirmiş genç kabiliyetleri kadrosuna alarak niteliğinde ilk
ciddi değişikliğini yaptı. Bu dönemde Darülfünun’da millî tarih, dil, edebiyat ve eğitim gibi Türk milliyetçiliğine
kaynak olacak bilim dallarında ciddi araştırmalar görülmeye başlandı. Bu Gelişmelerin ardından ‘Darülfünun-i
Osmanî’ kararnamesi ile kuruma ilmî özerklik verildi. 1923-1933 yılları arasında Cumhuriyet Hükümeti, gerek
bilimsel ve gerekse sosyal alanda Darülfünun’un üzerine düşen görevini yerine getiremediği kararına vardı. Yurt
dışından getirtilen uzmanlara üniversite hakkında yeni bir rapor hazırlatıldı. Mayıs 1933’te Prof. Dr. Albert
Malche’nin hazırladığı rapor doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul Üniversitesini kurmakla
görevlendirildi. Ancak 1933 reformundan sonra da üniversite kendisinden bekleneni bir türlü veremedi.
Anahtar Kelimeler: Darülfünun, Eğitim, Türkiye, Üniversite Reformu
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DERİDE ASAMBLAJ TEKNİĞİNİN UYGULANMASI

Yrd. Doç. Dr. Nuray Olcay IŞIK
Öğr. Gör. Yıldırım Onur ERDİREN

İnsanlık tarihi kadar eski olan deri ve deri ürünleri kullanımı öncelikle giyim amaçlı olarak başlamış, daha sonra
barınma, askeri amaçlı vb. olarak genişlemiştir. Deri, günümüzde pek çok alanda kullanımının yanında resim
sanatı açısından da kendine önemli bir yer edinmiştir. Sanatçıların eserlerinde farklı nitelikler taşıyan deriyi
kullanarak yaptığı çalışmalar sergilerde sanatseverler tarafından büyük ilgi görmeye başlamıştır. Derinin
özellikle soyut resimde kullanımı son zamanlarda gittikçe artmıştır. Asamblaj, geçmişten günümüze resim
sanatında varlığını sürdüren bir tekniktir. Asamblaj tekniğinin deride kullanımı farklı nitelikler taşır. Bu
çalışmada, deride asamblaj tekniğinin kullanımı anlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Deri, asamblaj, soyut resim

RUH SAĞLIĞINI KORUMA VE GELİŞTİRMEDE HEMŞİRENİN ROLÜ

Arş. Gör. Gülşah Acar
Akdeniz Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. İlkay Keser
Akdeniz Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Günümüzde hastalık temelli bakış açısı, sağlık temelli bakış açısına dönüşmüş ve sağlığın korunması ve
geliştirilmesi konusu gündeme gelmiştir. Sağlığın geliştirilmesi; bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının optimum
düzeyde korunmasının yanı sıra bireyin uzun vadeli ve yüksek standartlı bir hayat için sergilediği davranışları
kapsamaktadır. Ruh sağlığını koruma ve geliştirme çalışmaları ruhsal açıdan daha sağlıklı toplumların oluşmasını
sağlayacağından koruyucu hizmetler, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Çünkü ruhsal sorunlar
bireysel, sosyal, ekonomik vb. birçok kayba neden olmaktadır. Ruh sağlığını koruma ve geliştirme; aile, toplum
ve sağlık çalışanlarının organize olmuş çabalarıyla birlikte hükümetler, sosyal ve ekonomik sektörler, sivil
toplum örgütleri, yerel yönetimler, endüstri ve medya gibi birçok paydaşın çalışmasını gerektiren çok boyutlu
bir konudur. Tüm bu bileşenler doğrultusunda bu derleme, hemşirelerin ruh sağlığını koruma ve geliştirmede
rolüne ve önemine dikkat çekmek amacıyla yapılmıştır. Yapılan literatür taramasının sonuçları bize,
hemşirelerin toplumun ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesinde etkin bir role sahip olduğunu
göstermektedir. Çalışmalar hemşirelerin içinde bulundukları toplumu tanımasını, ruhsal hastalıkların nedenleri
ve risk faktörlerini belirlemesini, bireylerin sağlıklı/hasta olma ile ilgili düşüncelerini, kriz anında verdikleri
tepkileri, başetme davranışları ve uyum düzeylerini değerlendirmesi gerektiğini göstermektedir. Hemşirelerin,
kriz durumlarında krize müdahale yöntemlerini uygulamaları, destek sistemlerini harekete geçirerek bireylere
danışmanlık yapmaları ve toplumun ruhsal hastalıklara bakışını inceleyerek stigmayla mücadele edici çalışmalar
içinde yer almaları önerilmektedir. Tüm bu çalışmalarla, bireyin kendi sağlığını geliştirme ve sağlığı üzerindeki
kontrolünü arttırma gücünü kazanması temel amaç olarak benimsenmelidir. Bu bağlamda toplumun ruh
sağlığını koruma ve geliştirmede hemşirelerin birçok uygulama yapabileceğini düşünmekteyiz. Bölgesel düzeyde
çalışmaların yanı sıra, toplumun bütününü kapsayan geniş nitelikte çalışmalar yapılmasını önermekteyiz.
Anahtar Kelimeler: ruh sağlığı, hemşire, koruma, geliştirme
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AKADEMİK TEŞVİK PUANI SIRALAMASINDA YER ALAN ÜNİVERSİTE VE FAKÜLTELERİN GİRİŞİMCİLİK
ENDEKSİNDEKİ YERLERİ

Uzman Serdar ÖZER
Trakya Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
Öğretim Görevlisi Dr. Özgür KAYAPINAR
Namık Kemal Üniversitesi Saray MYO

Eğitimde ve bilimde kalitenin arttırılabilmesi için üniversitelerin ve akademik personellerin akademik çalışmalar
yapması gerekmektedir. Bu çalışmaların yapılabilmesi için motivasyon kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır.
Üniversitelerin sundukları eğitim hizmetlerinin yeni akademisyenler ve bilim adamları yaratması kaçınılmaz bir
gerçektir. Bu sebeple üniversiteler gibi eğitim kurumlarında akademik teşvik son on yılın en çok tartışılan
konusu olmuştur. 2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle üniversitelerde faaliyet gösteren akademik personelin
yaptıkları yayınlar, projeler, tasarımlar, sergiler, araştırmalar, tebliğler gibi akademisyenlerin ders vermek
dışında kalan diğer bir performans göstergeleri motivasyon temelli olarak ödüllendirilmeye başlamıştır.
Üniversitelerin bilimsel, teknolojik ve girişimci üniversite olmak adına yaptıkları yenilikçi yatırımlar ve çalışmalar
üniversitelerin girişimci ruhunu yansıtabilmektedir. Girişimci üniversite olabilmek üniversitelerin bilimsel ve
teknolojik araştırma yetkinliğinin fazla olması, fikri mülkiyet havuzunun geniş tutulması, işbirliği ve etkileşime
açık olması, girişimci ve yenilikçi bir kültüre sahip olması ve ekonomik katkı sunmasının yanı sıra ticarileşme
yolunda da önemli bir yol kat etmesine bağlıdır.
Bu araştırmada; girişimcilik üzerinde en büyük katkıları sunan fikri ve mülkiyet havuzu ve bilimsel ve teknolojik
araştırma yetkinliğinin ve girişimcilik endeksinin diğer göstergelerinin son zamanlarda üniversitelerde akademik
yayın teşviği ile motive edilip edilmediğinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada, 2015
yılında TÜBİTAK tarafından yayınlanmış olan Girişimcilik Endeksi ile yine 2015 yılında akademik teşvik alan
üniversitelerin ve fakültelerin gösterildiği DÜS-2016 sıralamalarının karşılaştırılmaları yapılacak ve aralarında bir
ilişkinin olup olmadığı ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik Endeksi, DÜS-2016, Akademik Teşvik Puanı.
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN TAMAMLAYICISI OLARAK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN FAYDALARI VE
ÜLKEMİZDE ETKİNLİĞİ

Halil İbrahim YAVUZ
Ayşe YAVUZ
İnsanlar kendilerini güvende hissetmek ve gelecekte çalışamayacağı dönemde geçimlerini sağlamak üzere genç
yaşta bir takım sistemlere ihtiyari veya gayri ihtiyari katılımlarda bulunmaktadırlar. Bu sistemler genel olarak
sosyal güvenlik sistemi olarak adlandırılmaktadır. Gayri ihtiyari katılımın söz konusu olduğu ve kamu
otoritesince kurulmuş olan sosyal güvenlik sistemine çalışma hayatındaki tüm vatandaşlar katılmaktadır. İhtiyari
sistemler ise kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olabilmek ve insanların tasarruflarını ekonomik
hayata çekebilmek adına kurulmuş ve özellikle gelişmiş ülkelerde muazzam fon büyüklüğü düzeylerine ulaşmış
bir tasarruf sistemidir. Bu sistemin bir diğer adı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) olup Avustralya ve Amerika’da
1800’lü yılların sonunda başlayıp daha sonra Güney Amerika ve Avrupa ülkelerinde uygulanmış, ülkemizde de
2003 yılından bu yana uygulanmaya başlanmış ve başlangıcından bu zamana çeşitli değişimlere uğrayarak
günümüzdeki şeklini almıştır. Bireysel emeklilik sistemi genel olarak gönüllülük esasına tabi bir sistem olmasına
karşın sistemin gelişmesi ve katılımın çoğalması adına kamu otoritesinin geniş çaplı bir desteği söz konusudur.
Bu çalışmada sosyal güvenlik sisteminin aksaklıkları ve bireysel emeklilik sisteminin ülkemizde ulaştığı boyutlar
OECD ülkelerindeki fon büyüklükleri ile karşılaştırmalı olarak ortaya koyulmaya çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: BES, SGK, tasarruf

UÇAN ROBOTLAR GÜVENLİK TEHDİTLERİ VE ÖNERİLER

Ahmet Çağdaş SEÇKİN

İnsansız hava araçlarının (İHA) kullanımının artması ve tedarikinin kolaylaşması sebebiyle hem sivil hem de
askeri açıdan birçok sıkıntı doğmuştur. Hava araçlarının mevcut halleriyle kullanımının yaygınlaşması ve
tedarikin kolaylaşması sayesinde güvenlik tehditlerinin artacağı ve çeşitleneceği öngörülmektedir. Mevcut ve
öngörülen tehditler, hava araçlarının bilimsel çalışmalar sonucu robotlaştırılması ile daha da artacaktır. Bu
çalışmanın amacı uçan robotların ortaya çıkardığı güvenlik tehditlerini ortaya koymak ve bu konuda önerilerde
ulunmaktır. Bu amaçla öncelikle uçan robotların günümüzdeki sivil ve askeri amaçlı kullanımı ve günümüzdeki
mevcut tehditlere karşı kullanılan savunma sistemleri ve kanuni önlemler sunulmuştur. Daha sonra bilimsel
gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkabilecek yeni tehdit senaryoları çıkarılmış olup son olarak bunlara karşı
kullanılabilecek savunma sistemi ve kanuni düzenlemeler hakkında önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: uçan robotlar, insansız hava araçları, güvenlik, savunma sistemleri, terör
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PROBLEMLİ CEP TELEFONU KULLANIMI VE ÖĞRENCİ TÜKENMİŞLİĞİ

Arş. Gör. Mustafa Pamuk
Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Prof. Dr. Mustafa Kutlu
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Yrd. Doç. Dr. Ayşenur Kuloğlu
Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Giriş Günümüzde teknolojik gelişmeler birçok alanda görülebilmektedir. Bu alanlardan birisi de iletişim
teknolojileridir. İletişim teknolojileri denince akla ilk gelenlerden biri cep telefonlarıdır. Cep telefonları
günümüzde sadece konuşma, mesajlaşma gibi iletişim amaçlarının dışında birçok amaç için kullanılabilmektedir.
Bireyler ihtiyaçlarına göre cep telefonlarını, özellikle de akıllı cep telefonlarını kullanabilmenin dışında bazen
gereğinden fazla ve aşırı kullanabilmektedirler. Aşırı ve gereğinden fazla kullanım ise bireylerde cep
telefonlarının problemli kullanım sorununu ortaya çıkarabilmektedir. Araştırmada ele alınan diğer bir değişken
ise öğrenci tükenmişliğidir. Önceleri farklı meslek gruplarında çalışan bireylerde incelenen tükenmişlik son
zamanlarda öğrencilerde de incelenmeye başlamıştır (Bilge, Tuzgöl-Dost ve Çetin, 2014; Çapri ve YedigözSönmez, 2013; Yeni-Palabıyık, 2014). Öğrenci tükenmişliği, derslere ilişkin aktivitelere karşı fiziksel ve psikolojik
tükenme ve ikincil açıdan derslere ilişkin aktivitelere karşı duyarsızlaşma olarak tanımlanmaktadır (Maroco ve
Bonini-Campos, 2012). Üniversite öğrencilerinin okula, derslere, verilen ödevlere ilişkin tükenmişlik yaşamaya
başladıklarında okuldaki derslere ilişkin tükenme, duyarsızlaşma durumları ortaya çıkabilmektedir. Bu şekilde
ortaya çıkabilecek tükenme durumları öğrencileri bu durumdan kaçmak adına farklı meşguliyetleri aramaya
itebilir. Bu meşguliyetlerden birisi de birçok açıdan kullanımı kolay, birçok işlevi olan, taşınması kolay olan cep
telefonları olabilmektedir. Öğrenci tükenmişliği yaşayan bireylerin cep telefonlarını kısa vadede bir kaçış veya
rahatlama aracı olarak görebilmelerine karşın uzun vadede öğrencilerin cep telefonlarını aşırı ve gereğinden
fazla kullanmaya başlamaları bu öğrenciler için cep telefonunun problemli kullanım riskini ortaya çıkarabilir. Bu
bağlamda bu araştırmanın amacı cep telefonunun problemli kullanımında üniversite öğrencilerinin
tükenmişliklerinin rolünün olup olmadığını incelemektir. Yöntem Katılımcılar Araştırmanın katılımcılarını Fırat
Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencileri oluşturması düşünülmektedir. Veri Toplama
Araçları Araştırmada üniversite öğrencilerinin problemli cep telefonu kullanımlarını ölçmek için problemli cep
telefonu kullanım ölçeği (Pamuk ve Atli, 2016) ve öğrenci tükenmişliği ölçeği- (Çapri, Gündüz ve Gökçakan,
2011) kullanılacaktır. Süreç Araştırma sürecinde ortalama, standart sapma, korelasyon katsayısı, t testi ve çoklu
regresyon analizlerinin kullanılması düşünülmektedir. Bulgular Elde edilen veriler analiz sürecindedir. Sonuç,
Tartışma ve Öneriler Kaynakça Bilge, F., Tuzgöl-Dost, M. ve Çetin, B. (2014). Lise öğrencilerinde tükenmişliği ve
okul bağlılığını etkileyen faktörler: çalışma alışkanlıkları, yetkinlik inancı ve akademik başarı. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(5), 1709-1727. Çapri, B., & Yedigöz-Sönmez, G. 2013). Investigation of burnout
scores of high school students according to socio-demographic variables, psychological symptoms and
attachment styles International Journal of Human Sciences, 10(2), 195-218. Maroco, J., & Bonini-Campos, J. A.
D. (2012). Defining the student burnout construct: a structural analysis from three burnout inventories.
Psychological reports, 111(3), 814-830. Yeni-Palabıyık, P. (2014). A study of Turkish high school
students’burnout and proficiency levels in relation to their sex. Novitas-ROYAL (Research on Youth and
Language), 8(2), 169-177.
Anahtar Kelimeler: Cep telefonunun problemli kullanımı, öğrenci tükenmişliği
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EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI VE İNTERNET BAĞIMLILIĞI: CİNSİYETE
GÖRE BİR İNCELEME

Yrd. Doç. Dr. Ayşenur KULOĞLU
FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ
Arş. Gör. Mustafa PAMUK
FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ
Giriş Günümüzde öğrencilerin ders çalışmalarına, ödevlerini zamanında yapmalarına, akademik ortalamalarını
yüksek tutmalarına engel olabilecek birçok etken vardır. Bu etkenler içerisinde arkadaş çevresi, motivasyon
eksikliği, tv, bilgisayar, cep telefonları gibi birçok bireysel ve çevresel etkenler yer alabilmektedir. Bu
etkenlerden biri de internettir. Öğrencilerin akademik görevlerini zamanında yerine getirme hususunda
internetle ilgilenmelerinden dolayı gecikme söz konusu olabilmektedir. Alanyazında akademik erteleme
davranışının cinsiyete göre incelenmesine ilişkin sonuçlar dikkate alındığında farklı sonuçların olduğu
görülmektedir. Bazı araştırmalarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görülürken (Balkıs, Duru, Buluş ve
Duru, 2006; Çelikkaleli ve Akbay, 2013), bazı çalışmalarda ise herhangi bir farklılığın olmadığı (KızılkayaCumaoğlu ve Diker-Coşkun, 2012; Seker, 2015) görülmektedir.
Günümüzde bireyler interneti birçok farklı
alanda kullanabilmektedir. Özellikle interneti gereğinden fazla ve aşırı kullanan öğrencilerin akademik
görevlerine ayıracakları zamanı internete ayırmalarından dolayı internet öğrencilerin akademik erteleme
davranışlarının ortaya çıkmasında etkili olabilmektedir. Bu bağlamda bu araştırmada şu sorulara cevap
aranacaktır: 1.Eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik erteleme davranışları cinsiyete göre farklılaşmakta
mıdır? 2. Eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarında internet bağımlılığının etkisi var
mıdır? 3. Eğitim fakültesi erkek öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarında internet bağımlılığının etkisi
var mıdır? 4. Eğitim fakültesi kadın öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarında internet bağımlılığının
etkisi var mıdır? Yöntem Katılımcılar Araştırmanın katılımcılarını Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim
görmekte olan üniversite öğrencileri oluşturması düşünülmektedir. Veri Toplama Araçları Araştırmada
üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarını ölçmek için akademik erteleme ölçeği (Çakıcı, 2003)
ve internet bağımlılığı ölçeği-kısa formu (Kutlu, Savcı, Demir ve Aysan, 2016) kullanılacaktır. Süreç Araştırma
sürecinde ortalama, standart sapma, t testi ve basit regresyon analizlerinin kullanılması düşünülmektedir.
Bulgular Elde edilen bulgular analiz sürecindedir. Sonuç, Tartışma ve Öneriler Kaynakça Balkıs, M., Buluş, M.,
Duru, E., ve Duru, S. (2006). Üniversite Öğrencilerinde akademik erteleme eğiliminin çeşitli değişkenler
açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 7(2), 57-73. Çakıcı, Ç. D. (2003). Lise ve üniversite öğrencilerinde
genel erteleme ve akademik erteleme davranışının incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara:
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Çelikkaleli, Ö., & Akbay, S.E. (2013). Üniversite Öğrencilerinin
Akademik Erteleme Davranışı, Genel Yetkinlik İnancı ve Sorumluluklarının İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 237-254. Kızılkaya-Cumaoğlu, G., & Diker-Coşkun, Y. (2012).
Öğretmenlerin akademik erteleme davranışı ile teknoloji kullanım durumları arasındaki ilişki. Electronic Turkish
Studies, 7(4), 2237-2247. Kutlu, M., Savcı, M., Demir, Y., & Aysan, F. (2016). Turkish adaptation of Young’s
Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents.
Anatolian Journal of Psychiatry, 17, 69-76. Seker, S. S. (2015). Review of the variables that predict academic
procrastination of university students. European Scientific Journal, 11(31), 16-31.
Anahtar Kelimeler: Akademik erteleme, internet bağımlılığı, cinsiyet
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YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SIGORTA GÜVENCESI: MIKRO SIGORTA

Yrd. Doç. Dr.İsmail YILDIRIM

Dünya genelinde elde ettikleri gelirle zaruri ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak şekilde, zor şartlar altında
yaşamlarını sürdüren insanlar, tüm ülkeleri ilgilendiren küresel bir sorun teşkil etmektedirler. Bu insanların daha
iyi şartlarda yaşamlarını idame etmelerine yönelik çeşitli devletler, uluslararası organizasyonlar, yardım
kuruluşları, bazı finans kuruluşları mikro kredi adıyla bilinen mekanizmayı işletmişlerdir. Başarıyla uygulanan
mikro kredi ile kişiler, daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlayacak iş ve işletmeler kurmuşlardır. Kurulan bu işlerin
teminat altına alınması amacıyla da mikro sigorta sistemi hayata geçirilmiştir. Mikro sigorta yoksullukla
mücadele kapsamında düşük gelirli ve sigortaya erişim imkânı kısıtlı olan insanlar için teminat sağlamaktadır.
Yoksullukla mücadele eden Afrika, Güney Amerika, Asya gibi kıtalardaki pek çok ülkede günlük ihtiyaçların
karşılanması amacıyla sunulan mikro sigorta ürünleri Avrupa’daki sigorta şirketleri tarafından sağlanmaktadır.
Mikro sigorta, Türkiye'de 2011 yılı Aralık ayında Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ve Güneş Sigorta işbirliği ile
mikro kredi kullanan 55 000 düşük gelirli kadının mikro sigorta kapsamına alınmasıyla başlanmıştır.
Bu çalışma kuramsal bir çalışmadır. Yoksullukla mücadelede önemli bir rol oynayan mikro finansman
bünyesindeki mikro sigorta uygulamalarının amacı, önemi, kapsamı, Türkiye ve Dünyadaki uygulamaları
karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Mikro finans, Mikro kredi, Mikro sigorta

GEÇİŞ METALLERİNİN KANSERDE KULLANILMAYA BAŞLANILMASI

Arş. Gör. Betül İŞİNER KAYA

Kemoterapötik maddeler olarak geçiş metali komplekslerinin modern kullanımı, 1965 yılında Rosenberg ve
arkadaşları tarafından cisplatinin şans eseri keşfine dayanmaktadır (Rosenberg B. ve diğ., 1969). Böyle bir keşif
geleneksel organik ilaçlardan farklı olarak kinetik ve hareket mekanizmasına sahip metal bazlı kemoterapötik
maddelerin bulunabileceğinin önünü açmıştır (Guo Z. ve Sadler P.J., 1999). Son dört yıl boyunca çok sayıda
metal kompleksi araştırılmış, in vitro ve in vivo olarak değerlendirilmiştir ve bunlardan bazıları da klinik
çalışmalarının farklı aşamalarındadır. Cisplatin, karboplatin ve oksaliplatin, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA)
tarafından onaylanan ve klinik olarak kullanılan platin antikanser ilaçlarıdır. Nedaplatin, lobaplatin ve
heptaplatinin de Japonya, Çin ve Kore'de sırasıyla çeşitli kanserlerin tedavisi için kullanımı onaylanmıştır. Platin
(PtII ve PtIV), rutenyum (RuII ve RuIII), altın (Auı ve AuIII) ve titanyum (TiIV) kompleksleri kanser tedavisinde en
çok çalışılan metallerdir ve bunlardan belli başlıları çalışmada irdelenecek unsurlardır. Yapılmış olan bu
çalışmaların odak noktası; potansiyel toksisite, direnç ve diğer farmakolojik eksiklikleri olan mevcut klinik
ilaçların, engellerin üstesinden gelebilir yeni metal komplekslerini bulmaktır (Muhammad N. ve Guo Z., 2014).
Ancak, bu ilaçların yan etkileri, toksisiteleri ve ilaç dirençleri, bunların daha geniş klinik uygulamalarda
kullanılabilmeleri için başlıca engellerdir. Bu noktadan hareketle, çalışmada irdelenen bilgiler ve araştırmalar
çerçevesinde kalarak, yapılmış olan çalışmalarda değinilen geçiş metallerinin kanserde kullanılmaya
başlanılması hususu irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Geçiş Metalleri, Kanser, Tedavi, İlaç
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LEPTİNİN İNSÜLİN VE OBEZİTE İLE İLİŞKİSİ

Arş. Gör. Betül İŞİNER KAYA

Leptin, adipoz doku tarafından üretilen ve vücut yağ kitlesinin kontrolünü sağlayan düzenleyici bir hormondur.
Leptin ayrıca enerji dengesi üzerinde etkisi olan önemli bir hormondur. Leptin vücut ağırlığını azaltır, besin
alımını engeller ve enerji harcanmasını uyarır. Çalışmada da vurgulanacağı üzere yakın zamanlardaki çalışmalar
insülin direnci ve leptin arasında karmaşık bir ilişki olduğunu göstermektedir. İnsülin akut leptin üretimini teşvik
etmezken; bununla birlikte, uzun vadeli leptin üretimi üzerindeki insülin etkisi, in vivo ve in vitro olarak
gösterilmiştir (Kolaczynski J.W. ve diğ., 1996). Leptin ekspresyonu besin alımı ile artarken, açlık ve diyabet
sırasında azalır. Açlıkta insülin ve leptin düzeyleri düşerken, insülin verilmesi leptin üretimini tekrar
aktifleştirebilir (Girard J., 1997). Leptin hormonunun, obezite gelişiminde rol oynayıp oynamadığı ise kesin
olarak kanıtlanamamıştır. Yine de, değinilecek çalışmalarda da vurgulanacağı üzere leptin üretiminin adipoz
doku kütlesi ile orantılı olması, obezite ile leptin arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösterir (Miczke A. ve PupekMusialik D., 2000). Yapılmiş çalışmaların ortaya koyduğu üzere, özellikle leptin ile insülin arasındaki
ilişki obezlerde sıklıkla görülen diyabetin tedavisinde etkili olabileceği görüşünden dolayı bu ilişki
vurgulanacaktır (Deniz G. ve Saygı Ş., 2003). Bu çalışmada, leptin alanındaki son gelişmeler çerçevesi içerisinde
olmak üzere, yapılmış olan çalışmalarda değinilen leptinin insülin ve obezite ile olan ilişki hususu
vurgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Leptin, Obezite, İnsülin, Glukoz

PARASETAMOL VE SİKLOOKSİGENAZLAR

Arş. Gör. Betül İŞİNER KAYA

Parasetamol,1877 yılında Harmon Northrop Morse tarafından Johns Hopkins Üniversitesinde keşfedilen ve 50
yılı aşkın süredir de yoğun biçimde kullanılan bir analjeziktir. Parasetamol, prostaglandin sentezinde rol
oynayan siklooksigenaz (COX) enziminin inhibisyonuna neden olur. COX-1 enzimi aracılığıyla
oluşturulan prostaglandinler; gastrik mukozayı korurlar, trombosit agregasyonuna neden olurlar, böbreklerde
vazodilasyon ve renal kan akımını sağlarlar ve uterusun kasılmasına neden olurlar. COX-2 enzimi aracılığıyla
oluşturulan prostaglandinler; inflamasyon oluşumuna aracılık eder, ağrı uyarılarına karşı reseptörlerin
duyarlılığını arttırır, vücut sıcaklığının artmasına neden olur, böbrek fonksiyonlarını düzenler. Parasetamol zayıf
COX 1-2 enzim inhibitörüdür. Serebral kortekste COX-3 enzim inhibisyonu da yapar. Parasetamol için, COX-3
içeren hücrelerin daha duyarlı olduğunu ve parasetamolün eylem hedefinin COX-3 olduğunu belirten
makaleler vardır. (Kam P.C.A. ve So A., 2009; Hinz B ve diğ., 2008; Swierkosz T. Ve diğ., 2002). Parasetamol etki
mekanizması henüz tam olarak çözülmemiştir. Ancak, parasetamolün, merkezi sinir sistemindeki baskın bir
etkisi olduğu açıktır. Farklı çalışmalar parasetamolün farklı siklooksigenaz türleri üzerine etkilerini araştırmıştır.
Bu araştırmada, yapılmış olan birçok araştırma ve makale çerçevesinde, çalışmalarda bahsedilen
parasetamolün siklooksigenazlar üzerine etkileri bir arada sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Parasetamol, İnhibisyon, Siklooksigenaz
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BUHARKENT İLÇESINDE ULAŞIM

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz
Uşak üniversitesi Coğrafya
Muhammet Yıldırım
Uşak üniversitesi Coğrafya
Ulaşım, insan mal ya da hizmetlerin ulaşım araçları ile bir yerden başka bir yere nakledilmesidir. Kimi
yerleşmeler için kuruluş yeri sebebi olabilen ulaşım, aynı zamanda şehir yerleşmelerinin önemli ekonomik
fonksiyonlarından olabilmektedir. Araştırma sahası olan Buharkent İlçesi, Ege Bölgesinin Ege bölümünde yer
alan Aydın iline bağlıdır. Buharkent’ten geçen D-320/E87 karayolu Türkiye’nin en yoğun ulaşım
güzergahlarından biridir. Ulaşım açısından Anadolu içlerinden batıdaki büyük kentlere ve İzmir Limanı’na
taşınan yük ve yolcular için önemli bir hat üzerindedir. Uzaklık olarak hem Denizli hem de Aydın’ın Nazilli
İlçesi’ne yaklaşık olarak aynı mesafede bulunan ilçe bu iki kentin etki sahası içinde yer almaktadır. Bu konumu
nedeni ile iki kente yolcu taşımacılığı gelişmiş ve istihdama katkı sağlamıştır. Karayolları sahadaki en önemli
ulaşım tipini oluşturmaktadır. Ayrıca Anadolu’nun ilk demiryolu olan İzmir-Aydın demiryolu hattının Denizli İline
kadar uzatılması ile ilçeye uzun yıllar önce demiryolları döşenmiştir. Çalışmada temel amaç önemli bir ekonomik
faaliyet olan ve kentlerin de ekonomik fonksiyonları içinde önemli bir yere sahip olan ulaşımın araştırma
sahasındaki durumunu ortaya koyabilmektir. Buharkent ilçesinde ulaşım konulu araştırmada, saha ile ilgili daha
önce yapılmış coğrafya ve coğrafya dışındaki bilimlere ait çalışmalar incelenerek literatür taraması yapılmıştır.
Ayrıca araştırma sahasında farklı dönemlerde alan araştırması yapılmıştır. Mekânda yapılan gözlemler sırasında,
sahadan doğrudan bilgi toplanabilmesi amacıyla yarı yapılandırılmış mülakat formları hazırlanmıştır. Mülakatlar
için hazırlanan bu formlar araştırma sahasında Buharkent Garı yetkilileri, Buharkent Şoförler Odası yetkilileri,
İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkileri gibi çeşitli kurum yöneticileri ve çalışanları ile ulaşım sektöründen gelir elde
eden ilçe esnafı ve ilçe sakinlerine uygulanmıştır. Sahadan toplanan veriler ile Buharkent ilçesinde ulaşım
faaliyetleri açıklanmaya, sorunlara çözüm yolları geliştirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ulaşım, Buharkent, Ulaşım Coğrafyası, Karayolları, Demiryolları

TÜRKIYE’DEKI MONTESSORI YÖNTEMI ILE İLGILI ARAŞTIRMALAR: 2000-2016 YILLARI ARASINDAKI
ARAŞTIRMA YAYINLARININ İNCELENMESI

Dr. Gökhan KAYILI

Araştırmanın amacı, 2000-2016 yılları arasında alternatif bir eğitim yaklaşımı olan Montessori yöntemi ile ilgili
Türkiye’de gerçekleştirilmiş araştırmaların incelenmesidir. Araştırma betimsel nitelikte bir taramadır ve belirli
kriterler doğrultusunda incelenen yayınların değerlendirilmesini amaçladığı için nitel bir çalışmadır.
Araştırmada epistemolojik doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın kapsamı, Montessori yöntemi
ile ilgili yapılmış 14 yüksek lisans tezi, 3 doktora tezi ve 35 araştırma makalesinden oluşmuştur. Araştırma
sonucunda Türkiye’de Montessori Yöntemi ile ilgili araştırmaların 2005 yılından itibaren yaygınlık
kazandığı, araştırma yöntemi olarak genelde deneysel araştırmaların olduğu, özellikle okul öncesi dönemi
kapsadığı ve araştırmaların sonucunda Montessori yönteminin etkililiğinin vurgulandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Montessori yöntemi, erken çocukluk dönemi, okul öncesi eğitim
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LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE CİNSİYETE DAYALI MESLEK AYRIMCILIĞININ ÖĞRENCİLERİN MESLEK SEÇİMİNE ETKİSİ

Elif Betül YALÇI

Lojistik sektörünün önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle işletmeler başarılı olabilmek için, lojistik
faaliyetleri başarılı bir şekilde yönetmelidirler. Lojistik sektörüne verilen önemin artmasıyla lojistik bölümü olan
üniversitelerin sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. Türkiye' de ve dünyada pek çok sektörde büyük oranda
kadınların aleyhine cinsiyet ayrımcılığı yapılmaktadır. Lojistik sektörü de ağırlıklı olarak erkek çalışanların yer
aldığı bir sektördür. Bu araştırmaya lojistik bölümünde eğitim gören 379 öğrenci katılmıştır. Araştırmada
kullanılan veriler anket yöntemiyle elde edilmiş, veriler SPSS 22 programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Yapılan
bu araştırmanın amacı öğrencilerin lojistik bölümünü seçerken cinsiyetin etkili olup olmadığına ve öğrencilerin
hangi faktörlerden etkilendiğine cevap bulmaktır. Yapılan analizler sonucunda cinsiyetin öğrencilerin lojistik
bölümünü seçmesinde etkili bir faktör olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet ayrımcılığı, lojistik, meslek seçimi.

A SUDY ON INCENTIVES IN TURKEY’S TOURISM SECTOR, THEIR REASONS AND EVALUATION

Asst. Prof. Dr. Semih Büyükipekci
Selçuk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği
Res. Assist Şeyda Sarı
Selçuk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Tourism sector is one of the sectors that gained momentum in the World. Tourism’s contribution to the
country is not limited with only employment and currency. Tourism is also a sector that dominates investment.
Therefore, investments in recent years, were made especially with the effect of incentives given to tourism.
These investments were not made only in the countries in Mediterranean region but also in the whole World’s
regions
Within the framework of this research, the subjects such as incentives given to tourism and domestic income
and balance of payments because of the economic reasons of incentives are studied in line with Tourism
Incentive Act numbered 2634.
In accordance with tourism Incentives and development plans, The Ministry of Tourism’s 5 year Development
plans since 1962 were discussed and its results were examined. Support and incentive Ratings were done by
separating our country’s cities economic and social development levels into 6 regions. In this context, support
elements provided in incentive applications were determined and suggested to be applied to the regions where
necessary.
On the fly and as a result of the studies To accelerate the investments in world’s and our country’s developing
and trendy industry which is tourism; decreasing bureaucratic barriers, strengthening financial background,
revising incentives according to the seasons, increasing incentives fort he investment of harbours and marina,
updating the rates of advertising and promotion share in parallel with tourism income, in crisis periods
calculating additional stimulus/incentive package were seen necessary.
Keywords; Tourism, Incentives in Tourism, Tourism Development Plans
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ÖĞRETMENLERİN GÖZÜYLE ÇOCUK DOSTU OKUL

Aydan Ordu
Fatma Çobanoğlu
Zeynep Ayvaz Tuncel
Çocuk hakları sözleşmesinde de belirtildiği üzere eğitim her çocuğun hakkıdır ve bu hakkın fırsat eşitliği ilkesi
gözetilerek gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu hakların eğitim süreçlerine ve okul ortamlarına yansıtılabilmesi
için 2003-2004 eğitim-öğretim yılında MEB ve UNICEF işbirliği ile Çocuk Dostu Okul (ÇDO) çalışmaları
başlatılmıştır. ÇDO, eğitimli öğretmenlerle yeterli kaynağın ve öğrenme için uygun fiziksel, duygusal ve sosyal
koşulların sağlandığı; öğrencinin güvenliğine, sağlığına ve cinsiyetine duyarlı ve demokratik katılımın
önemsendiği bir çevreyi içerir. Bu düzenlemelerin gerçekleşmesinde öncelikle okul çalışanlarının ÇDO’ya ilişkin
farkındalık geliştirmiş olması ve eğitimin paydaşları ile işbirliği içinde çalışmaları gerekmektedir. Bu araştırma
kapsamında, öğretmenlerin çocuk dostu okulun özelliklerine ilişkin düşüncelerini ve farkındalıklarını belirlemek
amaçlanmıştır. Araştırmanın ilk aşamasında 8 okul yöneticisi ve 16 öğretmen ile yüz yüze görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde, öğretmenlerin çocuk dostu okulu nasıl algıladıklarını ortaya çıkarmaya
yönelik tek bir soru sorulmuştur. Araştırmanın ikinci aşamasında daha fazla öğretmenin görüşlerini belirlemek
amacıyla açık uçlu soruların yer aldığı form düzenlenmiştir. Formda öğretmenlerin çocuk dostu okula ilişkin
algılarını yansıtabilecekleri ve ayrıca çalıştıkları okulun çocuk dostu özelliklere sahip olmasına ilişkin
değerlendirme yapabilecekleri iki soru yer almaktadır. Bu formu toplam 62 öğretmen doldurmuştur. Öncelikle
görüşme kayıtlarında ve formlarda yer alan yanıtlar bilgisayar ortamına aktarılmış ve veri seti düzenlenmiştir.
ÇDO’ya ilişkin alan yazında yer alan boyutlar temele alınarak taslak kod listesi oluşturulmuş ve veri seti iki ayrı
araştırmacı tarafından kodlanmıştır. Kodlama yapan iki araştırmacının uyum yüzdesi % 95,4 hesaplanmıştır.
İçerik analizinde ortaya çıkan kodlar dikkate alınarak temalara ulaşılmıştır. Bulgular kapsamlılık, etkililik, sağlıklı,
güvenli ve koruyucu öğrenme ortamı ve demokratik katılım temaları altında doğrudan alıntılar kullanılarak
sunulacaktır.
Keywords; Çocuk dostu okul, çocuk hakları, öğretmen algısı.
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THE EFFECTS OF ACUPRESSURE ON DEPRESSION IN HEMODIALYSIS PATIENTS: SYSTEMATIC REVIEW

Alev YILDIRIM
Purpose: This study is systematic review conducted in order to evaluate the acupressure application on
hemodialysis patients and its effects on depression. Method: In this review, Ulakbim, Turkish Medline,
PubMed, Ebscohost databases were checked and titles that met the inclusion and exclusion criteria were taken
under review (n=80). Repeating studies were identified and deleted (n=14). (n=61) studies that were off-topic
were excluded from the review. The studies that were suitable for the purpose of this review were identified
(n=4). A non-experimental article was excluded from the review since it didn’t meet the inclusion criteria. All of
the studies were randomised controlled studies. The studies were conducted in Taiwan and Korea. Medical
Subject Headings index was used for English keywords and Turkish translations of English keywords on Türkiye
Bilim Terimleri (Turkish Scientific Terms) were used for Turkish keywords. Findings: The findings of the studies
that were included in the systematic review have shown that about 65% of hemodialysis patients had a
depressed mood. Their levels of depression have been reported to be between 25-60%. It has been found in
these studies that acupressure application decreased the depression level significantly in hemodialysis patients.
The study group consisting of hemodialysis patients who were massaged with acupressure had a high
psychological well-being, decreased depression level and increased life quality. The average acupressure
application duration changed between 12-20 minutes and acupressure was applied three or four times per
week. KI1, KI3, SP6, ST36, GB34 acupressure application points were used in the studies. The studies didn’t
report any side effects for acupressure. Conclusion: As a result of this systematic review, although the number
of studies included in the review was limited, it was found that acupressure application had positive effects on
depression in patients who received hemodialysis treatment.
Anahtar Kelimeler: Hemodialysis, acupressure, depression

9. SINIF RUSÇA DERSLERINDE ANAHTAR SÖZCÜK YÖNTEMININ ÖĞRENCI BAŞARISI KALICILIĞI VE GÖRÜŞLERI
ÜZERINE ETKISININ İNCELENMESI

Onur KÖKSAL
AlpaslanGÖZLER
Nazlı Gözde FERİK

Araştırma anahtar sözcük yönteminin öğrencinin kelime öğrenimi sürecinde başarısı kalıcılığını ve bu yönteme
ilişkin öğrenci görüşlerini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Anahtar sözcük yöntemi, özellikle yabancı
dildeki sözcükleri öğrenmek için kullanılmakla birlikte çok çeşitli konu alanlarının kavram ve olgularının
öğrenilmesinde de kullanılmaktadır. Araştırma deney yöntemi ile yürütülecektir. Araştırma 9. Sınıf
öğrencilerinin Rusça dersinde kelime öğretimi süreci üzerinde uygulanacaktır. 9. Sınıflardan deney ve kontrol
grupları hazırlanacak ve bu gruplara 11 ders süresi boyunca uygulama yapılacaktır. Araştırmada şu sorulara
cevap aranacaktır;
1. Anahtar sözcük yönteminin deney grubu öğrencileri başarısı üzerine etkisi var mıdır?
2. Anahtar sözcük yönteminin kullanıldığı deney grubuyla geleneksel yöntemin kullanıldığı kontrol sınıf
öğrencilerinin başarıları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
3. Anahtar sözcük yönteminin kullanıldığı deney grubu öğrencilerinin kalıcılık testinde anlamlı bir farklılık var
mıdır?
4. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin kalıcılık testleri arasında anlamlı farklılık var mıdır?
5. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin anahtar sözcük yöntemi üzerine görüşleri nelerdir?
Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcük, Kelime Öğretimi, Rusça
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ENGELLİLİK TEOLOJİSİ VE ÇAĞDAŞ HIRİSTİYAN DÜŞÜNCESİNDE ENGELLİLİK YAKLAŞIMLARI

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Turan
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Dinler Tarihi
Hıristiyanlık tarihi incelendiğinde engellilerin ya ilahi olarak kutsandıkları ya da lanetlendikleri şeklinde bir
anlayış yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte 1960’lardan itibaren bu anlayışa meydan okuyan
“Engellilik Teolojisi” adı verilen yeni bir akım ortaya çıkmıştır. Engelli insanların tarihsel ve çağdaş tecrübelerinin
arka planından hareketle, içlerinde engellilerin de bulunduğu bir grup Hıristiyan araştırmacı ve teolog
tarafından ortaya konulan bir teşebbüs olarak “Engellilik Teolojisi”, geniş kapsamlı ve disiplinlerarası bir bakış
açısını yansıtmaktadır. Engellilik Teolojisi’nin doğuşu ve gelişimine rehberlik eden Hıristiyan teolog ve
araştırmacıların yaklaşım ve bakış açıları incelendiğinde genellikle temel vurgunun, tarihsel süreçte engellilerin
yanlış algılandığı, yorumlandığı, kötü muamele gördüğü ve ihmal edildiği gibi negatif hususlar üzerinde
yoğunlaştığı görülmektedir. Bu bildiride, Engellilik Teolojisi’nin ve bu teoloji ışığında çağdaş Hıristiyan
düşüncesindeki yaklaşımların anlaşılmasına katkı sağlayacak aşağıdaki sorulara yanıt aranmaya çalışılacaktır:
Engellilik Teolojisi’nin zeminini hazırlayan süreç nasıl ilerlemiştir? Böyle bir teolojiye niçin ihtiyaç duyulmuştur?
Engellilik Teolojisi’nin temel vurgusu nedir? Bu teolojinin istek ve beklentileri karşısında kiliseler tarafından ne
tür yaklaşımlar benimsenmiş ve hangi adımlar atılmıştır? Modern dönemde engelliliği anlamlandırmaya dönük
üretilen temel model ve yaklaşımlar hangileridir? İleri sürülen teolojiler aslında geleneği tekrar mı etmektedir
yoksa yeni ve farklı anlayışlar mı sunmaktadır?
Anahtar Kelimeler: Hıristiyanlık, Engellilik, Engellilik Teolojisi

YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE RENK METAFORU

Prof. Dr. Bekir Çınar
Ömer Halisdemir Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı
İnsanoğlunun hayatında, kültür ve medeniyetin gelişmesinde renklerin önemli bir yeri vardır. Renk algısı,
hemen her kültürde farklı olmakla birlikte, bazı kültürlerin renklere yüklediği anlamlar ve metaforlar benzerlik
gösterir. Bu çalışmada, Türklerdeki renk metaforu incelenecektir. Bazı ana renkleri, Yunus Emre’nin şiirlerinde
nasıl telakki ettiği örneklerle açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Renkler, metafor, klasik Türk edebiyatı, Yunus Emre.

EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE BAZI SAYILARIN SEMBOLİZMİ

Prof. Dr. Bekir Çınar
Ömer Halisdemir Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı
Kültür ve medeniyetin gelişmesinde sayıların önemi çok büyüktür. Sayıların sembolizmi, hemen her kültürde
farklı olmakla birlikte, bazı kültürlerin sayılara yüklediği anlamlar ve semboller benzerlik gösterir. Bu çalışmada
konunun karmaşıklığı ve genişliği dolayısıyla, Türklerdeki sayı simgeciliği, bazıları İslamiyet öncesi, bazıları da
İslamiyetle birlikte gelişen sayı sembolizmi incelenecektir. Bazı sayıların (bir iki, üç), Yunus Emre’nin şiirlerinde
nasıl telakki edildiği örneklerle açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: sayılar, sayıların sembolizmi, klasik Türk edebiyatı, Yunus Emre
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TICARI ALACAKLAR, MEVZUATI VE MUHASEBE UYGULAMASI ÖRNEKLERI

Hakan Silitalay

Küreselleşmeyle beraber iktisadi yaşamda krizler ve ekonomik durgunluklar çok sık görülmektedir. İşletmeler
ise bu durumdan olumsuz etkilenebilmektedirler. Satışları yükseltmek, rakiplerle mücadele etmek ve mevcut
müşteri portföyünü koruyabilmek için işletmeler kredili mal veya hizmet satışı yapmaktadırlar. İşletmeler
tarafından alacaklar tahsil edilmek istendiğinde geç tahsilat yapılmakta ya da tahsilat yapılamamaktadır. Ticari
kaygılardan ötürü işletmeler alacağını mahkeme yolu ile tahsil yolunu tercih etmeyebilmektedirler. İşletmeler
bazı durumlarda ilgili alacağı, şüpheli ticari alacak olarak yazma konusunda çekimser kalabilmektedirler. Bu
çalışmanın amacı; Türkiye’de şüpheli alacakların hangi durumlarda ve ne şekilde muhasebeleştirildiğini vergisel
boyutlarıyla birlikte sunmaktır. Çalışma sonucunda, tereddütlerin yaşandığı durumlara açıklık getirilecek ve
örmek muhasebe kayıtlarına yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: şüpheli ticari alacak, kayıt, muhasebe uygulamaları

MUHASEBECILERIN SUNDUKLARI HIZMETLERIN ESNAFLARI MEMNUN EDEN ÖZELLIKLERINI TESPIT EDEN
AYDIN İLINDE AMPIRIK BIR ÇALIŞMA

Hakan Silitalay

Toplumsal yaşamda ve genel ekonomide esnaflar oldukça önemli bir yer tutmaktadırlar. Esnaflar kendi sermaye
birikimleri ile iş hayatında yer alıp, başka kurumlara yük olmadan işsizliğin azaltılmasına katkıları olmaktadır.
Çoğunlukla maddi imkânlarının kısıtlı olmasından ötürü genellikle muhasebe hizmetini dışardan alarak
gidermektedirler.
Bu çalışmanın amacı; muhasebe meslek mensuplarının sunduğu hizmet kalitesinin esnafların ihtiyaçlarını ve
beklentilerini ne şekilde karşıladığı ölçülecektir. Aydın ilinde yapılan ampirik bir çalışma ile, esnafları memnun
eden ve hizmet kalitesini etkileyen özellikler belirlenecektir.
Anahtar Kelimeler: muhasebe mesleği, amprik çalışma, hizmet kalitesi
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ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ EŞ SEÇIMI İNANÇLARI İLE CINSIYET, İLIŞKI DURUMU VE AKILCI OLMAYAN
İNANÇLAR ARASINDAKI İLIŞKILERIN İNCELENMESI

Ar. Gör. Ahmet Togay
Ar. Gör. Ayça Saraç

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin eş seçimindeki sınırlandırıcı inançlarının cinsiyet, ilişki durumu
ve akılcı olmayan inançlara göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırma grubunu 2015–2016
eğitim öğretim yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 284 üniversite öğrencisi
oluşturmuştur. Araştırma kapsamında İlişkilerde İnanç Envanteri (İİE) ve Romantizm ve Eş Seçimi Tutum (REST)
Ölçeği kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin eş seçimindeki sınırlandırıcı inançlarının cinsiyete göre fark
gösterip göstermediğini incelemek için Mann-Whitney U Testi, ilişki durumuna göre fark gösterip
göstermediğini incelemek için tek yönlü ANOVA testi, akılcı olmayan inançları ile eş seçimindeki sınırlandırıcı
inançların arasındaki ilişkiyi incelemek için de çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda,
eş seçimindeki sınırlandırıcı inançlardan beraber yaşama (U=5127.00, p<.05) ve çaba göstermeme (U=6567.50,
p<.05) alt ölçeklerinde cinsiyete göre anlamlı düzeyde fark olduğu saptanmıştır. Katılımcıların Romantizm ve Eş
Seçimi Tutum Ölçeği’nin (REST) beraber yaşama (F(3,280)= 9,270; p<0.05), yalnız ve tek doğru (F(3,280)=2,807,
p<0,05) ve çaba göstermeme (F(3,280)=2,690; p<0,05) alt ölçek puanlarının ilişki durumu değişkenine göre
anlamlı düzeyde farklı olduğu saptanmıştır. Romantik ilişkileriyle ilgili akılcı olmayan inançları ile eş seçimindeki
sınırlandırıcı inançların arasındaki ilişkiyi incelemek için yapılan çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre; İİE’nin
çaresizlik ve sevilemezlik alt boyutlarının birlikte REST Ölçeği’nin tümünden alınan puanları anlamlı olarak
yordadığı saptanmıştır (R=.45, R2=.20; F=36,782, p<.05).
Anahtar Kelimeler: Eş seçimi inançları, akılcı olmayan inançlar, cinsiyet ve ilişki durumu.
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DÜNYA’DA VE TÜRKIYE’DE NÖROPAZARLAMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESI VE DEĞERLENDIRILMESI

Burçak Perker
Gülberk Gültekin Salman

Nöropazarlama firmaların tüketici zihinlerini okuyabildikleri, satın alma eğilimlerini analiz edebildikleri bir bilim
dalıdır. Reklam bütçelerinin daha verimli kullanılmasını sağlayan bu sebeple daha çok tercih edilmeye başlanan
bu bilimsel tekniklerin geliştirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Nöro bilim geçmişi çok eskiye
dayanmasına rağmen, 2007 yılı itibari ile pazarlama çalışmalarında kullanılmaya başlanmış olan genç bir
terminolojidir. Bu çalışmada; nöropazarlama kavramının doğuşu, terim ve kavramları hakkında bilgi verilerek,
ölçtüğü parametrelerin işleyişi incelenmiştir. Ardından, Dünya ve Türkiye’deki nöropazarlama çalışmaları
üzerinde durulmuştur. Nöropazarlama tekniklerinin Türkiye’de kullanılmaya başlanması, reklam
araştırılmalarının analizi ve sonuçları hakkında bilgi verilmiştir. Son aşamada nitel araştırma tekniklerinden
derinlemesine mülakat yöntemi kullanılmış ve nöropazarlama uzmanları ile derinlemesine mülakat yapılarak,
reklamlar üzerine yapılan nöropazarlama çalışmaları ve bulgularına yer verilmiştir ve elde edilen veriler ışığında
Türkiye’deki nöropazarlama çalışmalarının olumlu ve olumsuz etkileri irdelenmek üzere analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nöropazarlama, Nöropazarlama’da ölçümleme, Beyin Görüntüleme Analizi, Türkiye’de
nöropazarlama.

ABSTRACT: Neuromarketing is a science that companies are using in analyzing of consumers’ purchasing
tendencies. The studies about neuromarketing have been conducting to develop neuro marketing techniques
which are popular for a reason of providing efficient use of advertising budget. Neuro Science is a new
terminology used in marketing studies as of 2007 even though it has a long standing history. In the first section,
the rise of the concept of neuromarketing term and the functioning of the parameters measured were
examined with providing information about the term and concepts. In the second section, focused on
neuromarketing efforts in the world and in Turkey. The history of neuromarketing techniques in Turkey,
analysis and results of advertising techniques were given. Last section, neuro-depth interviews with marketing
professionals performing ads on the neuro marketing efforts and findings were presented and the analysis
have been made in the light of the data obtained neuro marketing efforts in Turkey to examine the positive and
negative effects were presented.
Keywords: Neuroarkemting, neuromarketing metering, Brain Imaging Analysis in Turkey, neuromarketing.
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MESLEKİ TEKNİK LİSELERDE DİSİPLİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Atila Yıldırım
Nuray Yarkın
Özden Ekinci

Bu araştırmada meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin disiplin sorunlarına ilişkin görüşlerinin ortaya
konulması amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile
belirlenmiştir. Konya’da 2015-2016 eğitim-öğretim yılında meslek liselerinde görev yapmakta olan 36 öğretmen
araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile
toplanmıştır. Görüşme formunun geçerliğini sağlamak için Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri bölümünden iki uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Araştırmada nitel verilerin
çözümlenmesinde, kodlamaya dayalı içerik analizi yapılmıştır. Verilerinin çözümlenmesi sürecinde, katılımcıların
her bir soruya verdikleri cevaplar, araştırma amaçlarına göre kodlanmıştır. Doğrudan alıntılarda katılımcı
görüşleri 38 yaşında kadın İngilizce öğretmeni (K38-Kültür- İngilizce) gibi kısaltmalarla verilmiştir. Katılımcı
görüşlerine göre öğrencilerin ilgi ve isteklerinin olmaması, davranış bozuklukları, kılık-kıyafetlerin uygunsuz
olması, madde kullanımı en sık karşılaşılan disiplin sorunlarıdır. Katılımcılar, öğrencilerin sosyo- ekonomik
düzeylerinin düşük olması, yönetmeliklerin yetersiz olması, öğrencilerin parçalanmış ailelerden gelme
oranlarının fazla olması, TV ve sosyal medyanın olumsuz etkisini karşılaşılan disiplin sorunlarının nedenleri
olarak vurgulamışlardır. Disiplin sorunlarının çözümüne yönelik olarak ise katılımcılar okul- aile işbirliğinin
sağlanmasının, yönetmeliklerin (sınıf geçme, disiplin) yeniden düzenlenmesinin, aile eğitimlerinin, disiplin
kurulunun aktif olarak toplanmasının etkili olacağını düşünmektedirler.
Anahtar Kelimeler: mesleki teknik lise, disiplin sorunu, nitel araştırma
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OKUL ÖNCESI EĞITIMDE ÇOCUKLARIN UYMAK ZORUNDA OLDUĞU KURALLAR

Doç.Dr. Perihan Ünüvar
Yrd. Doç.Dr Fatma Çalışandemir

Kurallar toplum hayatında insanların ve grupların davranışlarını düzenleyen standartlardır. Günlük hayatta,
davranışlarımızdan yapacağımız işler ve kişiler arası ilişkilerimize kadar pek çok alanda kurallar vardır. İster yazılı
olsun ister sözlü olarak ifade edilmiş olsun kuralların temel amacı düzeni sağlamak, dengeli,kestirilebilir ve
güvenli bir ortam yaratmaktır. Okul ve sınıf kuralları da otorite, sorumluluk ve görev yönelimli olarak belli
amaçların gerçekleşmesine aracılık ederler. Etkili bir sınıf yönetimi için çocukların kendilerinden beklenen
davranışların neler olduğunu anlamaları gerekir. Sınıf kurallarının etkililiği kuralların ifade edilişine, kural
sayısına, kuralların sunumuna, uygulanmasına ve öğretilmesine bağlıdır. Kurallar ister öğretmen tarafından
belirlensin ister öğrencilerce oluşturulmuş olsun basit, açık ve anlaşılır olmalıdır. Kuralın hangi davranışı içerdiği
alternatif yorumlara fırsat vermeyecek şekilde çocuklar tarafından anlaşılmış olmalıdır. Bu nedenle bu
araştırmada okul öncesi eğitimde çocukların uymak zorunda olduğu kurallar incelenmiştir. Kuralların
belirlenme biçimi,çeşidi, amacı ve çocuklar tarafından nasıl yorumlandığı gibi sorulara cevap aranmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu Burdur İl merkezindeki ana sınıfları ve ana okullarında görev yapan öğretmenler
ve bu okullarda öğrenim gören çocuklardan çalışmaya katılmaya gönüllü olanlar oluşturmaktadır. Araştırmanın
verileri gözlem ve görüşme yoluyla elde edilmiştir. Okulların açıldığı ilk haftadan itibaren okul öncesi eğitim
sınıflarında gözlemler yapılarak; sınıf ya da grup kurallarının nasıl oluşturulduğu, hangi konularda kurallar
belirlendiği, bu kuralların çocuklar tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı ve bir gün boyunca çocukların uymak
zorunda olduğu kuralların neler olduğu kayıt altına alınmıştır. Verilerin analizi devam ettiğinden bulgulara ve
sonuca yer verilememiştir.
Anahtar Kelimeler: okul öncesi eğitim, sınıf kuralları, çocuk

BRETTON WOODS’DA HEGEMONYA SAVAŞI: JOHN MAYNARD KEYNES VE HARRY DEXTER WHITE

Yrd.Doç.Dr. Sema Yılmaz Genç
Seda Aydın (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Kapitalist sistemin çıkmaza girdiği ilk ve en derin dönem kabul edilen büyük buhran sonrası dönem
ekonomilerin yeniden yapılandırıldığı, bünyesinde yeni çıkmazları barındırmaya başladığı dönemdir. II. Dünya
Savaşı’nın da etkisiyle istikrarsızlaşan yapının, işbirliği olmaksızın düzeltilmesinin imkânsızlığı nedeniyle toplanan
Bretton Woods’un etkileri devam etmektedir. Neoliberalist politikaların hâkim olduğu günümüz ekonomisinde,
Bretton Woods ile kurulan gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerin politika uygulayıcıları konumunda yer alan
IMF, Dünya Bankası gibi ABD merkezli kuruluşların Özellikle 1970 dönemi sonrası yoğun eleştirilere maruz kalsa
da 2008 krizinin küresel boyutlara ulaşması, yeniden bu sistemin reçetelerine dönülmesine neden olmuştur.
Bretton Woods sisteminin geçerliliğini yitirene kadar geçen sürede Japonya, Almanya gibi
ülkelerin devasa kalkınmaları bu sisteme yeniden dönülebilir mi sorusunu akıllara getirmiştir. Her ne kadar
bünyesinde aksaklıkları barındırsa da sistemin etkin yönlerine yönelerek, aksaklıkları ayıklamakta fayda
olacaktır. Bu çalışmada Bretton Woods sistemi öncesi ödemeler sistemi ve sonrası dönem ele
alınmış, Bretton Woods’un kapsamı incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bretton Woods, IMF, Ödemeler Sistemi, John Maynard Keynes, Harry Dexter White
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SIGARA KULLANIMI İLE UYKU VE YORGUNLUK ARASINDAKI İLIŞKI

Öznur Büyükturan
Buket Büyükturan
Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Sigara, içerisinde bulundurduğu nikotinin uyarıcı etkisi ile gece uyku yoksunluğuna ve uyku esnasındaki
solunum problemlerine sebep olmaktadır. Aynı zamanda, sigara kullanımı uykuya dalmada güçlüğe ve uyku
bölünmesine neden olabilmektedir. Bu sorunlar sigara kullanan bireylerde kullanmayanlara göre daha sık
görüldüğü tespit edilmiştir. Bu çalışma, sigaranın uyku ve yorgunluk üzerine etkisini incelemek amacıyla
planlandı.
Çalışmaya yaş ortalamaları 35,54±13,45 yıl olan en az 5 yıldır sigara kullanan 100 gönüllü birey demografik
bilgileri kaydedilerek dahil edilmiştir. Olguların Fagerström Bağımlılık Anketi, Pitsburg Uyku Kalitesi Ölçeği,
Epworth Uykululuk Ölçeği, Yorgunluk Şiddet Skalası sonuçları kaydedilmiştir. Çalışmanın sonuçları SPSS v21.0 ile
istatistiksel analiz yapılmıştır. Sonuçlar arasındaki istatistiksel ilişki “Pearson” korelasyon testi ile yapılmıştır.
Yapılan korelasyon analizinde sigara kullanımını ve bağımlılığını Fagerström Bağımlılık Anketi ile değerlendirdik
ve Fagerström Bağımlılık Anketi ile Berlin anketi arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. Fagerström
Bağımlılık Anketi ile Epworth Uykululuk Ölçeği, Yorgunluk Şiddet Skalası arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır.
Çalışmamızda sigara kullanımı ile uyku kalitesinin bozulduğu ancak, sigara kullanımı ile uykululuk ve yorgunluk
arasında herhangi bir istatistiksel ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, sigara kullanımı kaliteli
uykuyu bozmakta ve bireylerin daha uzun süre uykuya ihtiyaç duymalarına yol açmaktadır. Bu konuyla ilgili,
daha geniş örneklemlerin kullanıldığı ve daha ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sigara kullanımı, Uyku, Yorgunluk

TEMIZLIK İŞÇILERINDE BEL AĞRISI VE ETKILEYEN FAKTÖRLER

Buket Büyükturan
Öznur Büyükturan
Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

İş kazaları ve meslek hastalıkları çalışma hayatının başta gelen sağlık sorunlarındandır ve yaralanma, ağrı, iş
göremezlik, iş gücü kaybı, sakatlık, uzuv kayıpları ve hatta ölüme bile neden olabilmektedir. Çalışma koşulları
nedeniyle temizlik işçileri sürekli hastalık risklerine maruz kalmaktadır. Bu çalışma, Kırşehir ilinde çalışan
temizlik işçilerinde bel ağrısı ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya yaş ortalamaları
32±9,46 olan 100 gönüllü temizlik işçisi dahil edilmiştir. Bireylerin demografik bilgileri, çalışma saatleri, çalışma
yılı, bel ağrısı, ağırlık kaldırma durumu, dönme, eğilme ve spor yapma durumları kaydedilmiştir. Çalışmanın
sonuçları SPSS v21.0 ile istatistiksel analiz yapılmıştır. Sonuçlar arasındaki istatistiksel ilişki “Pearson” korelasyon
testi ile yapılmıştır.
Bireylerin yaşları, çalışma yılları ve günlük çalışma saatleri sırasıyla 32,12±8,56 yıl, 18,02±4,51 yıl ve 8,24±0.31
saattir. Çalışmanın sonucunda çalışma saati ile çalışma yılının bel ağrısıyla istatistiksel olarak aralarında anlamlı
bir fark bulunmamıştır.
Çalışmamızda bel ağrısı ile sigara kullanımı ve dönme aktivitesi arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır. Temizlik
işçilerinin iş ve meslek hastalıkları riskini ortadan kaldırmak ve bel ağrısı oranını azaltmak amacıyla çalışma
şartlarında omurgalarının nasıl korunması gerektiği hakkında kapsamlı bilgi verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, Temizlik işçileri, Meslek hastalıkları
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İLKÖĞRETİM DKAB DERSİNDE KURGULANAN MAKBUL VATANDAŞIN NİTELİKLERİ

Bayramali Nazıroğlu

Günümüzde din öğretimi, pek çok ülkede hem seküler eğitim sistemi içindeki yeri, hem de toplumsal-siyasal
yansımaları bakımından ciddi biçimde tartışılmakta; bu tartışmalar, gün geçtikçe daha karmaşık bir hal
almaktadır. Zira ‘din öğretimi’ tamlamasını oluşturan din ve öğretim kavramlarının her ikisi de günümüzde
küreselleşme, çoğulculuk, çeşitlilik, farklılık, hoşgörü, diyalog, çok kültürlülük, çok kültürcülük, bireycilik,
toplulukçuluk, cumhuriyetçilik, ulusalcılık ve vatandaşlık gibi pek çok meseleyle de yakın ilişki içinde
bulunmaktadır.
Bu kavramlardan biri olan vatandaşlık, ilk kez Antik Yunan’da ortaya çıkan bir olgu olarak kabul edilmektedir.
Bununla birlikte bu olgunun, bir eğitim anlayışına dönüşmesi ve okul müfredatlarının bir parçası olması, yaklaşık
iki yüzyıl öncesine dayanmaktadır. Vatandaşlık eğitimi, ortaya çıkışından bugüne pek çok ülkede eğitim
sisteminin temel yapıtaşlarından biri olmuştur. Bireylerin, siyasal açıdan toplumsallaştırılmalarını amaçlayan ve
bunun, kendi çizdiği çerçeve içinde yapılmasını bekleyen devletler için vatandaşlık eğitimi, ilk bakışta beden,
zihin ve ruh eğitimi vermenin bir aracıdır. Ancak bundan da önemlisi, vatandaşlık eğitimi, herhangi bir devletin,
kendi insanlarını, kendi siyaset ve eğitim felsefesi doğrultusunda tutum ve davranışlarla donatma çabalarının
uygulama aracı olarak görülmektedir. Bu noktada aralarında din derslerinin de olduğu, özellikle sosyal bilimsel
konuların öğretimine odaklanan pek çok ders, vatandaşlık eğitimi için önemli fırsat alanları oluşturmaktadır.
Bu bildirinin amacı, ilköğretim kurumlarında okutulan DKAB derslerinde yer alan vatandaşlık eğitimi konularını
incelemektir. Bu bağlamda adı geçen ders için hazırlanan öğretim programında açık ya da örtük nasıl bir
vatandaş profilinin çizildiği üzerinde durulacak; bu vatandaşın hangi bilinç alanlarında ete kemiğe büründüğü
tahlil edilecektir. Yirmi birinci yüzyıl Türkiyesi’nin okullarında verilen din derslerinin kapsam, içerik, perspektif,
yakın ve uzak hedefler ve kazanım bakımından, ideal vatandaşların yetiştirilmesine nasıl katkılar sunduğu ya da
sunabileceği konusu da bu tebliğ çerçevesinde dikkate alınacak hususlar arasındadır.
Anahtar Kelimeler: vatandaşlık eğitimi, din öğretimi, DKAB dersi

YAZMA EĞİTİMİNE YÖNELİK YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERDE NELER OLMUŞ?

Hümeyra Uysal
Doç. Dr. Sabri Sidekli

Yazma, düşünce gücüne sahip olanların görüş, fikir ve duygularıyla gözlem, deney ve tecrübelerini, seçilen
konuyla ilgisi ölçüsünde planlayıp dilin kurallarına uygun biçimde anlatmasıdır. Gelişen yeni eğitim programı
kapsamında öğrenci merkezli farklı yöntem, teknik ve modeller kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı yazma
eğitimine yönelik yapılmış çalışmaların etkililiğini araştırmak ve hangi yöntemlerin daha etkili olduğunu ortaya
koymaktır. Bu doğrultuda 2000 ve 2016 yılları arasında yapılmış yüksek lisans ve doktora tezleri YÖK Ulusal Tez
Merkezinden incelenmiştir. Ulaşılan tezler arasından ilkokul (1, 2, 3, 4 ve 5. sınıf) düzeyinde, ön test – son test
uygulanan, örneklem büyüklüğü, standart sapması, ortalamaları, gruplar arasında karşılaştırma yapılan ve
yazma ile ilgili olan deneysel çalışmalar meta-analiz için seçilmiştir. Bu araştırmaların bulguları yazmaya yönelik
akademik başarıyı arttırmada yardımcı olan öğretim yöntemlerin etkililiği üzerine genel yargılara ulaşılabilmesi
ve yapılacak çalışmalara yeni bir bakış açısı getirmesi bakımından önemlidir. Araştırmada verilerin analizinde
Comprehensive Meta Analysis (CMA) programından yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, yazma
eğitiminde kullanılan stratejilerin etki büyüklüğü belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar yazma
öğretimi sürecinde kullanılan yöntemlerden en etkilisinin bütünsel beyin yöntemi olduğu ortaya çıkmıştır.
Kullanılan yöntem, teknik ve modellerin etki büyüklüklerine bakıldığında çok geniş düzeyde bir etki
büyüklüğüne sahip olduğu ve tüm yöntem, teknik ve modellerin pozitif yönde etkili olduğu sonuçlarına
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: yazma, yazma eğitimi, lisansüstü tez, ilkokul, meta analiz
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THE LARGE-TIME SOLUTIONS OF BURGERS EQUATION ON THE POSITIVE QUARTER-PLANE

Ars. Gor. Dr. Esen Hanaç

In this presentation I examine an initial-boundary value problem for the Burgers equation on the positive
quarter-plane; u_t + uu_x − u_xx = 0, x > 0, t > 0, u(x, 0) = u_+, x > 0, u(0, t) = u_b, t > 0 where x and t represent
distance and time respectively and u_+ is initial condition and u_b is boundary condition which are constants
(u_+ is not equal to u_b). The large time asymptotic structure of the solution to this problem is obtained by
using the method of matched asymptotic coordinate expansions which displays travelling wave solution with
positive wave speed the case when −u_b < u_+ < u_b with u_b > 0, a sta onary solu on the case when −u_+ >
u_b > u_+ with u_+ < 0 (or when 0 ≥ u_+ > u_b) a combination of an expansion wave and a stationary solution
the case when u_b < 0 and u_+ > 0 and the last an expansion wave the case when u_+ > u_b ≥ 0.
Keywords; Burgers Equation, travelling wave solution

İSLAMÎ KÖKTENCİLİĞİN TEMELLERİ

Faruk Sancar

Dünya gündeminin radikal İslamî hareketlerle tanışmasının tarihi çok eski değildir. En abartılı tarihlendirmelerle
bile yarım asırlık bir zaman diliminden daha eski bir tarihe gitmek mümkün değildir. Bu hareketlerin İslam
dünyasının ve dünyanın farklı coğrafyalarında kendilerini ifşa etmeleri onları daha yakından tanımayı zorunlu
kılmıştır. Bu hareketler Batı'da Fundamantalist veya cihadist İslamî gruplar olarak isimlendirilmekle birlikte
gelenek açısından bu hareketlerin doğduğu zihinsel alt yapının selefilik olduğu söylenebilir.
Selefilik bir mezhep değildir. O daha ziyade korumacı bir zihniyet ve dünya görüşüdür. İslam dünyasının sosyokültürel olarak istikrarsızlaştığı ortamlarda mevcut dini kabullere tepki olarak ortaya çıkan reaksiyoner bir
başkaldırıdır. Aynı zamanda o, bir mezhebin sınırlarına sığmayacak kadar yayılmacı ve müdahaleci bir din
anlayışıdır. Teknik bir tabir olarak selefilikten bahsediliyorsa bunun karşılığı muhtemelen Hanbeliliktir. Selefilik
bir zihniyet olarak Hanbeliliğin sınırlarını aşmış hatta tarihi olarak en büyük muhalifi olan ehl-i rey ekolünün
mirasçılarının zihni alt yapısını dahi işgal etmeyi başarmıştır. böylelikle İslmî köktenciliğin her çağda
Bu çalışma, bir zihniyet olarak –en genel ismiyle- selefi düşüncenin üzerine oturduğu zemini tahlil etmeyi
hedeflemektedir. Böylelikle hem en klasiğinden modernine kadar selefi düşüncenin kodlarını deşifre etmeyi
hem de bu zihniyetin hangi bakımlardan sünnî kelam sistemine nüfuz edebildiğini göstermeyi amaçlamaktadır.
Böylelikle köktenci bu hareketlerin Türkiye için de bir tehdit oluşturup oluşturmadığı analiz edilmeye
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Selefilik, köktencilik, ehl-i hadîs, ehl-i rey, lafızcılık, akıl
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MEDYANIN SINIRLARINDA KİMLİK VE AİDİYET: TÜRK SİNEMASI ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ
İÇERİSİNDE PARÇALANMIŞ AİDİYETLER VE KİMLİKLER

Arş. Gör. Doğuşcan Göker
Arş. Gör. Ufuk Özden

Moderniteyle ortaya çıktığı ifade edilebilecek olsa da insanoğlunun varoluşsal problemleri dünya düzenin neoliberal yeniden biçimlenişi ekseninde, kimlik ve aidiyet bağlamında değişikliğe uğramıştır. 1960’lardan itibaren
küreselleşmenin hız kazandırdığı öne sürülebilecek olan bu yeni düzen, erken dönemlerinde baskın kimliklerin
bozuma uğratılmasını asıl odak noktası haline getirirken; 2000’lerin ortasından itibaren kimlik ve aidiyetlerin
verili düzenin tahkimini ve devamlılığını sağlamak amacıyla yeniden inşa edilmesi yönünde evrilmiştir. Bu
dönemden sonra fert, toplumsal bağlamdan koparak, kimlik ve aidiyetini mensup olduğu geleneksel kimliklerle
ve onların sosyo-politik gerçeklikleriyle sınırlandırırken; politik özne üzerine kurulan sınıf kavramı ise daha çok
kültürel ürünlerin içerisinde belirli bir yaşam biçiminin yaygınlaştırılması ve tahakküm ilişkilerinin yeniden
kurulması yönünde sunuma uygunca şekillendirilmiştir. Bu çalışma her ne kadar bağımsız ürünlerin varlığını göz
ardı edilemeyeceğini dikkate alsa da, medyanın, sanat ve kültürel ürünlere bağlı gündelik yaşamı birer metaya
dönüştürdüğünü ve bu dönüşüm sürecinin nasıl işlediğini anlama ve tartışma çabasıdır. Kendileri de birer meta
olan bu ticari ürünler, yukarıda bahsedilen ilişkilerden ayrı düşünülemeyeceği gibi, dönemsel karakteristikleriyle
kimlik ve aidiyete ilişkin bakış açısı sunmaktadırlar. Başka bir deyişle kültürün endüstriyelleştiği bu yeni
ortamda, kimlik ve aidiyetler sosyalleşme sürecinin geleneksel kalıpları içerisinde motif olarak biçimlenmekten
ziyade; kültür endüstrisinin içerisinde belirli bir rasyonaliteye ve üretim planlamasına tabi tutulmuş akışkan
örüntüler olarak oluşa gelmektedir. Bu çalışmanın amacı kimliklerin bozumunun ve yeniden inşasının örnekler
üzerinden anlaşılma çabasını anlamlı olduğuna dikkat çekmektir.
Çalışmada yöntem olarak 3 filmin muhteviyatı bahsi geçen paradigma bağlamında içerik analizi yöntemiyle
incelenecektir. Seçilen filmler Ertem Göreç’in Karanlıkta Uyananlar (1965), Tolga Karaçelik’in Sarmaşık (2015),
Ketche’nin Romantik Komedi (2009) çalışmalarıdır.
Anahtar Kelimeler: Medya, Kültür Endüstrisi, Kimlik, Aidiyet, Sinema
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ÖĞRETMENLERIN ELEŞTIREL DÜŞÜNME EĞILIMLERI İLE BILGI OKURYAZARLIK DURUMLARININ ÇEŞITLI
DEMOGRAFIK DEĞIŞKENLERE GÖRE İNCELENMESI

Aycan Çiçek Sağlam
İbrahim Çankaya

Eleştirel düşünme ve bilgi okuryazarlığı bir biri ile ilişkili iki kavramdır. Toplumların geleceği açısından bireylerin
bilgi okuryazarı ve eleştirel düşünebilen bireyler olması çok önemlidir ve bu nedenledir ki bütün toplumlar
eğitim aracılığıyla bireylerine bu özellikleri katmaya çalışmaktadır. Öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı arttıkça
eleştirel düşünme düzeylerinin de arttığı düşünülmekte ve bu da gelecek nesilleri doğru yetiştirmek açısından
önemli görülmektedir.
Amerikan Kütüphane Derneği’nin eğitimci ve kütüphanecilerden oluşan Bilgi Okuryazarlığı Derneği’ne göre
(American Library Association’s Presidential Committee on Information Literacy) bilgi okuryazarlığı, “bilgiye
ihtiyaç duyulduğunda bunu hissetmek, ihtiyaç duyulan bilgiyi bulmak, elde edilen bilgiyi değerlendirmek ve
etkin olarak kullanmaktır”. Eleştirel düşünme ise yargıda bulunmak ya da sonuçlar çıkarabilmek veya cevap
verebilmek için analiz, sentez, değerlendirme ve uygulama yapabilmeyi gerektiren entelektüel ve zihinsel bir
süreçdir. Eleştirel düşünebilen, bilgi okuryazarı bireyler yetiştirebilmek için öncelikle öğretmenlerin kendilerinin
eleştirel düşünebilmeleri ve bilgi okuryazarı olmaları gerekmektedir.
Bu araştırmanın amacı ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin eleştirel düşünme eğilimleri ve bilgi
okuryazarlık düzeylerini cinsiyet ve mesleki kıdem değişkenlerine göre ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma
grubunu Türkiye/Manisa ili Şehzadeler merkez ilçesinde yer alan 22 ortaokulda görev yapan 626 öğretmen
oluşturmaktadır. Çalışma grubunda yer alan tüm öğretmenlere ölçekler verilmiş olup 529 (%84,50) ölçek geri
dönmüştür. Hatalı ve eksik doldurulan 56 ölçek dışta bırakılıp 473 (% 75,56) ölçek değerlendirmeye alınmıştır.
Araştırma verilerinin toplanmasında California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (CCTDI-T) ile Bilgi Okuryazarlığı
Ölçeği kullanılmıştır.
Araştırmadan elde edilen bulgular öğretmenlerin eleştirel düşünme eğilimlerinin “orta”, bilgi okuryazarlık
düzeylerinin ise “düşük” olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı düzeyleri cinsiyete göre
incelendiğinde “bilgiyi kullanmada etik ve yasal düzenlemeleri dikkate alma” boyutunda kadın öğretmenlerin
görüşleri ile erkek öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Söz konusu farklılık kadın
öğretmenlerin lehinedir. Mesleki kıdem değişkenine göre bakıldığında ise “bilgi ihtiyacının tanımlama”, “bilgiye
erişme”, “bilgiyi kullanma” ve “bilgiyi kullanmada etik ve yasal düzenlemeleri dikkate alma” boyutlarında 1-5 yıl
kıdemi olan öğretmenlerin görüşleri ile 6-10 mesleki kıdemi olan öğretmen görüşleri arasında ve 6-10 mesleki
kıdemi olan öğretmenler ile 11- 16 yıl ve 21 yıl ve üzeri kıdemi olan öğretmen görüşleri arasında anlamlı farklılık
bulunmuştur. Mesleki kıdemi en az ve en çok olan iki grubun ortalamaları diğer gruplardan daha düşüktür.
Öğretmenlerin eleştirel düşünme eğilimlerine bakıldığında “açık fikirlilik” alt boyutunda cinsiyet değişkenine
göre öğretmenlerin görüşlerinin anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Kadın öğretmenlerin görüşleri erkek
öğretmenlere göre daha olumludur. Mesleki kıdeme göre değerlendirildiğinde ise “analitiklik” alt boyutunda
mesleki kıdemi 1-5 yıl olanlar ile 6-10 olan ve 6-10 yıl olanlar ile 11-16 yıl olan grup arasında; “meraklılık” alt
boyutlarında ise mesleki kıdemi 1-5 yıl ile 6-10 yıl ve grupların görüşleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur.
Buna göre, mesleki kıdemi daha az olan öğretmenlerin eleştirel düşünme eğilimleri diğer gruplara göre daha
yüksek çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eleştirel düşünme, bilgi okuryazarlığı, ortaokul
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ÇANAKKKALE KENTİ KATI ATIK DEPOLAMA ALANINA KENT PLANLAMASI AÇISINDAN ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

Yavuz Alkan
Alper Sağlık

Günümüzde kentsel alan kullanım kararlarının alınmasında özellikle ekolojik temele dayanmayan politikalar ön
planda tutulmuş. Bunun sonucunda aşırı yapılaşma, yeşil alanların azalması, fiziksel ve görsel kirlilik gibi
sorunların yaşandığı kimliksiz ve çarpık kentleşme ortaya çıkmıştır. Kentlerimizdeki katı atık depolama alanları
da en önemli çevre sorunlarının başında yer almaktadır. Katı atık sorunlarından kaynaklanan çevresel
bozulmalar günümüzde ciddi boyutlara ulaşmıştır. Atıkların toplanması, taşınması, geri kazanımı ve yok edilmesi
süreçleri, kentlerimizde yerel yönetimlerin yaşadığı içinden çıkılmaz bir yapıdadır.
Bu çalışma ile, Çanakkale Kenti mevcut katı atık depolama alanının çevresel etkileri incelenmiştir. Çevreye
etkileri, bu etkilerin azaltılması noktasında peyzaj müdahaleleri düşünülmüş ve mevcut alanın ıslahına yönelik
öneriler geliştirilmiştir.
Keywords; Çanakkale, Katı Atık Depolama Alanı, Kent Planlaması

ÇARPIK KENTLEŞMENİN HAVA KİRLİLİĞİNE OLAN ETKİSİ: ÇANAKKALE KENTİ ÖRNEĞİ

Yavuz Alkan
Alper Sağlık

Hava kirliliği özellikle son yarım yüzyılda endüstrileşme, enerji kullanımındaki artış, hızlı nüfus artışı ve
beraberinde gelişen çarpık kentleşme sonucunda oldukça fazlalaşmıştır. Özellikle iklimin kent planlama ve
gelişim çalışmalarında önemli bir etken olduğu gerçeği dikkate alınmadan gelişen kentlerde hava kirliliği
artmıştır.
Bu çalışma ile; son yıllarda görülen hava kirliliği olayı ile Çanakkale kenti planlama ve gelişim çalışmaları
arasındaki ilişki irdelenmiştir. Kent planlamadaki iklim, yeşil alan, yerleşim ve nüfusun yeri ve önemi saptanmış,
mevcut yapıya ilişkin çözüm önerileri geliştirilmiştir.
Keywords; Çanakkale, Çarpık Kentleşme, Hava Kirliliği
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BAYRAMİÇ YENİ BELEDİYE BİNASI PEYZAJ PROJESİ

Alper Sağlık
Yavuz Alkan
Abdullah Kelkit

Tarihi alanların restorasyonu ve korunması sayesinde geçmiş, günümüz ve gelecek arasında bir köprü kurulması
mümkün olabilir. Bu sayede yaşantılar, kültürler, bilgi ve veri aktarımı sağlanmış olur. Yapısal uygulamalar,
restorasyon ve koruma yaklaşımlarının yanı sıra peyzaj tasarımı da tarihi alanları ön plana çıkararak görsel bir
kalite elemanı olarak kullanılmaktadır.
Yapının ve çevrenin tarihi özelliğine uygun olarak yapılan peyzaj tasarımı, kullanılan malzemenin de etkisi ile
alanın özelliğine katkı sağlamaktadır. Bu tür alanların yaşatılması ve sürdürülmesinde, peyzaj tasarımında tarihi
özellikleri korumaya yönelik tasarım anlayışı ve kullanılan malzeme bütünlüğü koruma ve ileriye taşıma
noktasında çok önemli rol oynamaktadır.
Çalışmada Bayramiç Belediyesi tarafından yeni belediye hizmet binası olarak kullanılacak restorasyonu yapılan
eski hükümet konağının peyzaj tasarım ve uygulama aşamaları aktarılmıştır. Yeni belediye binası çevresinin
yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar doğrultusunda peyzaj tasarım projesi hazırlanmıştır. Projenin
tasarım süreci ve bu süreçte oluşturulan mekanlar ve kullanılan malzemelerle ilgili detaylı bilgiler aktarılmıştır.
Keywords; Çanakkale, Bayramiç Belediye Binası, Peyzaj Projesi, Peyzaj Tasarımı, Tarihi Çevre

SIGORTA ŞIRKETLERINDE LIKIDITE RISKI VE ÖLÇÜMÜ

Yrd. Doç. Dr. İsmail Yıldırım

Sigorta şirketleri yükümlülüklerini yerine getirirlerken iki tür riski maruz kalırlar. Bunlardan ilki sigorta
şirketlerinin kendi yapılarına özgü sigortacılık riskleridir. Sigortacılık riskleri arasında uzun yaşama riski, ölüm
riski, doğal afet riski, prim riski, yazım riski gibi riskler yer almaktadır. Bu tür riskler sigorta şirketlerinin
performanslarını ve karlılıklarını etkilemektedir. Sigorta şirketlerinin maruz kalabileceği ikinci bir risk türü ise
finansal risklerdir. Sigorta şirketleri topladıkları primleri çeşitli menkul kıymetlere ve para ve sermaye
piyasalarındaki enstrümanlara yatırarak değerlendirmek istemektedirler. Bunlar; pay senetleri, borçlanma
senetleri, döviz vb. şeklinde olabilmektedir. Sigorta şirketleri sahip olduğu bu varlıklardan dolayı finansal
risklere maruz kalmaktadırlar. Hisse senedi riski, faiz riski, döviz kuru riski, likidite riski vb. riskler sigorta
şirketlerinin maruz kalabilecekleri finansal riskler arasında sıralanabilir.
Bu çalışmanın amacı, Sigorta şirketlerinin likidite riskini etkileyen faktörleri tespit etmektir. Borsa İstanbul’da
(BIST) işlem gören 5 sigorta şirketinin 2009-2015 yılları arasındaki likiditeye esas değişkenler (Büyüklük, Riskli
Likit Varlıklar, Az Riskli Likit Varlıklar, Hasar Prim Oranı, Özsermaye Karlılığı) kullanılarak panel regresyon analizi
ile likidite riskine etki eden faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz sonucunda likidite riski ile hasar prim
oranı ve öz sermaye karlılığı negatif ilişkili iken, şirket büyüklüğü pozitif ilişkili olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Risk, Likidite Riski, Sigorta, Sigorta İşletmesi
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İLKOKULLARDA REHBERLİK PROGRAMLARININ KAYNAŞTIRMA VE AİLE EĞİTİMİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç. Dr. Selahattin Avşaroğlu
Necmettin Erbakan Üniversitesi Pdr Anabilim Dalı
Öğr. Gör. Habibe Çalışkan
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Engelli Bakım Bölümü
Öğretmen Ecenur Koyuncu
Necmettin Erbakan Üniversitesi Pdr Anabilim Dalı
Günümüzde özel gereksinimli bireylere dönük bakış açısında önemli değişme ve gelişmeler olmuştur. Çünkü
yakın zamana kadar özel eğitim gerektiren bireylerin bir iş yapamayacağı baskın bir görüştü. Ancak son
zamanlarda bu bireylerin de eğitim-öğretime devam edebilecekleri ve kendi yeterlik alanlarında başarılı
olabilecekleri düşünülmektedir. Özel gereksinimli bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak farklı
eğitim ortamı düzenlemesi yapılmıştır. Bunları ayrı eğitim ortamları ve birlikte eğitim ortamları şeklinde ele
almak mümkündür. Son zamanlarda dünyadaki eğilime bağlı olarak Türkiye’de de birlikte eğitim uygulamalarına
öncelik verilmiştir. Yasal düzenlemelerde de bu bireylerin en az kısıtlayıcı ortamlarda eğitim almalarının
sağlanmasına öncelik verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Birlikte eğitim ortamlarında özel gereksinimli bireyler
ya özel eğitim sınıflarına ya da akranları ile birlikte kaynaştırma eğitimlerine devam etmektedirler. Her iki
durumda da okulda yürütülen özel eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanılabilmesi için bazı
uygulamalara yer verilmesi gerekmektedir. Okul yönetiminin, ailelerin, öğrencilerin, öğretmenlerin
bilgilendirilme işlemi, yapılacak uygulamalardan bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu tür hizmetlerin planlanması
ve yürütülmesinde okullardaki rehberlik servislerinin işlevleri öne çıkmaktadır. Bu araştırmada amaç, ilköğretim
okullarında yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma programlarının kaynaştırma eğitimi ve aile eğitimi
açısından değerlendirilmesidir. Araştırma, var olan durumu belirlemeye yönelik betimsel bir araştırmadır.
Veriler nitel araştırma yöntemlerinden kaynağa inme ve tarama tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen bilgilere
göre rehberlik programlarında kaynaştırma ve aile eğitimine yönelik faaliyetlerin oldukça yetersiz olduğu
görülmüştür. Araştırma bulgularına göre kaynaştırma ve aile eğitimine dönük farkındalık eğitimlerine daha fazla
yer verilmesi gerektiği önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Özel Gereksinimli Birey, Özel Eğitim, Kaynaştırma Eğitimi, Sınıf, Aile Eğitimi.

SANATTA YENİDEN ÜRETİM: RESİMDEN FOTOĞRAFA

Arş. Gör. Dr. Figen Girgin
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim - İş Eğitimi
Resmin fotoğrafla ilişkisi, fotoğrafın resme çoğunlukla araç olarak kaynaklık etmesine dayanırken; fotoğrafın
resimle ilişkisi, araç olma durumunun yanı sıra; sanatçıların, özellikle çağdaş sanatçıların, küreselleşme, ırkcinsiyet ayrımı, kültürel, sosyal, toplumsal ilişkiler, çatışmalar, savaş, güzellik, izleyen ve izlenen olma durumu,
eleştiri, takdir etme gibi birçok söylemlerini onların üzerinden gerçekleştirebildikleri kurgularının da büyük bir
taşıyıcısıdır. Fotoğraf, resim ile diyaloğa girdiği andan itibaren resim, onun ana kaynağı yani ana yapıt; fotoğraf
ise onu yeniden üreten bir yapıt konumuna geçer. Bu araştırmada; resimleri kendine kaynak olarak seçen
sanatçıların fotoğraflarına yer verilmiş ve bu fotoğraflarla diyaloğa girdikleri yapıt arasında nasıl bir ilişki
kurdukları, onların bu yapıtları kaynak olarak seçme nedenleri ve resimleri fotoğrafa aktarırken içerik ve biçim
yönünden nasıl bir değişime soktukları sorularına cevap aranmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yeniden üretim, sanat, resim, fotoğraf
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MEKTEB-İ OSMANİ’NİN TÜRK RESİM SANATI VE EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Zuhal Başbuğ

1857 yılında Paris’te açılan Mekteb-i Osmani, Türk ilim, kültür, askeri alanlarında olduğu kadar, sanat alanında
da son derece önemli etkiler meydana getirmiş bir uluslararası okul konumundadır. Yoğun diplomatik uğraşlar
ve maddi yükümlülükler altında kurulan bu okul, kapanıncaya kadar, önemli bir görev üstlenerek, her alanda
olduğu gibi sanat alanında da önemli sanatçı ve eğitimcilerin eğitim aldığı, yetiştiği bir kurum özelliği
taşımaktadır. Türk resim sanatı ve eğitimine ileride hizmet edecek fertlerin yetişmesindeki zincirin önemli bir
halkasını oluşturmuş bu kurum, Çağdaş Türk Resminin temellerinin atılmasında önemli bir görev üstlenmiştir.
Batılı sanat anlayışını, önce İstanbul’a ardından da yetiştirdikleri öğrencilerle Anadolu coğrafyasına taşıyan bu
kurumun öğrencileri, devlet imkânlarıyla okudukları bu okulda, yabancı sanatçı ve sanat eğitimcilerinden Batılı
sanat anlayışının temel unsurlarını öğrenerek, kendi sanat dillerini oluşturmuş ve uygulama çalışmalarıyla bunu
geliştirmişlerdir. Bu bildiride Mekteb-i Osmani’de eğitim görmüş ve sanat alanında adını duyurmuş sanatçılar
ele alınacak, Osmanlı Devleti’nde sanat eğitimi veren kurumlar ve Mekteb-i Osmani’de eğitim görmüş
öğrencilerin resim eğitimi açısından önemleri tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mekteb-i Osmani, Sanat eğitimi, Türk resmi.

TÜRK RESİM SANATINDA BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU VE EĞİTİMCİLİĞİ

Fatih Başbuğ

Türk sanat hayatının önemli aktörlerinden biri olan Bedri Rahmi Eyüboğlu, Türk edebiyatına kazandırdığı
şiirleriyle beraber, resim sanatında bıraktığı önemli eserlerle de bilinmektedir. Eserlerinde doğa, insan,
memleket sevgisi gibi konuları işleyen sanatçı, eğitimciliğiyle de önemli sanatçılara rehber olmuştur. Anadolu
insanını memleket normları içinde işleyen sanatçı, sosyolojik unsurları kültürel iklimde harmanlayarak, renk ve
lekelerle başkalaştırdığı kompozisyonları belirli bir sistematik düzen içinde izleyiciyle buluşturmaktadır. Bazı
eserlerinde görülen ve anlaşılan bu normlar, sanatçının kendi içsel dünyasının bir yansıması olarak tezahür
etmektedir. Güzel sanatlar alanında yıllarca süren hocalık döneminde sanatçı, çok sayıda sanatçı yetiştirmiş ve
bu öğrenciler Türk resim sanatı alanında önemli eserler meydana getirmişlerdir. Bu bildiride Bedri Rahmi
Eyüboğlu’nun sanat ve eğitimcilik hayatına dair bazı anekdotlarla örnekler verilecek ve sanatçının eserleri
irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Bedri Rahmi Eyüboğlu, sanat eğitimi, Türk resmi, güzel sanatlar.
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SINIF ÖĞRETMENLERININ ÖĞRETIMI PLANLAMA YETERLIK ALGILARININ BAZI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESI

Bahadır Gülbahar
Mert Çapar

Öğretimin planlanmasıyla öğretimin kalitesi yükseltilebilir; öğretim hedeflerine ulaşılabilir. İlkokulda da öğretim
planlanmalıdır. Zira ilkokul eğitimi gelecekteki öğrenimin ve başarının temelini teşkil etmektedir. Bu çalışmanın
amacı, Kırşehir’deki sınıf öğretmenlerinin öğretimi planlama yeterliklerine ilişkin algılarını tespit etmektir. Nicel
olan bu araştırma, tarama modellidir. Araştırmanın evrenini, 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda, Kırşehir’in
bütün ilçelerinde görev yapmakta olan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. 300 öğretmen, olasılıklı örnekleme
yöntemlerinden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile çalışmaya dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak
araştırmacı tarafından geliştirilen “Öğretimi Planlama Yeterlik Algısı Ölçeği (ÖPYAÖ)” kullanılmıştır. Araştırmada
veri analizi süreci devam etmektedir. Araştırma sonunda sınıf öğretmenlerinin öğretimi planlama yeterlik algı
düzeyleri ve öğretimi planlama yeterlik algılarının cinsiyet, yaş, mesleki kıdem ve eğitim düzeyi değişkenlerine
göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği tespit edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmenleri, öğretimi planlama, yeterlik algısı.

ÖĞRETMENLİĞE İLİŞKİN TUTUMUN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN YORDANMASI

Fikret Gülaçtı

Bu çalışmanın amacı, Eğitim Fakültesi öğrencileri ile Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı (PFESP)
alan bireylerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının cinsiyet, mezun olup olmama, mezuniyet yılı, öznel iyi
olma ve sürekli kaygı açısından değerlendirilerek aralarındaki varsa ilişkilerin ve yordayıcılıklarının ortaya
çıkarılmasıdır.
Çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılı Erzincan Üniversitesinde okuyan veya mezun olanlar ile daha
önce Erzincan Üniversitesinden PFESP’na devam eden veya mezun olan 322 (111 erkek ve 211 kız,) öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği, Öznel İyi Oluş Ölçeği
ve Sürekli Kaygı Envanteri kullanılmıştır. Veriler internet yoluyla toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre öznel
iyi olma ve sürekli kaygının öğretmenliğe ilişkin tutumu anlamlı olarak yordadığı (p<0,05), cinsiyetin, mezuniyet
durumu ve mezuniyet yılının ise öğretmenliğe ilişkin tutumu yordamadığı (p>0,05) bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen yeterlilik algısı, öznel iyi olma, sürekli kaygı
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ÇOCUKLUK ÇAĞI RUHSAL TRAVMALARI VE ETKILERI

Doç. Dr. Nurten Sargın
Necmettin Erbakan Üniversitesi PDR
Büyümesi ve gelişimi canlılar arasında en zor olan insan yavrusu, büyüme ve gelişme süreci içerisinde doğum
öncesi ve sonrası dönemlerde birçok güçlükle karşılaşmaktadır. Çocukların karşılaştıkları güçlüklere örnek
olarak; temel ihtiyaçları karşılanmaması, savaş, çatışma, göç yaşamaları veya cinsel istismara maruz kalmaları
verilebilir. Bunlar çocukların gelişimlerini engellemekte ve ne yazık ki etkileri yaşam boyu sürebilmektedir.
Gerçekte çocuklar tarih boyunca bu ve benzeri travmatik yaşantılara maruz kalmışlardır ve günümüzde de
çocuklara yönelik istenmeyen davranışlar devam etmekte ve engellenememektedir. Türkiye’de çocukluk çağı
ruhsal travmaları ile ilgili az sayıda araştırmaya rastlanmaktadır. Yapılan bu çalışma ile çocukluk çağı travmaları,
kısa ve uzun dönem etkilerinin neler olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışma nitel araştırma
yöntemlerinden doküman inceleme yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada literatür taramasından elde edilen
bilgilere yer verilmiş ve bu bilgiler ışığında tartışma yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çocukluk, Ruhsal Travma, Etki

TÜRK HALI SEKTÖRÜ İHRACATINDA MARKALAŞMA: GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞi

Tuğçe Nzlı BİLGE
Mustafa METE
ÖZET :. Firmalar rakiplerine karşı avantaj elde etmek ve piyasadaki yerlerini korumak için pek çok alanda
kendilerini yenileyip geliştirmişlerdir. Son yıllarda firmalar özellikle markalaşmaya çok fazla önem verdikleri
görülmektedir. Dış pazarlar, tehditleri ve fırsatları bünyesinde barındırmanın yanı sıra ulusal sınırlarla
yetinmeyerek tüm dünyada adından söz ettirmek isteyen firmaların riskleri göze alarak zorlu rekabet ortamı
içerisine girdikleri tespit edilmiştir. Markalaşma üzerine ülkemizdeki çalışmaların sayısının oldukça yetersiz
olduğu, özellikle halı sektöründe ise daha az olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Türk ekonomisinde önemli bir
yere sahip olan halı sektörü ihracatında markalaşmanın etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda Gaziantep ilinde faaliyet göstermekte olan ve ihracat yapan halı firmaları üzerinde çalışma
gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya toplam 50 firma dahil edilmiştir. Veriler anket yöntemiyle elde edilmiştir.
Çalışmadan elde edilen verilerin analizi SPSS 16.0 programı ile yapılmıştır. Yapılan analizler neticesinde bir
marka adı altında ihracat yapan firmaların ihracat performansının daha yüksek olduğu, Turquality desteği alan
firmaların son 3 yıllık ihracat ve satış performansının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Halı Sektörü, Markalaşma, İhracat, Türkiye Ekonomisi
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KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI VE ETİK İLİŞKİSİ

Öğretim Görevlisi Ferrah Nur Dündar
K.L.Univesitesi Grafik Tasarımı
Okutman Ayfer Tanış
K.L.Üniversitesi Yabancı Diller
Öğretim Üyesi Özge Tuçe Gökalp
K.L.Univesitesi Hukuk
Kurumsal sosyal sorumluluk şirketlerin daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için gönüllülük esasına dayalı
katkıda bulunmalarıdır. Bu kavramın ortaya çıkması Toplum beklentilerinin değişmesi , şirketlerin itibar
oluşturma çabaları ve tüketicinin reklama bakış açısının farklılaşmasıyla içiçedir. Kurumsal sosyal sorumluluk
kavramı, değişen dengeler ve değerler nedeniyle tekrar sorgulanmaktadır. ‘ Toplumdan aldığını topluma geri
vermek ve işletmenin faaliyetlerinde toplum yararını gözetmesi anlayışı ‘’ kurumların imajlarını oluşturmada ya
da imajlarındaki olumsuzlukları yok etmek için kullandıkları bir yöntem midir? Bu çalışmada: sosyal sorumluluk
kavramı, nasıl ortaya çıkıp biçimlendiği, etik olarak ele alındığında nasıl sorgulandığı örnekler üzerinde ele
alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Etik, Kurumsal itibar.

REKLAMDA DEĞİŞEN KADIN İMGESİ ÖRNEĞİ: H&M REKLAM İLETİSİ

Öğretim Görevlisi Ferrah Nur Dündar K.L.Üniversitesi Grafik Tasarım
Öğretim Üyesi Özge Tuçe Gökalp K.L.Üniversitesi Hukuk
Okutman Ayfer Tanış K.L.Üniversitesi Yabancı Diller

Yazılı ve görsel basında ve reklamlarda günümüz reklam iletilerinde kadın imgesini geleneksel cinsel rollerle
verildiği ve kadınların hep ikinci sınıfa konulmuş olduğunu ve cinsiyetçi bir dille öne çıkarıldığına sıkça
rastlanılmaktadır. Kadınlar genellikle ya edilgen, korunmaya muhtaç ve mağdur bir konumdadır.
Feminizm ile birlikte yeni kadın imgesinde değişiklikler olmuştur. Kadınların özgürleştiği ve cinsiyet rollerine
ilişkin sterotiplerin ortadan kalktığı, kadının baskılanmasını toplumun temel çelişkisi olarak kavrayan bir dünya
görüşü hakim olmuştur. Kültürel değişiklikler, kültürel ideolojilerdeki yenilikleri, bireyselliği, , özgürlüğü ve
kadının cinselliği konusundaki ahlâki tabuların yıkılmasını ön plana çıkarmış, kadın-erkek imgelerinin daha
eşitlikçi bir biçimde vermeye başlamıştır. Toplumsal gerçeklikler değiştikçe yeni yaşam biçimleri dolayısıyla bu
şablonların da hedef kitleye reklamlar yoluyla benimsenmesi sağlanmıştır. H&M reklamlarında kadın imgesi,
izlenen seyir edilen ve cinsel olarak algılanan obje algısının aksine, seçilmeyi beklemeyen, seçen, hayatına kendi
istediği gibi yön veren kadın imgesi şeklinde verilmiş geleneksel reklamdan ayrılmıştır. Reklam toplumsal
değerleri ve idealleri de değiştirirken dönüştürürken yeni yaşam biçimleri de oluşturmaktadır. Böylece kültürel
kodlar ve roller dönüştürücü gücünü, H&M reklamı ile izleyiciye vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kadın, feminizm, reklam
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MARKET SEKTÖRÜNDE ÜRÜNLERİN YERLEŞİMİ ÜZERİNE GENETİK ALGORİTMA TABANLI BİR OPTİMİZASYON
UYGULAMASI

Öğretim Görevlisi Onur Cömert
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enformatik Bölümü
Öğretim Görevlisi Kemal Adem
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Ticari piyasalarda oluşan rekabet ortamının zorluklarına rağmen ürün yerleşimini ideale yakın yapabilen
işletmeler büyümeye devam etmektedir. Günümüzde büyük veri kümeleri üzerinde geleneksel algoritmalar ile
doğru çözüme ulaşmak zaman performansı açısından oldukça zorlaşmıştır. Bunun yerine doğanın işleyişinden
esinlenen sezgisel algoritmaların kullanılması oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışmada, bir perakende
işletmenin ürün gruplarının müşteriyi maksimum düzeyde marketi dolaşmasını sağlayacak şekilde uygun
reyonlara yerleştirilmesini amaçlayan genetik algoritma tabanlı bir optimizasyon uygulaması geliştirilmiştir.
Uygulamada bunun için daha önceden marketlerin veri tabanında kayıtlı olan veriler kullanılmıştır. Bu
verilerden ürünler arasındaki birliktelik değerleri elde edilmiştir. Birliktelik, x ürünü ile y ürününün kaç defa
birlikte satın alındığı bilgisidir. Bu bilgiye dayalı olarak bilgisayar programı ile bir uygulama geliştirilmiştir. Bu
uygulama, iki ürün arasındaki birliktelik değeri ne kadar fazla ise o ürünlerin maksimum uzaklıktaki reyonlara
yerleştirilmesini amaçlamaktadır. Böylece, bu ürünleri alacak olan müşterilerin mağazayı maksimum düzeyde
dolaşması hedeflenmiştir. Bu şekilde, işletmelerin daha fazla satış yapmasını sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: genetik algoritma, reyon yerleşimi, optimizasyon, market sektörü

OKUL YÖNETİCİLERİNİN MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN UNSURLAR

Yrd. Doç. Dr. Sinan Yalçın

Eğitim kurumları canlı organizmalara benzer. Varlıklarını devam ettirebilmeleri örgütsel amaçları
gerçekleştirebilmelerine, bir başka ifade ile etkili olmalarına bağlıdır. Eğitim kurumlarının özelliklede okulların
etkili olabilmesi etkili yöneticilerin varlığı ile mümkündür. Etkili yöneticiler olarak okul yöneticilerinin okulu
yönetme sürecinde sergileyeceği performans okulu amaçlarına ulaştırmada önemli bir etkiye sahiptir. Okul
yöneticisi, çalışanların motivasyonunu arttırarak, onların örgüte olan bağlılıklarını sağlayarak, okulu çalışanlar
için yaşam alanına dönüştürerek okulun amaçlarına ulaşmasına katkı sağlayabilir. Bir okul yöneticisinin
çalışanlarının okulun amaçları etrafında birleşmelerini sağlayabilmesi öncelikle kendi motivasyonundan geçer.
Hiç şüphe yoktur ki okul yöneticileri okulu yönetirken birbirinden farklı sorunlar ile karşılaşmaktadırlar. Bu
bağlamda okul yöneticilerinin beklenen davranışları yerine getirmelerinde, karşılaştıkları sorunlara çözüm
getirmelerinde kendi motivasyonlarının yüksek olması gerekir. Okul yöneticilerinin motivasyon etkenleri kurum
içi ve kurum dışı unsurlardan kaynaklanıyor olabilir. Bu çalışmada okul yöneticilerinin motivasyon etkenlerinin
kurum içinden ve kurum dışından gelen etkilerin neler olduğu araştırılmak istenmiştir. Bu nedenle araştırmada
nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Erzincan ilinde görev ilkokul, ortaokul ve lise
müdürleri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Okul Yöneticisi, Eğitim
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A STUDY ON THE MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY IN MUSEUMS USING THE HISTOQUAL MODEL

Assoc. Prof. Dr. Şafak Ünüvar
Lect. Olcay Özışık Yapıcı

The main mission of tourism enterprises is to provide a quality service for their visitors and this quality is
assessed by the consumers who receive this service. Museums are one of the places where touristic services
are provided. This study aims to measure the service quality in museums and determine which aspects of the
perceived service quality stand out. As a measuring tool, the study used the HISTOQUAL scale, developed by
Frochot and Hughes (2000). The study included the people who visited the museums in Samsun city center
(n=400). The scale and each different factor of the scale were separately tested on reliability and validity, using
the exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis. In data analysis, Mann-Whitney-U and Kruskal
Wallis tests were performed to determine whether there was a difference among different aspects of the
perceived service quality according to central tendency measurements, basic determining statistics and
demographic variants. The data were analyzed using the SPSS 21.00 and AMOS 22.00. As a result of the study, a
five-dimension structure was found out with regards to the perceptions of the customers on service quality. It
was found that the service was judged to be medium-level by the visitors. While the concreteness and
accessibility dimensions had the highest mean value, the availability dimension had the lowest. It was also
observed that there existed certain differences among groups according to certain demographic factors.
Keywords; Perceived Service Quality, Museums, HISTOQUAL Scale, Customer Satisfaction

İLETİŞİM BECERİSİ GELİŞTİRMEDE KULLANILABİLECEK YÖNTEMLER

Yrd. Doç. Dr. İlkay Keser
Akdeniz Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Arş. Gör. Gülşah Acar
Akdeniz Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Sağlık alanında hizmet verecek olan meslek gruplarında etkili kişiler arası ilişkiler ve iletişim kurma, yardım etme
ve danışmanlık gibi becerilerin de öğretilmesi önemlidir. Lisans eğitimi süresince müfredat programları
içerisinde öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik farklı dersler yer almaktadır. Ancak bu derslerin
çoğunlukla teorik ve sınırlı sürede yer aldığı görülmektedir. Bu bağlamda bu derleme çalışması, ülkemizde ve
dünyada iletişim becerisi kazandırmada kullanılan farklı yöntemleri gözden geçirerek, iletişim becerilerini
öğretmede farklı yöntemlerin kullanılmasını teşvik edici olmak amacıyla yapılmıştır. Konuyla ilgili literatür
taraması güncel veritabanlarından “iletişim becerisi geliştirme”, “beceri eğitimi”, “iletişim becerisi öğretim
yöntemleri” kelimeleri kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen makaleler gözden geçirilerek
iletişim becerisi geliştirmede kullanılan yöntemler incelenmiştir. Yapılan literatür incelemesinde, iletişim
becerisi geliştirmeye yönelik çalışmalarda yapılandırılmış eğitim programlarının uygulandığı göze çarpmaktadır.
Bu programlar içinde, teorik anlatımın yanı sıra çeşitli alıştırmalarla (yazılı olarak verilen bazı durumlara sen ve
ben dili ile tepki verme v.b.) katılımlı öğrenim yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Literatürde iletişim
becerisi eğitiminde demonstrasyon, rol play, probleme dayalı öğrenme, yaratıcı drama, simülasyon, film izleme
gibi çeşitli yöntemlerin kullanıldığı görülmektedir.İlgili çalışmalarda, farklı yöntemlerin kullanılmasının iletişim
becerisi geliştirmede etkili olduğunu ortaya koyan bulgular elde edilmiştir. Çalışmalarda farklı öğrenim
teknikleri kullanılarak verilen eğitimin sonucunda, öğrencilerin empatik beceri düzeylerinin daha gelişmiş
olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca iletişimi engelleyen ve geliştiren kavramlarla ilgili izletilen filmlerin,
öğrencilerin iletişim becerilerinin olumlu yönde gelişmesine katkı sağladığı belirtilmektedir. Sonuç olarak, etkili
kişilerarası ilişkiler kurmak için, sağlık alanında eğitim veren kurumlarda teorik derslerin yanı sıra öğrenmeyi
destekleyici çeşitli yöntemlerle, iletişim becerilerinin farklı ve kalıcı biçimde geliştirilmesine katkı sağlanacağı
düşünülmektedir.
Keywords; iletişim, beceri geliştirme, eğitim yöntemleri
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CARBONATED DRINK CONSUMPTION FOR ADOLESCENT

Saime Kucukkomurler
Cafer Ergan
Husne Demırel
The purpose of this thesis to determine the consumption of the carboneted drinks in adolescents and examine
the factors influencing the consumption of carboneted drinks. The data were collected using a questionnaire.
At the same time, a Tanita device was used to determine the BMI (Body Mass Index) values and also a Caliper
device was used to determine the percentage of body fat and to measure the upper arm skinfold thickness. By
using the SPSS package program, number, percentage, average, standard deviation, minimum and maximum
values were obtained in evaluating the values. Chi-square test was used to compare the data. Participants
generally consume carbonated drinks between meals. As long as carbonated drink consumption increases in
male students, it was detected that the upper arm skinfold thickness has also increased. The consumption of
flavored cola and fruit soda was observed more in male students. The consumption of soda pop and energy
drinks are also higher in male students. It has been detected that the frequency of having a headache in
students consuming carbonated drinks are higher. The desire to eat sugary foods continuously has been
observed more in female students. As long as the age of the participants increases, it has been determined that
they consume carbonated drinks more in summer months and it has been found significiant statistically.
Therefore, training must be given to students in adolescence studying at all levels and their parents about
carbonated drinks and their effects on the body. School canteens and places that sell food and drinks around
schools must be inspected and it should be maintained that sales of carbonated drinks to students in
adolescence be reduced to a minimal level.
Anahtar Kelimeler: carbonated drink, consume, adolescent, health

THE STUDY OF TEENAGER’S SELF-ESTEEM IN TERMS OF ACADEMİC FOCUS OF CONTROL,
EDUCATİON STRESS AND SCHOOL BURNOUT

Mustafa Uslu
Selçuk Üniversitesi

The purpose of the present study is to determine whether teenagers’ academic focus of control,
education stress and school burnout levels predict their self-esteem at a statistically significant level
or not. The research is conducted in general scanning model and the sample of the study consists of
620 high school students (296 girls and 324 boys). The scales that are used to collect the data are as
follows: Self-Esteem, Academic Focus of Control, Education Stress and Secondary School Burnout.
Findings show that, academic focus of control, education stress and school burnout are important
predictors of self-esteem.
Keywords: self-esteem, academic focus of control, education stress and school burnout
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EFFECTS OF MODIFIED DRIED VINASSE ON MILK QUALITY AND CARCASS CHARACTERISTICS IN RUMINANTS

Prof.Dr. Sakine Yalçın
Ankara University, Veterinary Faculty Department Of Animal Nutrition
Prof.Dr. Suzan Yalçın
Selçuk University, Veterinary Faculty Department Of Food Hygiene And Technology
This study was conducted to determine the effects of modified dried vinasse (ProMass) originating from bakers
yeast production on milk quality and carcass characteristics in ruminants. Therefore two experiments were
made. In the first experiment twenty multiparous Holstein cows were allocated to two groups. ProMass was
used at the levels of 0 and 40 g/kg in the concentrate feeds. The levels of fat, lactose and urea nitrogen in milk
were not significantly affected with the usage of ProMass. Milk protein percentages were significantly
increased with ProMass usage. In the second experiment the effects of dietary modified dried vinasse on
carcass characteristics were determined after 24 weeks feeding. Forty five steers were randomly allocated in
three groups with 0, 40 and 80 g/kg ProMass in concentrate feeds. ProMass supplementation had significant
reductions of the heart and pelvix fat weights whereas the dressing percentages and the other carcass
characteristics remained unaffected. As a conclusion, the use of modified dried vinasse can be considered as a
safe and an attractive protein source due to having positive effects on milk protein in lactating cowsand
promoting fat utilization in steers under field conditions.
Keywords; Modified dried vinasse, lactating cow, steers, milk quality, carcass characteristics

ÖĞRENCİLERİN ERASMUS PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: ADNAN MENDERES
ÜNİVERSİTESİ MESLEK OKULLARI BİR ÇALIŞMA

Hakan Silitalay
Esra Aksoy
İsmail Mert Özdemir

Avrupa Birliği çerçevesinde kurulan Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarında hayat boyu öğrenme ve
ortak bir avrupa oluşturmak için kurulmuştur. Program yükseköğretim kurumları arası uluslarlarası öğrenci
değişimini desteklemektedir. Erasmus programı sayesinde, öğrenciler kendilerini geliştirmek için çeşitli eğtim ve
kültürel imkanlara sahip olmaktadırlar. Ancak bu fırsattan yararlanabilmek için herşeyden önce programla ilgili
bilgi ve ilgiye sahip olunması gerekmektedir.
Araştırmanın amacı, meslek yüksek okulunda okuyan öğrenciler arasında Erasmus Programının bilinirliğinin
ölçülmesidir. Uygulama Adnan Menderes Üniversitesi meslek yüksek okulu öğrencileri arasında yapılmıştır.
Araştırma anket sorularına verilen cevapların SPSS 16 programına girişi ve sonuçların yorumlanması ile
yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Erasmus program, erasmus awareness, european Union, Avrupa Birliği
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TURIZM SEKTÖRÜNDE MEVSIMLIK ÇALIŞMA ŞEKLININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI UYGULAMALARINA ETKILERI

Bengü Yalçın
Prof. Dr. Hakan Pekey

1980'li yıllar ile birlikte Türkiye'de diğer hizmet sektörüleri gibi turizm sektörü de gilişim göstermiştir. Hizmet
sektörlerinde temel gereklilik emeğe dayanmakta, bu nedenle çalışan istihdamı ve iş sürekliliği önem
kazanmaktadır. Sektörün diğer bir özelliği ise yoğunlukla yaz aylarında artış gösteren iş kapasitesi nedeniyle
dönemsellik göstermesidir. Mevsimlik yapılan işlerde belirli dönemde tam randıman ile çalışma yapılarak diğer
dönemlerde çalışan sayısının azaltımı yoluna gidilmesi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışan farkındalığı
oluşturmak yönünde zorluklar ortaya çıkarmaktadır.
Bu araştırmanın amacı, mevsimlik ve kadrolu çalışan gruplarında iş sağlığı ve güvenliği algısının incelenmesidir.
Araştırmanın örneklemi Antalya bölgesinde faaliyet gösteren dört konaklama işletmesinde görev alan toplam
200 çalışandır. Kadrolu ve mevsimlik çalışanlar 100'er kişilik gruplar şeklinde ayrılmaktadır. Konaklama alanının
tercih edilmesinin sebebi turim sektöründe çalışanların yaklaşık olarak %50'sinin alanda çalışmalarındandır.
Araştırmada örnekleme yöntemi ile anket uygulanmıştır. Anket dört bölümden oluşmakta, ilk kısımda
demografik özellikler, diğer bölümlerde ise örgüt kültürü, mevsimlik istihdam ve iş sağlığı ve güvenliği
uygulamalarına bakış irdelenmiştir. Anket toplam 45 soru/yorumdan oluşmakta, 1 yorum sadece mevsimlik
çalışanlar tarafından cevaplanmaktadır.
Anket çalışması sonuçlarına göre, turizm sektöründe kadrolu çalışanların % 70 oranında turizm alanında eğitimli
olduğu, iş kazaları ve tehlikeli durumların önlenmesinde eğitimin önemine daha çok inandıkları görülmüştür.
Mevsimlik çalışanlar %64 oranında operasyonel departmanlarda emek-yoğun çalışırken, kadrolu çalışanlar %61
oranında diğer destek bölümlerde(Muhasebe, Misafir İlişkileri, Ön Büro, Satın Alma vb.) görev almaktadır.
Operasyonel departmanlarda kaza riskinin yüksek olması nedeniyle mevsimlik çalışanlar daha yüksek oranda iş
kazası yaşamakta, bu sebeple kişisel koruyucu donanım kullanım bu çalışan grubunda daha yüksektir. İşletmede
yürütülen iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına(denetim, prosedür, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin
çalışmaları, riskin bilinirliği, önlem alma, çalışan katılımı) kadrolu çalışanlar daha yüksek oranda farkındalık
göstermiştir.
Sektörde mevsimsellik yaklaşımının aşılması, işe başlangıç aşamasında verilen eğitimlerin geliştirilmesi ve görsel
uyarıların artırılması farkındalığı olumlu şekilde etkileyecektir.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Mevsimlik İstihdam, İş Sağlığı ve Güvenliği, Örgüt Kültürü, Anket.
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DISSOLUTION BEHAVIOR OF TINCAL IN ASETIC ACID SOLUTIONS

Dr. F. Tuğçe Şenberber
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı Ve Güvenliği
Arş.Gör. Meral Yıldırım
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği
Yüksek Kimya Mühendisi Nevin Karamahmut Mermer
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği
Doç. Dr. Emek Möröydor Derun
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği
Boron minerals are known as the complexes of boron with other metal elements such as sodium, calcium and
magnesium. Tincal ore (Na2B4O7.10H2O) is the most common boron mineral in boron reserves. Boric acid
(H3BO3) is one the commercial form of borates, and it is generally produced with the leaching process of boron
minerals in acidic solutions. The aims of this study are to examine the dissolution behavior of tincal in acetic
acid solutions, and to present an alternative process to produce boric acid. In order to investigate the effective
parameters for the dissolution mechanism of tincal in acetic acid solutions, the concentration of solution,
reaction temperature and particle size were selected as experimental parameters.
Keywords; Dissolution, Tincal, Acetic acid, Dissolution mechanism

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLİNCİ

Öğr. Gör. Dr. F. Tuğçe Şenberber
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı Ve Güvenliği
İsg Teknikeri Zeynep Diktaş
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı Ve Güvenliği
Öğr. Gör. Duygu Kaya
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı Ve Güvenliği
Öğr. Gör. Sibel Şanlıtürk
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı Ve Güvenliği
İş sağlığı ve güvenliği (İSG); işletme içerisinde uygun güvenlik önlemlerinin alınması, gerekli iyileştirilmelerin
yapılması, çalışanlara ihtiyaç duyulan donanımların sağlanması ve uygun eğitimin verilmesi gibi adımları içeren
bir süreçtir. İSG’nin temelini oluşturan ve sürdürülebilirliğini sağlayan nokta ise iş sağlığı ve güvenliği bilincinin
benimsetilmesidir. Çalışma ortamlarında meydana gelen tehlikeli davranışların nedenleri dikkatsizlik ve
umursamazlık gibi kişisel kusurlar, eğitim yetersizliği, iş – işçi uyumsuzluğu ve fiziki çevredeki uygunsuzluklar
şeklinde sıralanabilir. Tehlikeli davranışların azalmasında İSG bilincinin rolü büyüktür. İSG bilincinin oturmadığı
çalışma ekiplerinde personel kendini güvende hissetmemekte ve performanslarında düşüş meydana
gelebilmektedir. Bu sebeple İSG bilincinin benimsenmesi güvenli ve sağlıklı ortamın sağlanıp, kurallarının
uygulanabilmesi açısından önemlidir. Hazırlanan bu çalışmada anket çalışması yoluyla kaba inşaat çalışanlarında
iş sağlığı ve güvenliği bilinci gelişiminin incelenmesi hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İSG Bilinci, Gelişim, Eğitim
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SINIF TEKRARI YAPAN VE YAPMAYAN LISE ÖĞRENCILERININ BENLIK SAYGILARI VE ERGEN ÖZNEL IYI
OLUŞLARININ; AKADEMIK TÜKENMIŞLIĞI, AKADEMIK KONTROL ODAĞI, EĞITIM STRESLERI AÇISINDAN
INCELENMIŞTIR.

Doç. Dr. Mustafa Uslu
Osman Okumuşoğlu
Bu çalışmada, sınıf tekrarı yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin benlik saygıları ve ergen öznel iyi oluşlarının;
akademik tükenmişliği, akademik kontrol odağı, eğitim stresleri açısından incelenmiştir. Bu amaçla sınıf tekrarı
yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin benlik saygıları ve ergen öznel iyi oluşlarının; akademik tükenmişliği,
akademik kontrol odağı, eğitim stresleri açısından farklılıkları, sınıf tekrarı yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin
benlik saygıları ve ergen öznel iyi oluşlarının; akademik tükenmişliği, akademik kontrol odağı, eğitim stresleri
açısından farklılıklarına göre sınıf tekrarı yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin benlik saygıları ve ergen öznel
iyi oluşlarının; akademik tükenmişliği, akademik kontrol odağı, eğitim stresleri açısından farklılıkları, öğrencilerin
benlik saygıları, ergen öznel iyi oluşları, akademik tükenmişlikleri ve akademik kontrol odakları arasında ilişkin
varlığına cevaplar aranmıştır.
Araştırma kapsamında verileri elde etmek için “ Benlik Saygısı Ölçeği (BSÖ)”, “Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği (
EÖİOÖ)”, Ortaöğretim Öğrencileri İçin Okul Tükenmişliği Ölçeği (OÖİOTÖ)”, Akademik Kontrol Odağı Ölçeği
(AKOÖ)”, Eğitim Stresleri Ölçeği (ESÖ)”, araştırma grubuna ait demografik ve akademik bilgileri elde etmek için
hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” tek bir formda toplanarak sınıf tekrarı yapan 340, sınıf tekrarı yapmayan 340
toplamında 680 öğrenciye uygulanmış ancak yapılan incelemede uygun bir şekilde doldurulmamış formlar
değerlendirmeye alınmamış ve istenilen şekilde tamamlanmış 620 ölçek formu analize dahil edilmiştir.
Araştırma grubunu oluşturan 620 öğrencinin sınıf tekrarı yapmayan 310 öğrencinin % 54.83 ( 170) kız, 45.17
(140 ) erkek, sınıf tekrarı yapan 310 öğrencinin % 36.12 (112) kız, % 63.88 (198) erkektir. Sınıf düzeylerine göre
öğrencilerin sınıf tekrarı yapan % 8,06’sının (25) onuncu sınıf, %32,58’nin on birinci sınıf, % 59,35’nin on ikinci
sınıf, sınıf tekrarı yapmayan öğrencilerin % 30,64’nin (95) dokuzuncu sınıf, % 33,87’si (105) onuncu sınıf, %
35,48’i (110) on birinci sınıf ve uygulama yapılan öğrencilerin toplamının % 45,48 ‘si (282) kız, 54,52’si (338)
erkektir.
Bu çalışma sonucunda; Lise öğrencilerinin benlik saygıları ile akademik tükenmişlik, akademik kontrol odağı ve
eğitim stresi alt boyutları düzeyleri arasındaki ilişki arasında not kaygısı, çalışma baskısı, iş yükü, özbeklent, içsel
kontrol odağı, ergen öznel iyi oluşları ile akademik tükenmişlik, akademik kontrol odağı ve eğitim stresi alt
boyutları düzeyleri arasındaki özbeklenti, çalışma baskısı, iş yükü, dışsal ve içsel kontrol odağı, eğlenme
gereksinimi, okulda yetersizlik, ders çalışmama, aile kaynaklı tükenmişlik, ödev yapmama düzeylerinde anlamlı
fark bulunmamıştır. Diğer alt boyutlarında anlamlı fark bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sınıf tekrarı yapma ve yapmama, benlik saygısı, ergen öznel iyi oluş, akademik tükenmişlik,
akademik kontrol odağı, eğitim stresi.
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INVESTIGATION OF ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS AND REFLECTIVE THINKING LEVELS OF
MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES

Engin Köstekçi
Öğr. Gör.Dr. Mehmet Yavuz
Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Matematik
Abdulhamit Kurupınar
This study is on the investigation of entrepreneurship characteristics and reflective thinking levels of
mathematics teacher candidates. Entrepreneurship is one of the highly discussed topics in recent years. The
increment of the importance of entrepreneurship is closely related with being vital function in terms of
economic and social development. This is very important in terms of contribution to the literature of the study.
In this study, which used quantitative research method expressed as “the research approach that was in the
past, describes a situation existing at that time or aims to identify”, is used. The universe and sample of this
study are generated by 355 students of mathematics teaching in faculties of education at the Kastamonu
University and Bartın University. At the result of this study, entrepreneurship characteristics, reflective thinking
levels, the relation between the entrepreneurship characteristics and the reflective thinking levels of
mathematics teacher candidates, and how entrepreneurship characteristics is determined according to the sex,
department and classification.
Keywords; Entrepreneurship, Reflective Thinking, Mathematics Teacher Candidates

SECONDARY SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS’ TEACHING-LEARNING ACTIVITIES WHEN TEACHING
GEOMETRY

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Yavuz
Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Matematik

This study aims to determine how secondary school mathematics teachers arrange and apply geometry
learning-teaching activities and also what kind of approaches they use about student’s learning. Data of this
study has collected via semi-structured interviews with 45 mathematics teachers who are working at secondary
schools in Konya. Findings are analyzed in three basic headings: how teachers start to teach geometry
concepts, how they arrange activities and how they evaluate student’s learning. It is found out that teachers
usually start to geometry concepts with visual figures and examples of daily life and also history of the studied
concept. In addition, they also tend to do activities in the course book with students. It has been also
determined that mathematics teachers mostly use project, performance works and traditional tests during
evaluation of students.
Keywords; mathematics education, geometry teaching, learning-teaching activities
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IN VİTRO ANTIOXIDANT ACTIVITY OF NEW SYNTHESIZED BENZIMIDAZOLE-RUTHENIUM-(II) COMPLEXES

Yrd. Doç. Dr. Neslihan Şahin
Cumhuriyet Üniversitesi Kimya
Yrd. Doç. Dr. Serap Şahin Bölükbaşı
Cumhuriyet Üniversitesi Biyokimya
ABSTRACT: Free radicals are highly reactive short-lived compounds that are capable of reacting with organic or
inorganic molecule which is one or more unpaired electrons in the outer shell.(1). Reactive oxygen species
cause damage DNA and membrane by attack to lipids in cell membrane, proteins in tissue, enzymes,
carbohydrates and DNA. [2-4]. Benzimidazole is an important structure for discovery of drugs and medical
biochemistry. Benzimidazole derivatives containing different substituents attract attention because of a several
biological features such as antibacterial anticancer, antitumor, antimicrobial and antifungal activity [5-7]. In this
study, it was synthesized and characterized new Ru(II)-N-coordinated metal complexes. These complexes are
(RuCl2(p-cymene)(N-(2-methoxyethyl)benzimidazole), 1 (RuCl2(p-cymene)(N-(2-ethoxyethyl)benzimidazole), 2
and (RuCl2(p-cymene)(N-(2-chlorobenzyl)benzimidazole), 3. Then, it was determined in vitro total antioxidant
activity and antioxidant activities of the synthesized metal-complexes. It was found that the quantities of the
total antioxidant activity of metal-complexes increased by the order of 2, 3 and 1. Because of decreasing IC50
values indicated that growing antioxidant activity, DPPH radical scavenging activity of complex 1, which has
lower IC50 value, greater than complex 3. IC50 values haven’t seen for complex 2 for DPPH. It was observed
that hydroxyl radical scavenging properties of complexes incresed 3, 2 and 1 respectively. It was found that
superoxide radical scavenging activity of complexes increased by the order of 2, 1 and 3. Table 1. IC50
concentration values %50 inhibiting DPPH, Hydroxyl and Süperoxide radicals of compounds and standarts) IC50
(μg/mL) Compound DPPH Hydroxyl Superoxide 1 75.4 ± 1.73 5.12 ± 2.16 35.01 ± 0.71 2 - 8.06 ± 0.03 75.81 ±
1.74 3 94.7 ± 2.14 8.41 ± 0.17 25.51 ± 1.90 BHT 1.54 ± 0.13 0.22 ± 0.10 0.254 ± 0.09 BHA <0.5 ± 0.07 0.17 ± 0.09
- It was found that newly synthesized Ru (II)-azole complexes have significant antioxidant activity against DPPH,
hydroxyl and superoxide radicals. Key words: Benzimidazole; Ruthenium; Antioxidant Activity
Keywords; Benzimidazole; Ruthenium; Antioxidant Activity.
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKULA BAĞLILIKLARININ, OKULDA YAŞADIKLARI EĞİTİM STRESLERİ VE
ÖZERKLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Coşkun Arslan
İsmail Öztürk
Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin okula bağlılıklarının, okulda yaşadıkları eğitim stresleri ve
özerklikleri açısından incelenmesidir. Çalışma 230’u kız ve 269’u erkek olmak üzere 499 ortaokul öğrencisi
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında, Okula Bağlılık Ölçeği, Eğitim Stresi Ölçeği ve Ergen
Özerklik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikleri, Pearson momentler çarpım
korelasyonu ve aşamalı regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; bilişsel bağlılık ile çalışma
baskısı, ders yükü ve beklentiye karşı umutsuzluk arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur.
Bununla birlikte bilişsel bağlılık ile davranışsal özerklik ve duygusal özerklik arasında pozitif yönde anlamlı ilişki
olduğu ortaya çıkmıştır. Duygusal bağlılık ile çalışma baskısı, ders yükü ve beklentiye karşı umutsuzluk arasında
negatif yönde anlamlı ilişki olduğu, duygusal bağlılık ile davranışsal özerklik arasında ise negatif yönde anlamlı
ilişki bulunmuştur. Davranışsal bağlılık ile çalışma baskısı ve beklentiye karşı umutsuzluk arasında negatif yönde
anlamlı ilişki olduğu, davranışsal bağlılık ile davranışsal özerklik arasında ise pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu
ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin okulda yaşadıkları eğitim stresleri ve özerkliklerinin ölçek alt boyutları ve
çeşitli düzeylerde okula bağlılığı anlamlı düzeyde açıkladığı ortaya çıkmıştır Keywords: ortaokul öğrencisi, okula
bağlılık, eğitim stresi, özerklik
Anahtar Kelimeler: ortaokul öğrencisi, okula bağlılık, eğitim stresi, özerklik

AFFECTING THE HIGH SCHOOL PREFERENCES OF IMAM-HATIP HIGH SCHOOL (IHHS) 9TH GRADE STUDENTS
POST-SECONDARY SCHOOL AND THEIR EXPECTATIONS FROM IHHS

Abdulhamit Kurupınar
Engin Köstekçi
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Yavuz
Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Matematik

Imam-hatip high schools have continued their existence in order to educate religious officials since the
establishment of Turkish Republic. The number of students of these schools varies and expectations of the
students who attend these schools change according to the time. In Turkey, although the high school education
is optional up to 2012, the high school education has been necessary for the people after this date with the
decision taken by the Turkish Grand National Assembly (TGNA). Also with this decision, “coefficient barrier”
that applied to the Imam-hatip high school students at the entrance to the university, has been removed. Thus,
demands for Imam-hatip schools have increased. The universe and sample of this study are generated by 164
students in Bartın Anatolian Imam-Hatip High School and Bartın Nene Hatun Girl Anatolian Imam-Hatip
High School. A questionnaire which prepared by the researchers has been applied these students in order to
identify their problems and expectations. The data obtained through the survey has been analyzed with SPSS
16.0 For Windows Packet Program.
Anahtar Kelimeler: Imam-hatip high schools, high school preference, expectation, problem
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İSVİÇRE SCHWİNGEN GÜREŞLERİ VE TÜRK YAĞLI GÜREŞLERİ BAĞLAMINDA KÜLTÜR ÖRÜNTÜLERİ

Yrd. Doç.Dr Fatih Uslu
Akdeniz Üniversitesi
İnsanlık tarihi hep bir mücadele içerisinde geçmiştir. Kabil’in Habil’i öldürmesi ile başlayan devinme günümüze
kadar çeşitli evreler geçirse de hep devam ede gelmiştir. Mücadelenin şartları ve şekli değişse de insanların
birbirlerini alt etme duygusu hiç değişmemiştir. Güreş, kelime manası itibariyle mücadele, yarış ve savaş gibi
anlamları içerisinde barındırdığından eskilerde savaş öncesi hazırlık sporu olarak da yapılmıştır. Gerek Türk Yağlı
Güreşleri olsun, gerekse Almanların çoğunlukta yaşadıkları bölgelerde ve İsviçre’de yapılan Schwingen Güreşleri
olsun çıkışları itibariyle nomadic bir spordur. Yüzyıllar öncesinde çoban sporu olarak çıkan ve günümüzde milli
sporlar haline dönüşen bu iki güreş çeşidi de barındırdıkları ortak paydalar itibariyle sağlık ve spor sosyolojisi
için önemli kültür taşıyıcıları olmuşlardır. Kültürlerarası etkileşim açısından son derece önem arz eden bu
çalışma, gerek Türk milli kültürü gerekse İsviçre’nin ulusal yapısının oluşmasına katkı sağlayan İsviçre ulusal
kültürü açısından oldukça önemlidir. Türk Yağlı Güreşleri’nin uluslar arası arenada daha iyi tanınması açısından
da bu tür kıyaslamalı çalışmaların kıymeti harbiyesi yüksektir.
Anahtar Kelimeler: Güreş, Schwingen, Yağlı Güreş, Kültür, Sosyoloji.

İNSAN FİGÜRÜNÜN RESİM SANATINA GİRME SÜRECİ VE PABLO PİCASSO’NUN RESİMLERİNDE FİGÜRÜN
ETKİSİ

Tülay Hartavi

İnsan ilk varoluşundan günümüze zihinsel yapısıyla sürekli gelişim gösteren tek canlı olmuştur. İçinde yaşadığı
toplumun her çağına uyum sağlamış inançlarına, kültürüne göre şekillenebilen insan bu değişkenliği sanatında
da göstermiştir. Usta bir heykeltıraşın elindeki kil misali sürekli şekillenmiştir. Kimi zaman sanatçı tinsel
duyuşuyla kendini toplumdan soyutlamışsa da toplum-sanat diyalektiğiyle yaşamın merkezine konumlanmış ve
böylece sanatçı yine kendini kendiyle anlatmaya çalışmıştır.
Bu çalışmanın amacı; sanatı icra eden insanın kendini resim sanatına figür olarak yansıtması, dönemlerine göre
ifade edilme şekilleri kısaca açıklanmaya çalışılmış. Figürün gelişimsel sürecinin resimdeki etkileri ve sanatın
dahi çocuğu Pablo PİCASSO’nun resimlerinde nasıl yorumlandığı incelenmiş, Picasso’nun figürü çizgisel, renksel
ve dokusal ifade etme biçimleri açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Picasso, Resimde Dönemler, Resimde figür
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FİRMALARIN YEŞİL LOJİSTİK UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİLERİN İNANCI

Elif Betül Yalçı

Çevre kirliliği dünyadaki en büyük problemlerden birisi haline gelmiştir. Bu nedenle çevre kirliliği ile ilgili sadece
yönetim kademesinde bulunan kişiler değil dünya üzerinde yaşayan herkes sorumluluk almalıdır. Gelişen
tüketici bilinci ile beraber tüketicilerin çevreye karşı duyarlılığı artmaktadır. Buna paralel olarak birçok işletme
çevreye duyarlı tüketicilere yönelik pazarlama politikaları yürütmektedir. İşletmelerde lojistik süreçlerin
olmadığı bir faaliyet alanı yok denecek kadar azdır. İşletmelerin işleyişlerinde lojistik faaliyetler zaman ve
maliyet açısından büyük önem taşırlar. İşletmelerin lojistik faaliyetlerini yürütürken çevreye en az zarar verecek
yöntemleri araştırmak ve bu yöntemleri uygulamak yeşil lojistik faaliyetleri olarak adlandırılır. İşletmeler yeşil
lojistik faaliyetlerini uygularken çevreye en az zararı vermeyi amaçlarlar. Aynı zamanda yeşil lojistik faaliyetlerini
uygulayarak çevreye duyarlı müşteriler için bir pazarlama faaliyeti yürütmüş olurlar. Bu noktada gerçekleştirilen
yeşil lojistik faaliyetlerinin tüketicilere inandırıcı gelip gelmediği konusu pazarlama faaliyetleri açısından önem
kazanmaktadır. Yapılan bu çalışmada yer alan sonuçlara ulaşmak için Edirne ilinde 400 tüketiciye ulaşılmıştır.
Araştırma sonucunda firmaların gerçekleştirmiş oldukları yeşil lojistik faaliyetlerinin tüketicilere inandırıcı gelip
gelmediği ile ilgili sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çevre Kirliliği, Tüketici İnancı, Yeşil Lojistik Uygulamaları

AHMED-İ YESEVÎNİN GÖZÜNDEN HALLAC-I MANSUR KISSASI

Prof. Dr. Faruk Çolak
Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı
Asıl adı Ebu’l Mugis el-Hüseyin Bin Mansur el-Hallac el-Beyzâvî olan Hallac-ı Mansur (H.244/857-H.309/922)
yaşadığı dönemde İslamın mistik yönünü oluşturan tasavvufi düşünceye getirdiği yeni yorumlar yüzünden
şiddetli tenkit ve itirazlara uğramış, bu yüzden hayatı trajik bir olayla son bulmuş bir şahsiyettir. Onun bu trajik
sonu halk muhayyilesinde derin izler bırakmış ve bu yüzden Ene’l-Hakk sözü İslam edebiyatlarının en önemli
sembollerinden biri haline gelmiştir. Hallac-ı Mansur’un bu tarjik sonu ve sarf etmiş olduğu sözler, kendisinden
sonra yaşamış sanatçıları derinden etkilemiş ve şiir, roman ve tiyatro gibi eserler konu edilmiştir. Hallac-ı
Mansur kıssasını eserlerine konu eden sanatçılardan birisi de Ahmed-i Yesevî (1093?-1166)’dir. Yesevî, Divan-ı
Hikmet adlı eserinde Hallaç kıssasını müstakil şiirlere konu etmesinin yanında, değişik şiirlerinde de semboller
şeklinde işlemiştir. Bu çalışmada, didaktik edebiyatın en önemli şahsiyetlerinden biri olan Ahmed-i Yesevî’nin
gözüyle Hallac-ı Mansur kıssası ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ahmed-i Yesevî, Hallac-ı Mansur, Ene’l-hakk, aşk dârı, Hikmet
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ŞAH İSMAİL HİKÂYESİNİN SÜLEYMANİYE VERSİYONU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Faruk Çolak
Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı
Şah İsmail hikâyesi Türk halk hikâyeleri içerisinde destan devrinin özelliklerini en çok yansıtan hikâye
olmasından dolayı çok önemli bir yere sahiptir. Batı Türkçesi sahasında oldukça yaygın olan hikâye, aynı
zamanda gayri Müslim ve gayri Türk topluluklar arasında da anlatılmıştır. Bu bağlamda hikâyenin Ermeni ve
Gürcü gibi gayri Türk zümrelerin yanında Gagavuz, Karamanlı ve Karay Türkleri gibi gayri Müslim topluluklar
arasında da tespitleri yapılmıştır. Şah İsmail hikâyesinin Süleymaniye versiyonu, D. M. Mackenzie tarafından
1954 yılında Irak Süleymaniye’de derlenen ve 1962 yılında basılan Kurdish Dialect Studies II başlıklı çalışmanın
5-33. Sayfaları arasında Kürtçe ve İngilizce olarak yer almaktadır. Kürtçe Şak İsmail hikâyesi, gerek şekil gerekse
kahramanların isimleri ve olay örgüsü bakımından diğer versiyonlardan kısmen farklılıklar göstermektedir. Bu
çalışmada Şah İsmail hikâyesinin Türkçe ve Süleymaniye versiyonları arasındaki farklar ile Şah İsmail hikâyesinin
Süleymaniye versiyonunun kültürel kökeni ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Şah İsmail hikâyesi, Süleymaniye, Kürtçe, halk hikâyesi

DEĞİŞEN SANAT, DEĞİŞEN MEKÂN, DEĞİŞMEYEN RUH: TÜRK RESMİNDE SOKAK

Yrd. Doç. Dr. Ferhunde Küçükşen Öner
Bartın Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği
Gündelik yaşam, doğallık, nostalji duygusu, kültürel belleğin saklanması gibi pek çok temsiliyeti olan mekânlar,
sosyo-ekonomik, kültürel değişimleri; toplumların, bireylerin ‘kendilik’ özelliğini görünürleştiren
göstergelerdendir. İnsanın yaşadığı mekânı kurma biçimi onun topluma uyum becerisini gösterdiği gibi
özgünlüğünün bir parçası haline de gelebilir. Toplumların oluşturduğu fiziki yapılanmalar, aidiyet hissinin ortaya
çıkmasına yardımcı olur. Medeniyetin bir göstergeye dönüşmesinin temelinde mekânların yarattığı etkinin payı
yadsınamaz. Bu nedenle mekânlar, somut birer varlık olmalarına rağmen ‘geçmişe özlem, çocukluk; şehir,
mahalle sevgisi’ gibi duygusal etkilenmeleri harçlarında taşır. Mekânlar, bilhassa edebiyat, mimarlık, sinema gibi
sanatların kendilerini ifade etme biçimlerinin asli unsurudur. Resim sanatında da mekân kullanımı neredeyse
‘fon’ ve ‘zemin’ anlayışıyla birleşerek bir zorunluluk haline dönüşmüştür. Yalnızca teknik zorunluluk olmasının
ötesinde mekânın yarattığı duygusal etkilenmelere bağlı olarak tema biçiminde yerini almıştır. Resim sanatında
mekân kavramının, içerisinde duygulanmalar barındıran bir temaya dönüştüğünü gösteren unsurlardan biri de
‘sokak’tır. Resim sanatında sokak; gerçeğin ya da gerçekliğin yarattığı etkinin minimal mekânı olarak yer
almıştır. Soyut, parçalı, duygusal göstergelerin teknik yapılanma ve değişimlerin içtenlik duygusuyla birleştiği
önemli mekânlar olarak bir temaya dönüşmüştür. Hoca Ali Rıza, Nazmi Ziya Güran, Bedri Rahmi Eyüboğlu,
Nedim Günsür, Resul Aytemur, Orhan Umut gibi ressamlar sokak manzaralarının içine yerleştirdikleri yaşam
kompozisyonlarıyla insandan topluma açılan bir pencere olarak gördükleri sokakları, birlikte yaşamanın,
geçmişe özlemin önemli duygusu olarak yansıtmışlardır. Bu bildiride mekân kavramının sokak hayatı ve duygusu
üzerinden etkisine değinilecek, bu etkinin ressamların tuvallerinde teknik ve tematik olarak nasıl yansımalar
bulduğu ortaya koyulacaktır. Böylece özelde sokağın genelde mekânın sanatı etkileme ve sanattan etkilenme
biçimlerine de değinilmiş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mekân, sokak, resim, Türk sanatı
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DETERMINATION OF PHYSICAL ACTIVITY LEVEL REMAINING AN ELDERLY NURSING HOME

Yrd. Doç. Dr. Neslihan Lök
S.Ü Sağlık Bil Fak Psikiyatri Hemşireliği
Dr. Muammer Canbaz
Öğr. Ömer Kulaksız
Öğr. Mehmet Özdemir
Doç.Dr. Sefa Lök S.Ü Spor Bil Fak Spor Sağlık Bil.
The aim of this study is to determine the physical activity levels of elderly living in nursing homes.Methods: This
study was planned as a descriptive relational type. Metropolitan Research was conducted in a nursing home
depends on the municipality. In determining the study sample universe known sampling method was used.
Prevalence is unknown, taking 50% The incidence of the incident, the standard deviation of 5% and 95%
confidence intervals, sampling 117 individuals and has been calculated as a total of 120 individual samples. The
data were collected; individual socio-demographic profile of questioning questionnaire developed by the
researchers evaluated the physical activity levels of older people "International Physical Activity Questionnaire
Short Form" was used for used and chi-square test with the number and percentage distributions for the
evaluation of the data.Results: 46.5% of the elderly women participating in the study, 82.2% of the 65-74 age
group, while 64% are of normal weight. physical activity levels of older people "International Physical Activity"
is determined according to the survey, 32.4% of the inactive, it was found that 67.6% of active minimal.
Compared to physical activity levels and socio-demographic characteristics of the elderly, of 18.3% of women
and men, the difference is inactive 14.1% were found to be statistically significant (x2 = 10.745, p = 0.00). 7.5%
of the normal weight based on body mass index, is more than the 10.8% and the fat of the overweight, which is
inactive in terms of 14.1% in physical activity and the difference was found to be statistically significant (x2 =
42.141, p = 0.00).Conclusions: The results of the study on gender in individuals (being female), age (85 and
older) and BMI (normal weight) showed that the effects of variables such as physical activity levels.
Keywords; Elderly, Physical activity, Nursing home
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DIN PERSPEKTIFINDEN TOPLUMSAL CINSIYET VE KADININ KONUMU

Kübra Küçükşen

Özet: Bu çalışmanın amacı; toplumsal cinsiyet rollerinin oluşmasında dinin rolünün dinlerin kadına bakış açısı ve
kadının konumu zemininde tartışmaktır. Araştırma konusu olan dinler; Hristiyanlık, Yahudilik, İslâm, Hinduizm
ve Budizm olarak belirlenmiştir.
Toplumsal cinsiyet kalıplarının oluşmasında ve meşrulaştırılmasında etkili olan kurumların başında din kurumu
gelmektedir. Tüm sosyal alanları kuşatan ve etkileyen din, modernleşme süreciyle birlikte geleneksel
dönemdeki kadar olmasa da, aileden başlayarak gündelik yaşamda ve hayatın diğer tüm alanlarında kadın erkek
rollerinin yapılanmasında belirleyici olmaktadır. Dinlerin kendi kutsal metinlerinde var olan kadın ve erkek
rollerine farklı bakış açısı ile daha sonra dini öğretilere yansıyan geleneksel ataerkil anlayış ve düşüncelerin
toplumsal yaşamda kadının konumunu ikincilleştirdiği, toplumsal cinsiyet ayrımcılığına katkıda bulunduğu genel
kabul gören bir yaklaşımdır.
Diğer dinlerin kutsal metinlerinde açıkça görülen toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ve kadının eşitsiz konumu İslâm
dini açısından iki zıt zeminde tartışılmaktadır. Birincisi İslâm’ın kadını değersizleştirdiği, ikincilleştirdiğini öne
sürerken, ikincisi, İslâm’ın kadına tarihsel süreçte hiç olmadığı kadar değer verdiğini iddia etmektedir.
Kadın erkek arasındaki rol paylaşımı hak ve yükümlülükte adalet perspektifinden değerlendirilmesi gereken bir
olgudur. Bu çalışmada araştırma konusu olarak seçilen dinlerin kutsal metinlerinden hareketle tüm kültürlerde
var olan kadın-erkek rol paylaşımındaki farklılıklar, dinlerde kadının konumu üzerinden tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, ataerkillik, kutsal dinlerde kadın, toplumsal cinsiyet adaleti

TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMÜN İŞGÜCÜNE YANSIMALARI: BANKACILIK SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK

Öğr.Gör. Dilay Güven
Yrd.Doç.Dr. Benan Yücebalkan

Son yıllarda ülkemiz bankacılığının teknoloji kullanımında artan bir yoğunluk yaşanmaktadır. Bankacılık
sektörüne teknoloji araçlarının uygulanması, geleneksel bankacılık tanımlarını anlamsızlaştırırken bu tanımların
tümüyle yeniden şekillenmesine neden olarak sektöre yeni bir takım yetiler yüklemiştir. Ancak, bankaların bu
teknolojileri alıp uygularken var olan değişimin ne kadar bilincinde oldukları dikkat çekilmesi gereken bir
noktadır. Çünkü bu teknolojilerin uygulanması yalnızca maliyetlerin düşürülmesi ve rekabet için kullanılan bir
yöntem değil, bankacılık felsefesinin ve var olan örgüt kültürlerinin ve işgücü özelliklerinin tamamen
farklılaşmasıdır. Bu olgulardan yola çıkan çalışmanın amacı; bankacılık sektöründe kullanılan teknolojik
uygulamaların işgücü ve örgütsel yapıya yansımalarının geçmiş ve günümüz çerçevesinde değerlendirilmesidir.
Çalışmanın yöntemi, ulusal yazındaki literatür taramasıdır. Teknolojiyi yakından takip etmek bankaların
hizmetlerin maliyetlerini düşürmek bir yana, daha geniş bir yelpazeye yayılmış ürünler sunmalarını
sağlamaktadır. Bu uygulamalar ürünler bazında kredi kartları, ATM, telefon bankacılığı, ev ve ofis bankacılığı,
internet bankacılığı olarak değerlendirilebilir. Bunların dışında, bankacılık uygulamalarının büyük bir kısmında
kullanılan EFT (Elektronik Fon Transfer) sistemi, SWİFT (Dünya Bankalararası Mali İletişim Kurumu), VOIP
(İnternet Protokolü üzerinden iletişim) teknolojileri bankacılık uygulamalarında teknoloji araçlarının
şekillenmesinde önemlidir.. Genel bir sonuç olarak bankacılıkta teknoloji araçlarının kullanılması örgütsel yapıya
yeni bölümlerin eklenmesi ve yeni organların doğmasına, bankalardaki bilgi akış sisteminin standartlaşmasına,
etkinliğin sağlanmasına, aynı işlemlerin tekrarının engellenmesine ve daha kısa zamanda daha fazla işlem
yapılabilmesine, orta düzey yönetici istihdamının azalmasına, yönetiminin sorumluluğunun dağıtılmasıyla her
gruba farklı görev yetki ve sorumluluk verilmesine, maliyetlerin azalmasına ve globalleşmeye imkân
vermektedir. Bu noktadan hareketle çalışmada bankacılık sektöründen bir örnek incelenecek ve Bankacılar
Birliği ile görüşmeler yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Teknolojik dönüşüm, bankacılık, işgücü, örgütsel yapı
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YAPAY SINIR AĞI ILE KIRMA BOMLU VINÇLERIN, BOMLARINI ÇEKME ANINDAKI YÜK TAHMINI

Özkan İnik
Mürsel Önder

Bu çalışmada kırma bomlu vinçlerin bomlarının çekilme esnasında kaldıracağı yük Yapay Sinir Ağı (YSA) ile
tahmin edilmiştir. Tasarım ve üretim aşamasında vinçlerin yük kapasitelerinin hesabı birden fazla parametre ile
gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada parametre olarak, birinci kırma uzunluğu (cm), birinci kırma basıncı (bar),
ana bom basıncı (bar), birinci kırma açısı (derece) ve ana bom açısı (derece) kullanılmıştır. Bu parametreler vinç
üretim uzmanları tarafından belirlenmiştir. Yapılan deneysel test çalışmaları ile vincin belli zaman aralıkları ile
elde edilen parametre değerlerine karşılık kaldırabileceği yük ölçülmüştür. Bu parametreler ile YSA eğitilip test
edilmiştir. Yapılan testler sonucunda, YSA ile vincin yük tahmininin yaklaşık %99 oranında doğru bir şekilde
yapılabildiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: yapay sinir ağları (YSA); kırma bomlu vinçler; moment kontrol

EMI STUDENTS’ TEACHER PREFERENCES IN CONTENT-FOCUSED AND LANGUAGE-FOCUSED COURSES

Ali Karakaş

Recently, there has been a rapid increase in the number of university programs delivered through Englishmedium instruction (EMI) across the world. Turkish higher education institutions, seeking to increase their
global connections and achieve internationalization, have not remained indifferent to the EMI trend. At
present, around 20% of the all undergraduate programs are carried out via English at Turkish higher education.
Against such a linguistic transformation at universities, researchers have, so far, explored the case of EMI from
several windows, ranging from linguistic to cognitive-pedagogical aspects. However, little research has been
done on students’ teacher preferences in EMI settings although researching students’ teacher preferences
have accumulated a bulk of literature in ESL/EFL research and most EMI universities recruit native English
speaking teachers for content courses and language courses. Therefore, this study attempts to explore first
students' perceptions of native and non-native English speaking teachers and second their teacher preferences
in content and language-based courses. The data, gathered through a combination of questionnaires and
interviews with a large group of students from three long-established EMI universities, indicate that overall,
students have a marked preference for native English teachers in language-specific-courses while their
preferences have shifted to non-native English teachers in content-specific-courses for a range of reasons. The
findings shed some light on the factors influencing students’ preferences towards a particular group of teachers
and offer some implications regarding teacher recruitment and the taken-for-granted assumptions about
native and non-native English teachers. The findings also give a glimpse into the concept of language ideology
as a factor decisively affecting students' preferences.
Keywords; English-medium instruction, Teacher preferences, language courses, subject courses, language
ideology
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THE EFFECTIVENESS OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON ADMINISTRATORS’S DECISION MAKING; A STUDY
ON SMALL HOTEL BUSINESSES

Doç. Dr. Abdullah Karaman
Öğr. Gör. Kürşad Sayın
Decision making underpins the basis of managing activities and the effectiveness of the administrators who can
reach the right information fast and on time increases. That the administrators decide the best option by
comparing alternatives can be realized by getting the data truly and fast. Information technologies play an
important role for this situation. Information technologies are used to manage the departments like front
office, accountancy, housekeeping, food and beverage in a productive way in hotel businesses. Although the
number of the small hotels is not few in tourism sector, most of the studies made are on large hotels. This
situation indicates that there is a lack of the evaluation of the subject in terms of small hotel businesses. In this
study what information technologies are used and the perception of the administrators about the effectiveness
of information technologies in the decision making process in small hotel businesses are emphasized. The study
was carried in Silifke which is a touristic region in Mersin province in Turkey. The literature was reviewed and
the questionnaire was prepared in the study. Small hotel administrators were interviewed face to face and they
filled in the questionnaires and their answers were evaluated. Although the administrators accepted that the
information technologies are important in terms of decision making, it is obtained that they do not give enough
importance to the use of information technologies in practice as the result of the study.
Keywords; Information technologies, Decision making, Administration, Small hotels.

BAHÇE-ŞEHİR KAVRAMI VE ANKARA BAHÇELİEVLER SEMTİ ÜZERİNDEN İRDELENMESİ

Arş. Gör. Sena Gülbahar Tuncel
Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü
Arş. Gör. Dr. Zeynep Yeşim İlerisoy
Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü
18.yy endüstri devrimi sebebiyle bütün dünyada yerleşmeler, sosyal ve fiziksel değişim geçirmiştir. Feodal
dünyadan modern dünyaya geçiş başlamış, kırsal alanlardan kentsel alanlara göç hızlanmış ve kentlerdeki
yapılaşma çok kısa zamanda katlanarak artmıştır. Bu hızlı kentleşme sürecinde üst gelir grubundan insanlar
sağlıklı çevrelerde yaşarken düşük gelir gruplu insanlar daha sağlıksız ve kalabalık binalarda yaşamak
durumunda kalmıştır. 19.yy’da kentleşme problemlerine aranan çözümler arasında ‘bahçe şehir’ kavramı ortaya
çıkmıştır. Bu kavram, kentin dışında sorunsuz bir çevre yaratma idealini taşıyan bir kavram olup teorik anlamda
ilk olarak Ebenezer Howard’ın çalışmalarında görülmüştür. Bahsedilen dönemlerde kentleşme problemlerinin
benzerleri başkent ilan edilmesiyle beraber çok fazla göç alan ve nüfusu kısa bir sürede büyük oranlarda artış
gösteren Ankara için de geçerli olmuştur. Bu süreçte hızlı bir yapılanmaya gidilmiş ve çeşitli şehir büyüme
planları oluşturulmuştur. Eski kentteki alanların yetersizliği ve fiyatlarının ani artışı sonucu kenti güney aksına
doğru kaydırma fikri oluşmuş ve ilk kez Lörcher planı ile bahçe şehir kavramı, Ankara için de önerilen bir kavram
olmuştur. Bu çalışma kapsamında da Avrupa odaklı başlayan bu bahçe şehir kavramının, Ankara’nın
kentleşmesini nasıl etkilediğini ve dönüştürdüğünü ortaya koymak amaçlanmıştır. Ankara’nın bahçe şehir
kavramı ile dönüşümü, bu alanda yapılmış ilk girişim olan Bahçelievler Kooperatifi örneği üzerinden ele
alınmıştır. Ankara’nın kentleşmesinde büyük etkisi olan bahçe şehir kavramı ile tasarlanan ve uygulanan
Bahçelievler, tasarım anından günümüze kadar birçok değişim geçirmiştir. Geçirdiği bu değişim, Bahçelievler
konutlarından günümüze ulaşmayı başaran az sayıdaki yapı ile örneklendirilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmanın
Ankara kentleşmesinde bir arşiv niteliği taşıyacağına ve bilinçli kentleşmeye dikkat çekeceğine inanılmaktadır.
Keywords; Ankara, Bahçe-Şehir, Bahçelievler, Konut
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ATATÜRK’ÜN KURDUĞU EĞİTİM SİSTEMİYLE YETİŞTİRİLMESİNİ İSTEDİĞİ YENİ İNSAN TİPİ

Ali Rıza Erdem

Toplumlar "toplumsal devamlılık" açısından yetiştirmek istedikleri insan tipini ve bu insan tipini yetiştirecek
eğitim sistemini önemsemiştir. Atatürk toplumsal devamlılık açısından Türk tarihinde mihenk taşıdır. Gerek
askeri anlamda gerekse de toplumsal hayat anlamında ilkleri başarmıştır. Zorlukların üstesinden gelme,
olağanüstü başarılar, devrim niteliğindeki başlangıçlar, gelecek için paylaşılan vizyon oluşturma deyince akla ilk
Atatürk gelir. Atatürk, toplumsal devamlılık ve Türk milletinin dünya milletleri içerisinde hak ettiği yeri
alabilmesinde eğitim sisteminin ne kadar önemli olduğunun farkındaydı. İçinde bulunduğu toplumumuzun
eğitim sistemini gençliğinden beri eleştirel bir gözle bakmış, gözlemleri ve teşhisleri gelecekte eğitim sisteminde
yapmayı düşündüğü köklü değişiklikler ve yetiştirilmesini istediği yeni insan tipinin nasıl olması gerektiği
konusunda ışık olmuştur. Kurtuluş Savaşı devam ederken 15-21 temmuz 1921'de Ankara'da Maarif Kongresi'ni
toplaması, ülkenin geleceğinde eğitim ve eğitim sistemine ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir.
Cumhuriyetin ilanından sonra yetiştirilmesini istediği yeni insan tipinin belirleyicisi ve bu yeni insan tipini
yetiştirecek eğitim sisteminin kurucusu olmuştur.
Bu çalışmada “Atatürk’ün kurduğu eğitim sistemiyle yetiştirmek istediği yeni insan tipi” irdelenmiştir. Çalışma
alanyazından elde edilen verilerin analizi ve yeniden düzenlenmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada
alanyazından elde edilen veriler, araştırmacı tarafından belirlenen “Atatürk’ün kurduğu eğitim sistemi” ve
“Atatürk’ün yetiştirilmesini istediği yeni insan tipi” alt başlıkları kullanılarak düzenlenmiştir. Veriler,
alanyazından ve internet kaynaklarından elde edilmiştir. Öncelikle elde edilen veriler çalışmanın alt başlıklarına
göre ayrılmış ve analiz edilmiştir. Daha sonra ayrılan ve analiz edilen veriler, çalışmanın alt başlıklarına göre
yeniden düzenlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, eğitim felsefesi, eğitim sistemi, yeni insan tipi

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2016 BİRİNCİ TEOG SINAV SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ'NE
GÖRE İNCELENMESİ

Uzm. Çağrı Güven
Bu çalışmada, 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem 8. sınıf Fen ve Teknoloji dersi Temel Eğitimden Orta
Öğretime Geçiş Sınav [TEOG] sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne [YBT] göre incelenmesi
amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde, 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem 8. sınıf Fen ve Teknoloji dersi
TEOG 1 sınavında bulunan 20 sorudan, 1 soru iptal edildiğinden dolayı 19 soru YBT'nin bilişsel süreç boyutu göz
önüne alınarak analiz edilip sınıflandırılmıştır. Çalışmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın verileri,
dokuman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Soruların bilişsel basamakları Yenilenmiş Bloom Taksonomisi'ne
göre hazırlanan ölçütler dikkate alınarak incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda sınavda yer alan soruların,
anlama % 47,4 ve uygulama % 26,3 düzeyindeki soruların yoğun olduğu, hatırlama %15,8 ve çözümleme % 10,5
az olduğu değerlendirme ve yaratma basamağında ise hiç soru olmadığı saptanmıştır. Bu bulgular ışığında,
birinci dönem TEOG sınavında sorulan soruların daha çok alt düzey düşünme becerisi gerektiren sorular içerdiği
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi, fen ve teknoloji dersi, TEOG
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TÜRKİYEDE DIŞ TİCARETİN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE AMPRİK BİR UYGULAMA

Mustafa Mete
Çalışmada dış ticaretin belirleyicileri ile ilgili daha önce yapılan teorik ve uygulamalı çalışmalar dan elde edilen
sonuçlar incelenmiş ve dış ticareti belirleyen unsurlar analiz edilmiştir. 1990-2011 dönemindeki yıllık verileri
dikkate alınarak dış ticaret dengesi ile dış ticareti belirleyicileri arasında ilişkinin ve etkinin yönünü belirlemek
için birim kök testi, Ko-Entegrasyon testi, kısa dönem Var analizi ve granger nedensellik analizi yapılmıştır.
Yapılan ekonometrik uygulama sonucunda literatürde belirtilen yönde bir sonuca ulaşılmıştır. Dış ticaret
dengesi ile doğrudan yabancı yatırımlar, yurt dışı gelir ve reel döviz kuru ile pozitif yurt içi tüketim ve reel faiz
oranı arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Dış Ticaretin Belirleyicileri, Ko-entegrasyon Testi , Dış Ticaret Dengesi, Türkiye Ekonomisi

TÜRKİYE EKONOMİSİ VERİLERİ KISA ANALİZİ

Pervin Ahu Çerçi
İlknur Külekçi

Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin 2010–2015 yılları arasındaki işsizlik, istihdam, eğitim, nüfus ve milli gelir
verilerinin ikili ve çoklu korelâsyonlar şeklinde incelenmesidir. Bir ülke ekonomisi incelenirken birden fazla veri
dikkate alınıp incelenmelidir. Çünkü ekonomik büyüme ve kalkınma hakkında bir sonuç elde etmek için
kullanılan veriler bazı noktalarda birbirinden ayrışırken bazı noktalarda birbirleriyle kesişmektedir. Özellikle bir
ülke ekonomisi hakkında yorum yapılırken büyüme ve kalkınma kavramları sıklıkça kullanılmaktadır. Büyüme ve
kalkınma kavramları bazen aynı anlamdaymış gibi kullanılsa da aslında birbirinden farklı kavramlardır. Örneğin,
bir ülke ekonomisi yıldan yıla büyürken yoksulluk oranlarında artış oluyorsa bu ülke büyüyor olsa bile aynı
oranda kalkınamıyor demektir. Bu açıklamalar göz önüne alınarak söz konusu çalışmada TÜİK verileri analiz
edilecektir. Böylelikle Türkiye ekonomisi ile ilgili veriler incelenecektir. İnceleme sonucu elde edilen veriler, ilgili
literatüre sunacağı katkılar açısından tartışılacak ve öneriler sunulacaktır.
JEL Kodları: E23, J21, O11
Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, Büyüme, Kalkınma, İşsizlik
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TABU SEARCH METAHEURISTIC FOR TWO-CENTERED DOUBLE TRAVELING SALESMAN PROBLEM WITH TIME
WINDOWS

Mehmet Fatih Demiral
Halil Şen

Traveling Salesman Problem (TSP) has great attention by scientists; therefore it has been widely studied
research area in combinatorial optimization. Although there is quite enough publication on TSP and its
variations, man encounters with less publication upon multiple TSP (m-TSP) and its extensions. It is fairly a new
topic when compared to the other topics related to TSP. One of the accepted research area of m-TSP is double
TSP (d-TSP). In general, d-TSP is a variation of m-TSP in which two salesmen operate in parallel. They start and
end either in a single or two depots. In two-centered version, the problem has two interdependent routes and
so the objectives of salesmen are affected by the interrelation. In the study, an integer programming model for
tcd-TSP with time windows (tcd-TSPTW) has been proposed. The model computes the optimum distances that
traveling salesmen travel as to consider minimizing the total duration of the path. In the application part, Tabu
Search was used to minimize the total duration while exploring the time-window parameters of the proposed
model. Through the exploration, several traveling distances and path durations have been obtained. Besides
that, the optimum values are to be found out during the search. All of the findings in relation to both routes
have been given. Results tell that it can be possible to get various traveling plans of salesmen among which the
one of them is optimum. Also, findings declare about the behaviors of salesmen while minimizing the duration
of the path.
Keywords; Double Traveling Salesman Problem, Integer Programming, Tabu Search, Time Windows

TÜRK KÜLTÜRÜNDE ERKEK ÇOCUKLARDA SÜNNETIN PSIKOLOJIK ETKILERI ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME

Psikolog Mehmet Kavaklı,
Psikolog Fatma Beyza Yeşildaş

Bu çalışmanın amacı Türk kültüründe erkek çocuklara uygulanan sünnetin, erkek çocuklar üzerindeki psikolojik
etkilerinin ilgili literatür çerçevesinde değerlendirilmesidir. Sünnet, dünyada en fazla uygulanmakta olan, penis
başını örten sünnet derisinin çıkarılması olarak tanımlanan cerrahi bir işlemdir. Sünnet, farklı toplumlarda
uygulanıyor olmasına rağmen genel olarak İslamiyet ve Musevilik dinini benimseyen topluluklarda
görülmektedir. Nüfusunun büyük bir çoğunluğu Müslüman olan ülkemizde de sünnet işleminin
gerçekleştirilmesinin başlıca nedeni dinsel geleneklerdir. Bunun yanı sıra Türk kültüründe sünnet, çocukların
erkekliğe adım attığı bir eşik olarak da değerlendirilmektedir. Batıda çocuklar genelde yeni doğdukları dönemde
sünnet edilmektedir. Ülkemizde ise çocuklara farklı yaş gruplarında bu işlem uygulanmaktadır. Literatüre
bakıldığında sünnetin çocuklar üzerinde olumsuz psikolojik etkileri olduğunu belirten çalışmalara
rastlanmaktadır. Ancak ülkemizde sünnet ile ilgili olarak yapılan çalışmalara bakıldığında sünnetin psikolojik
etkilerini inceleyen araştırma çalışmaları olmasına rağmen bunların sayıca az olduğu ve daha çok tıbbi etkileri
üzerine yapılan araştırmalar olduğu görülmektedir. Bu nedenle sünnetin psikolojik etkilerini ele alan çalışmalar
yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Çocukların sünnet edildikleri gelişim dönemleri de önemlidir.
Yapılan çalışmalar incelendiğinde sünnet yaşının son derece önemli olduğu ve özellikle psikanalitik kurama göre
ödipal dönem olarak adlandırılan ve çocukların kastrasyon anksiyetesi yaşadıkları 3-6 yaş arasında yapılan
sünnetlerin olumsuz psikolojik etkilerinin olabileceği düşünülmektedir. Sünnetin olumlu ve olumsuz etkileri ile
hangi yaşta yapılmasının uygun olacağına dair araştırmalar yapılmaya devam etmektedir ancak ortak bir kanıya
varılamadığı görülmektedir. Bu çalışmada da Türk kültüründe sünnet olgusunun psikolojik etkilerinin, doğru
sünnet yaşının ne olabileceğinin ve geleneksel açıdan sünnetin Türk kültüründeki öneminin literatür
çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sünnetin Psikolojik Etkileri, Sünnetin Etkileri, Sünnet, Türk Kültüründe Sünnet
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TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALANINDA YAPILAN BOYLAMSAL DESENLİ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

Ceyhun Ersan

Bu araştırma, Türkiye'de okul öncesi eğitim alanında boylamsal desende yapılan bilimsel çalışmaların (makale,
lisansüstü tezler, projeler) incelendiği doküman analizi eksenli nitel bir çalışmadır. Araştırmanın kapsamı
Türkiye'de okul öncesi eğitim alanında boylamsal desende yapılan 13 adet bilimsel çalışmadan oluşturulmuştur.
Bu bağlamda yaklaşık altı aylık bir süreçte ve 3 farklı zaman diliminde internet taraması yapılmıştır. İnternet
araması sürecinde google; google scholar; Tübitak Ulakbim; Yök Akademik ve YÖK Ulusal Tez Merkezi
aracılığıyla “okul öncesi + boylamsal”, “anasınıfı + boylamsal”, “erken çocukluk + boylamsal” olacak şekilde
tarama yapılmıştır. Anılan bu işlem anahtar sözcüklerin İngilizce olarak da taranması şeklinde tekrarlanmıştır.
Çalışma adı ya da özetinde (tez, makale, proje raporu vb.) herhangi bir şekilde “boylamsal / longitudinal” ifadesi
bulunmayan çalışmalar dikkate alınamamıştır. İngilizce dışında diğer yabancı dilde yayınlanan çalışmalar da
(eğer varsa) kapsam dışında tutulmuştur. Araştırma bulgularına göre 2000 ve 2016 yılları arasında toplamda 13
çalışmaya rastlanmıştır. Anılan bu 13 çalışmanın 11’i ilişkisel tarama modelinde, 2’si deneysel model kullanılarak
yürütülmüştür. Bu araştırma kapsamında ele alınan boylamsal çalışmaların yayın dilleri de incelenmiştir. Buna
göre çalışmaların 6’sı Türkçe ve 7’si İngilizce olarak yayınlanmıştır. Boylamsal desendeki çalışmalarda kullanılan
ölçme araçları incelendiğinde; çalışmaların büyük çoğunluğunda nicel ölçme araçlarından yararlanıldığı, 1
çalışmada hem nicel hem nitel ölçme işleminin uygulandığı, 1 çalışmada sadece nitel ölçme işleminin
gerçekleştirildiği ve 1 çalışmada nicel ölçüm yapılmasına rağmen ölçme araçlarının belirtilmediği anlaşılmıştır.
Bu araştırma kapsamında ayrıca, Türkiye'de okul öncesi eğitim alanında boylamsal desende hiçbir tez
çalışmasının yapılmadığı sonucuna da ulaşılmıştır. Araştırmanın okul öncesi dönemde boylamsal desenli
çalışmaların sayıca yetersizliğine yönelik olarak bir farkındalık yaratabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, Boylamsal desen, Boylamsal desenli bilimsel çalışmalar.

UŞAK ŞARTLARINDA BAZI YEM BEZELYESİ (PISUM SATIVUM L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Osman Yüksel

Bu çalışma, kışlık olarak ekilen bazı yem bezelyesi çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerini belirlemek amacıyla
2014 ile 2016 yılları arasında iki yıl süreyle Uşak koşullarında yürütülmüştür. Tesadüf blokları deneme desenine
göre 3 tekerrürlü olarak yürütülen denemede materyal olarak 7 adet yem bezelyesi (Gölyazı, Kirazlı, Özkaynak,
Taşkent, Töre, Ulubatlı, Ürünlü) çeşidi yer almıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre yem bezelyesi
çeşitleri arasında, yeşil ot verimi, kuru ot verimi, ham protein verimi, ham protein oranı, NDF, ADF ve ham kül
oranları arasında önemli farklılıklar belirlenmiştir. Çalışmada yeşil ot verimi ve ham protein verimi bakımından
Töre çeşidi (3519.5 kg/da, 196.46 kg/da) ön plana çıkarken, en yüksek ham protein oranı ve en düşük NDF oranı
(% 23.43, %36.57) Ürünlü çeşidinde belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen iki yıllık ortalama sonuçlara göre
Uşak ve benzer özelliklere sahip bölgeler için, verim ve kalite unsurları birlikte değerlendirildiğinde Töre yem
bezelyesi çeşidinin daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Yem bezelyesi, çeşit, verim, kalite, NDF
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FARKLI MALÇ UYGULAMALARININ DOMATES BİTKİ VE MEYVE GELİŞİMİ İLE YABANCI OT POPULASYONUNA
ETKISI

Burcu Begüm Kenanoğlu
Derya Öğüt Yavuz
Burhan Dilek

Çalışma farklı malç uygulamalarının Marmara domates çeşidinde bitki ve meyve gelişimi ile yabancı ot
populasyonuna etkisini belirlemek amacıyla Uşak Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Uygulama
arazisinde yürütülmüştür. Bu amaçla malç olarak sıra üzerine siyah polietilen örtü, gri polietilen örtü, kavak
talaşı, buğday samanı, çam talaşı uygulanmıştır. Çalışma süresince el çapası üç defa, Metribuzin (50gr/da)
uygulaması da bir defa uygulanmıştır. Uygulamaların etkinliğinin kıyaslanması amacıyla kontrol parselleri
oluşturularak bu parsellerde herhangi bir yabancı ot mücadelesi yapılmamıştır. Denemeler tesadüf blokları
deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak 12 m2’lik parsellerde yürütülmüştür. Uygulamaların domates bitki
uzunluğu, gövde kalınlığı, dal-çiçek-meyve sayısı, meyve ağırlığı, meyve çapı ve meyve sertlik derecesine etkisi
farklılık göstermiştir. En yüksek bitki boyu ve en kalın gövde çapı siyah polietilen uygulamasından elde edilirken,
ana ve yan dallar siyah ve gri malçta iyi gelişim göstermiştir. Çiçek sayısı ve bana bağlı olarak meyve sayısı da
siyah polietilen örtüde en fazla sayıya ulaşmıştır. Meyve ağırlığı en fazla kontrol parselinden, sertlik derecesinde
ise en yüksek değeri kavak talaşından alınmıştır. Genel olarak en düşük değerler çam talaşından elde edilmiştir.
Deneme alanında 14 familyaya ait toplam 17 yabancı ot türü tespit edilmiştir. Tespit edilen yabancı otlar
içerisinde Xanthium spinosum L. (Zincir pıtrağı), Amaranthus retroflexus L. (Horozibiği), Chenopodium album L.
(Sirken), Convolvulus arvensis L. (Tarla sarmaşığı), Sorghum halepense (L.) Pers. (Kanyaş, Geliç) yaygın olarak
görülen türler olmuştur. Yapılan uygulamaların yabancı otların % kuru ağırlığı üzerine etkinliği
değerlendirildiğinde ilk sayımda yalnızca kontrol uygulaması istatistiki olarak diğer uygulamalardan farklı
bulunurken, ikinci ve üçüncü yabancı ot sayımlarında kontrol ve herbisit uygulaması diğer uygulamalardan
istatistiki olarak önemli bulunmuş olup yapılan diğer uygulamalarda yabancı ot kontrolünde % 85 ve üzeri etki
sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Domates, Malç, Yabancı ot kontrol

SOME PLANT PROPERTIES INTERACTIONS AND L-DOPA CONTENT OF FABA BEAN (VICIA FABA L.) THAT
DIFFERENT SOWING TIME

Nurdogan Topal
Hatice Bozoglu

The study was carried out in Turkey's Samsun ecological conditions. The total of 26 genotypes (four of which
cultivars) and two different sowing time (winter and early spring) were used in experiment that was conducted
in a randomized block design with three replications. Winter sowing was made in November 2010 and spring
sowing was made in March 2011. Winter and spring sowings effects were examined for biological yield, pod
number, grain yield, protein content of the leaves, flowers and fresh fruit and L-Dopa (it is a metabolite used in
the treatment of Parkinson's disease) content of the leaves, flowers and fresh fruit. L-Dopa content was
determined by HPLC. The t-test was used for comparison of sowing times. According to t-test biological yield (t
= 23.19 **), pod number (t = 15.54 **), grain yield (t = 21.752 **), crude protein content in leaves (t = 8.052 **)
and the L-Dopa content in fruit (t = 3.801 **) were found with very significant differences regarding the sowing
time and winter sowing came to the fore. Protein content of flowers (t = 7.58 **), protein content of fruit (t =
2.91 **), L-Dopa content of leaves (t = 2,831 **) and L-Dopa content of flowers (t = 5, 54 **) came to the fore
for the spring sowing. When the results were evaluated, winter sowing seemed to be more advantageous than
spring sowing.
Keywords; Faba bean, Sowing time, L-Dopa, Yield components.
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ÖĞRETMENLERIN TEKNOSTRES DÜZEYLERINI DÜŞÜRMEYE YÖNELIK ÇÖZÜM ÖNERILERI

Yrd. Doç. Dr. Y. Levent Şahin
Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Teknolojik gelişmeler, sağladığı kolaylıklar sayesinde her alanda etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Son yıllarda
eğitim alanında da özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri araçları yoğun bir şekilde eğitim sürecine entegre
edilmeye çalışılmaktadır. Bu süreçte liderlik ve kullanım şekline yön veren öğretmenler önemli rol
oynamaktadır. Özellikle son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çok sayıda proje (Temel Eğitim Projesi,
Intel Gelecek için Eğitim Projesi, MEB İnternete Erişim Projesi, ThinkQuest Eğitim Portalı, Yazarlık Yazılımları
Projesi) yapılmıştır. Nihai olarak gündemde olan FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi)
Projesi ile de eğitim sisteminin işleyişinde yoğun teknoloji kullanımı gerekliliğinden dolayı öğretmenlerden
yoğun bir teknoloji kullanımı beklenmektedir. Ancak bu beklenti öğretmenler açısından bazı olumsuzlukları da
beraberinde getirmektedir. Bunlardan biri de teknoloji kaynaklı stres yani teknostrestir.
Teknostres teknoloji kullanımının bir bedeli olarak tanımlanmaktadır. Bir başka tanımında ise; yeni teknolojilere
sağlıklı bir şekilde başa çıkamamaktan dolayı oluşan modern bir adaptasyon rahatsızlığı olarak tanımlanırken
diğer bir tanımında ise teknolojik cihazları kullanmakta çok sık veya sürekli bir başarısızlık durumunda oluşan
panik ve stres, teknostres olarak adlandırılmaktadır Kullanıcılar bilgisayarla çalıştıkları zaman adrenalin
seviyeleri yükselirken, baş ağrısı, kalp krizi, sindirim problemleri, sinirlilik, uykusuzluk, astım, kas gerilmesi, kalp
hızı ve kan basıncının artması gibi ve nadir durumlarda da diyabet ve kanser gibi belirtiler göstermektedirler.
Araştırma kapsamında alan uzmanlarından öğretmenlerin teknostreslerini çözmek için çözüm önerileri
istenmiş, tüm boyutlar incelenerek teknostres için özellikle belirli başlıkların ön plana çıktığı görülmüştür. Bu
kapsamda nitel yöntemle desenlenen araştırmaya uzman olarak PDR ve eğitim teknolojisi alanlarının her
birinden 15 olmak üzere toplam 30 öğretmenden (12 kadın, 18 erkek) görüş alınmıştır. Uzmanlar,
öğretmenlerin eğitilmesi veya bilinçlendirilmesi, teknik destek hizmetinin sunulması, uygun ortamların
sağlanması ile doğru teknoloji entegrasyon politikalarının izlenmesi şeklinde öneriler getirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmenler, Teknostres, FATİH Projesi, Teknoloji Entegrasyonu.
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KAMU İŞLETMECİLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN, PERFORMANSA DAYALI ÜCRETLENDİRME SİSTEMİNİN TÜRK KAMU
PERSONEL YÖNETİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ

Serdar Vural Uygun
Günümüzde yaşanan siyasal, sosyo-kültürel ve teknolojik değişime paralel olarak kamu yönetim anlayışını
şekillendirmeye başlayan “kamu işletmeciliği” anlayışı, kamu hizmetlerinin “etkin ve etkili” olmasını
amaçlamaktadır. Kamu yönetiminin özel şektör işletme ilkelerine dayalı olarak düzenlenmesi ile vatandaşa
verilecek kamu hizmetlerinin daha rasyonel biçimde belirlenmesi, kamu kurumlarının belirlenen bu hizmetler
doğrultusunda yeniden teşkilatlandırılması ve bu kamu hizmetlerini sunacak personelin verimliliğinin artırılması,
bu anlayışın hedefleri olarak sayılabilir. Bu doğrultuda personelin alacağı ücretin, ortaya koyduğu hizmetin
nicelik ve nitelik bakımından değerlendirilmesiyle belirlenecek olan performansla doğrudan bağlı hale
getirilerek verimliliğin artırılması amacına yönelik uygulamalar üretilip uygulanmaktadır. Bu uygulamaların etkin
ve etkili biçimde yürütülebilmesi için öncelikle siyasi etki ve kaygılardan uzak biçimde mevcut personel
değerlendirme sistemlerinin analizleri yapılmalıdır. Uygulanacak sistem, Türk kamu yönetiminin karakteristik
özellikleri ile uyumluluk düzeyi ve kamu yönetim kültürümüz açısından olumlu ve olumsuz yönleri büyük bir
dikkatle ortaya konularak belirlenmelidir. Ayrıca uygulanacak performansa dayalı ücret sisteminin mümkün
olan en yüksek oranda bütçeden pay ayrılmak suretiyle çeşitlendirilecek mali teşvik araçları ile desteklenmesi
sağlanmalıdır. Anahtar Kelimeler: kamu işletmeciliği, performans değerlendirme, ücret, kamu personel
yönetimi ABSTRACT: Today, experienced political, socio-cultural and began to shape the understanding of
public administration in parallel with technological change "public management" concept of public services
"aims at the efficient and effective". More rational determination of public services provided to citizens by the
regulation on the basis of private sector business principles of public administration, defined public institutions
in the reorganization of the service line and increasing the efficiency of the staff that will offer public services,
considered as the objectives of this approach. The cost of staff will in this direction, which will be determined
by evaluating the service revealed that in terms of quantity and quality practices for performance directly
connected to bringing it aims to increase efficiency produced and applied. These applications primarily for the
conduct of efficient and effective personnel evaluation systems analysis away from political influence and
concerns should be made available in the format. Be applied to the system with the characteristic features of
Turkish public administration and public management the level of compatibility in terms of Culture laid out
with great attention to the positive and negative aspects should be determined. Also be applied to
performance-based wage system to be varied by leaving a share of the budget at the highest possible rate
should be supported with financial incentive tools. Key Words: public management, performance evaluation,
remuneration, public personel management.
Keywords; kamu işletmeciliği, performans değerlendirme, ücret, kamu personel yönetimi
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTAPLARINDA BALKAN SAVAŞLARI NASIL ELE ALINIYOR?

Doç. Dr. Hakan Akdağ
Doç. Dr. Selahattin Kaymakcı

20. yüzyıl gerek Dünya Tarihi gerekse Türk Tarihi açısından son derece önemli olayların cereyan ettiği bir yüzyıl
olmuştur. Özellikle Türk Tarihi açısından 1900’lü yılların başları ve ardından yüzyılın ilk çeyreğine kadar geçen
süre içerisinde meydana gelen olayların etkilerinin günümüze kadar geldiği görülmektedir. Bu olaylardan biri de
Balkan Savaşları’dır. Balkan Savaşları 1912-1913 yıllarında, Balkan Devletleri (Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan,
Yunanistan vb.) ile Osmanlı Devleti arasında yapılan iki savaşı kapsamaktadır. Bu savaşlar sonucunda Osmanlı
Devleti hem fiziki açıdan geniş bir coğrafyayı hem de sosyolojik açıdan yüzyıllardır Türk hâkimiyetinde olan bir
bölgeyi kaybetmiş ve oradaki soydaşlarımızdan birçoğu yurtlarını terk etmek zorunda kalmışlardır. Bununla
birlikte Balkanlarda ve Batı Trakya’da yaşayan Türklerin karşılaştığı sorunlar günümüz Türk dış politikasını
etkileyen ana gündem maddeleri arasında olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda Balkan Savaşları ve
sonuçlarının geleceğin Türkiye’sini inşa edecek olan öğrencilere öğretilmesi son derece önem arz etmektedir.
Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretim programı ve ders kitaplarında Balkan Savaşları’nın yerini ortaya
koymaktır. Araştırmada nitel metodoloji kapsamında doküman inceleme kullanılmıştır. Veri kaynağı olarak Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının yanı sıra 2015-2016 eğitimöğretim yılında bakanlık tarafından okullarda okutulması önerilen ders kitapları; Balkan Savaşları ile ilgili
öğrenme alanı, ünite, kazanım, etkinlik, kavram, beceri ve değerler açısından incelenmiştir. Araştırma verilerinin
içerik analiziyle çözümlenmesine devam edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Öğretim Programı, Ders Kitabı, Balkan Savaşları.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI İLE HUKUK VE ADALET DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ
BİRBİRLERİYLE ÖRTÜŞME DURUMUNUN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Selahattin Kaymakcı
Doç. Dr. Hakan Akdağ

Sosyal bilgiler dersi tam manasıyla Türk Eğitim-Öğretim Sistemi içerisindeki yerini 20. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren almıştır. İyi vatandaş yetiştirmeyi bir ideal olarak benimseyen ders 1968 öğretim programıyla birlikte
okul öğretim programlarına entegre edilerek ilk ve ortaokul düzeyinde öğretilmeye başlanmıştır. Takip eden
süreçte 1980 sonrasında ders Sosyal Bilgilerin yanısıra Milli Tarih, Milli Coğrafya ve Vatandaşlık Bilgisi adları
altında öğretilmiş, 1998 öğretim programıyla Sosyal Bilgiler ile Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi şeklinde iki
ayrı ders olarak ilköğretim okullarında okutulmaya başlanmıştır. 2003 yılında Milli Eğitim’de başlanan
paradigma değişimiyle ders Sosyal Bilgiler adı altında bütünleştirilmiş, vatandaşlık bilgisi konuları ara disiplin
olarak öğretim programı içerisinde eritilmiştir. 2012 yılında ise sosyal bilgiler dersine temel eğitimde yeni bir
ders eklenmiştir. Bu dersin adı Hukuk ve Adalet’tir. Hukuk ve Adalet, 03 Aralık 2012 tarihinde Adalet Bakanlığı
ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından imzalanan protokolle okutulması kararlaştırılan bir ders olup dersin öğretim
programı 2013 yılında geliştirilmiş, aktif olarak ortaokullarda seçmeli ders olarak okutulmaya da 2013-2014
eğitim-öğretim yılıyla birlikte başlanmıştır. Sosyal bilgiler içeriği itibariyle hukuk biliminden yararlanmakta ve
öğrencileri hukuk okuryazarı olarak yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Hukuk ve Adalet de öğrencilerin temel
hukuk kavramlarına ilişkin anlayışlarını ve hukuk bilinçlerini geliştirmek istemektedir. Bu noktada her iki dersin
amacı ve bu amaç doğrultusunda ele aldığı içerik örtüşmektedir. Bu araştırmanın amacı Sosyal Bilgiler Dersi
Öğretim Programı ile Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı kazanımlarının birbirleriyle örtüşme durumunu
belirlemektir. Araştırmada nitel metodoloji kapsamında doküman inceleme kullanılmıştır. Veri kaynağı olarak
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ile Hukuk ve Adalet Dersi
Öğretim Programı kazanımları benzerlik ve farklılıklar açısından incelenmiştir. Araştırma verilerinin içerik
analiziyle çözümlenmesine devam edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Hukuk ve Adalet, Öğretim Programı, Kazanım.
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I. DÜNYA SAVAŞI’NDA FRANSIZLARIN KAŞ KAZASI BASKINI

Yrd. Doç. Dr. Kerim Sarıçelik

I. Dünya Savaşı boyunca Karadeniz’de Ruslarla mücadele eden Osmanlı donanmasının Akdeniz’e çıkamaması
Anadolu’nun batı ve güney sahillerini İtilaf Devletleri donanmalarının tehdidine açık bir hâle getirmişti. Nitekim
bundan yararlanan düşman, stratejik gördüğü yerleri zaman zaman bombardıman etmiş ya da Rumlarından
oluşturduğu çeteler yardımıyla kıyı yerleşimlerine baskınlar düzenlemiştir. Bu baskınlardan en dikkate değeri 26
Ocak 1916 tarihinde Fransızların gerçekleştirdikleri Kaş Kazası baskınıdır.
Fransızlar Kaş’ın hemen karşısında bulunan Meis Adası’nı 28 Aralık 1915 tarihinde işgal ederek askeri bir üs
hâline getirmişlerdi. Burada silahlandırdıkları ve Fransız üniforması giydirdikleri Rum çetesini de yanlarına alarak
bir kruvazör ve iki tarassut teknesiyle sabah erken vakitte aniden kazayı basmışlar ve kontrolü ele
geçirmişlerdir. Fransızlar başta mevki kumandanı olmak üzere askerlerden ve sivil ileri gelenlerden 115 kişiyi
esir alarak tekrar Meis’e dönmüşler, Rum çetesi de kazayı yağmalamıştır. Bu baskının gerçekleşmesinde Kaş’ta
yaşayan yerli Rumların rolü olduğu anlaşıldığından kıyılarda bulunan ve düşmanla işbirliği yapma ihtimali
bulunan Rumların iç bölgelerde ikamet ettirilmesi kararı alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: I. Dünya Savaşı, Fransızlar, Rum çeteleri, Kaş Kazası

ÇEVRIMIÇI GIZLILIK OKUR YAZARLIĞI ÖLÇEĞI’NIN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI VE PSIKOMETRIK
ÖZELLIKLERININ İNCELENMESI

Prof. Dr. Seher Balcı Çelik
Uzman Psikolojik Danışman Nezir Ekinci

Bu çalışmanın amacı internet kullanımında veri korunumu ile ilgili tutumları ölçmeye yönelik güncel ihtiyaçları
karşılayan güvenilir ve geçerli bir Türkçe ölçme aracı ortaya koymaktır. Bu amaçla Masur, P. K. ve ark. (2015)
tarafından geliştirilen Çevrimiçi Gizlilik Okur Yazarlığı Ölçeği Türk kültürüne uyarlanmıştır. Araştırmanın çalışma
grubu Konya şehir merkezinde öğrenim gören ve uygun örneklem yöntemiyle seçilen 215 lise öğrencisinden
oluşmaktadır. Türkçe’ye uyarlama sürecinde dil geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuş ve dil geçerliği
sağlandıktan sonra ölçeğin Türk kültüründe model uyumunu belirlemek için doğrulayıcı faktör analizi kullanılmış
ve ölçeğin dört faktörlü yapısının model uyum indekslerinin iyi düzeyde olduğu bulunmuştur. Araştırmadan elde
edilen bulgular doğrultusunda Çevrimiçi Gizlilik Okuryazarlığı Ölçeği Türk kültürüne uygun olduğu, güvenirliği ve
geçerliği olan bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi, Gizlilik Okuryazarlığı
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ERGENLERİN BEDEN İMGELERİ İLE KARŞI CİNSLE İLİŞKİDE SOSYAL YETKİNLİK BEKLENTİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Prof. Dr. Erdal Hamarta
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık
Uzm. Psk. Danış. Sami Kırteke
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

Bu araştırmanın genel amacı lise öğrencilerinin beden imgeleri ile karşı cinsle ilişkide sosyal yetkinlik beklentisi
arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma, 2014–2015 eğitim-öğretim yılında Konya ilindeki çeşitli liselerde
öğrenim gören 639 lise öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin beden imgelerini belirlemek amacıyla
geçerlilik, güvenirlilik çalışması Hovardaoğlu (1993) tarafından yapılan “Vücut Algısı Ölçeği”, karşı cinsle ilişkide
sosyal yetkinlik beklentisini belirmek amacıyla “Karşı Cinsle İlişkide Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği (Ünlü,
2004)” ve kişisel ve ailesel özelliklere ilişkin bilgi edinmek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel
Bilgi Formu” kullanılmıştır.
Karşı cinsle ilişkide sosyal yetkinlik beklentisi ölçeğinin alt boyutlarının cinsiyet ve karşı cinsten yakın arkadaşlık
durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığını analiz etmek için bağımsız gruplar için t-testi, kız ve erkek
öğrencilerin ayrı ayrı karşı cinsle ilişkide sosyal yetkinlik beklentisini, alt boyutlarını ve beden imgesini yordayıp
yordamadığını analiz etmek için Tek Yönlü Varyans Analizi ve beden imgesinin karşı cinsle ilişkide ilişkiyi
başlatabilme, sürdürebilme ve bitirebilme düzeylerini yordayıp yordamadığını analiz etmek için Çoklu Doğrusal
Regresyon Testi kullanılmıştır.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, karşı cinsle ilişkide, ilişkiyi başlatabilme ve sürdürebilme konusunda
erkeklerin, kızlardan daha yüksek puan aldıkları görülmektedir. Ayrıca karşı cinsle ilişkide, ilişkiyi
sonlandırabilme konusunda kızların erkeklerden daha yüksek puan aldıkları görülmektedir.
Bunun yanı sıra karşı cinsle ilişkide, ilişkiyi başlatabilme ve sürdürebilme konusunda karşı cinsten yakın arkadaşı
olan öğrencilerin olmayan öğrencilere göre daha yüksek puan aldıkları görülmektedir. Ayrıca karşı cinsle ilişkide,
ilişkiyi sonlandırabilme konusunda karşı cinsten yakın arkadaşı olmayan öğrencilerin olan öğrencilere göre daha
yüksek puan aldıkları görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Beden İmgesi, Çıkma-Flört, Karşı Cins, Sosyal Yetkinlik Beklentisi, Yetkinlik Beklentisi.
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POLYA’NIN PROBLEM ÇÖZME AŞAMALARIYLA MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN 4.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN
MATEMATİK PROBLEMİNİ ÇÖZME BAŞARISINA ETKİSİ
Pelin Kösece Loğoğlu
Doç. Dr. Lütfi Üredi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2012 matematik öğretim programının vizyonunda; “Hayatında matematiği
kullanabilen, problem çözebilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen, ekip çalışması yapabilen, özgüven
duyabilen ve matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren bireyler yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır”
ifadesi yer almaktadır. Yine aynı programda matematik eğitiminin genel amaçlarında; “Problem çözme
stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir” ifadesi yer
almaktadır. Bu ifadeler ülkemizde matematik eğitiminde problem çözme becerisine ve matematiğe yönelik
olumlu tutum geliştirmeye önem verildiğini göstermektedir. Matematik yalnızca matematiksel bilgi elde
edilebilecek değil birtakım becerileri de geliştiren bir dünyadır. Üstelik bu beceriler kişilerin hayatları boyunca
kullanmaları gereken becerilerdir. Bu becerilerden problem çözme becerisi bireylerin küçük yaşlarda kazanarak
hayatlarının her aşamasında kullanabilecekleri bir beceridir ve bu beceri matematik öğretimi kanalıyla
kazandırılabilmektedir. Ülkemizde kullanılan İlköğretim matematik ders kitapları incelendiğinde, ders
kitaplarındaki matematik yapma sürecinin Polya (1957)’nın öne sürdüğü dört aşamalı problem çözme süreciyle
örtüştüğü görülmektedir. Yıllardır ilkokuldan itibaren problem çözerken öğrencilerin kullanması gerektiği
belirlenen bu dört aşamalı süreç okullarda tam anlamıyla uygulanmakta mıdır?, Eğer uygulanıyorsa öğrenciler
gerçekten problem çözme becerisini kazanabilmekte midir?, Öğrencilerin problem çözme başarılarının istenen
düzeyde olmaması ile bu sürecin bir ilişkisi var mıdır? Bu sorulara cevap bulmak amacıyla bu araştırmada
Polya’nın problem çözme aşamalarıyla matematik öğretiminin ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin matematik
problemini çözme başarılarına etkisi çeşitli değişkenler de ele alınarak incelenmiştir. Çalışmada araştırma
yöntemi olarak “ön test- son test kontrol gruplu desen” yarı deneysel olarak kullanılmıştır. Yarı deneysel
desenlerde kişilerin deney ve kontrol gruplarına gönderilmesinde rastgele dağılımın kullanılmadığı bir deney
yaklaşımı vardır. Ancak katılanların olabildiğince benzer nitelikte olmalarına özen gösterilir. Araştırmaya katılan
öğrenciler 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Adana ilinde iki devlet ilkokulunda okuyan 4.sınıf öğrencileri
arasından her okuldan bir deney grubu bir kontrol grubu seçilerek oluşturulmuştur. Okulların ve öğrencilerin
seçiminde bir önceki dönemin matematik ders ortalamaları ve standart sapmaları göz önünde
bulundurulmuştur. Veri toplama aracı olarak uzman kontrolü altında araştırmacı tarafından hazırlanan ölçme
araçları, öğrenci bilgi formu ve Problem Çözme Başarısı Belirleme Testidir. Hazırlanan Problem Çözme Başarısı
Belirleme Testi öncelikle araştırmaya dahil edilmeyen 107 beşinci sınıf öğrencisine uygulanmış, yapılan analiz
sonucunda 0.815 güvenirlik katsayısı elde edilmiştir. Bulunan bu değer Problem Çözme Başarısı Belirleme
Testinin araştırmada kullanılması için yeterli olduğunu göstermiştir. Elde edilen veriler SPSS 16 paket programı
kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Verilerin analizi aşamasında, deney ve kontrol gruplarının son test
puanları arasında istatistiksel bir fark olup olmadığı bağımsız gruplar “t” test ile test edilmiştir. Diğer
karşılaştırmalarda da “t” testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda şu
sonuçlara ulaşılmıştır. t-Testi Sonuçlarına göre problem çözme başarı seviyesi öğrencilerin yaşına ve cinsiyetine
göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Problem çözme başarı seviyesi annenin ve babanın mesleğine göre
manidar düzeyde farklılık göstermektedir. Problem Çözme Başarı Testi Puanları ailenin sosyoekonomik
durumuna göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Problem çözme başarı seviyesi annenin eğitim durumuna
göre anlamlı farklılık göstermekte ve babanın eğitim durumuna göre manidar düzeyde farklılık
göstermemektedir. Öğrencilerin matematiksel problem çözme başarılarında oluşan farklılığa yönelik yapılan
analiz sonuçlarına göre, Polya’nın problem çözme yönteminin doğru bir şekilde uygulandığı ve etkinliklerle
desteklendiği bir problem çözme sürecinde öğrencilerin başarısının artacağı sonucuna ulaşılmıştır.
** Bu çalışma, Haziran 2016’da Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Pelin KÖSECE LOĞOĞLU
tarafından Doç. Dr. Lütfi ÜREDİ danışmanlığında tezden elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Etkinlik, Matematiksel Problem, Matematik seviyesi
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ÖĞRETMENLERİN ÖFKE İFADE TARZLARI İLE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Doç .Dr. Hasan Yılmaz,
Uzman Psikolojik Danışman Nezir Ekinci.

Bu araştırmada öğretmenlerin sürekli öfke ve öfke ifade tarzları ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki
incelenmiştir.
Araştırma genel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Konya ilinin
Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde eğitim kurumlarında çalışan tesadüfi küme örnekleme yöntemiyle
seçilen 385 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin bazı kişisel bilgileri için “Kişisel Bilgi
Formu”, öfke ifade tarzlarının belirlenmesi amacıyla ‘Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarz Ölçeği’, tükenmişlik
düzeyinin belirlenmesi amacıyla ‘Maslach Tükenmişlik Ölçeği’ kullanılmıştır.
Verilerin analizinde t testi, tek yönlü varyans analizi, pearson momentler çarpım korelasyon ve regresyon
tekniği kullanılmıştır. Verilerin istatistik analizi bilgisayar ortamında SPSS programı ile yapılmıştır.
Araştırma sonucunda; öğretmenlerin sürekli öfke düzeylerinin ve öfke ifade tarzlarının kıdem düzeylerine göre
benzer olduğu, sürekli öfke düzeylerinin kademeye göre anlamlı farklılaştığı, sürekli öfke, kontrol altına alınan
öfke, dışa vurulan öfke ve öfke toplam puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılaştığı, sürekli öfke, içte tutulan
öfke ve öfke toplam puanlarının branşa göre anlamlı farklılaştığı tespit edilmiştir.
Öğretmenlerin tükenmişlik alt boyutu kişisel başarı puanları kıdeme göre anlamlı farklılaştığı, duygusal
tükenmişlik, kişisel başarı ve tükenmişlik toplam puanlarının kademeye göre anlamlı farklılaştığı, duyarsızlaşma
puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılaştığı, kişisel başarı puanlarının branşa göre anlamlı farklılaştığı
bulunmuştur.
Öğretmenlerin sürekli öfke, dışa vurulan öfke, içte tutulan öfke ve öfke toplam puanları ile duygusal
tükenmişlik, duyarsızlaşma ve tükenmişlik puanları arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişkiler, kişisel başarı
arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
Öğretmenlerin kontrol altına alınmış öfke puanları ile duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve tükenmişlik
toplam puanları arasında negatif; kişisel başarı puanları arasında ise pozitif yönlü ilişkiler bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Öfke İfade Tarzları, Tükenmişlik Düzeyi

YAZILIM TANIMLI BILIŞSEL RADYO AĞLARI

Murtaza Cicioğlu
Ali Çalhan
Seda Cicioğlu

Yazılım tanımlı ağ (YTA) yaklaşımı, ağ kaynaklarının yapılandırılmasının ve yönetiminin basitleştirilmesini
sağlayan yeni bir ağ yaklaşımıdır. Öte yandan bilişsel radyo (BR) teknolojisi dinamik spektrum erişimi aracılığıyla,
spektrum yetersizliği sorununu çözmek için umut verici bir çözümdür. BR lisanssız ikincil kullanıcılara
kullanılabilir durumdaki spektrumlara fırsatçı bir biçimde erişim olanağı sağlamaktadır. Ancak bunu
gerçekleştirirken lisanslı birincil kullanıcılara engel olmamalıdır. Bu çalışmada YTA ile BR yaklaşımının
birleştirilmiş hali olan yazılım tanımlı bilişsel radyo (YT-BR) ağları mimarisi açıklanmıştır. Bu mimari bilişsel radyo
teknolojisi için sanallaştırma tabanlı YTA kaynak yönetimi sağlamaktadır. Bu sayede bilişsel radyo baz
istasyonuna ait birtakım yönetim sorumlulukları ağ kullanıcılarına devredilmiştir. Yarı dağıtılmış bir kontrol
yapısı öneren bu mimari ağ kullanıcılar için dinamik, bağımsız ve geliştirilebilir altyapı, etkili kaynak paylaşımı
sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: yazılım tanımlı ağlar, bilişsel radyo ağları, SDN
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İNGİLİCE ÖĞRENİMİNDE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME
ÇALIŞMASI

Burcu Karafil
Osman Özdemir

Araştırmanın temel amacı, İngilizce öğreniminde internet kullanımına yönelik bir tutum ölçeği geliştirmektir. 48
maddeden oluşan taslak ölçek, 20015-2016 öğretim yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde öğrenim gören
ve İngilizce I ve II derslerini uzaktan eğitim sistemi içerisinde alan 372 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin kapsam
geçerliğini sağlamak amacıyla alan uzmanlarının görüşlerine başvurulmuştur. Ulaşılan veriler üzerinden ölçeğin
geçerliğini belirlemek için açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve testte bulunan maddelerin madde ayırt edicilik
güçleri hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda ölçeğin altı faktörlü bir yapıya sahip olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı üzerinden güvenirlik düzeyi belirlenmiştir. Cronbach’s Alpha kat sayısı
.86 olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İnternet kullanımı, yabancı dil, tutum ölçeği

YAZILIM TANIMLI AĞLARDA DENETLEYICILER

Murtaza Cicioğlu
Ali Çalhan

Yazılım tanımlı ağlar (YTA) hem akademik hem de endüstri topluluklarınca ilgi gören yeni bir ağ yaklaşımı olarak
karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel ağ mimarisinin kısıtlamalarını ortadan kaldırmayı amaçlayan ve ağ
mimarisinin yeniden düşünülmesi gerektiği fikrini ortaya atan bu yaklaşım, soyutlamalar yardımıyla bütünleşik
olan kontrol ve veri düzleminin birbirinden ayrılmasını önermektedir. Bu çalışmada “ağın beyni” olarak görülen
YTA denetleyicisi, mimarisi, popüler bazı YTA denetleyicileri ve aralarındaki farklar ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: POX, NOX, Ryu, ONOS, OpenDaylight, YTA denetleyiciler, yazılım tanımlı ağlar
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OSMANLI DÖNEMI’NDE BURDUR SANCAĞI’NDA MODERN TEMEL EĞITIM KURUMLARI

Ersin Çora
Yrd. Doç. Dr. Kerim Sarıçelik

Osmanlı Devleti’nde eğitimi modernleştirme çabaları Tanzimat Dönemi ile başlar. Tanzimat yöneticileri
geleneksel temel eğitim kurumları olan sıbyan mektepleri yanında yeni usullerle eğitim yapan, eğitim anlayışı ve
yönetimi bakımından modern kurumlar meydana getirmeye çalıştılar. İptidai mektep olarak adlandırılan bu
okulların taşrada yaygınlaşması II. Abdülhamit Dönemi’ndedir. Konya’ya bağlı bir sancak olan Burdur’da ilk
iptidai, “Rehber-i İntizam Mektebi” adıyla 1895/1896 öğretim yılında eğitim öğretime başlamıştır. Bu tarihten
itibaren 1921 yılına kadar Burdur’da beşi kızlara mahsus olmak üzere 49 iptidai mektebi açılmıştır.
Burdur Sancağı’nda eğitim-öğretim veren modern temel eğitim kurumları öğretmen eksikliği ve okul binalarının
yetersizliği gibi sorunlarla yüzleşmek zorunda kalmıştı. Üstelik 1914 Burdur depremi ile birçok okulun yıkılması
ya da hasar görmesi, ardından I. Dünya Savaşı yıllarında bazı okulların askeri kışla olarak kullanılması ve
öğretmenlerin askere alınması eğitim-öğretimde ciddi aksaklıklar yaşanmasına neden olmuştur. Bunun yanı sıra
iptidailerin açıldığı ilk yıllarda halkın okullara karşı ilgisizliği de sorunları bir kat daha arttırmıştır. Tüm bu
olumsuzluklara rağmen öğretmenlerin ve maarif idarelerinin yoğun çabaları Burdur Sancağı’nda eğitimin devam
etmesi ve belirli bir seviyeye gelmesinde etkili olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, İptidai, eğitim modernleşmesi, Burdur

BORİS PASTERNAK’IN “DOKTOR JİVAGO” ADLI ESERİNDE SIFATLARIN ANLAMBİLİMSEL İNCELENMESİ

Arş Gör Miray Türker
Boris Leonidoviç Pasternak (1890–1960) Rus şair, romancı ve çevirmen. Pasternak, eserlerinde doğa tutkusunu
doğaya ilişkin imgelerle dile getirmiş, insan ve toplum sorunlarını kaynaşmış bir bütünlük içinde yansıtmıştır.
1958’de Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüş ancak ödülü reddetmiştir. Yazar, 1945’te yazmaya başladığı ilk
romanı “Doktor Jivago”yu 1954’te tamamlamıştır. Pasternak, 1957’de ilk defa İtalya’da yayımlanan “Doktor
Jivago” ile tüm dünyada tanınmıştır. Roman, 1917 devrimi sürecinde Sovyetler Birliği'nin panoramasını sunan
bir eserdir, başkahramanı zihinsel bağımsızlığı her şeyin üstünde tutan bir doktordur. “Doktor Jivago”, Rusya'da
1917 Ekim Devrimi ve hemen sonrasında patlak veren Rus İç Savaşı sırasında yaşanan siyasi çalkantıların bütün
detaylarıyla anlatıldığı destansı bir romandır. Devrim sürecini yaşamış aydınların kaderini romanın merkezine
yerleştiren yazar, sembolik ögeleri sıkça kullanmıştır.
Çalışmada romanın Rusçası üzerinde çalışılmıştır. Eserde metne bağlı inceleme yöntemi kullanılarak yazarın
üslubu değerlendirilerek sıfatlar incelenmiştir. Çalışmadaki amacımız yazarın romanda kullandığı kelimeleri
seçerken hangi betimlemelere ağırlık verdiğini tespit etmek, bu betimlemeleri hangi kelimelerden yararlanarak
oluşturduğunu belirlemektir. Yazarın romanda kullandığı sıfatların doğa, karakter, dış görünüş, renkler,
niteleme, sıfat-fiiller gibi gruplar oluşturduğu sonucuna erişilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Anlambilim, Boris Pasternak, Doktor Jivago, Rusça, Sıfat
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GAUSS GÜRÜLTÜSÜNÜ KALDIRMAKTA YÖNTEMLERIN KARŞILAŞTIRILMASI

Öğr. Gör Uğur Erkan
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Meslek Yüksekokulu Mekatronik
Yrd. Doç. Levent Gökrem
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik
Bu çalışmada, görüntü işlemenin en önemli alanlarından biri olan gürültü temizlemede, gauss gürültüsünü
temizlemek için kullanılan yöntemler karşılaştırılmış ve başarı oranları ölçülmüştür. Gauss ve salt & pepper
gürültüleri, üzerinde en çok araştırma yapılan gürültülerdir. Gauss gürültüsü, görüntüleri cihazlardan dijital
ortama aktarırken görüntülere eklenmektedir ve bu gürültüyü görüntülerden kaldırmak, görüntü işlemenin
diğer aşamalarının başarılarını artırmak için önemli olmaktadır. Gauss gürültüsü, sıfır ortalama özellikli bir
dağılımdır. Verilen parametre(σ) ile çarpılarak gauss gürültüsü, yapay olarak görüntülere eklenmekte ve bu
gürültü araştırmacılar tarafından resimlerden kaldırılmaya çalışılmaktadır. Biz bu çalışmada gauss gürültüsü
kaldırmada iyi performans veren standard median filter (SMF), Wiener2, bilateral filter, median+bilateral filter,
Sparse 3D transform-domain collaborative filtering (BM3D) ve KVSD yöntemlerinin performanslarını
karşılaştırdık. Test görüntüsü olarak, görüntü işlemede en çok kullanılan lena, cameraman, barbara, plane,
peppers, bridge ve baboon görüntüleri kullanılmıştır. Karşılaştırma yöntemi olarak PSNR (Peak Signal- to-Noise
Ratio) ve SSIM(structure similarity index) tercih edilmiştir. Gauss gürültü yoğunluğu olarak (σ) 5-100 aralığında,
5’ er artan değerler kullanılmıştır. σ değeri 5 olduğunda, lena görüntüsünde PSNR sonuçları sıra ile 34.22-36.1933.96-31.52-38.73-38.60 olmaktadır. σ değeri 50 olduğunda ise 21.62-21.88-16.24-25.18-28.84-27.81
olmaktadır. σ değeri arttıkça median+biliteral filter, biliteral filter,’ dan daha iyi sonuçlar vermektedir. BM3D ve
KVSD, σ değerlerinin tümünde, tüm test görüntülerinde diğer yöntemlerden daha iyi sonuçlar vermektedir. Bu
iki filtrenin sonuçları ise, görüntüye ve σ değerine göre, bazen BM3D bazen de KVSD diğerinden daha iyi
sonuçlar vermektedir. σ değeri 50’den fazla olduğunda, bütün PSNR değerlerinde KVSD değerleri daha iyi
çıkmaktadır. Gauss görüntüsünü kaldırmakta mevcut yöntemler içinde, en başarılı filtrelerin BM3D ve KVSD
olduğunu sonucu ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: görüntü işleme,gauss gürültüsü, gürültü kaldırma
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ÖZEL EĞITIM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖZEL EĞITIM ÖĞRETMENLERININ KANIT TEMELLI UYGULAMALAR
HAKKINDAKI GÖRÜŞLERININ BELIRLENMESI

Hakan Metin

Kanıt temelli uygulama kavramı ve uygulamaları 1990’lı yıllarda tıp alanında başlamış ve eğitim, özel eğitim,
ceza hukuku, hemşirelik, toplum sağlığı, zihinsel ve davranışsal sağlık, yaşlılık, zihinsel ve gelişimsel gerilik
alanlarını da içeren pek çok sosyal ve davranışsal disiplinlere de yayılmıştır. Kanıt temelli uygulamalar güvenilir
ve geçerli yöntemleri kullanan, açıkça tanımlanmış ve deneysel destekli teorilere dayanan kaynaklardan alınmış
en iyi kanıtlara dayalı uygulamalar olarak ifade edilmektedir.
Bu araştırma da özel eğitim okullarından görev yapan öğretmenlerin uygulama süreçlerinde öğretimini yapmayı
hedefledikleri beceri, kavram veya davranışların kazandırılmasında etkili öğretim yöntemlerini belirleme
konusundaki görüşlerini inceleme amaçlanmıştır. Etkili öğretim yöntemleri konusundaki görüşleri ise
hedeflenen beceri, kavram veya davranışa göre etkili öğretimlerini gözden geçirme, seçim yapma nedenlerinin
farkında olma, öğretim sonunda etkili olup olmadığına karar verme konuları altında incelenmesi
düşünülmüştür.
Araştırmada nitel araştırma deseninden görüşme tekniği kullanılmıştır. Özel eğitim okullarında görev yapan
özel eğitim öğretmenlerinin kanıt temelli uygulamalar hakkındaki görüşlerini belirleyebilmek için nitel araştırma
tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Altı ana başlıktan ve alt başlıklardan oluşan bu yarı
yapılandırılmış görüşme formu, özel eğitim okullarında görev yapan yirmi tane özel eğitim öğretmenine yüz
yüze uygulanarak veriler ses kayıt cihazlarına kaydedilmiştir.
Toplanan bu veriler betimsel olarak analiz edilerek kodlama sistemiyle tablolaştırılmıştır. Araştırmanın bulguları
dokuz tema başlığı altında toplanarak yorumlanmıştır. Temalar incelendiğinde özel eğitim öğretmenlerinin
büyük çoğunluğunun kanıt temelli uygulamalar hakkında herhangi bir bilgilerinin olmadığı görülmektedir. Sınıf
içerisinde ki uygulamalarının daha çok lisans düzeyinde aldıkları bilgilerle ya da meslektaşlarıyla yaptıkları
görüşmeler neticesinde gerçekleştiği bulgularına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: kanıt temelli uygulamalar, delile dayalı uygulamalar, bilim temelli uygulamalar, özel eğitim,
özel eğitim öğretmeni görüşleri

_____________________________________________________________________________________________________284

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
_____________________________________________________________________________________________________

TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE
DOKTORA TEZLERİ İLE MAKALELERİN İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Ali Özcan

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönemde duygu düzenleme becerileri konusunda 1996-2016 yılları arasında
Türkiye’de gerçekleştirilen yüksek lisans ve doktora tezleri ile makalelerin incelenmesidir. Araştırmanın
kapsamını, okul öncesi dönemde duygu düzenleme becerileri konusunda yapılmış 7 yüksek lisans tezi, 1 doktora
tezi, 3 makale çalışması oluşturmaktadır. 1 doktora tezinden üretilen 2 makale ve farklı 2 yüksek lisans tezinden
üretilen 2 makale araştırma kapsamına alınmamış, yalnızca üretildikleri tezler araştırmaya dahil edilmiştir.
Tezler ve makaleler, araştırmanın yapıldığı yıla, araştırmanın türüne, modeline, veri toplama araçlarına, yöntem
ve örneklem grubuna, araştırmanın yapıldığı illere göre değerlendirilmiştir. Tezlere, Yüksek Öğretim Kurulu
Ulusal Tez Merkezi’nden ulaşılmıştır. Makalelere ise, Google Scholar, Ulakbim-Dergi Park, Taylor&Francis
Online, Science Direct, Web of Science, Academic Search Complete ve ERIC indeksleri taranarak ulaşılmıştır.
Araştırmanın verileri epistemolojik doküman analizi yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen
sonuçlara göre ülkemizde okul öncesi dönemde duygu düzenleme becerileri konusunda yapılan çalışmaların
henüz istenilen seviyelere ulaşamadığı görülmüştür. Alana katkı sağlaması bakımından yüksek lisans ve doktora
tezleri ile makalelerde okul öncesi dönem duygu düzenleme becerileri konusunun daha fazla yer alması
gerektiği önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Dönem, Duygu Düzenleme Becerileri, Duygu Düzenleme ile İlgili Yapılan
Çalışmalar

ZIHINSEL ENGELLI BIREYLERE KAVRAM ÖĞRETIMINDE KULLANILAN ETKILI ÖĞRETIM YÖNTEMLERININ
KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESI

Hakan Metin

Bu araştırmanın amacı zihinsel yetersizliği bulunan bireylere geometrik cisimlerden küp ve silindir kavramlarının
öğretilmesinde Gagne yöntemi ile Merrill ve Tennyson yöntemlerinin etkililiklerinin ortaya çıkarılmasıdır. Ayrıca
zihinsel yetersizliği olan bireylerin öğrenmelerini sürdürmelerindeki etkililiği ve genellemeye olan etkileri
karşılaştırılmıştır. Araştırmada Tek Denekli Araştırmalardan Uyarlamalı Dönüşümlü Uygulamalar Modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubu Samsun ilindeki özel eğitim merkezine devam eden orta derecede
zihinsel yetersizliğide olan bir erkek bir kız öğrenci denek olarak seçilmiştir. Araştırmada iki öğrencide kavram
öğrenmede ve sürdürmede Gagne ve Merril-Tennyson yöntemlerinin etkililik açısından farklılaşmadığı,
genelleme açısından yapılan değerlendirmede ise öğrencilerin öğrenmelerini farklı materyal, ortam ve kişilerde
de devam ettirdikleri gözlenmiştir. Ayrıca iki öğrencide Gagne yöntemine göre yapılan öğretimin Merrill ve
Tennyson yöntemiyle yapılan öğretime göre daha az süre aldığı ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: zihinsel engel, kavram öğretimi, gagne, merrill ve tenyson, etkili kavram öğretim yöntemleri
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DETERMINATION OF THE EFFECT OF NOZZLE TYPE ON TRIBENURON-METHYL PERFORMANCE

Derya Öğüt Yavuz
Özhan Boz
Mehmet Nedim Doğan

The study issued determination of the effect of nozzle type on herbicide performance was carried out in 201011 in Adnan Menderes University, Faculty of Agriculture, Research and Application Center under semicontrolled conditions in order to determine sensitivity of four broad leaved weed species (Matricaria
chamomilla L., Melilotus officinalis (L.) Desr., Sinapis arvensis L. and Galium tricornutum Dandy) to tribenuronmethyl. For this purpose, performance of the herbicide was evaluated with 20 l/da spraying volume and tap
water by using cone nozzle and flat fan nozzle and based upon ED50-ED90 and recommended doses in the
study. In the experiment, herbicide was applied separately under 4 atm pressure by using 11002 flat fan nozzle
and 6.1.2 cone nozzle. The study was conducted with 5 repetitions and repeated for two times. In conclusion,
despite the fact that the nozzle type was significant on effectiveness of tribenuron-methyl in MATCH control,
levels of effect obtained by using both nozzles were determined as 97% and above. When the results were
examined for MELOF and GALTR weed species, the effect levels (90 and 81% for MELOF and GALTR,
respectively) obtained as a result of applications made using cone nozzle were determined to be higher
compared to flat fan nozzle (81 and 71% for MELOF and GALTR, respectively). The effect was found to be at the
level of 97% for both nozzle types in SINAR control. Nozzle type and dose interaction were found to be
important for MELOF and GALTR. ED50 and ED90 doses of herbicide provided higher effect for both weed
species in spraying made through cone nozzle and it was statistically different from flat fan nozzle.
Anahtar Kelimeler: Nozzle type, Tribenuron-Methyl, Weed, Herbicide Optimization
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CAM ELYAF TAKVIYESININ BETONUN MEKANIK ÖZELLIKLERINE ETKISININ İNCELENMESI

Başak Mesci Oktay

Günümüzün en yaygın olarak kullanılan yapı malzemelerinden biri olan beton,çimento, agrega, su ve
gerektiğinde katkı maddelerinin belli oranlarda homojen olarak karıştırılmasıyla elde edilen, başlangıçta plastik
kıvamlı olup zamanla çimentonun hidratasyonu nedeniyle katılaşıp sertleşen bir malzemedir. Gelişen
teknolojiyle birlikte ihtiyaçlara cevap verebilmesi ve özelliklerinin daha iyi düzeylere getirilmesi amacıyla beton
içerisine birtakım katkı maddeleri ilave edilmektedir. Betonun mekanik özelliklerini iyileştirmek için kullanılan
katkılardan biride “cam elyaf” tır. Cam elyaf; bileşiminde silisyum oksit (SiO2) , kalsiyum oksit (CaO), alüminyum
oksit (Al2O3), bor oksit (B2O3),magnezyum oksit (MgO) gibi oksitler barındıran oldukça sağlam, yanmaz, çekme
ve gerilme dayanımı yüksek bir malzemedir. Cam elyaf, düşük katkı oranlarında (1 kg/m3’ün altında)
kullanıldığında; erken dönemde oluşan iç gerilmelerden dolayı meydana gelebilecek çatlakları ve geçirgenliği
azaltmaktadır.Uzun dönemde ise betonun çevresel koşullara karşı direnç kazanmasını sağlamaktadır. Cam
elyafın betonun mekanik özelliklerine olan etkisi, beton içerisinde bulunan lif oranına, su/çimento oranına,
boşluk oranına, lif dayanımına ve lif uzunluğuna bağlı olarak değişmektedir.Cam elyaf takviyesi, oluşan
çatlakların ani olarak yayılmasını engelleyerek, betonun sünek davranış göstermesini sağlamakta ve aynı
zamanda oluşan deformasyonlarda betonun yük taşıyabilme ve enerji yutma kapasitelerini arttırmaktadır. Cam
elyaf takviyesi betona darbelere karşı büyük oranda dayanıklılık sağlarken aynı zamanda su geçirgenliğini de
azaltarak yapının üzerinde oluşacak korozyonu geciktirmektedir. Bu çalışmada, değişik oranlarda cam elyaf
takviyesinin betonun mekanik özelliklerine olan etkilerini ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler; Beton, Cam Elyaf, Basınç Dayanımı

NANO-TIO2 KATKISININ ÇİMENTOLARIN FİZİKSEL, MEKANİK VE MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Tuğba Mutuk
Başak Mesci Oktay

Nano boyutlu yapılardan olan nano tozlar, tüpler ve nano-kaplamalar çok büyük yüzey-hacim oranlarına
sahiptirler. Bu nedenle kompozit malzeme üretim uygulamalarında son yıllarda kullanılan ideal kullanım
araçlarıdır. Bu çalışmada nano-TiO2 kullanılarak boşluk oranı daha az, dayanım ve performansı daha fazla olan
bir kompozit malzeme oluşturmak amaçlanmaktadır. Çalışmada nano-TiO2 malzemeye %1, 3 ve 5 oranlarında
çimento harçlarına eklenmiştir ve çeşitli analizler sonucu çimento harçlarındaki etkileri incelenmiştir. Çeşitli
analizler ile tozların malzeme üzerindeki etkileri incelenmiştir. Fiziksel testler olarak priz süresi ve kıvam suyu
tayinleri yapılmıştır. Mekanik analizde ise; basınç dayanımı testi ile numunelere erken ve geç basınç dayanımı
testleri uygulanmıştır. Erken dayanımlarda 3 ve 7 gün geç dayanımlarda ise 28 ve 90 günlük testler yapılmıştır.
Mikroyapı analizinde ise; XRF, ve SEM kullanılmıştır. Yapılan basınç dayanımı deneylerinde referans numuneye
göre en fazla artışı kür süresi 28 günlük olan ve % 5 oranında nano-TiO2 katkılı numunede %11.8 olarak
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: çimento, basınç dayanımı, nano-TiO2, kompozit malzeme, mikroyapı
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENEL ÖZYETERLİLİK ALGILARI

Doç. Dr. Lütfi Üredi
Esra Seven

This study aims to identify the general self-efficacy of pre-service teachers in Education Faculty of Mersin
University.Relational survey model has been preferred. The sample group which comprises of 325
individualshas beendetermined with random sampling. This research is conducted with 325 preservice teachers
in departments of English Teaching (105), Pre-School Education (84) and Primary School Teaching (136). In
order to identify at which level pre-service teachers are in terms of general self-efficacy, General Self-Efficacy
scale (GSES) is preferred which was developed by Sherer et al. (1982) and adapted into Turkish culture by
Yıldırım and İlhan (2010). Also, personal information form has been developedforidentifying pre-service
teachers’ personal features.
According to results of this study, gender does not make a significant difference in general self-efficacy of preservice teachers.As pre-service teachersare at a certain level independent of their gender, gender doesn’t make
difference. Although there is a positive difference in favor of male pre-service teachers, it is not meaningful.
Secondly, their department does not make a significant difference in general self-efficacy. It is estimated that
the reason might be it is the general self-efficacy investigated here, not the occupational self-efficacy based on
department.
As a result, this study attempts to identify general self-efficacy of pre-service teachers and analyzeit in terms of
various variables. The general self-efficacy of pre-service teachers are at medium level. Their general selfefficacy does not make meaningful difference according to their gender and department.
Keywords: Pre-service Teachers, self-efficacy, perception

Bu araştırmanın amacı, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının
genel öz yeterlilik algılarını belirlemektir. Bu araştırma ilişkisel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır.
Çalışmanın evrenini Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Evren
içerisinden Random yöntemi ile seçilen 325 kişi örneklemi oluşturmaktadır. Çalışma İngilizce Öğretmenliği
bölümünden 105, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden 84, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği bölümünden 136
olmak üzere toplam 325 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının kendilerini ne düzeyde
algıladıklarını belirlemek amacıyla bu çalışmada Sherer ve arkadaşları tarafından (1982) geliştirilen Yıldırım ve
İlhan (2010) tarafından Türk kültürüne uyarlanan Genel Öz Yeterlilik Ölçeği (GÖYÖ) kullanılmıştır. Ayrıca
öğretmenlerin bazı kişisel özelliklerini (okudukları bölüm, cinsiyetleri) belirlemek amacıyla kişisel bilgi formu
hazırlanmıştır.
Bu araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adaylarının genel öz yeterliliklerinin cinsiyetlerine göre bir farklılık
göstermediği tespit edilmiştir. Erkek öğretmen adayları açısında pozitif bir fark bulunsa da bu anlamlı bir
farklılık oluşturmamaktadır. Öğretmen adaylarının okudukları bölüme göre de genel öz yeterlilik algıları
arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu şekilde bir sonuca ulaşılmasında araştırılan kavramın etkisi olduğu
düşünülmektedir. Çünkü bu araştırmada bölüme dayalı bir mesleki öz yeterlilik algısı değil genel öz yeterlilik
algısı incelenmiştir. Bu yüzden genel öz yeterlilik algılarına yönelik anlamlı bir farka ulaşılmamıştır. Sonuç olarak
bu araştırmada, öğretmen adaylarının genel öz yeterlik algılarını belirlenmeye ve farklı değişkenler açısından
karşılaştırılmaya çalışmıştır. Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının genel öz yeterlik
algıları orta düzeydedir. Genel öz yeterlilik algıları; cinsiyet ve okudukları bölüme göre farklılık
göstermemektedir.
Anahtar sözcükler: Öğretmen adayı, öz yeterlik, algı
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİ ÇEVRİMİÇİ SINAV UYGULAMASINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Yrd. Doç.Dr.Funda Nalbantoğlu Yılmaz
Araştırmanın amacı, öğrencilerin ölçme ve değerlendirme dersi çevrimiçi sınav uygulamasına yönelik görüşlerini
belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim öğretim yılı bir devlet üniversitesindeki 1005
pedagojik formasyon öğrencisinden oluşmaktadır. Bu öğrenciler ölçme ve değerlendirme dersini uzaktan eğitim
ile almış olup ders kapsamında iki çevrimiçi sınava katılmışlardır. Sınavların bitiminde öğrencilerin çevrimiçi
sınav uygulamalarına yönelik görüşleri alınmıştır. İlgili görüşlerin alınmasında araştırmacı tarafından hazırlanan
anket kullanılmıştır. Anketin hazırlanmasında literatür taraması yapılmış ve maddeler hazırlanmıştır.
Maddelerin anlaşılırlığı, uygunluğu ve gerekliliği için iki ölçme ve değerlendirme uzmanından görüş alınmıştır.
Gelen önerilerden hareketle gerekli düzeltmeler yapılmış ve anket uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Anketin
ilk bölümünde katılımcı bilgileri yer almaktadır. İkinci bölümünde ise öğrencilerin çevrimiçi sınav uygulamasına
ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler genel olarak ekrandan soruları okurken altını
çizerek okuyamamanın sınavlarını çok etkilemediği, cevaplarını gözden geçirmede zorluk yaşamadıkları
belirlenmiştir. Sınavda bağlantının kopabilme düşüncesi çoğunlukla öğrencilere kaygı yaşatsa da diğer sınavlara
göre çevrimiçi sınavda daha az sınav kaygısı yaşadıkları ve diğer sınavlara göre sınav sürecinde daha rahat
oldukları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: uzaktan eğitim, çevrimiçi sınav, ölçme ve değerlendirme

REFRACTIVE INDEX MEASUREMENT TECHNIQUES - A LITERATURE REVIEW

Başak Mesci Oktay

The refractive index (RI) of a material is one of the most important optical parameters. It is an optical
parameter since it exhibits the optical properties of the material. Its values are often required to interpret
various types of spectroscopic data and are needed to design solid state lasers. Furthermore, RI measurement
is very important in various applications, such as in characterization of optical materials for signal processing
applications and in identification of various biomaterials for optical biosensor applications. The knowledge of RI
of a glass is fundamental to design and manufacture the optical elements used in several areas such as
photography and astronomical telescopes. Furthermore, RI defines useful information on the purity and
reproducibility of the sample under experiment. Several techniques have been proposed for accurate
measuring of RI in the past decades.Present study including basic definitions related to refractive index (RI),
literature review for calculation of RI and concluding remarks.
Keywords; refractive index (RI), refractive index measurement (RIM), optical materials
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KOYUN ODDI SFINKTERI ÜZERINE PROTON POMPA İNHIBITÖRLERININ GEVŞETICI ETKILERININ
ARAŞTIRILMASI.

Sinan Soylu,
Bülent Saraç,
Atilla Kurt,
Erol Çakmak,
Ahmet Altun,
Muhammed Mücahid Çiçek,
Yunus Emre Kahramanoglu,
İhsan Bagcıvan

Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) safra kanalları ve pankreatik kanalların patolojilerinin
teşhisi ve tedavisinde kullanılan invaziv bir yöntemdir ve pankreatit, kanama ve perforasyon gibi bazı ciddi
komplikasyonlara da neden olabilmektedir. ERCP öncesinde gevşetici bir ajan kullanmak post-ERCP
komplikasyonlarını azaltabilir. Biz ERCP’de kullanılmak üzere gevşetici ajan olması amacıyla bu çalışmada proton
pompası inhibitörlerinin (PPI) koyun oddi sfinkteri üzerinde gevşetici etkilerinin olup olmadığını araştırdık.
Koyun Oddi Sfinkter (SO) dokusu izole organ banyosuna asıldı ve carbachol (10-6 mol/L) ile kastırılarak PPI’ların
[esomeprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole ve rabeprazole (10-7–10-3 mol/L)] gevşetici etkilerine
bakıldı.
PPI’lar (esomeprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole ve rabeprazole) koyun SO’sunda
konsantrasyona bağlı gevşeme cevapları oluşturdu (P < 0.05). Esomeprazole en güçlü gevşeme yapan ilaçtı.
Gevşetici cevaplar kıyaslandığında sıralama şu şekildeydi; Esomeprazole , lansoprazole ,omeprazole ,
pantoprazole , rabeprazol. Omeprazol ile pantoprazolün gevşetici etkileri eşitti.
Bizim bu çalışmamıza göre PPI’lar (özellikle esomeprazole başta olmak üzere) ERCP işlemi sırasında
kullanılabilecek gevşetici ilaç olmaya uygun adaylardır. Tabi ki bu tespit, ileri in vivo çalışmalar ve klinik deneyler
ile doğrulanmalıdır.
Anahtar
Kelimeler:
Oddi
cholangiopancreatography.
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A STUDY ON THE TENSOR PRODUCT OF ONE TYPE GRAPHS

Nihat Akgüneş

In this study, our main aim is to extend these studies over monogenic semi group graph to the tensor
product. In detail, we will investigate some important graph numbers and indices for the tensor product of any
two that special graphs.
Keywords; Monogenic semigroup graph, Graph product
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DDOS SALDIRI ÇEŞITLERI

Selim Hakan Güler
TOBB Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği

Distributed Denial of Service (DDOS) saldırıları günümüzde en yaygın olan ve engellenmesi oldukça güç olan
siber saldırı çeşididir. DDOS saldırıları, zombi adı verilen ve sahibinin haberi olmadan ele geçirilmiş
bilgisayarlardan oluşan gruplar ile yapılır. Saldırı iki şekilde başarılı olur. Birincisi, hedef sistemin bantgenişliği
saldırgan tarafından tüketilerek normal kullanıcıların aynı ağı kullanarak servise erişmesi engellenir. İkincisi ise,
hedef sistemin kaynakları tüketilir, hizmet çok yavaş çalışır ya da sistem hataverip tamamen kapanır. DDOS
saldırılarının amacı servis engellemektir. Bu çalışmada DDOS saldırı çeşitleri katmanlar altında sınıflandırılmıştır.
Distributed Denial of Service (DDoS) attacks are currently the most common and the blocking
is quite difficult types of cyber attacks. DDOS attacks, has been named zombie, has been seized without the
knowledge of the owner, is done by groups of computers. Attack is successful in two ways. First, the bandwidth
of target system consumed by the attacker, normal users are blocked from accessing to service using the same
network. Secondly, the resources of target system consumed, service works very slowly or the system
completely closed with an error. The purpose of the DDOS attacks is denial of the service. In this study, attack
types are classified under layers.
Keywords; ddos, hizmet engelleme saldırıları, taşma saldırıları

SOME COMMENTS ON SKEW-SYMMETRIC MATRICES: PFAFFIAN, DETERMINANT, AND EIGENVALUE

Emrullah KIRKLAR
Fatih YILMAZ

In this study, we consider one type of skew-symmetric matrix family of even order. Then, we obtain
determinant, Pfaffian and eigenvalues of this type of matrices.
Keywords; Pfaffian, determinant, and eigenvalue
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TÜRKİYE’ DE ÇEVRE POLİTİKALARI

Nurcan Kolaç
Ayşe Yıldız

Bir ülkede çevre konusunda yaşanan sorunları ele aldığımızda halkın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı ilk akla
gelen konudur. Bunun yanı sıra çevre sağlığı hizmetleri ve çevre politikaları da göz önüne alınmalıdır.
Türkiye, çevre konusunun doğrudan Anayasanın içinde yer aldığı bir kaç ülkeden biridir. 1982'de yürürlüğe
giren Anayasanın 56'ıncı maddesi "herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır, çevreyi geliştirmek ve çevre
sağlığını korumak çevresel bozulmayı önlemek devletin ve halkın sorumluluğundadır" hükmünü içerir.
Türkiye ‘de , genel çevre yönetimi içinde ,çevre sağlığı hizmetlerine gereken önem verilmemiştir. Başta hızlı
nüfus artışı, hızlı kentleşme, çevresel kaynakların bilinçsizce tüketimi, hava kirliliği, temiz su , atıklar ve iklim
değişikliği gibi konular hala önemini korumaktadır. Özellikle sanayinin yoğun olduğu bölgelerde çevre kirliliğinin
boyutları halkın sağlığını olumsuz etkilemiştir. Bölgesel olarak yapılan bazı çalışmalar Türkiye de çevrenin sağlık
üzerinde yarattığı tehlikeleri göstermek açısından değerlidir. Dilovasında yapılan çalışmada kanserden ölümler
, Türkiye ortalamasının üç kat üstünde bulunmuştur.
Türkiye çevre politikalarında uluslar arası pek çok metne imza atmıştır. Bu imzaların günlük yaşamda
karşılığının olmadığı pek çok makalede dile getirilmiştir. Anayasa
halkın bilinçlendirilmesi ve çevre
hizmetlerine katılımının sağlanmasını önemli bir araç olarak benimsemesine rağmen toplumda çevre sağlığı
bilincini geliştirmek üzere ne örgün eğitimde nede yaygın eğitimde planlı ve sistemli eğitim programı yoktur.
Çevreyi koruma ilgili dernek sayısı 63 tür.Bunların bir çoğu valilikler tarafından yönetilmektedir. Sivil Toplum
Kuruluşlarının , % 80 mali ve diğer nedenlerden dolayı kendini yetersiz hissetmektedirler. Bu kuruluşların
çevreye duyarlı sağlığı geliştirici eğitim ağırlıklı projeleri bulunmamaktadır
Bu derlemede Türkiye’nin, çevre politikaları, genel olarak belirlenmiş hedefleri ve yürütülen hizmetler
değerlendirilecektir
Anahtar Kelimeler: çevre sağlık ,çevre politikaları

ON ADJACENCY MATRICES FOR ONE TYPE OF GRAPH AND THEIR PROPERTIES

Emrullah KIRKLAR
Fatih YILMAZ

At this study, we work on adjacency matrices of one type of graph. We get some interesting results for them.
Keywords; Graph, adjacency matrix, permanent
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ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZITESININ ÖNLENMESINDE OKUL TEMELLI BESLENME VE FIZIKSEL AKTIVITE
PROGRAMLARININ ETKISI: SISTEMATIK İNCELEME

Nurcan Kolaç
Ayşe Yıldız

Bu sistematik derlemede , çocukluk çağı obezitesinin önlenmesinde okul temelli beslenme ve fiziksel aktivite
programlarının etkilerini araştıran çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır.
Bu çalışmanın evrenini, Pubmed / MEDLİNE Cochrane , Google Akademi veri tabanları taranarak ulaşılan 232
makale oluşturmuştur. İncelemede; ‘’children’’ ‘’obesity, prevention’’, ‘’school-based programs’’ nutrition and
‘’physical activity’’ anahtar kelimeleri kullanılarak son 5 yılda yayınlanmış randomize kontrollü, sistematik
derleme ve meta-analiz çalışmalar (Ocak 2008- Aralık 2013 ), yayın dili Türkçe ya da İngilizce olan ve tam metni
bulunan makaleler seçilmiştir. Pubmed veri tabanından 67, Cochrane veri tabanından 160,Google Akademi veri
tabanından 5 olmak üzere 232 makaleye ulaşılmıştır. Bu makalelerden, çocuklara yönelik; okul temelli
beslenme ve fiziksel aktivite programlarının etkilerini değerlendiren 23 makale seçilmiştir.
Çocuklarda obeziteyi önlemeye yönelik girişimlerin çoğu beslenme ve fiziksel aktivite üzerine odaklanmıştır.
Çalışmalardaki girişim süreleri en az 8 hafta en fazla ise 4 yıl süren programlar şeklinde yürütülmüştür. Bu
literatür incelemedeki 8 çalışma (%34.7) , fiziksel aktivite, 3 çalışma (% 13.3) beslenme (şekerli gıdaların
kısıtlanması, su tüketimi ), 8 çalışma (%34.7) hem fiziksel aktivite hem de beslenme, 4 çalışmada ise (%17.3)
çoklu kombinasyonlar ( tiyatro temelli davranış imaj modeli, motivasyon görüşmesi, sosyal model kullanılarak
yürütülmüştür
Çocukların okul ortamında sağlıklı besinleri tüketmeleri, okul kantinlerinin düzenlenmesi ,beslenme
programların eğlenceli aktivitelerle desteklenmesi, bazı çalışmalara ailelerin dahil edilmiş olması öğrencilerin
beslenme ve egzersiz davranışlarını etkilemiştir. Altı çalışmada ise deney gruplarında , sebze ve meyve
tüketiminde artış bulunmuştur.
Okulda beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi üzerine poster hazırlama ,okulda yemek hazırlama ve ailelerine
sağlıklı besin listesi verme gibi girişimler BKİ ( Beden Kitle Endeksi ) üzerinde etkili olmuş özellikle sebze ve
meyve tüketimi artmıştır
Okul temelli beslenme ve fiziksel egzersiz programları okul çocuklarında özellikle sağlıklı beslenme ve fiziksel
aktivite düzeyinin artırılmasında etkili bulunmuştur
Anahtar Kelimeler: Çocuk , Obezite, Önleme Okul Temelli Programlar Beslenme, Fiziksel Aktivite
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SÜPERALAŞIMLARIN KAYNAK EDİLEBİLİRLİĞİ YÖNTEMLERİNDEKİ SON GELİŞMELER

Sinem Çevik

Her geçen gün ilerleyen teknolojinin hayatın her alanında fark yaratmaya çalıştığı günümüzün küreselleşen
dünyasında, uzay ve uçak sanayinde ki gelişmeler geleceğin mühendislik mimarisinin oluşumuna ışık
tutmaktadır. Konu uçak sanayi olunca, toplam uçak motor ağırlığının % 50’sini oluşturan, uçak gaz türbin
motorlarında kullanılan malzemelerde ki gelişimlerde sürekli olarak güncelliğini korumak zorunda kalmıştır.
İmalat ve tamir tekniklerinden endüstride yaygın kullanıma sahip olan kaynak tekniği bu malzemelerin üretim
ve onarımları için vazgeçilmez bir metottur. Bu malzemeler üstün özelliklerine rağmen, çok yüksek çalışma
sıcaklıklarına ve şiddetli işletim ortamlarına maruz kaldıklarından dolayı, aşınma, yırtılma ve çatlamalardan
sıkıntı çekmektedirler. Sertleştirici faz bulunduran bu alaşımlar sıcak çatlamaya ve kaynak sonrası ısıl işlem
çatlağının oluşumuna eğilimlidirler. Bu nedenle, kaynak katılaşma ve sıvılaşma gibi “sıcak çatlama”
hassasiyetinin test edilebildiği çeşitli test tekniklerinin tasarımına ihtiyaç duyulmaktadır. Uzun yıllardan beri
malzemelerin çatlak hassasiyetini miktarsal olarak ölçmek için birçok yeni test tekniği geliştirilmiştir. Her bir
malzeme için çatlak oluşum mekanizmalarının çoğunluğu ve farklılığı nedeniyle uluslararası standart bir test
oluşturmanın zorluğu, spesifik bir alaşım için spesifik bir test oluşturmayı yaygınlaştırmıştır.
Bu çalışma kapsamında, uçak gaz türbin motor parçalarında kullanılan süperalaşım malzemeler incelenerek,
kaynak imalatının malzemenin üzerinde yarattığı dezavantajlar açıklanacak, malzemelerde kaynaklanma sonucu
sıcak çatlak hassasiyetinin kantatif ve kalitatif olarak ölçülebilmesi için tasarlanabilecek ve kullanılabilecek test
analiz teknikleri irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: süperalaşım, sıcak çatlama, varestraint test, mikroçatlaklar, gaz türbin motoru
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METAL SEKTÖRÜ ATIKLARININ ÇIMENTO SEKTÖRÜNDE DEĞERLENDIRILMESI

Tuğba Mutuk
Sinem Çevik
Başak Mesci Oktay

Endüstrileşme herhangi bir gelişen ekonomi için anahtar faktörlerden birisidir. Fakat başka bir açıdan bakınca
endüstrileşme çevre kirlenmesine neden olan birçok ciddi probleme neden olmaktadır. Öyle ki, endüstriyel atık
büyümenin bir yan ürünü haline gelmektedir. Endüstriyel katı atıklar üreten en önemli endüstriler şu şekilde
belirtilebilir: termik güç santrallerinden ortaya çıkan atıklar; kömür külü, entegre demir ve çelik imalathaneleri
atıkları; yüksek fırın cürufu ve çelik ergitme cürufu, alüminyum, çinko ve bakır gibi demir dışı endüstrilerinin
atıkları; kırmızı çamur ve posalar, şeker endüstrisi atıkları; çamur, posalar ve melas, kağıt endüstrisi atıkları;
kireç ve gübre, yine benzer endüstri atıkları; alçıtaşı ve mermer vb.
Türkiye döküm sektörü Avrupa ve Dünya’ da, diğer birçok sektörün önüne geçerek, önemli bir yere oturmuştur.
Türkiye, Almanya, İtalya, Fransa dan sonra İspanya ile beraber 4 üncü büyük Avrupa üreticisi durumundadır.
Dökümhanelerde atık yönetimi ekolojik ve ekonomik açıdan gittikçe önem kazanmaktadır. Çünkü dökümhane
yönetimi temiz olmayan bir üretim şeklidir. Gelişmekte olan ülkelerin birçoğu arazi doldurmak için kullanılan
atık malzemelerden kurtulabilme problemi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu da birçok çevresel sorunlara neden
olmaktadır
Böylece, atık artan bir oranda kar sağlayıcı ticari bir ürün olma yolunda ilerlemektedir. Dökümhanelerde ki kum,
toz, cüruf ve diğer mineral atıklarının diğer endüstrilerde malzeme olarak kullanımı oldukça yaygınlaşmaktadır.
Türkiye, hızla gelişen, büyüyen ve kalkınan bir ülkedir. Bunun neticesinde; ekonomik büyüme ve üretim artışı,
kentleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi, giderek artan miktarda atık üretimine yol açmaktadır.
Artan atık miktarı ise; atık olmadan veya olabildiğince az atıklı üretimi, atıkların geri kazanılmasını ve
nihayetinde oluşan atıkların ekonomi ve çevre açısından en uygun şekilde bertaraf edilmesini gerektirmektedir.
Bu çalışma kapsamında özellikle metal dökümhanelerinin atıklarının çimento endüstrinde ki uygulamalarının
araştırılması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: metal döküm, döküm atıkları, dökümhane, çimento harcı
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OECD ÜLKELERİNDE ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİ: TURİZMİN ROLÜ

Doç.Dr. Cuma Bozkurt, Gaziantep Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Arş.Gör. İlyas Okumuş, Gaziantep Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğr.Gör. Ömer Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi Nizip Myo

Ekonomik büyüme, enerji tüketimi ve çevre kirliliği arasındaki ilişki en çok incelenen konulardan biridir. Bu ilişki
genellikle gelir ile çevre kalitesi arasında ters-U şeklinde bir ilişki olduğunu savunan Çevresel Kuznets Eğrisi
(ÇKE) hipotezi bağlamında incelenmektedir. Bu hipotez, gelir arttıkça çevre kirliliğinin önce arttığını daha sonra
belirli bir noktadan sonra azaldığını savunmaktadır. Çevre kalitesi, ekonomik büyüme ve enerji tüketimi
ilişkisinin belirli sektörler açısından değerlendirilmesi önemlidir. Turizm sektörü, hem ekonomiye hem de diğer
sektörlere katkıda bulunan bu sektörlerden biridir. Turizmin gelişmesi enerji talebini ve kentleşmeyi
artırmaktadır. Sonuç olarak, turizm ve çevre kirliliği ilişkisinin incelenmesi politika yapıcılar ve araştırmacılar için
önemlidir.
Çalışmada, OECD ülkeleri için 1995-2011 yıllarını kapsayan dönemde CO2 emisyonu, enerji tüketimi, reel GSYH,
reel GSYH'nin karesi ve ülkeye gelen uluslararası turist sayısı arasındaki ilişki ÇKE bağlamında incelenmektedir.
Eşbütünleşme ilişkisini belirlemek için Pedroni (1999) eşbütünleşme testi kullanılmıştır. Test sonuçları bağımlı
değişken ile bağımsız değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğunu göstermiştir. Analiz sonucuna göre,
OECD ülkelerinde enerji tüketimi ve ekonomik büyüme CO2 emisyonunu artırmaktadır. Bu sonucun aksine,
gelen turist sayısı ile CO2 emisyonu arasında negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Çevre, Ekonomik Büyüme, GSYH, OECD

ZİHİNSEL YETERSİZLİK GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİ

Kadriye YILDIZ, Ahmet YIKMIŞ

Günümüzde teknolojik araçlar her türlü bireyin ulaşımına sunulmuş durumdadır. Bu durum sebebiyle de hemen
hemen her birey teknolojik araçlara karşı bir görüş oluşturmaktadır. Teknolojinin bu denli hayatın bir parçası
olması eğitimde ve özellikle özel eğitimde bilgisayar ile eğitim konusunu araştırmayı gerekli kılmıştır.
Bu çalışmada zihinsel yetersizlik gösteren öğrencilerin eğitiminde bilgisayar kullanımı ile ilgili olarak öğretmen
görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca, mevcut çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda
bilgisayarın belirli beceri ve kavramlar bağlamında değerlendirildiği anlaşılmıştır. Oysa bu araştırmayla birçok
yapıya aynı anda temas etmeyi amaçlayarak bilgisayar ile öğretimin özel eğitim için neleri kapsayabileceğini ve
daha etkin yöntemlerin nasıl geliştirilebileceği yönünde fikir verilmesi hedeflenmiştir. Araştırmada nitel
araştırma tasarımı tercih edilmiş ve ‘‘Olgubilim (Fenomenoloji)’’ desenine göre düzenlenmiştir. Araştırma
Ankara ilinde Etimesgut, Yenimahalle, Çankaya, Sincan ve Mamak ilçelerinde bulunan resmi okullarda
yapılmıştır Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin kullanıldığı araştırma 2015-2016 öğretim yılında III.
kademede görev alan 19 özel eğitim öğretmenleri ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmeler ‘‘içerik analizi’’
tekniğine göre düzenlenmiştir. Araştırma bulguları 13 ana temaya ayrılmıştır. Araştırmada özel eğitim
öğretmenlerinin bilgisayar ile öğretim uygulaması yaparken nelerden, nasıl yararlandıkları, bilgisayar ile
öğretimde yetersizlik türüne göre yapılması gerekenler konusundaki görüşleri incelenmiştir. Ayrıca bilgisayarın
öğretim sürecinde kullanılması yönündeki önerileri üzerinde durulmuştur.
Araştırmanın sonucu göre özel eğitim öğretmenleri bilgisayar ile eğitim uygulamasının zihinsel yetersizlik
gösteren öğrencilerin eğitimine katkı sağladığı yönünde görüş bildirmişlerdir. Bu durum aslında bilgisayarın özel
eğitimde neden etkin bir şekilde kullanılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.
Anahtar Kelimeler: Zihinsel yetersizlik, öğretmen görüşleri, bilgisayar ile öğretim
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI

Arş. Gör. Meryem Elif Öztürk Ankara Üniversitesi
Dyt. Leyla Durmaz Ankara Üniversitesi
Doç.Dr. Nurcan Yabancı Ayhan Ankara Üniversitesi Beslenme Ve Diyetetik
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını değerlendirmektir. Çalışma
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde eğitim gören 185 kız öğrenci üzerinde yürütülmüştür.
Araştırma verileri anket formu ile karşılıklı görüşme yöntemi kullanılarak araştırmacılar tarafından toplanmıştır.
Anket formunda öğrencilerin bazı sosyodemografik bilgileri ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı Ölçeği yer
almaktadır. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı Ölçeği 52 maddedir. Manevi gelişim, kişilerarası ilişkiler, beslenme,
fiziksel aktivite, sağlık sorumluluğu ve stres yönetimi olmak üzere altı faktörden oluşmaktadır. Ölçeğin
derecelendirmesi 4’lu likert seklindedir [Hiç bir zaman (1 puan), bazen (2 puan), sık sık (3 puan) ve düzenli
olarak (4 puan)]. Ölçekte puan arttıkça sağlıklı yaşam biçimi davranışı artmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin boy
uzunluğu ve vücut ağırlıkları ölçülerek beden kütle indeksi (BKİ) hesaplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21.0 ile
istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan kız öğrencilerin ortalama yaşları 20.6±1.7 yıl, ortalama
BKİ’leri ise 21.2±2.8 kg/m2’dir. En az 52, en fazla 208 puan alınabilen Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı Ölçeği
puan ortalaması ise öğrencilerde 127.1 ±18.2 dir. Öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışı ile BKİ'leri arasında
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0.05). Ancak BKİ'leri yüksek olan öğrencilerin beslenme alt puanları ile
fiziksel aktivite yapma alt puanlarının anlamlı şekilde daha düşük olduğu görülmüştür (p<0.05). Ayrıca bu
öğrencilerin yaşları arttıkça fiziksel aktivite puanlarında ve stres yönetimi puanlarında anlamlı bir şekilde artış
olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sağlıklı yaşam biçimi davranışı obezite ve obezite ile ilişkili birçok kronik hastalığın
oluşmasını önler. Üniversite öğrencilerine sağlıklı yaşam biçimi alışkanlığı kazandırmak için beslenme eğitimine
önem verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: BKİ, üniversite öğrencisi, sağlıklı yaşam biçimi davranışı
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YENİLİK EKONOMİSİNİN EKONOMİK KALKINMAYA ETKİLERİ

Öğr.Gör. Ömer Yılmaz Gaziantep Üniversitesi Nizip Myo
Öğr.Gör. Kübra Karayılan Gaziantep Üniversitesi Nizip Myo

Son zamanlarda Bilim ve Teknoloji alanında meydana gelen gelişmelere bakıldığı zaman çok hızlı bir dönüşüm
olduğu görülmektedir. Bu dönüşüm toplumu ekonomik, sosyal, refah düzeyi, iletişim gibi birçok alanda
etkilemektedir fakat bu bildiri de özellikle bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ekonomik etkileri üzerinde
durulacaktır. Dünya ekonomisinde lider durumda olan ülkelere bakıldığında bu ülkelerin ortak yönlerinin bilgi
ve teknoloji alanında önde olduğu gerçeği kaçınılmazdır.
Dünyada artık pek çok şey çok hızlı bir şekilde değişmektedir. Bu değişime ayak uyduran ülkeler ekonomik
alanda daha başarılı olmakta bu değişime ayak uyduramayan ya da uydurmakta geç kalan ülkelerin ise başarılı
olamadığı bazı makro ekonomik göstergelere dayanarak bu bildiride gözlemlenmiştir. Özellikle dünya
ekonomisinde ciddi bir güç olan ABD, Çin, Japonya gibi ülkelerin diğer ülkelerden en önemli farklarının bilim ve
teknoloji alanında göstermiş oldukları gayretler önemli bir rol oynamıştır.
Yapılan bu çalışmada genel olarak makro ekonomik göstergelerden yararlanılarak Dünya ekonomisinde yaşanan
gelişmelerde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin rolünün ne düzeyde olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Yapılan bu
çalışma da ülkelerin AR-GE harcamaları, Teknoloji düzeyleri, Refah düzeyleri, büyüme ve kalkınma hızlara da
analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilim, Teknoloji, AR-GE harcamaları, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, Yenilik Ekonomisi

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN STRESİN BESLENME DURUMU ÜZERİNE ETKİSİ

Arş. Gör. Gökcen İplikçi Ankara Üniversitesi Beslenme Ve Diyetetik
Doç. Dr. Aslı Uçar Ankara Üniversitesi Beslenme Ve Diyetetik
Doç. Dr. Nurcan Yabancı Ayhan Ankara Üniversitesi Beslenme Ve Diyetetik

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinde algılanan stresin beslenme durumu üzerine etkisini saptamak amacıyla
planlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini Ankara’da bir devlet üniversitesinde öğrenim gören, 2. sınıf 80
gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Veriler anket formu aracılığı ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak
toplanmıştır. Anket formunda demografik bilgiler ve beslenme alışkanlıklarına yönelik sorular ile Algılanan Stres
Ölçeği yer almaktadır. Ölçek; 5’li likert tipi olup 14 sorudan oluşmaktadır. Ölçekten alınan puan 0-56 arasında
değişmektedir. Öğrencilerin besin tüketim durumlarının belirlenmesi için öğrencilerden 24 saati hatırlatma yolu
ile 3 günlük besin tüketim kaydı alınmıştır ve veriler analiz edilerek besin alımlarının yeterliliği
değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 23.0 paket programı kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya
katılan öğrencilerin ortalama yaşı 20.2+1.2 yıl; BKİ 20.9±2.3 kg/m2; algılanan stres skoru 27.7+6.5 olarak tespit
edilmiştir. Algılanan Stres Ölçeği’ne göre öğrencilerin %41.3’ü düşük, %56.3’ü orta, %2.5’i yüksek düzeyde stres
algılamaktadır. Öğrencilerin %92.5’i yeterli, %6.3’ü yetersiz enerji almaktadır. Öğrencilerin ortalama günlük
enerji, protein ve kalsiyum alımları sırasıyla 2132.9 kkal, 68.9 g ve 655.9 mg’dır. Orta ve yüksek düzeyde stres
algılayan öğrencilerin çoğunluğu (%57.5) öğün atlamaktadır. Öğrencilerin algıladıkları stres arttıkça besinlerden
aldığı toplam enerji alımı artmaktadır (r = 0.267, p = 0.017).Sonuçlar: Üniversite öğrencilerin hayatlarında aile
ortamından ayrılma, yeni bir şehir ve çevreye katılma gibi birçok değişim meydana gelmektedir. Bu yenilikler
gençlerde stresin artmasına ve beslenme alışkanlıklarında değişikliklere yol açmaktadır. Üniversitelerde uyum
programlarına beslenme ve stres yönetimi eğitimleri eklenmesinin öğrencilere yarar sağlayacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Algılanan Stres Ölçeği, Beslenme, Üniversite Öğrencisi
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YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI

Doç. Dr. Nurcan Yabancı Ayhan Ankara Üniversitesi Beslenme Ve Diyetetik
Arş. Gör. Gökcen İplikçi Ankara Üniversitesi Beslenme Ve Diyetetik

Amaç: Gençlerde, ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek osteoporozun önlenmesinde süt ve süt ürünleri tüketimi çok
önemlidir. Bu çalışma, yurtta kalan üniversite öğrencilerinin süt tüketim alışkanlıklarını saptamak amacıyla
yürütülmüştür. Yöntem: Çalışma, Ankara’da yurtta kalan, 282 erkek, 306 kız, toplam 588 üniversite öğrencisi
üzerinde yürütülmüştür. Araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu yardımıyla öğrencilerle yüz yüze
görüşülerek veriler toplanmıştır. Uygulanan ankette genel bilgiler ve süt tüketimine ilişkin sorular yer
almaktadır. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin ortalama yaşı 21.7±1.4 yıldır. Öğrencilerin %52.0’si kız ve
%48.0’i erkektir; %53.6’sı devlet yurdunda; %46.4’ü özel yurtta kalmaktadır. Erkek öğrencilerin %71.3’ü, kız
öğrencilerin ise %78.1’i süt içtiklerini belirtmiştir. Kız öğrencilerde süt içme alışkanlığı daha fazladır. Süt tüketimi
sıklıklarına bakıldığında öğrencilerin %20.7’si günde 1 kez, %20.2’si haftada 2-3 kez, %10.9’u ayda 1-3 kez süt
tüketmektedir. Öğrenciler süt tüketmeme nedeni olarak sırasıyla sevmediklerini (%54.1), sütün dokunduğunu
(%24.3), sütün kokusundan tiksindiklerini (%21.6) beyan etmişlerdir. Yurtta kalan öğrencilerin süt satın aldıkları
yerlere bakıldığında sırasıyla market (%65.0), kantin (28.2) ve bakkal (%6.8) gelmektedir. Öğrenciler için süt
içmelerinde en etkili faktör aile ve arkadaş ortamı (%17.3) olmuştur, bunu sağlık personeli (%3.4) ve reklam
(%3.2) takip etmektedir. Öğrencilerin %98.6’sı süt tüketimini yararlı buluyorken; bu yararın kemikler (%36.2),
büyüme-gelişme (%32.2) ve dişler (%5.7) üzerine olduğunu düşünmektedirler. Öğrencilerin %18.2’si sütü cam
kenarında, %17.1’i buzdolabında saklarken, %64.7’si tüketeceği miktarda satın almaktadır. Öğrencilerin sadece
%56.7’si peynir, yoğurt gibi süt ürünlerinin sütün yerine geçebileceğini düşünmektedir. Sonuçlar: Üniversite
öğrencileri sütün yararlı bir besin olduğunu bilmelerine rağmen, önerilen sıklıkla süt tüketmemektedirler. Okul
sütü programlarının üniversitelerde, özellikle yurtta kalan öğrencilere uygulanmasının yararlı olacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Beslenme, Süt, Üniversite Öğrencisi

POSTMODERN SİNEMA BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE KORKU SİNEMASI

Ümit Terzi

Türkiye’de korku sineması 2000 öncesi dönemde oldukça geri planda kalmış bir türken, 2000 sonrası dönemde
yerli filmler arasında kendisine belirgin bir yer edinmiş ve yerli korku filmlerinin kemikleşen bir izleyici kitlesi
ortaya çıkmıştır. Öyle ki 2000’li yıllardaki bazı dönemlerde yerli korku filmlerinin tüm diğer yerli filmlerden fazla
hasılat yaptığı görülmektedir. 2000’li yıllarda yapılan bu filmlerin genel olarak göze çarpan niteliklerinin başında
baskın görsel efekt kullanımı, belirli bir motivasyondan yoksun ve tam olarak geliştirilmemiş karakterler,
yüzeyselliklere odaklanan ve parçalı bir yapı sergileyen anlatı yapısı gelmektedir. Bu özelliklerin postmodern
sinemanın karakteristiğiyle benzerlik göstermesi, 2000 sonrası yerli korku filmlerinin postmodern sinema
bağlamında ele alınabileceği yönünde varsayıma neden olmaktadır.
Bu çalışma, Türkiye’deki korku sinemasını ele alırken ‘postmodernizm’ kavramının bize sunabileceği farklı bakış
açılarına odaklanarak, 2000 öncesi dönemdeki yerli korku filmleri ile 2000 sonrası dönemdeki yerli korku filmleri
arasındaki farkları postmodern sinema estetiği bağlamında incelemektedir. Bu amaçla, 2000 öncesi dönemde
gösterime giren 6 yerli korku filmi ile 2000 sonrasında gösterime giren 6 yerli korku filmi, Rick Altman’ın
semantik-sentaktik yaklaşımı doğrultusunda incelenmiştir. Ortaya çıkan bulgular, 2000 öncesi korku filmlerinin
M. Calinescu’nun, modernizmden postmodernizme doğru giden bir doğrultuda, postmodernizmden bir önceki
evre olarak gördüğü ‘kitsch’ kavramına uygun düştüğünü göstermektedir. 2000 sonrası dönemdeki yerli korku
filmlerinin ise her ne kadar tek tek ele alındığında postmodern nitelikler taşıdıkları görülse de tam olarak
postmodern olarak nitelenemeyeceği, bunun yerine ‘postmodern kitsch’ olarak adlandırabileceğimiz estetik
kategoriye uygun düştükleri sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Korku sineması, postmodern sinema, kitsch, postmodern kitsch
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TÜRKİYE HANEHALKININ BALIK TÜKETİMİ DÜZEYLERİ: TANIMLAYICI BİR ÇALIŞMA

Öğr. Gör. Dr. Uğur Ercan Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı
Doç. Dr. Sezgin Irmak Akdeniz Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Bu çalışmanın amacı, Türkiye hanehalkının balık tüketimi profilinin veri madenciliği yöntemlerinden Karar Ağacı
yöntemi ile belirlenmesidir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2009-2012 yılları arasında
gerçekleştirilen Hanehalkı Bütçe Anketi verileri modelleme için kullanılmıştır. Hanehalkı balık tüketimini
etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik kurulan modelin sonuçlarına göre balık tüketen hanelerin sayısı
14.367, oranı ise %35,888 olarak görülürken, gelir karakteristiği tüketimin en önemli belirleyicisi olarak
görülmüştür. Düşük gelire sahip hanelerin bulunduğu düğümde balık tüketen hanelerin oranı %29,565, orta alt
gelire sahip hanelerin bulunduğu düğümde %40,938, orta üst ve yüksek gelire sahip hanelerin bulunduğu
düğümde %46,196 olarak görülmüştür. Yüksek ve orta üst gelir grubunda hanehalkı reisinin medeni durumu ve
eğitim düzeyi, hanehalkı büyüklüğü, hanede 50 yaş üzeri bireyin olup olmaması ve hanenin bulunduğu konum
itibari ile bankaya ulaşma durumu balık tüketimini etkileyen faktörler olarak görülürken, orta alt gelir grubunda
hanehalkı büyüklüğü, hanehalkı reisinin yaşı ve eğitim düzeyi, otomobil olup olmaması, müstakil konut olup
olmaması, kır/kent durumu, hanenin bulunduğu konum itibari ile bankaya ulaşma durumu ve hanede 0-5 yaş
arası birey olup olmaması karakteristikleri, düşük gelir grubunda ise hanehalkı büyüklüğü, hanehalkı reisinin
cinsiyeti, eğitim düzeyi, sigorta durumu ve yaşı, müstakil konut olup olmaması, bulaşık makinesi olup olmaması,
kır/kent durumu karakteristikleri hanehalkı balık tüketimini belirlemede etkili olan faktörler olarak görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Balık tüketimi, hanehalkı bütçe anketi, karar ağaçları

ÇAKŞIR (FERULA ELEAOCHYTRIS) KÖKÜ TOZLU KATKILI YEMLE BESLENEN BRONZ HINDILERIN DAVRANIŞLARI

Metin Duru
Ahmet Şahin
Bu çalışmada, öğütülmüş çakşır kökü tozu katkılı yemle beslenen Amerikan Bronz hindilerin bazı davranış
özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Deneme grupları 6 hafta boyunca ticari hindi damızlık kilogram yeme
0 (kontrol) ve % 5 düzeyinde öğütülmüş çakşır kökü tozu eklenerek 2 gruptan oluşturulmuştur. Denemede, 43
haftalık yaşta 92 adet dişi ve 14 adet erkek Amerikan Bronz hindi kullanılmıştır. Deneme grupları 46 adet dişi ve
7 adet erkekten oluşturulmuştur. Hayvanların bazı davranış özellikleri haftada 1 gün sabah (10:00-11:00) ve
akşam (16:00-17:00) olacak şekilde doğrudan gözleme yöntemine göre 60’ar dakikalık periyotlar boyunca 5’er
dakikalık aralıklarla toplam günlük 120 dakika gözlemlenmiştir. Gözlemlerin değerlendirilmesinde toplam 6
haftalık (12 saat) veriler kullanılmıştır. Çakşır kökü tozu içeren yemle besleme, hindilerde yeme ve suya
yönelim, gezinme, follukta kalma, tüneme, oyun, ayakta durma, yatma ve vücut bakımı davranışlarını önemli
derecede etkilemiştir.
Anahtar Kelimeler: Besleme, davranış, bronz hindi, çakşır, Ferula eleaochytris
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ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE VERİLEN SATRANÇ EĞİTİMİNİN İLKOKULA HAZIR BULUNUŞLUĞA ETKİSİ

Yrd. Doç.Dr. Sezai Koçyiğit
Fatih Kaynar

Ülkemizde erken çocukluk eğitimi verilen kurumlarda, çocuklara okul öncesi eğitim programında ön görülen
kazanımların getirdiği etkinliklerin yanında yüzme, dans, drama ve satranç gibi çeşitli etkinlikler sunulmaktadır
ancak bu etkinlikler çocukların gelişimlerine ve bir sonraki eğitim yaşantılarına nasıl bir etki yapmaktadır? Bu
araştırmanın amacı erken çocukluk döneminde verilen satranç eğitiminin çocukların ilkokula hazır
bulunuşluklarına etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2012-2013 eğitim öğretim yılında Ankara
ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız anaokullarından yansız atama ile seçilen beş-altı yaş grubu satranç
eğitimi alan 30 çocuk, satranç eğitimi almayan 30 çocuk olmak üzere toplam 60 çocuk oluşturmaktadır.
Araştırmada anaokulu çocuklarının okul olgunluklarını belirlemek amacıyla Metropolitan Olgunluk Testi, sosyal
becerilerini belirlemek amacıyla PKBS Anasınıfı ve Anaokulu Davranış Ölçeği B Formu dikkat toplama
becerilerini belirlemek amacıyla ise FTF-K Beş Yaş Çocukları İçin Dikkat Toplama Testi kullanılmıştır. Testler
çocuklara ön test ve son test olarak uygulanarak deney grubu ve kontrol grubu çocuklar arasında anlamlı fark
oluşup oluşmadığına bakılmıştır.
Araştırma sonucunda erken çocukluk döneminde verilen satranç eğitiminin çocukların genel okul olgunluğunu,
sosyal becerilerini ve dikkat toplama becerilerini anlamlı düzeyde etkilediği sonucuna ulaşılmış ayrıca erken
çocukluk döneminde verilen satranç eğitiminin Metropolitan Olgunluk Testi’nin alt testlerinde kelime anlama
ve genel bilgi düzeyinde anlamlı bir fark oluşturmadığı bunların dışında testin alt testlerini oluşturan cümle
olgunluğu, sayı olgunluğu, eşleştirme ve kopya etme becerilerinde anlamlı düzeyde fark oluşturduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk, Satranç eğitimi, ilkokula hazır bulunuşluk

KONYA-SELÇUKLU İLÇESİ YEŞİL ALAN SULAMASINDA TOPRAKALTI DAMLA SULAMA YÖNTEMİ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin
Selçuk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü, Konya.
Zir. Yük. Müh. Selman Kaya
Selçuklu Belediyesi, Park Ve Bahçeler Müdürlüğü, Konya.

Su, gerek peyzaj gerekse diğer alanlarda özellikle de insan hayatında vazgeçilmez bir öğedir. Bitkilerin su ihtiyacı
doğal yağışlarla karşılanamıyor ise o bölgede sulama gereklidir. Sulama, peyzaj mühendisliği çalışmalarında
temel altyapı sistemlerinden biri olarak büyük önem taşımaktadır. Gün geçtikçe önemi artan suyun, bütün
alanlarda etkin bir şekilde kullanılması zorunludur. Konya ili gibi su varlığı az olan bölgelerde, özellikle sulama
suyu ihtiyacının büyük bir çoğunluğunun şehir içme suyu şebekesinden sağlanan yeşil alanların sulanmasında
kullanılan suyun azaltılması ve su kayıplarının ortadan kaldırılması için iyi bir sulama yöntemi ve programı
gerekmektedir.
Bu çalışma ile; Konya İli Selçuklu İlçesi Yeşil alanlarında kullanılan sulama yöntemleri ve özellikle de kullanılan
su miktarının azaltılması ve su kayıplarının ortadan kaldırılması amacıyla bu alanların sulanmasında toprak altı
damla sulama yönteminin uygulanabilirliği irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yeşil Alanlar, Çim, Sulama, Sulama Yöntemleri, Toprakaltı Damla Sulama
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ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ ANTROPOMETRIK ÖLÇÜMLERIYLE BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE BESIN
TÜKETIM SIKLIKLARI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA: ŞANLIURFA İLI HALILIYE İLÇESI ULUBATLI HASAN ORTAOKULU
ÖRNEĞI

Didem ÖNAY DERİN
Özgenur SAVAŞAN
Hakan KARA

Bu araştırma, bir durum saptaması olup, öğrencilerin beslenme alışkanlıkları ve besin tüketim sıklıklarını
belirlemek amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Ulubatlı Hasan Ortaokulu 7.
ve 8. sınıflara düzenli olarak devam eden 283 öğrenci oluşturmuştur (okula kayıtlı toplam öğrenci sayısı 419).
Araştırmada gelişigüzel örnekleme yöntemi kullanılmış olup, çalışmaya gönüllü 214 öğrenci katılmıştır (Katılım
oranı %75.62). Araştırma verileri, Nisan-Mayıs 2015 tarihleri arasında toplanmış ve araştırma iki aşamada
yürütülmüştür. Birinci aşamada çocukların vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel, kalça çevreleri ölçülmüş, Beden
Kütle İndeksi (BKİ) değerleri hesaplanmıştır. İkinci aşamada ise, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş bir anket
formu ile gerekli bilgiler toplanmıştır. Anket formu öğrenciler hakkında genel bilgiler ve öğrencilerin beslenme
alışkanlıkları ile besin tüketim sıklıklarını belirlemeye yönelik çeşitli sorulardan oluşmaktadır. Verilerin
değerlendirilmesinde, SPSS paket programı kullanılmış ve gerekli istatistiksel analizler yapılmıştır. Öğrencilerin
yaşları 12 ile 16 arasında değişmekte olup, ortalama 13.56±0.84 yıl’dır. Vücut ağırlığı, boy uzunluğu, BKİ, bel
çevresi ve kalça çevresi ortalamaları erkek öğrencilerde sırasıyla 47.24±11.11 kg, 156.61±8.76 cm, 19.08±3.23
kg/m2, 65.16±7.96 cm, 80.61±8.05 cm, kız öğrencilerde ise sırasıyla 47.81±9.97 kg, 156.42±7.61 cm, 19.41±3.01
kg/m2, 65.04±7.07 cm, 83.28±8.19 cm olarak bulunmuştur. Öğrencilerin yarıya yakınının (%45.8) öğün atladığı
ve en çok da sabah kahvaltısını atladığı (%60.2) saptanmıştır. Öğrencilerin öğün atlama nedeni sorulduğunda
hemen hemen yarısının (%49.0) “zaman olmadığı için” cevabını verdikleri görülmüştür. Öğrencilerin %35.5'inin
bilgisayar başında 1-2 saat zaman geçirdikleri ve bu sırada da en fazla oranda kolalı içecekleri (%30.4), meyveyi
(29.5) ve cips ve benzerlerini (%23.2) tükettikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin çoğunluğunun ekmeği (%94.9),
yoğurdu (%75.2), peyniri (%71.5), şeker, çikolata ve benzerlerini (%56.5), taze meyveyi (%54.7) ve yumurtayı
(%53.3) her gün tükettikleri, balık etini (%51.4), sakatatı (%50.5), hamburger, tost ve benzerlerini (%45.8) ve
kurubaklagili (%44.9) hiç tüketmedikleri bulunmuştur. Çay-kahve (%74.8) tüm öğrenciler tarafından her gün en
yüksek oranda tüketilen içecektir. Okul çağı çocuklarına yeterli ve dengeli beslenme ile sağlıklı beslenme
koşulları sunulmalı, gençlerin spor yapmaları için uygun alanlar oluşturulmalı, özellikle kahvaltının daha yeterli
alınması konusunda eğitici faaliyetlere yer verilmelidir. Çocukların televizyon seyretmeleri, bilgisayar ve video
oyunları için harcadıkları zaman sınırlandırılmalı ve daha fazla fiziksel aktivite için yönlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Beslenme alışkanlıkları, Beden Kütle İndeksi (BKİ), antropometrik ölçümler, besin tüketim
sıklığı, ortaokul öğrencileri, öğün.
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ İLE
ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yrd.Doç.Dr. Özgür Gül ,Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Konya/Türkiye.
Doç. Dr. Hakan Salim Çağlayan,Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Konya/Türkiye.
Uzman Metin Özlü, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Konya/Türkiye.

Bu araştırmada, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin genel öğrenme stratejilerini kullanma
düzeylerinin ve eleştirel düşünme eğilimlerinin belirlenmesi ve öğrenme stratejileri ile eleştirel düşünme
eğilimleri arasında bir ilişkinin olup olmadığının ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 20152016 eğitim-öğretim bahar yarıyılında Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümü’nde okumakta olan 1030 1. ve 2.
Öğretim öğrencisi oluşturmuştur. Evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmış fakat uygulama yapıldığı anda mevcut
olmayan öğrenciler ile ankete katılmak istemeyen öğrencilere anket uygulanmadığından araştırma 808 öğrenci
üzerinde yürütülmüştür.Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi
formu, Öztürk (1995) tarafından geliştirilen “Genel Öğrenme Stratejileri Değerlendirme Ölçeği” ve Kökdemir
(2003) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Kalifornia Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin
normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov testi ile incelenmiş ve bu inceleme sonucunda
veriler normal dağılım gösterdiğinden dolayı öğrencilerin öğrenme stratejileri ile eleştirel düşünme eğilimleri
arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için pearson momentler çarpım korelasyon (r) katsayısı tekniğinden
yararlanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi için α=0.05 seçilmiştir. Araştırma sonucunda; öğrencilerinin genel
öğrenme stratejilerinin tamamını (tekrar, anlamlandırma, zihne yerleştirme, hatırlama, bilişi yönetme,
duyuşsal) “sıklıkla” kullandıkları tespit edilmiştir. Yine araştırmada; öğrencilerin doğruyu arama, açık fikirlilik,
sistematiklik eleştirel düşünme düzeylerinin düşük; analitiklik, kendine güven ve meraklılık eleştirel düşünme
düzeylerinin ise orta olduğu; genel olarak ise düşük düzey eleştirel düşünme eğilimine sahip oldukları
saptanmıştır. Son olarak araştırmada, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin öğrenme stratejilerinin tamamı ile
eleştirel düşünme eğilimleri arasında çoğunlukla düşük düzeyde pozitif yönlü ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme stratejileri, eleştirel düşünme, spor bilimleri, öğrenci
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİNİN
BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Yrd.Doç.Dr. Özgür Gül ,Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Konya/Türkiye.
Doç. Dr. Hakan Salim Çağlayan,Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Konya/Türkiye.
Uzman Metin Özlü, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Konya/Türkiye.

Bu araştırma, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin genel öğrenme stratejilerini kullanma
düzeylerinin bazı değişkenlere (cinsiyet, bölüm, sınıf, yaş) göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek
amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim-öğretim bahar yarıyılında Selçuk Üniversitesi Spor
Bilimleri Fakültesi’nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon
Bölümü’nde okumakta olan 1030 1. ve 2. Öğretim öğrencisi oluşturmuştur. Evrenin tamamına ulaşılmaya
çalışılmış fakat uygulama yapıldığı anda mevcut olmayan öğrenciler ile ankete katılmak istemeyen öğrencilere
anket uygulanmadığından araştırma 808 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı
olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Öztürk (1995) tarafından geliştirilen “Genel
Öğrenme Stratejileri Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği
Kolmogorov-Smirnov testi ile incelenmiş ve bu inceleme sonucunda veriler normal dağılım gösterdiğinden
dolayı ikili küme karşılaştırmaları için t testi; üç veya daha fazla küme karşılaştırmaları için Tek Yönlü Varyans
Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. ANOVA sonucu anlamlı bulunan farklılıkların kaynağını belirlemek üzere
varyansların homojen olmasından dolayı Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Araştırmada
anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre tekrar ve
hatırlama stratejilerinin; öğrenim gördükleri bölüm değişkenine göre dikkat, anlamlandırma, zihne yerleştirme,
hatırlama ve duyuşsal stratejilerinin; sınıf değişkenine göre anlamlandırma, hatırlama ve duyuşsal
stratejilerinin; yaş değişkenine göre ise dikkat, anlamlandırma, zihne yerleştirme, hatırlama ve duyuşsal
stratejilerinin anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Spor bilimleri, öğrenme stratejileri, değişken, öğrenci

HEALTH AND SAFETY IN THE RESTAURANT INDUSTRY

Asst. Prof. Dr. Erdinç Ballı

In any workplace there are hazards that can cause injuries and illnesses to the people who work there. The
hotel, restaurant and catering (HORECA) sector includes a range of businesses, such as hotels, restaurants,
pubs, cafes, caterers, canteens and fast-food takeaways. HORECA is a growing service sector within the world
economy and a crucial job generator. The restaurant industry is one of the largest employment sectors. This
industry also comprises one of the largest groups of workers injured on the job in HORECA. These injuries and
illnesses are costly and damaging, both for the employee and for the individual restaurant owner. Job injuries
and illnesses contribute to absenteeism, light duty assignments or other work restrictions, high turnover, and
higher workers’ compensation costs. This article will look at typical problems in restaurant sector, describing
hazards and risks, and highlighting prevention and control measures. Research on the risk and prevention of
risks in the Restaurant sector, outlined in secondary sources such as reports, factsheets, surveys, articles, and
guides. In this study also it is aimed to make available information relating to occupational health and safety in
Restaurant Sector and to provide an overview of good practices at both the policy and workplace levels.
Anahtar Kelimeler: Occupational health and safety, workplace hazard, Restaurants.

_____________________________________________________________________________________________________304

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
_____________________________________________________________________________________________________

ON FUZZY METRIC TYPE SPACES

Yard.Doç.Dr. Tarkan Öner
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Matematik Anabilim Dalı
Fuzzy analogue of metric type spaces was introduced and investigated by Saadati with the name fuzzy metric
type spaces. This concept is also generalization of fuzzy metric space introduced by George and Veeramani.
Here we investigate some topological and sequential properties of these spaces. Especially we consider the
open and closed balls. We also compare the definition of convergence of a sequence in this concept with the
definition of convergence in topology.
Anahtar Kelimeler: Fuzzy metric type spaces, sequence, open balls, closed balls

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU AKADEMİSYENLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ BAZI
DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Abdil ARI
Doç. Dr. Hakan Salim ÇAĞLAYAN

Bu araştırma; beden eğitimi ve spor yüksekokulu akademisyenlerinin demografik değişkenlerine göre örgütsel
adalet algılarının farklılaşıp farklılaşmadığını araştırmak amacıyla yapılmıştır.
Araştırmada, mevcut durumu ortaya çıkartmayı amaçlayan betimsel taramaya (survey) yönelik bir yöntem
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubu toplam 524 akademisyenden oluşmaktadır [Profesör(n=5),
Doçent(n=62), Yardımcı Doçent(n=172), Öğretim Görevlisi(n=104), Okutman(n=82), Araştırma Görevlisi(n=99)].
Araştırmada veri toplama aracı olarak, Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen ve Yıldırım (2002)
tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Örgütsel Adalet Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi
Formu” kullanılmıştır.
Verilerin analizinde, ikili karşılaştırmalar için Mann-Whitney U Testi ve çoklu karşılaştırmalar için Kruskal-Wallis
Varyans Analizi kullanılmıştır. Çoklu karşılaştırmalarda Kruskal Wallis Varyans Analizi sonucu anlamlı farkın
çıktığı durumlarda, bu farkın hangi gruplar arasından kaynaklandığını belirlemek için Mann Whitney U Testi
uygulanmıştır.
Araştırma sonucunda, beden eğitimi ve spor yüksekokulu akademisyenlerinin, örgütsel adaletin tüm
boyutlarının (dağıtımsal adalet, işlemsel adalet, etkileşimsel adalet) cinsiyet, yaş, görev yaptıkları bölüm ve
unvan değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı; dağıtımsal adaletin mesleki kıdem değişkenine göre,
işlemsel adaletin medeni durum değişkenine göre, işlemsel adalet ve etkileşimsel adaletin idari görevi olup
olmama değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Akademisyen, beden eğitimi ve spor yüksekokulu, örgütsel adalet
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SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREV YAPAN SPOR YÖNETİCİLERİNİN
DÜŞÜNME STİLLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Arş. Gör. Dr. Mustafa Vural
Doç. Dr. Hakan Salim Çağlayan

Bu araştırma; Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan spor yöneticilerinin düşünme
stillerinin bazı değişkenlere (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, mesleki kıdem, yöneticilik kıdemi, sporla ilgilenme
düzeyi ve yöneticilik statüsü) göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma
grubunu, Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan toplam 170 spor yöneticisi
oluşturmaktadır (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü=32 / Şube Müdürü=138). Araştırmada veri toplama aracı
olarak, Sternberg ve Wagner (1992) tarafından geliştirilen ve Buluş (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlanan
“Düşünme Stilleri Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır.
Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov testi ve Shapiro-Wilk testi ile test
edilmiştir. Test sonuçlarına göre bütün değişkenlerin normal dağılım göstermedikleri tespit edilmiştir. Bu
nedenle alt problemlere ilişkin bağımsız değişkenlerle yöneticilerin düşünme stilleri parametrik olmayan
testlerle sınanmıştır. İkili karşılaştırmalar için Mann-Whitney U Testi ve çoklu karşılaştırmalar için Kruskal-Wallis
Varyans Analizi kullanılmıştır. Çoklu karşılaştırmalarda Kruskal Wallis Varyans Analizi sonucu anlamlı farkın
çıktığı durumlarda bu farkın hangi gruplar arasından kaynaklandığını belirlemek için Mann Whitney U Testi
uygulanmıştır.
Araştırma sonucunda; spor yöneticilerinin düşünme stilleri ölçeğinin bütün alt boyutlarının (yasama, yürütme,
yargısal, monarşik, hiyerarşik, oligarşik, anarşik, global, lokal, içsel, dışsal, liberal ve muhafazakar) cinsiyet,
eğitim düzeyi ve sporla ilgilenme durumu değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı; yaş, mesleki kıdem,
yöneticilik kıdemi ve yöneticilik statüsü değişkenlerine göre ise düşünme stillerinin bazı boyutlarında anlamlı
düzeyde farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Düşünme stilleri, yönetici, spor yöneticisi.
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TÜRK MODERNLEŞME TARIHINE FARKLI BIR BAKIŞ DENEMESI: ZAMAN SOSYOLOJISI PERSPEKTIFINDEN NIYAZI
BERKES’IN ÇAĞDAŞLAŞMA KAVRAMI

Arş. Grv. Serhat Toker
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji

Zaman kavramı çoğunlukla felsefenin konusu olarak ele alınır. Augustinus’un sıklıkla atıf yapılan sözünde olduğu
gibi sorulmadığı zaman bilinen ancak sorulduğunda cevaplanmakta zorluk çekilen “zaman’ın ne olduğu” sorusu
tarihsel sosyolojik analiz söz konusu olduğunda başka meseleleri de önümüze sermektedir. Modernleşme
teorileri bağlamında ele alındığında zaman çözümlemesi değişim, dönüşüm ve ilerleme gibi alt bağlamlarda
tarihsel analizi güçlendirmek ve kör noktalarını ortaya çıkarmak açısından önemli katkılar sağlamaktadır.
Özellikle modern toplumsal yaşamın zaman kipleri arasında “şimdi”ye yüklenen özel anlam ve vurgu ile ortaya
çıktığı yönünde önemli bir literatür olduğunu düşündüğümüzde “şimdisi” ile arasına mesafe girmiş bir toplumun
modernleşme çabalarının aksaklıkları ve sıkıntıları üzerine Türk sosyolojisinin önemli simalarından Niyazi
Berkes’in Türkiye’de Çağdaşlaşma adlı eserinin anahtar bir konumda olduğu bilinmektedir. “Çağdaşlaşma”
kavramına özel anlamlar yüklediği özel bir bakış açısı içinde sekülerleşme, Laiklik ve Modernleşme kavramlarına
Walter Benjamin’in deyimiyle şimdinin “özel atmosferini” ya da “aura”sını yeniden ele geçirmek, ya da başka bir
ifadeyle kaybedilen şimdiyi geçmiş ile bağlantılandırmak adına geliştirdiği Tarihsel Sosyolojik analizi bir zaman
sosyolojisi perspektifi ile değerlendirmek ve Zamanın tarihsel akışına verdiği önemi günümüz teorik
perspektifileri ile karşılaştırmak bu çalışmanın özel amacıdır. Bu özel amaç daha genel olarak Türk
modernleşmesi tartışmalarının şekillendiği süreklilik ve kopuş şeklindeki iki ana teorik damarın yeni ve eleştirel
bir bakış ile geliştirilmesini de içermektedir.
Bu bağlamda, üzerine yapılan çalışmaların kıtlığı ile unutulduğu iddia edebilecek ancak Sosyolojik düşüncenin
önemli figürlerinden Şerif Mardin’in Türk Modernleşmesini en iyi anlatan eserlerin başına yerleştirmiş olmasıyla
da değeri azımsanamayacak Niyazi Berkes’in Türkiye’de Çağdaşlaşma adlı eseri bir Zaman Sosyolojisi bakış
açısıyla çözümlenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Modernleşme, Çağdaşlaşma, Tarihselcilik, Toplumsal Dönüşüm, Zaman Sosyolojisi,

EVLAT EDİNEN BİREYLERİN ÇOCUK YETİŞTİRME KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Özlem Karakuş
Meliha Funda Afyonoğlu

Araştırmanın amacı evlat edinen bireylerin çocuk yetiştirme konusundaki beklentilerini ve ihtiyaçlarını
öğrenebilmektir. Bu amaca uygun olarak evet/hayır seçeneklerinden oluşan sorular oluşturulmuş ve
katılımcılara uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini kartopu örnekleme yöntemi ile seçilen yaşları, 27 -60
arasında (yaş ortalaması 40), 45 (%52,9)’i kadın, 40 (% 47,1)’i erkek olmak üzere 85 kişi oluşturmaktadır.
Katılımcıların evlat edinmede sırada bekleme süreleri 12-36 ay arasında değişmektedir. Evlat edinilen çocukların
cinsiyetleri ise; 47 (% 55,3)’si kız, 38 (44,7)’i erkektir. Verilerin analizinde frekans dağılımı kullanılmıştır. Sonuç
olarak; 42 (% 49,4) bireyin evlat edinmeden önce genel olarak çocuğa bakım verme konusunda bilgi sahibi
olduğu, 43 (% 50,6)’nün bilgi sahibi olmadığı, 72 (84,7)’sinin evlat edinmeden önce çocuk yetiştirme konusunda
alacağı eğitimin yararlı olacağını düşündüğünü, 13 (15,3)’nün yararlı olmayacağını düşündüğünü, 65 (76,5)’nin
çocuk yetiştirme konusunda ilk günlerde ailesinin çok karıştığını, 20 (23,5)’sinin karışmadığını, 71 (83,5)’i bu
yüzden eşi ile çok tartıştığını, 73 (85,9)’ünün aile içi iletişim konusunda verilecek eğitimin faydalı olacağını hatta
evlat edine sürecinde düzenli aralıklarla verilen eğitimin uygun olacağını belirtmektedirler.
Anahtar Kelimeler: evlat edinme, evlat edinme süreci, aile eğitimi
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KÖYCEĞİZ-DALYAN ÖÇKB ARAZİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN UA VE CBS İLE BELİRLENMESİ

Namık Kemal Sönmez
Serdar Selim
Hasan Raşit Türkkan
Işın Onur

Arazi örtüsü değişiminin doğru bir şekilde belirlenmesi ve izlenmesi, yanlış arazi kullanımı ile ortaya çıkan
sorunların en aza indirilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu tür çalışmalarda, sonuçlara kısa sürede ulaşmak
için UA (uzaktan algılama) ve CBS (coğrafi bilgi sistemleri) teknolojilerinden yararlanılmaktadır. Çünkü UA ve
CBS, yeryüzü kaynakları hakkında hızlı ve doğru bilgi elde eden, bilginin etkili akışı için ortam sağlayan etkili
araçlardır. Ayrıca, bu sistemler alan kullanım tipinin belirlenmesi ve zaman içindeki değişimini izlemek için
özellikle uygundur.
Bu çalışmada, ülkemizin ilk ÖÇKB (Özel Çevre Koruma Bölgesi) ve en önemli turizm-tarım destinasyonlarından
biri olan Köyceğiz-Dalyan Havzasındaki arazi örtüsü değişimi UA ve CBS ile belirlenmiş, 1990 ile 2010 yılları
arasındaki arazi kullanım durumu izlenmiştir. Arazi örtüsü ve arazi kullanım değişimi yaklaşık 20 yıl boyunca
Landsat ETM (1990, 2000, 2010) uydu görüntüleri, İkonos verileri ve hava fotoğrafları ile izlenmiş, görüntü
sınıflandırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Arazi kullanım hiyerarşisinde CORINE metodolojisi
kullanılmıştır. Bu kapsamda arazi örtüsü tipleri tanımlanmış ve uydu görüntüleri ile değişim tespit edilmiştir.
Verilerin toplanması ve işlenmesi CBS ortamında sağlanmıştır.
Sonuç olarak, araştırma alanındaki Sığla popülasyonları (Liquidambar orientalis) ormanları gibi doğal alanlarda
azalış, yerleşim alanları ve tarımsal arazilerde artış olduğu tespit edilmiştir. Ancak elde edilen bulgular, son 20
yılda dönüştürülen çoğu alanların, sürdürülebilir arazi kullanım ilkeleri dikkate alınmaksızın insan aktiviteleri
sonucu bozulduğunu göstermekte, bölgenin doğal kaynakları üzerinde ciddi baskı olduğunu ortaya
koymaktadır. Bundan dolayı bölgenin ekolojik, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel durumu gözetilerek
sürdürülebilir arazi kullanım planlaması yapılması bölgenin geleceği açısından zorunludur.
Anahtar Kelimeler: arazi kullanım planlaması, arazi örtüsü değişimi, köyceğiz-dalyan havzası
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TÜRKIYE’DE SOSYAL SERMAYE VE EKONOMIK KALKINMA İLIŞKISI ÜZERINE SOSYOLOJIK BIR DEĞERLENDIRME

Doç.Dr. Hüseyin Koçak

Sosyal sermaye, toplumu oluşturan fertler, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları arasındaki eşgüdüm
faaliyetlerini kolaylaştırarak, toplumun üretkenliğini artıran, güven, norm ve iletişim ağı özellikleri olarak
tanımlanmaktadır. Ekonomik kalkınma ise, daha çok kalkınma aşamasını tamamlamış ve yapısal değişim içine
girmiş ekonomilerin durumunu anlatmak için kullanılır. Öte yandan, gelir ve refah sorununu bir anlamda
çözmüş olan ekonomilerin, sosyal alanlarda, eğitimde, hukuk alanında, demokraside, kültürel yaşamda
ilerlemesini tanımlarken yine ekonomik kalkınma kavramı kullanılır. Ekonomik anlamda verimliliğe ve etkinliğe
büyük katkı yaptığı öngörülen sosyal sermayenin, temelde sosyal ilişkilerdeki kalite olduğu bilinmektedir. Bu
nedenle sosyal yapının sağlıklı olması, ekonomik ilişkilere de pozitif etki yapmaktadır.
Her ne kadar yeni ve gelişen bir konu olsa da sosyal sermaye, ileride azgelişmişliği açıklayan en iyi yöntemlerden
biri olacaktır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler sosyal sermaye açısından eksik yönlerini tespit ettiği
takdirde, başarılı bir şekilde kalkınmalarını gerçekleştirmeleri için izlenecek adımlar belli olacaktır. Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmasını gerçekleştirebilmesi, öncelikle sosyal sermayelerini
geliştirmelerine bağlıdır. Türkiye’de sosyal sermayenin iyi hale gelebilmesi için kaynak ayrılacak öncelikli alan
eğitim olmalıdır. Eğitimin ise daha geniş bir kesime, daha kaliteli verilmesi gerekmektedir. Üniversite eğitiminin
daha geniş kitlelere ulaştırılması, kapasitelerinin artırılması, yeni üniversitelerin kurulması; işsizlerin vasıflarının
ülkenin ihtiyaç duyulan işgücü vasıflarıyla örtüştürülmesi amaçlanmalıdır. Kısacası, Türkiye, yaşam boyu
öğrenme kültürünü her alanda ve toplumun tüm bireylerini kapsayacak biçimde hayata geçirmeyi
hedeflemelidir.
Bu bildiride, Türkiye’nin son 70-80 yılda yaşadığı bir dizi ekonomik, toplumsal ve siyasal olaylar, sosyal sermaye
ve ekonomik gelişme ilişkisi bağlamında analiz edilmektedir. Bu bildiri, ekonomik kalkınma için sosyal
sermayenin önemini vurgulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Ekonomi, Ekonomik Gelişme, Güven, Sosyal Sermaye.

ÜNLÜLERİN İMAJ RESTORASYON TAKTİKLERİ KULLANIMI: BEYAZIT ÖZTÜRK ÖRNEĞİ

Mehmet Serhan Tezgeç, Burak Polat

İmaj kavramı, diğerlerinin gözünde yaratılan algıya tekabül etmekte ve bu nedenle önem arz etmektedir.
İlişkilerin ihtiva ettiği bağlamlara uygun olarak bir imajın oluşturulması ve bunun sürdürülmesi adeta bir
gereklilik olarak kabul edilebilmektedir. İmajın bozulduğu durumlarda devreye giren bir mekanizma olan imaj
restorasyon taktikleri belirli bir çerçeve içerisinde imajın tamir edilmesi noktasında bireylere yardımcı
olmaktadır. Bu bağlamda çalışma dahilinde canlı yayında meydana gelen sorun ve ardından Beyazıt Öztürk’ün
imajını düzeltebilmek adına başvurduğu imaj restorasyon taktikleri söylem analizi ile incelemeye tabi
tutulmuştur. Çalışmanın sonucunda Beyazıt Öztürk’ün kullandığı taktikler sonucunda başarıya ulaştığı ve imajını
bir anlamda restore ettiği belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: imaj restorasyon teorisi, benoit, beyazıt öztürk
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TESTING THE RELATION BETWEEN FOREIGN AID AND DEMOCRATIZATION BY USING DATA MINING
TECHNIQUES

Yrd. Doç. Dr. Tolga Aydın Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Gülşen Aydın Atatürk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
The relation between democratization and foreign aid is a widely discussed subject and the issue has become
more important with the increase in foreign aid inflows. When the literature is examined, it is seen that
although most of the studies put forward that foreign aid affects democratization in a negative way, a limited
number studies argue that this negative affect cannot be substantiated with empirical tests. This
interdisciplinary study’s main objective is to test whether there is a negative relation between foreign aid and
democratization by using data mining techniques. To this end, democracy status of the countries are presented
both in numeric and class format. Taking democracy status in class format, the relationship between foreign aid
and democracy status of countries is analyzed by using decision-tree learning, a well-known classification
technique of data mining. On the other hand, taking democracy score in numeric format, the same relationship
is analyzed by using K-means clustering algorithm, a well-known clustering technique. The correlation between
foreign aid parameters and democracy score is also studied by using well known correlation coefficient
method. These different types of data mining techniques employed prove that countries taking foreign aid are
likely to behave in a more anti-democratic manner. However, the negative effect of foreign aid on
democratization is insignificant. There is not a robust negative relation between the two.
Anahtar Kelimeler: foreign aid, democratization, data mining, decision-tree learning, K-means clustering,
correlation

ENGLISH LANGUAGE TEACHERS' OPINIONS ABOUT THE PROGRAM COMPONENTS AND IMPLEMENTATION OF
THE SECOND GRADE ENGLISH LANGUAGE CURRICULUM

Öğr. Gör. Dr. Ali Erarslan Pamukkale University
Doç. Dr. Ece Zehir Topkaya Çanakkale Onsekiz Mart University İngiliz Dili Eğitimi
The advents in technology, science and globalization have increased the need to communicate in a foreign
language. In order to keep abreast with these demands of the global world and the local needs of individuals;
curricula and teaching programs change constantly in formal education setting. In Turkey, English language
teaching programs went through three major changes taking place in 1997, 2006 and 2013, the last of which
was a major change known as 4+4+4 education system. Thus, this study was conducted to evaluate the 2013
2nd grade English Language Teaching Program (ELTP) from teachers' perspectives with a focus on its general
characteristics, aims, outcomes, content, teaching methods and principles and materials. Additionally, the
study explored teachers' perceptions related to listening and speaking skills which are heavily emphasized as
the core components of the ELTP. To address these research objectives, the data were collected qualitatively
by employing in-depth interviews with 14 teachers who were implementing the 2nd grade ELTP in state
primary schools in the city center of Denizli province. Inductive content analysis of the data revealed that
teachers regarded it appropriate to start teaching English from the 2nd grade with an emphasis on listening
and speaking skills. Conversely, some barriers were reported to hinder the implementation process of the
program such as insufficient class hours, lack of in-service training, and physical conditions of the classrooms,
which indicates a gap between planned and experienced curriculum.
Anahtar Kelimeler: 2nd Grade ELTP, Evaluation, Program, 4+4+4 Education System,Curriculum
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ANARŞİZM SANATI VE GRAFFİTİ ÜZERİNE BİR PROFİL: “GÖLGE” BANKSY

Öğr. Gör. Ali Arıcı Bilecik Şeyh Edebali University Bozüyük MYO Pazarlama PR

Sanatta muhalif ve aktivist duruş temelinde “anarşist” felsefenin sanat ve yaşam anlayışına dönüşümü günümüz
postmodern çağını ve çağ insanını anlamada önemli ipuçları barındırmaktadır. Kusurlu ve kaotik düzen
kompozisyonu içinde farklı olanı sanatları ile görünür kılan sanatçılar, farkındalık yaratma çabaları içinde
ontolojik gereklerini yerine getirmektedir. Bayındır halden “feda” eden ve ısrarla toplumla çelişen sanatçı zihni,
risk almanın değerini ün ile eşleştirmektedir. Times dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 insanından biri
seçilen Banksy, bir graffiti sanatçısı olarak eleştirel gözünü anarşist felsefe eşliğinde uygulamaya dökmekte,
tayin ve telin ettiği kambur gerçekleri yüzeye taşımaktadır. Güzel sanatların hırçın çocuğu olarak adledilen
graffitinin, batı coğrafyasındaki aykırı profili olan Banksy, ortaya koyduğu çalışmalarıyla hem otorite
tanımazlığını resmetmekte hem de söz konusu düzen içerisinde kendi varoluşunu kamuoyu nezdinde
meşrulaştırmaktadır.
Anarşizmin bireyci, mutualist, kollektivist, anarko-komünist, anarko sendikalist ve yeşil anarşizm gibi gelenekler
çerçevesinde akım olmaktan çıkıp eyleme evrilmesi günümüz sosyo kültürel çehresini graffiti temelinde
anlamak adına zemin oluşturmaktadır. Ulusal ve uluslararası gündeme ilişkin düşüncelerini; eleştirilerini anarşist paradigmada- kendi medyası (sokaklar ve binalar) üzerinden var eden Banksy, sosyolojik arkaplan
beraberinde görünmeyeni görünür kılarak kişiselleştirmektedir. Sanatçı filtresinden geçen gündem, manifesto
niteliğinde çıktıya; sanata kaynaklık etmektedir. Çalışma bu bağlamda örnek profil olarak Banksy’nin hayatını ve
işlerini, grafitti sanatını ve toplumsal reaksiyonlar üzerinden sanatçı duyarlılığını tartışmaya açmaktadır. Arama
motoru Google üzerinde en çok görüntülenen on Banksy tasarımını örneklem alan araştırma, söz konusu
çalışmaları göstergebilimsel yöntem ile analiz etmektedir. Pierce yaklaşımı üzerinden gösteren, gösterilen ve
yorumlayıcı arası bağ irdelenerek, anarşizm ve sanat arası ilişki örneklem ve sınırlılıklar dahilinde
çözümlenmektedir. Ortaya çıkan anlam(landırma) kişisel ve toplumsal zihnin yapısöküm işlemini
gerçekleştirmek adına tahlil şansı yaratmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Anarşizm, graffiti, Banksy, göstergebilim

DİKLORO DİFENİL TRİKLOROETHAN’IN SAĞLIK PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Betül İşiner Kaya

Dikloro difenil trikloroethan (DDT) ve metabolitleri, parazit kaynaklı hastalıkların kontrolü için tarımda böcek
öldürücü olarak 1940'larda kullanılmaya başlanılmıştır. 1970'lerin başında ise ekolojik yaşam ve insan sağlığı için
endişe yarattığı düşüncesiyle onların kullanımına karşı yoğun bir kampanya başlatılmış ve birçok ülkede
kullanımının yasaklanması gerçekleştirilmiştir (Mrema E.J. ve diğ., 2013). Sert karbon atomundan oluşan iskelet
içeriğinin neden olduğu uzun çevresel ve biyolojik yarı ömürleri nedeniyle, DDT’nin dünyanın her köşesinde,
çeşitli gıdalarda hala iz seviyelerde mevcut olduğunu ve genel nüfusun hala DDT’ye maruz kaldığını söylemek
mümkündür (Darnerud P.O. ve diğ., 2006; Wang R.Y. ve Needham L.L., 2007). Bu nedenle DDT’nin neden
olduğu hastalıkların bilinmesi çok önemlidir. Bu çalışmada, yapılmış olan çalışmalardaki DDT maruziyeti ve
kanser bağlantısının kanıtlandığı vurgulanacaktır (Garabrant D.H. ve diğ., 1992; Cantor K.P. ve diğ., 1992). Ayrıca
DDT maruziyeti insanlarda nörogelişimsel sağlık problemleri, tiroid hastalıkları ve diyabet gibi yaygın olan
hastalıklar ile de ilişkilidir. Bu doğrultuda, bu araştırmada, yapılmış olan birçok araştırma ve makale
çerçevesinde, çalışmalarda bahsedilen DDT’nin sağlık üzerine etkileri bir arada sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dikloro difenil trikloroethan, Maruziyet, Sağlık
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REHBER ÖĞRETMENLERİN AİLE EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Gülcan Boyraz
Banu Karaahmetoğlu
Hakan Metin
Y. Ziya Tavil

Aileler, çocuklarının gelişim ve eğitim süreçlerinin en önemli paydaşlarıdır. Bu nedenle ailelerin eğitimi ve eğitim
ortakları ile işbirlikleri önemlidir. Bu araştırmada, okullarında kaynaştırma öğrencisi bulunan rehber
öğretmenlerin, özel eğitimde aile eğitim programlarına ilişkin bilgi düzeylerinin belirlemesi, aile eğitimine
yönelik bir eğitim alıp almadıkları ve bir aile eğitimi programının onlara sunulması durumunda öncelikli
gereksinimlerinin belirlemesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada veriler, nitel araştırma tekniklerinin bir ürünü olan
yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Bu amaçla Mersinde görev yapan 27 Rehber
öğretmen ile görüşülmüştür. Görüşmeler, rehber öğretmenlerin odalarında, yüz yüze gerçekleştirilmiştir.
Görüşmeler ortalama 15 dakika sürmüştür. Görüşme formu, literatür taraması yapılmış, araştırmacılarca
oluşturulan soru havuzundan uygun sorular belirlenerek oluşturulmuş ve ardından alan uzmanlarının görüşleri
doğrultusunda son şekli verilmiştir. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve araştırmacılar tarafından yazılı
dokümanlara dönüştürülmüştür. Rehber öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucu elde edilen veriler betimsel
olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları, sekiz tema ve bu temaların alt temalarından oluşmaktadır.
Görüşmenin gerçekleştirildiği öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu öncelikli olarak özel gereksinimli bireylere
ilişkin daha fazla bilgilendirilmeye ihtiyaçlarının olduğunu ifade etmişlerdir. Yine benzer olarak rehber
öğretmenlerin büyük çoğunluğu okul-aile iş birliğini nasıl sağlayabilecekleri, ailenin çocukları ile iletişim
becerilerinin neler olduğu, ailenin eğitime nasıl katkı sağlayabileceği, ailenin tutumlarına nasıl yön
verebilecekleri, ergenlik/cinsel eğitimin nasıl olması gerektiği, gelişim süreçlerinin neler olduğu, çocuklarının
eğitiminde sadece annenin değil diğer aile bireylerinin sürece nasıl katılacağının oluşturulması hedeflenen aile
eğitim programlarının içeriğinde olması gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir.Yapılan araştırma sonucunda
rehber öğretmenlerin aile eğitim programlarına ilişkin bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı, bu nedenle
öğretmenlerin aile eğitimi programlarına yönelik hizmet içi eğitimlere gereksinim duydukları sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aile eğitimi, Özel eğitim, Aile eğitimi programları, Hizmet içi eğitim

ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ TOPLUMSAL DEĞERLERE YÖNELIK ALGILARI
Zafer Tangülü
Salih Uslu

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerin farklı değişkenler açısından (cinsiyet, sınıf, anne eğitim düzeyi ve
baba eğitim düzeyi) toplumsal değerlere yönelik algılarının belirlenmesidir. Araştırma verileri 2014-2015 eğitimöğretim yılında gönüllülük esasına göre bir devlet ortaokulunda öğrenim görmekte olan toplam 242 öğrenciden
elde edilmiştir. Betimsel tarama yönteminin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar
tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ve Bakaç (2013) tarafından geliştirilen “Toplumsal Değerlere Yönelik
Algı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri IBM SPSS 21.0 programı vasıtasıyla gerekli istatistiksel teknikler
kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, ortaokul öğrencilerinin toplumsal değerlere yönelik
algılarının olumlu ve “Kesinlikle Katılıyorum” düzeyinde olduğu görülmüştür. Araştırmada ayrıca ortaokul
öğrencilerinin toplumsal değerlere yönelik algılarının, cinsiyet değişkeni açısından istatistiksel açıdan anlamlı
farklılık göstermediği, sınıf, anne eğitim durumu ve baba eğitim durumu değişkenleri açısından ise anlamlı
farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca araştırma bulguları ışığında çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Değer eğitimi, toplumsal değerler, algı, sosyal bilgiler.
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IS THE DEATH OF ISLAM KARIMOV LIKELY TO BRING ABOUT DEMOCRATIZATION?

Yrd. Doç. Dr. Gülşen Aydın
Atatürk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
This study aims to address the issue of succession in Uzbekistan in the aftermath of death of Islam Karimov and
to evaluate to what extend the leader change can bring about a change in the political system of the country.
To state it in another way, the study explores whether the passing of Karimov can result in democratization in
the country. This is done in four steps. First the political system that Karimov established is examined with due
attention to his silencing of alternative political voices and centralization of power. Second, patronage system
and clan politics in the country are explored. Third, the sources of continuity in the country in post-Karimov
period are discussed with reference to dynamics both within and without. The managed transition system
formed in 2014 is brought under examination. As a conclusion, the study argues that given the fact that
Karimov’s political and economic system is deeply entrenched, his death is not likely to result in an important
change in Uzbekistan. The country is likely to experience a transition similar to Turkmenistan, which has not
experienced a drastic change after the death of Niyazov, who was notorious for his one-man rule like Karimov.
Anahtar Kelimeler: Uzbekistan, Karimov, succession, patronage, clan politics, foreign relations.

AN APPLICATION ON THE ADOPTION OF LIFESTYLES THROUGH ADS: AVRUPA KONUTLARI ADVERTISEMENTS

Serpil Kır

With globalization, dizzying advances in technology and communications especially in the last quarter of the
twentieth century have caused the world to become smaller, the economic and political borders to disappear
and the political, social and cultural interactions between countries and nations to increase. Thus, the world
has economically become a new market place. In this new world order, communities can see other life styles
and standards of living through media and internet and make similar consumption activities in order to raise
the quality of life. The desire to consume that is already present in the consumers increase more and more due
to the effect of the objects of consumption present in the market such as mass media, fashion, and advertising.
Consumers who are besieged with today's consumer objects and strong marketing strategies of the businesses
influenced by the elements for increasing consumption and in our society, consumption is seen as a lifestyle
philosophy.
The main objective of this study is to evaluate the consumers’ understanding of consumption that is besieged
by both businesses and mass media as globalization gains importance within the concepts of "Consumer
society" and the "consumer culture" and to reveal how lifestyle presented with ads is adopted. In this context,
the work consists of the analysis of six commercials. Selected examples of advertising draws attention to the
importance of lifestyle adopted through ads. Data have been collected by using content analysis form. In the
advertisements as an indicator of social status constantly well-groomed, well-dressed and sportsmanlike
people without any financial worries are being demonstrated and pleasures of consumers are emphasized. In
addition to these, there are significant indications showing how consumers are being directed to consumption
even in their leisure times.
Anahtar Kelimeler: Consumption, Consumer Culture, Lifestyle, Advertising, Content Analysis
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİ KULLANMA DURUMLARI

Alpaslan Gözler
Kübra Merve Öndeş

Sınıf öğretmeni öğrencilerin temel eğitim sürecinde onlara rehberlik yapan kişidir. Sınıf öğretmenliği bir
öğrencinin eğitim kariyeri boyunca en önemli kademesine hitap etmektedir. Bu yıllardan itibaren öğrenme
süreci başlamıştır ve bu öğrenme sürecinin ne kadar gerçekleştiğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu aşamada
sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme bilgi düzeyleri ve kullanma düzeyleri ön plana çıkmaktadır. Bu
araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanma
durumlarını belirlemektir. Bu genel amaç çerçevesinde öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme tekniklerini
kullanma düzeylerine cinsiyet, kıdemleri ve sınıflarındaki öğrenci sayısının etki edip etmediği araştırmaktır.
Araştırma tarama modeli ile biçimlendirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Anıl ve Acar (2008) tarafından
geliştirilen ölçme ve değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Ölçek öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme
uygulama durumlarının zaman, ekonomi ve mevcut durumuna göre görüşlerinin değişip değişmediği
incelenecektir. Araştırma da veriler istatistiksel program ile çözümlenecektir. Araştırmada frekans, ortalama ve
ikili değişkenler için t testi uygulanarak yorumlamalar yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ölçme, Değerlendirme, Sınıf Öğretmeni

TÜRK TOPLUMUNUN VE AİLESİNİN GİDEREK GÜÇLENEN GÜNDEMİ: YAŞLILIK

Arş.Grv. Dr. İlteriş Yıldırım
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Modern toplumun önemli görünümlerinden biri de yaşlılıktır. Doğurganlığın azaldığı ve ortalama ömrün uzadığı
her toplumun genel nüfusu içinde oransal olarak büyüyen bir yaşlılıktan söz edilmektedir. Güçlü bir toplumsal
olgu haline gelen yaşlılık, Batılı toplumlardan başlamak üzere modern toplum olmanın özelliklerini değişen
derecelerde tecrübe eden her toplumda kendini göstermektedir. Bu durum, her toplumun kendine özgü şartları
çerçevesinde bir takım sorunların ortaya çıkmasına da neden olabilmektedir.Türk toplumu da modernitenin
neden olduğu demografik değişimlerden belli ölçüde etkilenerek yaşlanma eğilimine girmektedir. Türk toplumu,
gelecekte genç nüfus oranının en büyük şekilde gerçekleşeceği nüfus senaryolarına göre bile bugüne nispeten
daha yaşlı bir toplum olacaktır. Bu çerçevede sözü edilen sorunlar, Türk toplumu için de güçlü bir ihtimal olarak
belirmektedir. Modern toplumsal örgütlenmenin bir anlamda yazgı olarak ortaya çıkardığı sorunların, bu
sorunlara karşı alınmaya çalışılan sosyoekonomik ve kültürel tedbirleri zorlaması da muhtemeldir. Bu anlamda
yaşlılığın karmaşık ve kapsamlı bir gündemi içerdiğinin de farkında olunması gerekir. Bu bildiride, gelecekte
daha da yaşlanması öngörülen Türkiye'de, toplumsal düzenin yaşlılık bağlamında sarsılmaması ve bu düzenin en
önemli bileşenlerinden olan yaşlı fertlerin ve onlara refakat etmekte en büyük sorumluluğu üstlenen ailelerin
karşılıklı rahatı ve mutluluğu açısından mevcut ve gelecekteki muhtemel sorunların tespiti yapılmakta ve çözüm
için Türk toplumunun kültürel kodlarına odaklanmanın gerekliliği vurgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Yaşlılık Sorunları, Aile, Türk Kültürü, Toplumsal Düzen
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ EROZYON KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARININ ve KAVRAM YANILGILARININ
BELİRLENMESİ

Baştürk Kaya, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Biyoloji
Eğitimi Bilim Dalı
Caner Aladağ,Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Coğrafya
Eğitimi Bilim Dalı

Bu çalışmanın amacı, Coğrafya öğrencilerinin “Erozyon” anahtar kavramıyla ilgili bilişsel yapılarını ve kavram
yanılgılarını araştırmaktır. Araştırma verileri, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi,
Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı’nın 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören toplam 74 (32’si kız ve 42’si erkek)
öğrenciden bağımsız kelime ilişkilendirme testi kullanılarak toplanmıştır. Öğrencilere erozyon kavramı anahtar
kelime olarak verilmiş ve belli bir süre içerisinde bu anahtar kavramın çağrıştırdığı kelimeleri cevap kelime
olarak yazmaları ve bu cevap kelimelerle ilgili cümleler kurmaları istenmiştir. Bu çalışmada nitel araştırma
yönteminden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Veri analizi, içerik analiz yaklaşımı ile yapılmıştır. Kelime
ilişkilendirme testi analizi ile coğrafya öğrencilerinin “Erozyon” anahtar kavramına vermiş oldukları cevap
kelimeler kodlanarak kategoriler oluşturulmuştur. Kategorilerde tekrar eden cevap kelimelerin frekans ve
yüzdeleri hesaplanmış, gerekli tablolar oluşturulmuş ve bir zihin haritası çizilmiştir. Bağımsız kelime
ilişkilendirme testinde ifade edilen kelimeler toplam 7 kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler içerisinde
“Erozyonun oluşmasında etkili faktörler”, isimli kategori baskın kategori olarak ön plana çıkmıştır. Diğer
kategoriler “Erozyonun sonuçları”, “Erozyon çeşitleri”, “Erozyonu tanımlama kategorisi”, “Erozyonun
önlenmesi”, “Erozyonun aşamaları” şeklinde sıralanmıştır. Bu sonuçlara göre, öğrencilerin erozyon kavramıyla
ilgili bilişsel yapılarının yeterli düzeyde olduğu kategorilerde yer alan cevap kelimelerden anlaşılmaktadır. Kısaca
öğrencilerin erozyon anahtar kavramıyla ilgili geçerli ilişkilendirme yaptıkları söylenebilir. Ayrıca Öğrencilerin
“erozyon” anahtar kavramına ilişkin kurdukları cümle örnekleri incelendiğinde bilimsel bilgi içeren cümle
örneklerinin çoğunlukta olduğu görülmektedir. Öğrencilerin bazı kavram yanılgısı içeren cümlelerle birlikte,
ilgisiz bazı kelimeleri de erozyonla ilişkilendirdikleri görülmektedir. Tüm bu sonuçlar değerlendirildiğinde,
kelime ilişkilendirme testlerinin bilişsel yapıyı otaya çıkarmada ve kavram yanılgılarının belirlenmesinde etkili bir
teknik olduğu ortaya çıkmaktadır.
Anahtara kelime: Kelime ilişkilendirme Testi, Erozyon, Bilişsel Yapı, Kavram yanılgısı
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KAMU HASTANELERİNDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME DÜZEYİNİN BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE
İNCELENMESİ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

Prof.Dr.H.Mustafa Paksoy
Dr.Erhan Kılınç
KAMU HASTANELERİNDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME DÜZEYİNİN BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE
İNCELENMESİ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ INVESTIGATION OF ACCORDING TO SOME SOCIO-DEMOGRAPHIC
VARIABLES OF THE PSYCHOLOGICAL CONTRACT LEVEL IN PUBLIC HOSPITALS: GAZİANTEP SAMPLE
Prof.Dr.H.Mustafa PAKSOY Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF hmpaksoy@yahoo.com Öğr.Gör.Dr.Erhan KILINÇ Kilis
7 Aralık Üniversitesi, SHMYO erhankilinc@kilis.edu.tr ÖZET Psikolojik sözleşme, işverenle çalışan arasındaki
istihdam ilişkisinin doğasını açıklamak üzere ortaya çıkan, bireyin ve örgütün iş ilişkilerindeki beklentilerini ve
gerçekleştirme durumlarını açıklayan, yazılı olmayan, zamanla değişebilen, karşılıklılık temeline dayalı, bireyce
oluşturulmuş zihinsel beklentiler kümesidir. Psikolojik sözleşme kavramı, son günlerde literatürde bir fenomen
haline gelmiştir. Bu araştırmanın amacı, kamu hastaneleri sektöründe görev yapan sağlık çalışanların psikolojik
sözleşme beklenti, kurum tarafından karşılanma ve ihlal düzeylerini belirlemek ve bazı sosyo-demografik
değişkenlere göre incelenmektir. Çalışmanın ana kütlesini, Gaziantep ili merkezinde faaliyet gösteren Kamu
Hastaneleri Birliği (KHB) hastaneleri, Kamu Üniversite Tıp Fakültesi hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanları
(hekim, hemşire/sağlık memuru, ebe, sağlık tekniker/teknisyen) oluşturmuştur. Bu ana kütle içerisinden 776
kişiye (ana kütle sayısının %20,54’ünü) anket uygulanmıştır. Çalışmanın verileri, Ocak-Nisan 2015 tarihleri
arasında toplanmıştır. Yapılan geçerlik güvenirlik analizi sonucu, Psikolojik Sözleşme Ölçeği ve Çalışan
Performansı Ölçeği Cronbach alpha katsayıları sırasıyla 0.978 ve 0.782 olarak saptanmıştır. Veriler, SPSS 15.0
programında, frekans ve yüzde analizleri, faktör analizi, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi (T testi),
varyans analizi (ANOVA) yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiş ve istatistiksel yanılma düzeyi 0,05 olarak
alınmıştır. Araştırma sonucuna göre, sağlık çalışanların psikolojik sözleşme beklentileri ortalamasının (max:6,
min:1) 5.19±0.94; bu beklentileri kurum karşılama düzeyi ortalamasının 2.55±1.09; psikolojik sözleşme ihlal
ortalamasının 2.77±1.48 olduğu saptanmıştır. Ayrıca hekimlerin psikolojik sözleşme beklentilerinin ve psikolojik
sözleşme ihlal düzeyinin hemşire, ebe ve sağlık teknikerlere göre daha düşük olduğu; hekimlerin psikolojik
sözleşme kurum karşılanma düzeyinin, hemşire ve sağlık teknikerlerine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır
(p>0.001). Anahtar Sözcükler: Psikolojik sözleşme, çalışan performansı, hastane, sağlık çalışanları.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik sözleşme, çalışan performansı, hastane, sağlık çalışanları
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GÜDÜLENME, ÖĞRENME STRATEJİLERİ, ETKİN KATILIM VE ÖĞRENCİ BAŞARISI: BİR YAPISAL EŞİTLİK
MODELLEME ÇALIŞMASI

Şahin Danişman
Kağan Kırcaburun

Bu çalışmanın amacı, ortaokul ve lise öğrencilerinin, güdülenme ve öğrenme stratejilerinin derse etkin katılım
aracılığıyla öğrenci başarısını etkilediği şeklinde oluşturulan teorik modeli yapısal eşitlik modeliyle açıklamaktır.
Bu değişkenler arasında bir neden-sonuç ilişkisi bulunduğu düşüncesinden hareketle çalışma, nedensel bir
desende tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Muğla il sınırları içerisinde yer alan ortaokul ve lise
kademelerinde öğrenim görmekte olan tüm öğrenciler oluştururken; araştırma örneklemini bu evren
içerisinden amaçlı örnekleme yoluyla seçilen 458 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma verileri, Güdülenme ve
Öğrenme Stratejileri Ölçeği ile Etkin Katılım Ölçeği kullanılarak elde edilmiş, veri toplama formunda ayrıca
öğrencilerin matematik dersine ilişkin notlarını ve diğer demografik özelliklerini belirlemeye ilişkin maddeler de
yer almıştır. Güdülenme Ölçeği içsel hedef yönelimi, dışsal hedef yönelimi, görev değeri, öğrenme kontrolü
inancı, özyeterlik algısı ve sınav kaygısı olmak üzere toplam altı; Öğrenme Stratejileri Ölçeği yineleme,
düzenleme, ayrıntılandırma, eleştirel düşünme, metabilişsel, yardım arama, çaba yönetimi, akran işbirliği ile
zaman ve çalışma ortamı olmak üzere toplam dokuz altboyuttan oluşmaktadır. Etkin Katılım Ölçeği ise
davranışsal kendini verme, duyuşsal kendini verme, davranışsal hoşnutsuzluk ve duyuşsal hoşnutsuzluk olmak
üzere toplam dört altboyut içermektedir. Çalışmada teorik olarak oluşturulan modellerin test edilmesinde, hem
gizil hem de gözlenen değişkenlerdeki ölçüm hatasını birleştirmeyi sağlamak amacıyla Path analizi tercih
edilmiştir. Çalışmanın analiz süreci devam etmekte olup analiz sonuçlarına göre bulgular daha sonra
sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Güdülenme, öğrenme stratejisi, etkin katılım, matematik başarısı

FARKLI KADEMELERDEKİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARI DENEYİMLERİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

Şahin Danişman
Duygu Yıldırım
Emrah Ünlüer

Bu çalışmada, farklı kademelerdeki öğrencilerin başarılarına yükledikleri anlamların neler olduğunun,
öğrencilerin başarı deneyimlerinin nasıl gerçekleştiğinin ve matematik başarısının genel başarı içerisinde nasıl
konumlandırıldığının incelenmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin deneyimleri yoluyla başarı algıları
belirlenmeye çalışıldığı için, çalışmada fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Bu kapsamda ortaokul, lise ve
üniversite kademelerinin her birinden yüksek, orta ve düşük başarı düzeylerinden ikişer öğrenci olmak üzere
toplam 18 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından oluşturulan yarıyapılandırılmış görüşme formları kullanılarak elde edilen veriler, tematik analiz yöntemi kullanılarak analiz
edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin genellikle başarıyı konulan bir hedefe ulaşma
olarak gördükleri; öğrencilerin başarı algılarının ilkokul kademesinden itibaren not-ağırlıklı olmaktan uzaklaştığı,
ancak bu değişimin asıl olarak lise kademesinden sonra belirginleştiği ortaya çıkmıştır. Ancak, öğrencilerin
kendilerini başarılı görüp görmemeleri ile başarıya yükledikleri anlamlar arasında kısmen bir çelişki olduğu göze
çarpmakta; öğrencilerin kendi başarılarını puanlarla veya notlarla değerlendirdikleri görülmektedir. Ayrıca,
öğrencilerin başarılarında belirli bir dönüm noktası olduğu, matematik dersi başarılarının genel başarıları
üzerinde etkisi olduğunu düşündükleri, matematik başarılarının arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden ziyade, aileleri
ve öğretmenleri ile olan ilişkilerini daha çok biçimlendirdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Başarı, deneyim, matematik, eğitim kademesi
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DİĞER DERSLERE KIYASLA MATEMATİKTE BAŞARISIZ OLAN ORTAOKUL SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN
MATEMATİK DENEYİMLERİ

Şahin Danişman
Burcu Güven
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Bu çalışmada, matematik haricindeki derslerde başarılı olup matematikte başarısız olan ortaokul sekizinci sınıf
öğrencilerinin matematiğe ilişkin deneyimlerinin incelenmesi ve matematikle ilgili bakış açılarının ortaya
çıkarılması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin matematikteki başarısızlıklarına ilişkin deneyimleri incelendiğinden
dolayı, çalışmanın amacına yönelik olarak araştırmada fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Beş kız beş erkek
olmak üzere, iki farklı ortaokulun sekizinci sınıf kademesinde öğrenim görmekte olan 10 öğrenci, araştırmanın
çalışma grubunu oluşturmaktadır. Öğrencilerin seçilmesinde, her iki dönemdeki TEOG puanları ve
öğretmenlerin öğrencilerle ilgili değerlendirmeleri temel alınmıştır. Bu değerlendirmelere göre, matematik
dışındaki derslerde başarılı iken, bu derslere nazaran matematik derslerinde başarısız olan öğrenciler
belirlenmiştir. Araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı-yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak yapılan
görüşmeler ortalama 15-25 dk sürmüştür. Araştırmada elde edilen veriler, tematik analiz yöntemi kullanılarak
analiz edilecek olup, analiz süreci halen devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Başarısızlık, matematik, sekizinci sınıf
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HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE İŞE HAZIRLIK ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

Abdullah Beyhan
Ayşe Ergün

Bu çalışma hemşirelerin işe hazırlık durumunu değerlendirmek için Walker ve ark. tarafından hemşireliğe
uyarlanan İşe Hazırlık Ölçeği (Work Readiness Scale)’ nin geçerlik ve güvenirliğinin yapılması amacıyla
planlanmıştır. Metodolojik tasarım olarak planlanan bu araştırma, ölçek kullanım izni ve kurum izinleri
alındıktan sonra altı devlet, dokuz vakıf olmak üzere15 farklı üniversite de öğrenim görmekte olan 996
hemşirelik son sınıf öğrencisiyle yapıldı. İşe Hazırlık Ölçeği (İHÖ) 46 madde içeren, iş yeterliliği, sosyal zeka,
örgütsel zeka ve kişisel iş özellikleri olmak üzere dört alt boyuttan oluşan 10’lu likert tipi bir ölçektir (0 =
Kesinlikle Katılmıyorum ve 10 = Kesinlikle Katılıyorum). Cronbach alfa değeri alt boyutlar için .84- .88 arasında
değişmektedir. Ölçeğin dil uyarlaması için geri çeviri tekniği kullanıldı. Çeviri işlemlerinden sonra ölçeğin kapsam
geçerliği için 11 kişiden uzman görüşü alındı. Veriler, iç tutarlılık için Cronbach Alfa Katsayısı, madde analizi ve
test-tekrar test güvenirliği için Pearson korelasyon analizi, doğrulayıcı faktör analizi için Ki-kare ve uyum
indeksleri kullanılarak değerlendirildi. Ölçeğin dil geçerliği çalışmaları sonucunda, geri çevirisi yapılan ölçek ile
orijinal ölçeğin uyumlu olduğuna karar verildi. Kapsam geçerliği indeksi iyi içeriği gösteren %94’ün üstünde
bulundu. Güvenirlilik analizleri incelendiğinde, ölçeğin tüm alt boyutlarının Cronbach α katsayıları .70
üzerindeydi. Ölçek ve alt boyutlarının madde-toplam korelasyonları >.47 ve test-tekrar test korelasyon
katsayıları >.50 olarak saptandı. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu kuramsal modele ilişkin genel uyum katsayıları
yeterli bulundu. Alt boyutlarda yer alan maddelerin faktör yükleri iş yeterliliği için .58 ile .79 arasında; sosyal
zeka için .64 ile 84 arasında; örgütsel zeka için .49 ile .85 arasında ve kişisel iş özellikleri için .37 ile .89 arasında
bulundu. Sonuç olarak işe hazırlık ölçeğinin 46 maddelik 4 faktörlü yapısı ve psikometrik özellikleri, geçerli,
güvenilir ve Türk kültürü ile uyumludur. İşe hazırlık konusunda yapılacak olan çalışmalarda kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: işe hazırlık ölçeği, geçerlik, güvenirlik, hemşirelik
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HEMŞİRELERDE İŞE HAZIROLUŞLUK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Abdullah Beyhan
Ayşe Ergün

İşe hazıroluşluk, mezunların iş ortamındaki başarıları için onları hazır hale getirecek olan özellik ve yetkinliklere,
özellikle de onların kariyer ilerleme potansiyeli, rol performansı ve iş başarısına sahip olmalarıdır. Mezunların
işe hazırlığını inceleyen çalışmalar, bazı mezunların işe hazır olmadığını, işverenlerinde mezunların özellikle
kişisel ve ilişkisel yetkinliklerinin üniversite ortamında düşünülmediğini belirtmektedirler. Uzun dönemde başarı
için işverenler mezunlardan problem çözme, iletişim, ekip çalışması ve yenilikçiliğin ötesinde bazı yeteneklere
sahip olmalarını beklemektedir. Bu derlemenin amacı hemşirelerde işe hazıroluşluğun önemini ortaya
koymaktır. Sağlık endüstrisi, mezunlarının işe hazırlığı ile ilgili beceri ve yetkinliklerini sistematik bir şekilde
değerlendirilmesinden fayda sağlayacak alanlardan biridir. Son 40 yılda sağlık çalışanları üzerinde yapılmış olan
birçok çalışma, işe girişlerdeki ilk 18 ayda yorucu ve kafa karıştırıcı iş yükünden dolayı bireylerde yüksek oranda
iş tükenmişliği olduğunu ortaya koymaktadır. Mesleğe yeni başlamış hemşirelerle yapılmış olan çalışmalarda
hemşirelerin ilk iş yıllarında %33 ile %61 arasında değişen oranlarda mesleği bırakma veya iş yerlerini
değiştirmeyi planladıkları belirtilmiştir. Yeni mezun hemşireler hemşireliğin oldukça stresli bir meslek olduğunu
ve kendilerini günümüzün karmaşık sağlık bakımı ortamında çalışmak için yeterli hissetmediklerini ifade
etmektedirler. Nitekim yapılmış bazı çalışmalarda da hemşire eğitimciler ve hemşire yöneticiler, yeni
hemşirelerin yeterli ve işe hazır olmasını beklemenin şu anki eğitim sistemi içinde gerçekçi olmadığını ifade
etmektedirler. İşe hazıroluşluk kavramının anlaşılması ve bu konuda çalışmalar yapılması, iş hayatına girecek
hemşireler için gerekli olan becerilerin öğrenilmesini, geçiş süreci stresinin üstesinden gelebilmelerini ve güvenli
hasta bakımı verebilmelerini sağlayacaktır. Sonuç olarak yeni mezun durumundaki hemşirelerin büyük bir
çoğunluğunun çeşitli nedenlerden dolayı işe başlamak için yeterince hazır olmadıkları görülmektedir. Bu
doğrultuda; hemşirelik eğitimi ve sağlık sisteminde düzenlemelere gereksinim vardır. Hemşirelerin işe hayatına
daha hazır halde başlamalarını sağlamak için hem yeni mezun düzeyindeki hemşirelere hem eğitimcilere ve
hem de iş hayatına başlayacakları kurumlara önemli görevler düşmektedir.
Anahtar Kelimeler: işe hazırlık, hemşirelik, eğitim
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SOSYOBİLİMSEL KONULARA YÖNELİK TUTUMLARININ AHLAKİ OLGUNLUK
DÜZEYİNE GÖRE İNCELENMESİ

Arş. Gör. Serhat Yaşar
Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Kılınç
Yrd. Doç. Dr. Barış Çiftçi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tahiroğlu

Bilim ve teknolojinin hızlı gelişimi, hayatımızı kolaylaştırmakla birlikte, sosyal hayatımızı şekillendiren ve bizi,
birtakım konulara yönelik düşüncelerimizi tekrar gözden geçirerek düzenlememizi gerektiren durumlarla da
karşı karşıya bırakmaktadır. Söz konusu durumlar, gelişen bilimin doğurgusu olarak etik ve ahlak ilkelerine bağlı
ortaya çıkan sosyal ikilemlerdir. En temel anlamıyla, bu ikilemleri barındıran fen konuları olarak tanımlanan
sosyo-bilimsel konuları (SBK) her seviyeden fen okuryazarlarının bilmesi gerektiği söylenebilir. Nitekim 2013
yılındaki güncellenen Fen Bilimleri dersi öğretim programının da diğer pek çok dünya ülkesine paralel olarak Fen
Teknoloji Toplum ve Çevre (FTTÇ) öğrenme alanı altına SBK eklenmiştir. Fen bilimleri dersinin pek çok amacı
olmakla birlikte temel amaçlarının öğrencide bilgi, beceri ve olumlu tutum geliştirmek olduğu düşünülürse
öğrencide olumlu tutum oluşturması beklenen öğretmenlerin de bu tutumlara sahip olması gerektiği
söylenebilir. Ancak SBK’nın tanımından da anlaşılacağı üzere SBK’ya yönelik olumlu tutumun geliştirilebilmesi
için olumlu tutum sahibi olması gereken öğretmenlerin aynı zamanda ahlaki olgunluğa da sahip olmaları
gerektiği düşünülebilir. Bu düşünceden hareketle ilkokulda “Fen Bilimleri” derslerini vermekle yükümlü olan
sınıf öğretmeni adaylarının da sosyo-bilimsel konulara yönelik birikimleri ve bakış açılarının önemli olduğu
düşünülerek çalışmamızda sınıf öğretmeni adaylarının ahlaki olgunluk düzeyleriyle SBK’ya yönelik tutumları
arasındaki ilişki incelenecektir. Araştırmada veri toplama aracı Topçu (2010) tarafından geliştirilen Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği; Şengün ve Kaya (2007) tarafından geliştirilen Ahlaki Olgunluk Düzeyi
Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği
öğrencileri örneklem olarak alınmış ve öğrencilerin SBK’ya yönelik tutumlarıyla ahlaki olgunluk düzeyleri
istatistiki yöntemlerin de yardımıyla incelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmenliği, Sosyo-bilimsel konular, Ahlaki olgunluk, Tutum
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HAYALİMDEKİ OKUL VE GELECEKTE ÖĞRETMEN OLAN BEN

Arş. Gör. Serhat Yaşar
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tahiroğlu

Günümüz Türkiye şartları düşünüldüğünde, tartışmasız bir önemi olmakla birlikte, gelir getirisi, ürün çıktıları ve
sosyal statüsü bakımından her zaman istendik düzeyde olmayan öğretmenlik mesleği, öğretmenleri tatmin
etmekte ve beklentilerini tam olarak karşılamakta yetersiz kalabilir. Özellikle öğretmenlerin yetiştirilme
sürecinde, adaylarının motivasyonlarını yüksek tutmak ve mesleğin önemini vurgulamak amacıyla birtakım
olumlu söylemlerle ya da adayın çevresindeki birtakım olumsuz söylemlerle öğretmenler, mesleğe ilişkin
gerçeklerden uzak olumlu ya da olumsuz tutumlar geliştirebilmektedirler. Bu tutumlar, öğretmen adaylarının
mesleğe başladıklarında beklentilerinin karşılanmaması veya önyargı ile başlanması sonucunda erken
tükenmişlik, mesleki doyumsuzluk vb. pek çok sorunu da beraberinde getirerek mesleki verimi olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda öğretmen adaylarının hayallerindeki okul,
öğrenci, çalışma şartları ekonomik şartlar, sosyal statüsü, sosyal yaşantısı ile ilgili düşüncelerinin neler
olabileceğini bilerek onlara daha gerçekçi bir meslek yaşantısı algısını kazandırmak önem arz eder. Çünkü
öğretmen adayları gelecekte nelerle karşı karşıya kalacağını gerçekçi olarak edinirse, karşılaşacağı koşullara ve
bu koşulların mesleği üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirgenmeye hazırlıklı olur. Hatta öğrenim
gördüğü kurumlarda da bu koşullara gerçekçi bir şekilde hazırlanabilirler. Ancak bu koşullara öğretmenin doğru
bir biçimde hazırlanabilmesi için adayların mesleğe yönelik hayallerinin ve beklentilerinin doğru bir biçimde
ortaya konması ve gerçek meslek yaşantılarının belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada, öğretmen
adaylarının meslekleri ve sosyal yaşantılarıyla ilgili gelecek hayalleri ile meslekte belirli bir süre çalışmış olan
öğretmenlerin (merkez, kasaba ve köy okullarında çalışan kadın ve erkek) mesleki ve sosyal yaşantılarına
yönelik görüşleri karşılaştırılarak aradaki farkın ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışma
sürecinde, öğretmen adaylarından; öğretmen olduktan sonra mesleki, sosyal ve ekonomik yaşantılarıyla ilgili
beklentilerini yazmaları istenmiştir. Diğer yandan en az on beş yıl deneyime sahip öğretmenlerle mesleki sosyal
ve ekonomik yaşantılarına yönelik görüşmeler yapılmıştır. Bu süreçlerden elde edilen veriler (adayların
beklentileri ile öğretmenlerin görüşleri) karşılaştırılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik Mesleği, Statü, Sosyal Yaşam, Ekonomik Şartlar
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PEYZAJ VE SÜS BITKILERI PROGRAMINDA OKUYAN ÖĞRENCILERIN MESLEĞE BAKIŞLARININ MEZUN
OLDUKLARI LISE DEĞIŞKENINE GÖRE İNCELENMESI

Zeynep R. Bozhüyük Ardahanlıoğlu
Nihat Karakuş

Çalışmada, Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı’nda öğrenim gören öğrencilerin mesleğe
bakışlarının mezun oldukları lise değişkenine göre araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma, Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi, Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu’nda 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015
eğitim-öğretim dönemlerinde Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı’nda öğrenim gören öğrencilere anket uygulaması
ile yapılmıştır. 2012-2015 yılları arasında programa kayıtlı öğrenci sayısı 113 kişidir. Anket, bireylerin demografik
özellikleri ve mesleğe bakışlarını ölçmek üzere 10 sorudan oluşmakta ve 90 öğrenciye uygulanmıştır. Ankete
katılan öğrencilerin sorulara verdiği cevaplar frekans, yüzde ve aritmetik ortalama kullanılarak
değerlendirilmiştir. Anket uygulamasına katılan bireylerin %37’si meslek liselerinden ve %63’ü de diğer
liselerden mezun olmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre meslek lisesinden mezun olan
öğrenciler mesleğin imajını daha olumlu olarak görmekte, programı tercih etmeden önce meslek hakkında daha
fazla bilgiye sahip ve eğitim aldıkları programın iyi bir gelecek sağlayacağını düşünmelerine karşın mezuniyet
sonrası iş bulma kaygısını daha fazla yaşamaktadırlar. Diğer liselerden mezun olan öğrenciler ise tekrar ÖSYS
sınavına girmek istemelerine rağmen mezuniyet sonrası daha çok mesleğini yapmayı ve ÖSYS sınavına giren
tanıdıklarına mesleği tavsiye etmeyi düşünmektedirler. Mezun olduktan sonra meslek lisesi mezunları daha çok
kamuda, diğer liselerden mezun olanlar ise özel sektörde çalışmak istemektedir. Bireylerin vermiş oldukları
cevapların ağırlıklı ortalaması değerlendirildiğinde, meslek lisesinden mezun olan öğrencilerin mesleğe
bakışlarının diğer liselerden mezun olan öğrencilerden daha olumlu olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı, Öğrencilerin mesleğe bakışları, Fethiye

PEYAMI SAFANIN DÜŞÜNCE EKSENINDE DIN MEDENIYET VE AHLAK

Berrin Sarıtunç

Bu çalışmanın amacı, Peyami Safa’nın düşünce dünyasında medeniyet ve din kavramlarını incelemektir. 20.
yüzyılın en önemli yazarlarından sayabileceğimiz Peyami Safa’nın yazmış olduğu eserlerden anlaşılacağı üzere
geleneksel bir din anlayışına sahip olduğu varsayılmaktadır. Yani onun hayatında din ana eksen değildir. O daha
çok dinin kültürel yönüne vurgu yapar. Peyami Safa, dinin toplum için birleştirici bir işlevinin bulunduğunu,
dolayısıyla ondan uzaklaşmanın bir kurtuluşa değil toplumsal bir çöküşe ve sebep olacağı anlayışındadır.
Kader ve tevekkül Peyami Safa’nın romanlarında işlediği dini temalar arasındadır. Bu konuyu fikri eserlerinde
işleyen Safa İslam/Doğu ile özleştirilen kaderciliğin/fatalizm aslında tamamıyla bir Garp düşüncesi olduğunu
iddia etmektedir. Peyami Sefa’ya göre Ahlak ve Din ayrılmaz, aralarında sıkı bir bağ bulunan iki unsurdur.
Sefa’ya göre ahlak sahibi olmak için dindar olmak şarttır.
Anahtar Kelimeler: Peyami Safa, Medeniyet, Ahlak, Din.
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CIVILIZATION AND RELIGION IN THE THOUGHT OF PEYAMİ SAFA

The aim of the thes is tost UDY the civilization and religion concepts in Peyami Safa’s in tellectual World. As it is
understood from his Works, it is assumed that Peyami Safa, one of the most important authors of the 20th
century, has a traditional understing of religion. Inotherwords, religion is not a majoraxis in his life.
Hemostlyem phasisesthe cultural aspects of religion. Peyami Safa is in the understanding tha religion has a
unifying function, hence, he is in the understanding (that )getting away from religion does not causesalvation
but it causes social collapse. Fate and Resignation, processedby Peyami Safa, areinthemidst of religiousthemes.
PeyamiSafa, whohandledthetheme in his intellectualwork, claims that Fatalismidentified with Islam, is
completely an occidental thought, infact. According to Peyami Safa, Ethics and religion are two inseperable
elements. Considering Peyami Safa, it is necessary to be god fearingto have a moral character.
Anahtar Kelimeler: Peyami Safa ,Civilization, Ethics, Religion

WHAT MADE OF INTERNAL STRUCTURE OF THE ANIMALS? A DRAWINGS PRACTICE PERFORMED BY
SECONDARY SCHOOL PUPILS

Selda Kılıç
Haydar Öztaş

The aim of this study was to reveal basic knowledge of 9th class students about internal structures of fish and
birds with drawings. The study was carried out on 122 students and their views about anatomical structures of
fish and birds were detected via drawings. In the drawings of fish and birds it has been determined that as a
result of statistical analysis in terms of genders, mostly students were able to draw the skeleton structure of
fish which they were familiar from their daily experiences. It was also revealed that the girls were more
successful at drawings when compare boys at this level. However, it was determined that their basic
anatomical knowledge about birds was at the system level and dominantly about birds’ digestive system. This
familiar knowledge may came from students’ daily experiences with birds.
Anahtar Kelimeler: Anatomy, biology education, bird, fish, drawing.
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"SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SAHİP OLDUKLARI BİREYSEL DEĞERLER ÜZERİNE BİR İNCELEME"

Berrin Sarıtunç

Sosyal Bilgiler derslerinin yer aldığı ilkokul ve ortaokul dönemi öğrencinin kendini ve çevresini keşfettiği ve
kişilik oluşturma sürecinin olduğu bir dönemdir. Öğrencinin değer kazanımda aile, kitle iletişim araçları, sosyal
çevre vb. unsurların etkisi olduğu gibi okulun da bir yeri vardır. Okulda kişilik oluşumunda ve değerler
eğitiminde öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenleriyle etkileşimleri yani okulun iklimi önemli yer tutar.
Öğretmenlerin öğrencilerle etkileşimi ve rol model olma özelliği de böyle bir çalışmanın seçilmesinin
nedenlerindendir. Sosyal Bilgiler dersi değer aktarımı açısından hem resmi hem de örtük program yoluyla
önemli role sahiptir. Bu dersi veren öğretmenlerin değer yönelimlerini tespit etmek de mevcut durumun tespiti
ve planlama açısından önemlidir.
Giriş ve üç bölümden oluşan bu çalışmanın giriş kısmında araştırmanın problemi, amacı, varsayımları ve
sınırlılıkları yer almıştır.
Çalışmanın birici bölümünde Sosyal Bilgiler dersinin tanıtımı, öğretmenlik mesleği tanıtımı, değer kavramının
kuramsal çerçevesi ele alınmıştır. İkinci bölümünde araştırmanın yöntemi, üçüncü bölümünde ise elde edilen
bulgular yorumlanmaya tabi tutulmuş, tartışmalar yapılmış ve kişisel görüşler belirtilerek önerilerde
bulunulmuştur. Sosyal Bilgiler, bireyin toplumsal varoluşunu gerçekleştirebilmesine yardımcı olması amacıyla;
çeşitli bilim dallarına ait konuların işlendiği bir ilköğretim dersidir. Sosyal Bilgiler dersinde gereken verimin
alınabilmesi için dersi veren öğretmenin de belli niteliklerde olması önemlidir. Öğretmenin tutum ve
davranışları, değer yönelimleri eğitim ve öğretimi doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir. Araştırmanın ana
amacı Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin değer yönelimlerini Erzurum ili örneğinde tespit etmektir. Bununla birlikte
değer yönelimlerinin çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek ve aralarındaki
ilişkiyi betimlemektir.
Anahtar Kelimeler: sosyal bilgiler değerler eğitim öğretim

RECENT RESEARCH TRENDS IN CURRICULUM AND INSTRUCTION IN TURKEY (2014-2016)

Soykan Uysal

The purpose of this study is to find out research trends in the field of “Curriculum and Instruction” in Turkey by
exploring the articles that were published between 2014 and 2016. For the purpose, articles were evaluated in
terms of their publishing dates, number of authors, methods, data collection procedures, sample
characteristics, data analysis techniques, subject areas and their topics. The articles were explored by
investigating the documents within the framework of descriptive approach and research trends in the field of
CI were attempted to be described. In the study, 24 journals that are published in the field of CI, which are all
included in the ULAKBIM Database, were covered in the study. According to results it was determined that the
majority of the articles were written either by a single author or two authors, used quantitative research
method, descriptive studies, used questionnaires and likert type scale, studied with graduate students and
used t-test and variance analysis.
Anahtar Kelimeler: Curriculum and Instruction, Research Trends, Scientific Research, Content Analysis
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FETHIYE HALKININ ÇEVRE SORUNLARINA İLIŞKIN GÖRÜŞLERININ CINSIYET DEĞIŞKENINE GÖRE
DEĞERLENDIRILMESI

Nihat Karakuş
Özgür Özer
Zeynep R. Bozhüyük Ardahanlıoğlu
İsmail Çınar
Serdar Selim

Fethiye yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun bir şekilde tercih edilen turistik bir merkez olduğundan dolayı
Fethiye ve yakın çevresinin temiz olması daha fazla turist tarafından tercih nedeni olacaktır. Bu çalışmada,
Muğla ili Fethiye ilçesindeki halkın çevre sorunlarına yönelik görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre belirlenmesi
amaçlanmıştır. Bu bağlamda anket çalışması hazırlanmış ve bireylere Ocak 2014 - Ocak 2015 tarihleri arasında
uygulanmıştır. 2013 yılı verilerine göre Fethiye şehir merkezi nüfusu 87586 olup örneklemede bu sayı toplam
400 denekle temsil edilmiştir. Çalışmada, ankete katılan bireylerin sorulara verdiği cevaplar, yüzde, frekans ve
çapraz tablolar kullanılarak değerlendirilecek ve elde edilen bulgular ışığında çevre sorunlarının azaltılmasına
yönelik öneriler oluşturulacaktır.
Anahtar Kelimeler; Çevre sorunları, çevresel görüş, Fethiye.

GIDA VE BESLENME OKURYAZARLIĞINA İŞARET EDEN UNSURLAR

Nazan Aktaş
Yahya Özdoğan
Gıda ve beslenme okuryazarlığı, tüketicilerin beslenme ile ilişkili çeşitli bilgileri anlayabilmeleri, eleştirel olarak
değerlendirebilmeleri ve bu bilgileri uygulamaya dönüştürebilmeleri açısından önemlidir. Çalışmada, gıda ve
beslenme okuryazarlığına işaret eden unsurların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu derlemede, benzer konuda
yapılmış birincil araştırmalardan ortaya çıkan ikincil veriler kullanılmıştır. Bireylerin gıda ve beslenme
okuryazarlığı için bazı bilgi, tutum, davranış, istek ve becerilere sahip olmaları istenmektedir. Bunlardan bazıları;
bilimsel temelli bilgileri diğerlerinden ayırt edebilme, gıda ve beslenme bilgisini davranışa dönüştürebilme,
mevcut kaynakları optimal beslenme için kullanabilme, sağlıklı besin seçebilme ve tüketebilme, gıda ve
beslenme sisteminin işleyişini değerlendirebilme, besin hazırlama, işleme ve saklamanın ilkelerini
uygulayabilme, tüketim sıklığını, sınırlanması gereken yiyecekleri ve porsiyon miktarlarını ayarlayabilme olarak
ifade edilebilir. Bireylerin bu özellikleri edinebilmelerinde müdahale ve motivasyon önemli bir rol oynamaktır.
Gıda ve beslenme okuryazarlığının önemi ve çıktıları konusunda farkındalık oluşturularak, bireylerin öz
değerlendirme yapmaları için motive edilmeye ihtiyaçları olduğu düşünülmektedir. İstenen özelliklerin
edinilmesinde çok disiplinli yaklaşımların, ilgili politikaların ve paydaş işbirliğinin önemli rol oynayacağı dikkate
alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler; Gıda, beslenme, okuryazarlık,
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TURGUT CANSEVER VE EV SOSYOLOJISI: KONUT SORUNUNA ÇÖZÜM OLARAK “TÜRK EVI”

Arş.Grv.Dr Şevket Ercan Kızılay Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji
Bu çalışmada ev sosyolojisi literatürü açısından Turgut Cansever’in görüşleri değerlendirilecektir. Bugün
şehirleşme ile ilgili sorunların başında “konut sorunu” gelmektedir. Konut sorunu 19. yüzyılda modernleşmenin
etkisiyle dünya ölçeğinde nüfusun artması ve kırdan kente göç hareketlerinin başlaması ile oluşmuştur. Çalışma
içerisinde öncelikle bu konut sorunu tanımlanacak ve bu konut sorununa bir çözüm olarak da Turgut
Cansever’in önerdiği “çözüm, Türk Evi”nde fikriyatı değerlendirilecektir. “Türk Evi” merkezli bir konut üretim
pratiğinin devreye sokulmasının önündeki engeller tartışılacaktır. Bu tartışma oldukça önemlidir çünkü mevcut
kentlerimizde konutlar artık “ev” olmaktan çıkarak, gittikçe artan oranda bir rant nesnesi haline gelmektedir.
Bundan ötürü yeni bir şehircilik paradigması bağlamında konut üretim pratiklerinin yeniden değerlendirilmesine
ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler; Ufki şehir, Türk Evi, Hareketli Kültür, Konut Sorunu, Ev Sosyolojisi

İLKOKUL 2., 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Fergül Kılıç,
Kader Arkan,
Şafak Kaman
Son yıllarda yapılan araştırmalarda okuduğunu anlama üzerine giderek artan bir vurgu olsa da öğrencilerin
okuma becerilerini geliştirmede okumaya yönelik tutumlarının önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir. Okuma
becerisinin okul yaşamının ilk yıllarından itibaren kritik bir role sahip olması, öğretmen ve ebeveynlere
çocuklara olumlu bir okuma tutumu geliştirmeleri ve böylece iyi bir okuyucu olmaları noktasında önemli
sorumluluklar yüklemektedir (Kocaarslan, 2016). Okuma becerisi sabit bir zaman diliminde gerçekleşen bir
süreç olmaktan ziyade okul yıllarının başlangıcından itibaren aşamalı bir şekilde oluşmaktadır. Bu bakımdan
içsel, ailesel ve okula ilişkin faktörler öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarını olumlu veya olumsuz şekilde
etkileyebilmektedir. Bu nedenle ilkokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının belirlenmesi ve buradan
hareketle eğitim ortamlarının şekillendirilmesi gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, ilkokul ikinci, üçüncü ve
dördüncü sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarını belirlemek ve öğrencilerin demografik özelliklerinin
tutumlarının üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada bu amaçla, İstanbul ili Anadolu yakasında yer
alan 3 devlet okulunda ilkokul ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine McKenna ve Kear (1990)tarafından
geliştirilen ve Kocaarslan (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan “Garfield görselli 1-6. sınıf okumaya yönelik
tutum ölçeği” uygulanacaktır. Bu yolla öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarının ne düzeyde olduğu
belirlenecek ayrıca öğrencilerin cinsiyetleri, yaşları, anne ve baba eğitim durumları, kardeş sayıları ve okulöncesi
eğitim alma durumlarının okumaya yönelik tutumları üzerindeki etkisi olup olmadığı belirlenip bu bulgular
doğrultusunda gerekli öneriler getirilecektir.
Anahtar Kelimeler; ilkokuma-yazma, okuma tutumu, ilkokul öğrencileri
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HİS VE ESTETİK YARGI

H. Kübra Özalp

Her sanat eserinin zihinde bir etkilenme süreci oluşturabilmesi için eserin belirli bir bakış açısıyla incelenmesi
gerekmektedir. Bu bakış açısı, çevresel etkilerin yanında bireyin o zamana kadar içinde bulunduğu şartlar,
edindiği bilgi birikimi ve maruz kaldığı durumların sonucunda oluşan psikolojik bir algı yumağıdır. Sanat eserinin
değerlendirilme sürecinde alınan tavır, bu algı bütünlüğü içerisinde oluşmaktadır. Estetik yargıyı ortaya çıkaran
haz, zihinde canlanan ya da deneyimlenen şeylerle obje arasında kurulan bağdan ileri gelebilir. Estetik yargıda
bulunmak, görünen şeyin yüzeyinde var olan nitelikle değil; bireyin sahip olduğu hissiyatın obje üzerinde hayat
bulmasıyla ya da bulmamasıyla ilgilidir. Bu nedenle bazı nesneler diğer şeylerin tersine daha çok göze
çarpmakta ve bu nesneler diğerlerine göre daha çok haz duyma, hoşlanma hissini yaratmaktadır.
Bu araştırmada bireyin sahip olduğu sosyal veya kişisel his, psikolojik deneyim ve eğilimlerin estetik yargıyı
etkileme süreci literatür taraması şeklinde değerlendirilmekte ve bireyin edinimleri ile zihinsel aktivitelerinin
estetik yargıda farklılık oluşturmasının önemi vurgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler; Estetik, Estetik Yargı, Estetik Haz.

KİŞİSEL TIBBI GÖRÜNTÜLEME RAPORLARININ SAYISAL ORTAMDA GÜVENLİ İLETİMİ VE SAKLANMASI

Çağla Aksoy ve Aydın Çetin
Tıbbi görüntüleme yöntemleri radyoloji bölümlerinde, hastalıkların tanı ve tedavisine yardımcı olmak üzere
yaygın olarak kullanılmaktadır. Tanı ve tedavi amacıyla kullanılan yöntemlerden bazıları; ultrasonografi,
bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR), nükleer tıp yöntemleri, pozitron emisyon
tomografi (PET), mamografi, floroskopi ve X ışını kullanan diğer bazı yöntemler olarak sıralanabilir.
Görüntüleme yoluyla elde edilen her veri kişisel veri niteliğinde olup hastaya ait mahrem verileri içerebilir.
Hastaya ait bu mahrem bilgilerin istenmeyen kişilerin eline geçmemesi için raporlamanın muhafaza ediliş biçimi
ve ilgili birimlere paylaşımı büyük önem arz etmektedir. Hastaya ait verilerin yetkili olmayan kişilerin eline
geçmesi, hastaları maddi ve manevi zarara sokabilir. Bu makalede, radyoloji alanında görüntülere ait raporların
sayısal ortamda güvenli bir şekilde iletimi ve saklanması için görüntü gizleme ve şifreleme yöntemlerinin birlikte
kullanıldığı hibrid bir çözüm önerilmektedir. DICOM görüntü üzerinde yapılan raporlamalara istenmeyen
kişilerce ulaşılmasının engellenmesinin ve arşivleme kolaylığının sağlanması amacıyla rapor önce şifrelenip,
daha sonra steganografi yöntemi ile taşıyıcı nesne olarak seçilen DICOM görüntü içerisine gömülmüştür. Rapor
ile ilgili bilgilere ulaşılmak istenildiğinde ise yetkili kişilerce şifresi çözülerek rapor ve DICOM görüntü olmak
üzere taşıyıcı nesne ve gizlenmek istenen veri olarak tekrar elde edilmektedir. MATLAB ortamında geliştirilen
uygulama farklı taşıyıcı görüntüler üzerine, gizlemek istenilen örnek veriler için hata ve görüntü bütünlüğü test
edilmiştir. Yapılan testlerde MSE değerleri 0.0039368 ile 0.00061035 ve PSNR değerleri ise 72.2134 ile 80.309
olarak elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre düşük MSE ve yüksek PSNR değeri elde edilerek önerilen
yöntemin başarılı olduğu gözlemlenmiştir
Anahtar Kelimeler Tıbbi görünteleme, DICOM, Steganografi, Şifreleme
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BIR MEKÂNSAL DÖNÜŞÜMÜN ARKASINDAKI TOPLUMSAL SÜREÇLER: TANZIMAT’TAN CUMHURIYET’E
BEYAZIT ÖRNEĞI

Arş.Grv.Dr Şevket Ercan KIZILAY Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji
Bu çalışmada bir mekânın dönüşümünün arkasındaki asıl faktörlerin toplumsal süreçler olduğu Beyazıt Meydanı
örnek olayında analiz edilecektir. Beyazıt Meydanı modernleşme sürecinde Tanzimat’tan Cumhuriye’e birçok
mekânsal dönüşüm geçirmiştir. Bu mekânsal dönüşüm özellikle Ayvazoğlu’nun (2012) çalışmasında net bir
şekilde ortaya konulmuştur. Ancak bu mekânsal değişimin oluşum süreci üzerine yeterli bir açıklama
bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada yaşanan bir kentsel sürecin arkasındaki toplumsal süreçler
gösterilmeye çalışılarak bu mekânsal değişim açıklanmaya çalışılacaktır. Yaşanan mekânsal değişim kent
sosyolojisinin kavramsal repertuvarı ile ilişkilendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Mekânsal Dönüşüm, Kentsel Süreçler, Beyazıt Meydanı

TERMAL KONFOR DEĞERLENDIRME STRATEJISI

Arş. Gör Fatih Deniz Kocaeli Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği
Doç. Dr. Cenk Çelik Kocaeli Üniversitesi Termodinamik ve Isı Tekniği
Amaç: Uluslararası standartlara göre, işyeri termal konfor durumunu belirlemek için bir strateji oluşturmaktır.
Yöntem: Bu çalışmada TS en ISO 7730 standardı, 27243 standardı, 11079 standartları incelenmiş ve sınır şartlar
belirlenmiştir. Bulgular: PMV yönteminin uygulanabilmesi için hava sıcaklığının 10 ila 30 C derece arasında
olması gereklidir. IREQ fizyolojik gerinim seviyesinde tanımlanmış vücut ısıl dengesinin korunması için gerekli
elbise izolasyonunu ifade eder. IREQ değeri çevre ile insan vücudu arasındaki sürekli rejim enerji dengesini esas
alarak hesaplanır. Hava sıcaklığının 10 C derecen az olduğu, bağıl hava hızının 0,4 ila 18 m/s aralığında ve elbise
yalıtım değerinin 0,5 clo ve üzerinde olduğu şartlarda IREQ hesaplaması yapılabilir. 1) Çevresel faktörleri ölç
veya tahmin et. (Metabolik aktivite seviyesi, elbise ile sağlanan izolasyon değeri) 2) Fiziksel faktörleri ölç. (Hava
sıcaklığı, nem, bağıl hava hızı, ortalama ışıma sıcaklığı). 3) Hava sıcaklığının 10 ila 30 derece olduğu aralıkta PMV
değerini hesapla. a. -0,5 < PMV < + 0,5 ise ortam konforludur. b. PMV > + 2 ise WBGT’yi hesapla c. PMV < - 2 ise
IREQ’i hesapla 4) Hava sıcaklığının 10 derecenin altında olduğu yerlerde IREQ’i hesapla a. Icl,r < IREQmin ise
elbise izolasyonunu artır. Dlim’i hesapla b. IREQmin < Icl,r < IREQnötr ise işlem yapmaya gerek yok. Dlim’i
hesapla c. Icl,r > IREQnötr ise elbise izolasyonunu azalt. 5) Hava sıcaklığının 30 derecenin üstünde olduğu
yerlerde WBGT’yi hesapla. Referans WBGT değerinden küçükse sıcağa karşı maruziyet için önlem al. Sonuç:
İşletmelerde bütün olarak termal konfor değerlendirmek için elde edilen bulgular sırayla uygulanabilir.
Hesaplamalar için Matlab ile yazılan program kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: IREQ, PMV, WBGT, Termal Konfor, İş Sağlığı
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TÜRKIYE’DEKI RÜZGAR ENERJISININ MODELLENMESI IÇIN BIR KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI

Sevil Şentürk
Gültekin Atalık
Özer Özdemir

Rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında en hızlı büyüyen enerji türüdür. Rüzgar, solar
radyasyonundan oluşur. Bu yüzden, çevre dostu bir enerjidir. Fosil yakıtlardaki azalış ve küresel ısınmadaki artış,
hükümetleri yeşil enerji kaynaklarına yatırım yapmaya itmiştir. Dolayısıyla, rüzgar enerjisinin modellenmesi ve
tahminlenmesi önem kazanmıştır. Bulanık küme teorisi, Zadeh tarafından 1965 yılında ortaya atıldığından beri
istatistik teorisinde kullanılmaktadır. Bulanık zaman serileri modelleri, bulanık küme teorisiyle istatistiksel
zaman serilerinin birleşimidir ve doğrusal olmayan problemlerin çözümünde kullanılırlar. Uyarlamalı Sinirsel
Bulanık Mantık Çıkarım Sistemleri (ANFIS) Bulanık Küme Teorisi’ni ve Sinir Ağlarını birleştiren bir yöntemdir. Bu
çalışmada Türkiye’deki rüzgar enerjisinin ANFIS, Bulanık Zaman Serileri ve Sinir Ağları ile modellemesi ve
tahminlenmesi amaçlanmıştır. En iyi yöntem RMSE ve MAE kriterleri yardımıyla belirlenmiş ve sonuçlar
yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rüzgar Enerjisi, ANFIS, Bulanık Zaman Serileri, Yapay Sinir Ağları

ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ OKUMA KAYGI DÜZEYLERININ CINSIYET, SINIF, SOSYOEKONOMIK DÜZEY VE
OKUMA SIKLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESI

Yusuf GENÇER

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin okuma kaygı düzeylerini cinsiyet, sınıf düzeyi, sosyoekonomik
düzey ve okuma sıklığı açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Çeliktürk ve Yamaç (2015) tarafından
geliştirilen “İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri İçin Okuma Kaygısı Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen
kişisel bilgi formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veri toplama araçları ile toplanan veriler, bağımsız t
testi (independent sample t test), tek yönlü varyans analizi (one way ANOVA) ve Pearson Çarpım Momentler
Korelâsyon Katsayısı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ortaokul öğrencilerinin okuma kaygı
düzeylerinin düşük olduğu, okuma kaygı düzeyleri ile cinsiyet ve sınıf düzeyi arasında anlamlı bir fark olmadığı
ama sosyoekonomik düzey düştükçe okuma kaygı düzeyinin yükseldiği ve az okuyan öğrencilerin okuma kaygı
düzeylerinin yüksek, çok okuyan öğrencilerin ise düşük olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okuma, kaygı, okuma kaygısı
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ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERDE STRESLE BAŞA ÇIKMADA PSİKOLOJİK DANIŞMANLARA DÜŞEN GÖREVLER

Hatice İrem Özteke Kozan

Bu araştırmanın amacı, zihinsel engelli çocuğa sahip ailelerde stresle başa çıkmada psikolojik danışmanlara
düşen görevlerin ortaya konulmasıdır. Bu çalışmada nitel araştırma tekniği ve amaçlı örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmaya en az 5 yıldır psikolojik danışmanlık yapan ve özel eğitim deneyimi olan psikolojik
danışmanlar katılmıştır. Özellikle, 5 yıllık deneyim ile ailelerin engelli çocuğa sahip olduktan sonra yaşadıkları
stresi gözlemlemiş ve nasıl başa çıkılması gerektiği ile ilgili uzmanlığı olan psikolojik danışmanlar araştırmaya
katılımcı olarak seçilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu ise 10 kadın ve 6 erkek olmak üzere toplam 16
psikolojik danışman oluşturmaktadır. Çalışma yılına göre dağılım 5-11 yıl arasında değişmektedir. Araştırmada
verilerin toplanmasında veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Elde
edilen veriler, içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmada uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme
formundan elde edilen verilerin içerik analizi ile analiz edilmesi sonucu sekiz kategori ortaya çıkmıştır. Elde
edilen bulgulara göre zihinsel engelli çocuğa sahip ailelerde stresle başa çıkmada psikolojik danışmanlara düşen
görevlere ilişkin kategoriler, güven ortamı, nefes egzersizleri, farkındalık oluşturma, benzer yaşantılar,
bibliyoterapi, empatik yaklaşım, eğitim sürecine katılım ve aile içi iletişime verilen önem şeklinde ortaya
konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Stresle başa çıkma, psikolojik danışman, özel eğitm

ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ MAMUL MALİYETİNE ETKİSİ: TUĞLA FABRİKASI ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Ergin Temel Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Meslek Yüksekokulu İşletme
Prof. Dr. Fatih Coşkun Ertaş Gaziosmanpaşa Üniversitesi İibf İşletme
Öğr. Gör. Erdal Taha Aydoğdu Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Meslek Yüksekokulu İşletme
Bu çalışmada, emek yoğun üretim yapan tuğla fabrikalarında asgari ücret artışının mamul maliyetine etkisi
incelenmiştir. Asgari Ücret, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık,
ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret
olarak tanımlanmaktadır. Asgari ücret, asgari ücreti tespit etmekle görevli işçi, işveren ve devlet
temsilcilerinden oluşan AÜTK tarafından belirlenmektedir. Asgari ücret, geçim düzeyinin belirlenmesi açısından
işçi, maliyet açısından işveren ve sosyal devlet ilkesi açısından da devlet için önemli bir unsurdur. Asgari ücretin
brüt tutarı, 2015 yılının ilk altı ayı 1.201 TL iken ikinci altı ay 1.273,50 TL, 2016 yılı için 1.647 TL olmuştur. Bu
artış, çalışan için geliri, işveren içinse gideri ifade etmektedir. Üretilen mamullerin maliyeti, Direkt İlk Madde ve
Malzeme, Direkt İşçilik ve Genel Üretim maliyetlerinden oluşmaktadır. Asgari ücrette yaşan artış işletmelerin
üretmiş olduğu mamullerin maliyetlerini de arttıracağı aşikârdır. Çalışmamızda tuğla fabrikalarında üretilen
mamullerin maliyetleri asgari ücret artışından nasıl etkilendiği araştırılmış ve tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Üretim maliyeti, maliyet, asgari ücret
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THE USE OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE ASSETS IN TOURISM

Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği
Arş. Gör. Çağrı Saçlı Selçuk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Intangible cultural heritage can be defined aspractices, representations, expressions, knowledge and skills as
well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith that communities, groups
and, in some cases, individuals, recognize as part of their cultural heritage. Especially tourists from
industrialized world have a desire to see and xperience lifestyles which different from their daily life or usage
of ancient rural practices. Using intangible cultural heritage assets to fulfil this desire can help to sustain the
culture and provide income for inheritors. In this theoretical study examples of using intangible cultural
heritage assets for tourism are given and both opportunities and treats are discussed.
Anahtar Kelimeler: Intangible cultural heritage, tourism, cultural tourism

GERIATRIKLERDE EL FONKSIYONU VE GÜNLÜK YAŞAM AKTIVITELERI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI

Uzm. Fzt. Orkun Tahir Aran HAcettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü
Dr. Fzt. Onur Altuntaş HAcettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü
Doç. Dr. Burcu Semin Akel HAcettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü
Doç. Dr. Çiğdem Öksüz HAcettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü
Amaç: Çalışmanın amacı geriatriklerde el fonksiyonu ile günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişkiyi inclemektir.
Metod: Yirmi iki katılımcı çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil etme kriterini belirlemek üzere Standardize
Mini Mental Durum Testi (SMMD) uygulandı. Her katılımcının yaş, cinsiyet, baskın el tercihi ve eğitim durumu
demografik bilgilerde kaydedildi. Jebsen-Taylor El Fonksiyon (JTEFT) testi, Fonksiyonel Bağımsızlık Testi (FBT) ve
Hızlı Kol, Omuz ve El Sorunları anketi (QDASH-T) uygulandı. El kavrama kuvveti Jamar hidrolik el
dinamometresiyle değerlendirildi. Sonuçlar: Yirmi iki katılımcının (15 kadın –68.2%, 7 erkek - 31.8%) yaş
ortalaması 71.64 ± 5.58 yıldı. Baskın el JTEFT yazı yazma parametresi 128.95±54.35 sn., küçük, genel objeler
8.59±17 sn., yemek yeme 10.04±2.21 sn., küp dizme 4.82±1.22 sn., sayfa çevirme 10.50±3.04 sn; baskın
olmayan el JTEFT küçük, genel objeler 8.77±1.87 sn., yemek yeme 11.22±2. sn., küp dizme 5.36±l1.40 sn., sayfa
çevirme 10.05±2.60 sn olarak bulunmuştur. Baskın el kavrama kuvveti 16.74±9.27 kg-f; diğer el kavrama kuvveti
15.83±8.22 kg-f’tu. Ortalama QDASH-T skorları 23.65±18.24, FBT skorları 124.19±2.17 olarak bulundu. Baskın el
kavrama kuvveti ve QDASH-T negatif yönde (r: -.775; p<0.05); baskın olmayan el ile QDASH-T negatif yönde (r: .486; p<0.05); baskın el kavrama kuvveti ile FBT pozitif yönde (r:.546; p<0.05); QDASH-T ile FBT negatif yönde
korelasyonları (r: -.638; p<0.05) olduğu belirlendi.Tartışma: Bizim klinik ilgimiz üst ekstremite fonksiyonu ile
temel günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişkiyi incelemekti. Sonuç olarak, kavrama kuvveti, üst ekstremite
özür oranı ve temel günlük yaşam aktiviteleri arasında ilişki bulunmuştur. Kavrama kuvveti ve QDASH-T ile
fonksiyonel özür oranını belirlemek temel günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığı öngörmekte yardımcı
olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: geriatrik, günlük yaşam aktiviteleri, ergoterapi, el fonksiyonu
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KONYA GÜNEYSINIR MERKEZ ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ, TARIMSAL ALTYAPI HİZMETLERİNE ETKİSİ

Ayşe Nur Basar
Prof. Dr. Nizamettin Çiftçi

Bu araştırmada, Konya Güneysınır Merkez İlçede yapılan arazi toplulaştırmasının tarımsal alt yapı hizmetlerine
etkisi incelenmiştir.
Araştırma kapsamında arazilerin toplulaştırma öncesi ve sonrası parsel sayıları, parsel büyüklükleri, parsel
şekilleri, hisselilik durumu, toplulaştırma oranı, sulama oranı ve ulaşım ağından faydalanma durumları gibi alt
yapı hizmetleri mukayese edilmiştir.
Toplulaştırma sonrası parsel sayıları 10884’ten 4524’e düşürülerek %58,43 oranında azalma meydana gelmiş,
ortalama parsel büyüklükleri 54 dekardan 2 dekara çıkarılarak %140 artış sağlanmış, parsel hisselilik oranı
%79’dan %36’ya düşürülerek %54 azalma sağlanmış, çokgen ve şekilsiz parsel sayısı %27,75’den %2,54’e
düşürülmüş dikdörtgen şekilli parsel sayısı %65,21’den %82,71’e çıkarılmıştır. Toplulaştırma sonrası tüm
parsellerin ulaşım ağından faydalanması sağlanmış 20 ha’lık sulu tarım alanı 100 ha’a çıkarılarak %400 artış
sağlanmıştır. Toplulaştırma alanında yağmurlama sulama projesi uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Arazi Toplulaştırması, Toplulaştırma Oranı, Arazi Parçalanması, Parsel Sayısı, Şekilsiz Parsel,
Ulaşım Ağı

EDUTAINMENT APPLICATIONS OF AUGMENTED REALITY: THE CASE OF AUGMENTED BOOK

Bilal ÖZÇAKIR
Erdinç ÇAKIROĞLU
Erhan GÜNEŞ

In this study, the design and development of an augmented book for solid figure concept of mathematics and
user feedbacks among different trials with tablets are reported. The examples of augmented reality interfaces
present a new way to use tablets or mobile phones for students and teachers in mathematics learning. Three
dimensional models can provide valuable insights for mathematical understanding. Therefore, augmented
reality might be helpful in enhancing the usage of tablets or smartphones, not for just reading books or playing
games, but for learning mathematics. With the help of augmented reality interfaces which are discussed
through this paper, teachers can have a new tool to visualize mathematical concepts and students might be
provided this tool as a new learning mediafor school mathematics. Findings of this study indicated that the
students actually liked the AR environment. They did not face any technical difficulty while studying augmented
book. They could easily adapt this learning envi-ronment. Students enjoyed to discover mathematical concepts
by examining animations and interacting shapes.
Acknowledgement: This paper was supported by the Ahi Evran University Scientific Research Projects
Coordination Unit. Project Number: PYO-EGF.4001.15.006
Keywords: Augmented Reality, Augmented Book, Mathematics Education, Middle School Mathematics
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KIRSAL KESIMDE YAŞAYAN BIREYLERIN YAŞADIKLARI YERIN ALTERNATIF EKONOMIK FAALIYET POTANSIYELI
KONUSUNDA DÜŞÜNCELERI (TOKAT İLI KAZOVA YÖRESI ÖRNEĞI)

Doç. Dr. Esen Oruç Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi
Yüksek Lisans Öğrencisi Aysel Ergün Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi

Kırsal alanda tarımsal üretim en yaygın ekonomik kazanç kaynağıdır. Ancak, kırsal alanda yaşayan nüfusun
tamamı, yeterli gelir sağlayacak büyüklükte, tarıma elverişli araziye sahip değildir. Bu alanda ekonomik
faaliyetlerin çeşitlendirilmesi kırsal kalkınma için etkin bir çözüm olarak görünmektedir. Bu araştırmanın amacı,
kırsal alanda tarımsal üretim dışında gelir kaynaklarının olabilirliği ve bunların neler olabileceği konusunda,
kırsal nüfusun kendi düşüncelerini ortaya koymaktır. Araştırmanın ana materyalini anket çalışması ile elde
edilen veriler oluşturmaktadır. Anket çalışması, Tokat İli Kazova Yöresinde köylerinde gerçekleştirilmiş,
belirlenen araştırma alanında gayeli olarak seçilen köylerde 130 kişi görüşülmüştür. Elde edilen veriler,
ortalama, minimum ve maksimum değerler, frekans ve oransal dağılımlar yoluyla yorumlanmış, bireylerin
görüşleri ile bazı demografik ve ekonomik faktörler arasındaki ilişki durumu ki-kare analizleri ile ortaya konmaya
çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, kırsal alanda yaşayan bireylerin yaşadıkları yerin tarım dışı ekonomik
potansiyeli konusunda ne düşündükleri, oransal olarak nüfusun ne kadarının bu çözüme olumlu baktığı
belirlenmiştir. Konuyla ilgili olarak kişilerin yaklaşımlarının yaş, eğitim, gelir gibi faktörlerle ilgili olup olmadığı
tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kırsal Kalkınma, Alternatif Ekonomik Faaliyetler, Kırsal Alan

EL YARALANMALI BIREYLERDE SAĞLIKLA İLGILI YAŞAM KALITESI: 245 BIREYLI KESITSEL ÇALIŞMA

Orkun Tahir Aran
Onur Altıntaş
Çiğdem Öksüz
Burcu Semin Akel

Amaç: Sağlıkla ilgili yaşam kalitesini (SiYK) değerlendirmek fonksiyonu, iyi olmayı ve kişilerin yaşamları üzerinde
hastalıkların etkisini ve tedavilerini anlamak için önemli bir hale gelmiştir. Çalışmamızda SİYK üzerine el
yaralanmalarının etkisini ve yaş,cinsiyet ve fiziksel parametrelerin etkisini incelemek hedeflenmiştir.
Materyal-Metod: Kol, Omuz ve El sorunları anketi Türkçe versiyonu (DASH-T) ve Kısa Form 36 (SF-36) farklı el
yaralanması olan 245 kişiye uygulandı. Ek olarak kavrama ve çimdikleyici karama kuvveti değerlendirildi. Ağrı
Görsel Analog Skalası (GAS) kullanılarak değerlendirildi. SF-36 Türk norm skorları katılımcı skorları ile
karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz SPSS 17.00 kullanılarak yapıldı. Bağımsız değişkenlerde T testi, bonferroni
düzeltmesi ile tek yönlü ANOVA testi istatistiksel analizler için kullanıldı.
Sonuçlar: El yaralanması olan katılımcıların yaşam kalitesi skorları Türk SF-36 normlarından düşük çıkmıştır. En
kötü SiYK skorları ise Colles kırıklarında ve Karpal tünel sendromunda bulunmuştur. Cİnsiyet ve yaşın yaşam
kalitesi üzerine etkisi vardır; ancak, SF-36 parametleri kavrama kuvveti ve GAS ile ilişkili değildir.
Tartışma: El yaralanmalarında yaşam kalitesinin farklı bölümleri etkilenmektedir. Ancak yaralanmanın ciddiyeti
SiYK'nin önemli bir göstergesi olmayabilir.
Anahtar Kelimeler: el rehabilitasyonu, ergoterapi, yaşam kalitesi,
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FEN BILIMLERI ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM SENARYOLARI HAZIRLAMA VE SENARYOLARA ÇÖZÜM
IÇIN DENEY TASARLAMA SÜRECI HAKKINDAKI GÖRÜŞLERI

Doç. Dr. Cemal Tosun Bartın Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi
Araştırmanın amacı fen bilimleri öğretmen adaylarının problem senaryolarının hazırlık ve deneylerin
tasarlanması sürecinde karşılaştıkları güçlüklerin ve kazandıkları deneyimlerin belirlenmesidir. Bu amaçla
araştırma sorularına çözüm aranırken araştırmanın eylem araştırması olarak yürütülmesi planlanmıştır.
Araştırmanın örneklemini 2014-15 öğretim yılı bahar döneminde Türkiye’nin kuzey batısında bulunan bir devlet
üniversitesinin Eğitim Fakültesinin İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nın 3. sınıfında öğrenim
gören ve Fen Öğretimi ve Laboratuvar Uygulamaları-II dersini alan toplam 44 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Araştırma verileri problem senaryolarının ve senaryolara çözüm için tasarlanan deneylerin hazırlık ve uygulama
süreciyle ilgili öğretmen adaylarının görüşlerini belirleme anketi ve problem senaryolarının ve senaryolara
çözüm için tasarlanan deneylerin hazırlık ve uygulama sürecindeki öğretim üyesinin rehberliğiyle ilgili öğretmen
adaylarının görüşlerini belirleme anketi yardımıyla toplanmıştır. Açık uçlu sorulara öğretmen adaylarının
verdikleri cevaplar nitel analiz tekniklerinden içerik analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma
kapsamında öğretmen adaylarının en çok özgün senaryo hazırlama, çözüm için özgün deney tasarlama ve
senaryo-kazanım-deney-kurgu ilişkisini kurma sürecinde zorlandıkları, süreç boyunca bu konulara daha çok
dikkat edilmesi gerektiği ve en çokta bu konularda deneyim kazandıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca
araştırma kapsamında ortaya çıkan sonuçlardan bir diğeri ise PDÖ yönteminin ortaokul düzeyinde
kullanılmasının kazanım konu uygunluğuna bağlı olduğudur. PDÖ yönteminin uygulama sonrası ortaokul
öğrencilerine en çok bilişsel düzey becerileri kazandıracağı, ayrıca bilgi kazandırmada da etkili olduğu
sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, öğretmen adayları, probleme dayalı öğrenme, PDÖ

ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ EVLILIĞE İLIŞKIN TUTUMLARININ YORDAYICISI OLARAK KIŞILIK ÖZELLIKLERI

Ars. Gör. Gokay Keldal
Omer halisdemir universitesi Egitim bilimleri

Son yıllarda artan boşanma oranları, evlilik öncesi faktörlerin önemini ortaya koymaktadır. Bu faktörlerden biri
de bireylerin evliliğe ilişkin tutumlarıdır. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin evliliğe ilişkin tutumları üzerinde
kişilik özelliklerinin yordama gücünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma korelasyonel modelde
tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ömer Halisdemir Üniversitesinde öğrenim gören 322 (204 kız, 118
erkek) öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak İnönü Evlilik Tutum Ölçeği ile Sıfatlara
Dayalı Kişilik Testi kullanılmıştır. Çalışmada veri analizi çoklu regresyon analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
Araştırma bulgularına göre dışadönüklük kişilik özelliği (C.R. = 2.24, p < .05), duygusal dengesizlik kişilik özelliği
(C.R. = -2,83, p < .05) ve deneyime açıklık kişilik özelliği (C.R. = -2,33, p < .05) üniversite öğrencilerinin evliliğe
ilişkin tutumlarının anlamlı birer yordayıcıları iken sorumluluk ve yumuşak başlılık kişilik özelliklerinin üniversite
öğrencilerinin evliliğe ilişkin tutumları üzerinde önemli bir yordayıcı gücü yoktur. Sonuç olarak, kişilik özellikleri
üniversite öğrencilerinin evliliğe ilişkin tutum puanlarındaki varyansın % 7’sini açıklamıştır.
Anahtar Kelimeler: Evlilik, Evlilik Tutumu, Kişilik, Kişilik Özellikleri
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ÖRTÜ ALTI DOMATES ÜRETİCİLERİNİN TOPRAKSIZ TARIM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ( ANTALYA İLİ ALANYA
İLÇESİ ÖRNEĞİ)

Yrd. Doç. Dr. Bilge Gözener Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi
Yüksek Lisans Halime Dereli Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi

Domates dünyada en çok üretilen, tüketilen ve ticarete konu olan ürünlerin başında gelmektedir. Diğer yandan
domates taze tüketimin yanı sıra gıda sanayinin, özellikle salça, dondurulmuş ve kurutulmuş sebze meyve ve
konserve sanayinin en önemli hammadde kaynağını oluşturmaktadır. Türkiye'de 2015 yılı örtü altı sebze üretim
alanı 291445 dekar olup, örtü altı sebze üretim alanının %52.94’ünü Antalya oluşturmaktadır. Antalya’da
bulunan örtü altı üretiminin ise %61’ini domates oluşturmaktadır.
Araştırmanın ana materyalini Antalya ili Alanya ilçesinde serada domates üretiminin yoğun olduğu 5 köy/belde
üreticilerle yapılan anketler oluşturmuştur. Alanya ilçesinde 48 köy ve beldede serada domates yetiştirildiği
resmi kayıtlardan tespit edilmiştir. Seçilen bölgelerde toplam 365 üretici bulunmaktadır. Üreticilerin %20’si (73)
örnek hacmini oluşturmuştur.
Araştırmada üreticilerin ortalama tarım arazisi varlığının 9.13 da ve bu arazinin ise %40.53’ünde domates
yetiştirdikleri belirlenmiştir. Üreticilerin hiçbiri sözleşmeli yetiştiricilik yapmamaktadır. Elde edilen üretiminin
tamamı sofralık olarak gerçekleştirilmekteir. Hasat sonrası ürünlerin tamamı il ve ilçe içerisindeki toptancı
halinde satılmaktadır. Üreticilerin sadece %8.22’sinin tarım sigortası yaptırdıkları tespit edilmiştir. Üreticilerin
%7.89’unun topraksız tarım hakkında herhangi bir bilgisi bulunmamakta, %10.52’si avantajı olmadığını
düşünmekte ve %73.36’sı geleneksel tarımı tavsiye etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Domates, Örtü altı, Antalya, Topraksız tarım
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ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ YAZMA EĞILIMLERININ FARKI DEĞIŞKENLERE GÖRE İNCELENMESI

Doç. Dr. Hasan Bağcı

Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğilimlerinin Farkı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Kendini ifade etme insanda bulunan doğal bir eğilimdir. Çünkü insanlar duygu ve düşüncelerini, tasarılarını ve
sezgilerini, bir konu hakkındaki görüşlerini belirtme ve paylaşma ihtiyacı hisseder. Çocukluk dönemindeki
ağlama, bağırtı, el yüz hareketleriyle görünürlük kazanan bu istekler, daha sonra konuşma ve yazma aracılığıyla
gerçekleşir. Bütün bu ifadelerden hareketle yazmanın kişisel bir zorunluluk ve gereksinim hatta bir tutku olduğu
söylenebilir. Yazma, kişisel olduğu kadar toplumsal bir zorunluluktur. Diğer dil becerilerinden ayrı
düşünülmeyen temel dil becerileri zincirinin son halkasını oluşturur.
Temel dil becerileri arasında öğrenciler tarafından zorluk derecesi yüksek olarak algılanan yazma becerisi,
içerdiği süreçler bakımından öğrencilerin olumsuz tutum geliştirmelerine zemin hazırlamaktadır. Yazma
eyleminin doğasından kaynaklanan bazı zorluklar, öğrencilerin yazmadan zevk almasını ve bunu yaşam boyu
kullanılacak bir beceri hâline getirmesini zorlaştırmaktadır. Çünkü yazma, pek çok alt beceriyi gerektiren çok
yönlü, karmaşık ve zor bir süreçtir. (Evans, 2001, s.1).
Öğrencilerin yazılı metin oluşturma aşamasında karşılaştıkları sorunlar oluşturdukları metinlerine de
yansımaktadır. Yapılan araştırmalar öğrencilerin yazılı metin oluştururken cümle yapılarında, yazım ve
noktalamada, metin yapısını planlamada sıklıkla sorunlar yaşadığına işaret etmektedir (Kavcar, 1983; Ruhi,
1994; Aksan ve Çakır, 1997).
İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (yazma) yazılı anlatım, bireyin kendini doğru ve amacına uygun
olarak ifade etmesinde ve iletişim kurmasında en etkili araçlardan biri olarak ifade edilmektedir. Programda
yazma becerisinin geliştirilmesiyle; öğrencilerin duygu, düşünce, hayal, tasarı ve izlenimlerini dilin
imkânlarından faydalanarak yazılı anlatım kurallarına uygun şekilde anlatmaları, yazmayı kendini ifade etmede
bir alışkanlığa dönüştürmeleri ve yazma yeteneği olanların bu becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır (MEB,
2005, MEB 2015).
Bu çalışmanın amacı Piazza ve Siebert tarafından (2008) geliştirilerek Türkçeye uyarlaması yapılan yazma eğilimi
ölçeğini ortaokul öğrencilerine uygulayarak öğrencilerin yazmaya yönelik eğilimlerini belirlemek ve
öğrencilerinin yazma eğilimlerinin hangi değişkenlere göre farklılıklar gösterdiğini tespit etmektir.
Anahtar sözcükler: Yazma eğitimi, Yazma eğilimi, Türkçe öğretimi.
Anahtar Kelimeler: Anahtar sözcükler: Yazma eğitimi, Yazma eğilimi, Türkçe öğretimi.
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RENEWABLE ENERGY SOURCES AND ENVIRONMENTAL PERCEPTION: COMPARISON OF UNIVERSITY AND
HIGH SCHOOL STUDENTS

Mustafa Günay, Mehmet Erdi Korkmaz

Energy is very important for the economic and social development along with the improvement of the life
quality because environmental problems are today associated with energy-related factors, energy and
environment closely linked concepts. Therefore renewable energy resources plays an important role for today
and future. This study aimed to determine the influence of students’ attitude toward environment on
awareness to renewable energy sources. Participations of this study involve Karabük University and high school
students from Karabük. The sample size was determined using the Stratified Random Sampling Method. Data
were collected by means of “Demographical information form”, “Knowledge and Awareness towards
Renewable Energy Sources” and “Environmental attitude scale”. Moreover, descriptive statistics, chi-square, ttest and multiple regression analysis were applied for data analysis. According to the results of this research,
significantly differences were found between engineering and high school students on knowledge and
awareness towards renewable energy sources. Regression analysis revealed that environmental attitude was
important predictors of knowledge and awareness towards renewable energy sources among students.
Anahtar Kelimeler: Renewable energy, Environment, Students, Awareness, Regression analysis

ALIGNMENTS OF TWO-DIMENTIONAL LIQUID CRYSTALS: A MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION STUDY

Hatice Esin DÜVEN, Mine İLK ÇAPAR

Hatice Esin DUVEN
Department of Physics, Faculty of Science,
Ege University, Bornova, 35040, Izmir, Turkey
Mine Ilk CAPAR
Department of Physics, Faculty of Science,
Ege University, Bornova, 35040, Izmir, Turkey

The nematic monolayer pentyloxy cyanobiphenyl (5OCB) liquid crystal (LC) compound on graphene surfaces
covered by alkane and alcohol molecules have been investigated by molecular dynamics simulations. Dodecane
(C12), hexadecane (C16), pentanol (C5OH), dodecanol (C12OH) alcohol molecules were chosen as orienting
surface molecules. The simulations of the systems with the C5OH/C12OH mixed surface coverage were
performed and the results were discussed. To investigate the transport and structural properties and the
alignment of the monolayer LCs at the graphene covered by the surface molecules, the translational diffusion
coefficients, the radial distribution functions and the tilt angle of LC molecules were calculated. To characterise
the interface region between the surface and LC molecules, the calculation of the number density profiles of
these molecules were found. Results obtained from molecular dynamics simulation show that 5OCB molecules
align planar on the graphene surface but their alignment switches planar to homeotropic when the graphene
surfaces are covered with alkane and alcohol molecules. The translational diffusion coefficients of 5OCB
molecules on the alcohol covered surfaces have greater values than these of on the alkane covered surfaces.
Radial distrubition results show that 5OCB molecules are almost randomly positioned on graphene surface.
Anahtar Kelimeler: Liquid crystals, molecular dynamics simulation, surface effects.
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ERGENLERDE EBEVEYN DUYGUSAL ERİŞİLEBİLİRLİĞİ VE AMAÇLI-TEPKİSEL SALDIRGANLIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE
DUYGU DÜZENLEMENİN ROLÜ

Arş. Gör. Ahmet Çağlar Özdoğan Bozok Üniversitesi Pdr
Doç. Dr. Fulya Cenkseven Önder Çukurova Üniversitesi Pdr
Bu araştırmada ergenlerde ebeveyn duygusal erişilebilirliği ve amaçlı-tepkisel saldırganlık arasındaki ilişkide
duygu düzenlemenin aracı rolü incelenmiştir. Araştırmanın katılımcıları 423’ü kız ve 353’ü de erkek olmak üzere
toplam 776 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Katılımcıların yaş aralığı ise 14-19’dur. Araştırmada Amaçlı-Tepkisel
Saldırganlık Ölçeği, Ebeveyn Duygusal Erişilebilirliği Ölçeği ve Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği kullanılarak
veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde regresyon analizi ve sobel testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda
duygu düzenleme güçlüğünün ebeveyn duygusal erişilebilirliği ve amaçlı-tepksisel saldırganlık arasındaki ilişkide
kısmi aracı etkiye sahip olduğu bulgulanmıştır. Duygu düzenleme güçlüğü anneye duygusal erişim ve amaçlı
saldırganlık ( z = .759, p<.001) ve tepkisel saldırganlık arasında (z = 4.09, p<.001) kısmi aracı etkiye sahiptir.
Duygu düzenleme güçlüğü babaya duygusal erişim ile amaçlı saldırganlık (z= .501, p<.001) ve babaya duygusal
erişilebilirlik tepkisel saldırganlık arasında (z= 3.796, p<.001) kısmi aracı etkiye sahip olduğu bulgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Amaçlı-Tepkisel Saldırganlık, Ebeveyn Duygusal Erişilebilirliği, Duygu Düzenleme Güçlüğü

İŞKOLİKLİK İLE PRESENTEEISM (İŞTE VAR OL(AMA)MA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL SAĞLIK
KURULUŞUNDA BİR ARAŞTIRMA

Yrd. Doç. Dr. Yunus Zengin Kafkas Üniversitesi İşletme
Doç.Dr. Erdoğan Kaygın Kafkas Üniversitesi İşletme
Günümüz iş yaşantısı, çalışanlarına daha iyi koşullar sunmakta ve bunun karşılığında çalışanlarından daha fazla
performans göstermelerini ve daha fazla bir üretim sergileyerek örgütün verimliliğine üst seviyede bir katkı
sağlamalarını istemektedirler. Bununla birlikte son dönemlerde yapılan çalışmalar ve ortaya konulan ifadeler
bazı kurumlarda iş güvencesine yönelik sorunların yaşandığını ve buna bağlı olarak çalışanların işlerini kaybetme
endişesi ile karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Çalışanlar üzerinde büyük bir baskının oluşmasına neden olan
bu durumlar kurumlarda yirmi birinci yüzyılın hastalığı olarak ifade edilen işkoliklik ve presenteeism gibi
olumsuzlukların ortaya çıkmasına neden olmuştur. İşkoliklik, çalışanların örgüte, örgütün kendisinden
beklediğinden daha fazlasını vermeye çalışması ve gayreti içinde olması durumu olarak tanımlanmaktadır.
İşkolik ruhlu insanlar çalışmadıkları yada işe gitmedikleri zamanlarda dahi işi düşünen kişilerdir. Böyle bir
durumda çalışan sürekli olarak iş yerinde bulunma arzusu içerisindedir. Bu arzu ve istek belirli nedenlerden
dolayı iş yerinde olmaması gerekirken görev ya da işe gitmek anlamına gelen presenteeism (işte var ol(ama)ma)
kavramının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kendilerini işe gitmek yada çalışmak zorunda hisseden bu tür
çalışanların göstermiş oldukları bu davranışlar ilk etapta olumlu kabul görürken, uzun vadede hem çalışan hem
de kurum açısından çeşitli olumsuzluklara yol açmaktadır. Bu araştırmanın amacı işkoliklik ile presenteeism (işte
var ol(ama)ma arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda demografik değişkenler açısından
farklılıkların olup olmadığını belirlemek çalışmanın diğer bir amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı
doğrultusunda veri toplamak amacıyla Şanlıurfa’da özel bir sağlık kuruluşu çalışanlarına anket uygulanmıştır.
Yapılan analizler sonucunda işkoliklik ile presenteeism arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki
görülmemekle birlikte, işkolikliğin alt boyutlarından olan kompolsif alt boyutu ile presenteeism arasında pozitif
yönlü ve düşük düzeyde bir ilişkiye rastlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İşkoliklik, Kompulsif Davranış, Duyarsızlaşma, Presenteeism
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MADDE VE DEĞIŞIM ÜNİTESI KAPSAMINDA HAZIRLANAN SENARYOLARIN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN
MERAK EDİLME DÜZEYİ

Doç. Dr. Cemal Tosun, Bartın Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi
Araştırmanın amacı Madde ve Değişim ünitesi kapsamında hazırlanan problem senaryolarının 5. sınıf öğrencileri
tarafından merak edilme düzeyinin belirlenmesidir. Bu amaçla araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden
deneysel olmayan araştırma desenlerinden karşılaştırma araştırma deseninden faydalanılmıştır. Böylece kız ve
erkek öğrencilerin senaryoları merak etme düzeyleri arasında bir kıyaslama imkânı sağlanmıştır. Araştırmanın
örneklemini Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki altı farklı devlet okulunda 2015-2016 öğretim yılı
bahar döneminde öğrenim görmekte olan toplam 425 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Hazırlanan
senaryoların beşinci sınıf öğrencileri tarafından merak edilme düzeyini belirlemek için senaryoların merak
edilme düzeyini belirleme anketi kullanılmıştır. Bu anket her bir kazanım çerçevesinde ayrı ayrı hazırlanmıştır.
Ankette her bir kazanım çerçevesinde yer alan senaryoların adlarına ve senaryoların merak edilme düzeylerini
öğrencilerin nasıl derecelendireceklerine yer verilmiştir. Senaryoların merak edilme düzeylerini belirlemek için
kullanılan ankete öğrencilerin verdikleri cevaplardan elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak
analiz edilmiştir. Ayrıca senaryoların merak edilme düzeyleri arasında cinsiyete göre herhangi bir farklılığın olup
olmadığını belirlemek için ise bağımsız örneklemler için t-testi tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırma
kapsamındaki kazanımlar çerçevesinde hazırlanan senaryolardan özellikle araba ve futbol konularıyla ilgili
hazırlanan senaryolarda erkekler lehine, su ve suyun hal değişimleriyle ilgili olarak hazırlanan senaryolarda ise
kızlar lehine istatistiki olarak anlamlı farklılıkların olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Beşinci sınıf öğrencileri, madde ve değişim, merak, probleme dayalı öğrenme, PDÖ

VERİ TABANLI PAZARLAMA YAKLAŞIMININ DÜNYA’DAKİ VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Dr. Pınar Yürük Namık Kemal Üniversitesi Saray MYO.
Hüseyin Polat Yürük Zemana Co.
Veri tabanlı pazarlama yaklaşımı, işletmelerin müşterilerine ait olan demografik, sosyal, ekonomik v.b. bilgileri
teknoloji aracılığıyla toplanması, özetlenmesi ve analiz edilmesi işlemlerinden oluşan güncel pazarlama
yaklaşımlarından biridir. Bu pazarlama yaklaşımı, potansiyel müşterilere ait olan verileri elde etmek,
müşterilerin farklı istek ve ihtiyaçlarını farklı yollar ile tatmin etmeye çalışmak ve bunun sonucunda müşterilerin
işletmeye, ürüne veya markaya olan bağımlılığını ya da sadakatini arttırmayı amaçlamaktadır. Günümüzde veri
tabanlı pazarlama yaklaşımını kullanan, pazarlama faaliyetlerini ve verimini arttıran çeşitli sektörlerde birçok
işletme bulunmasına rağmen yapılan araştırmalar sonucunda bazı işletmelerin ise veri tabanlı pazarlama
uygulamalarından haberleri olmamakta dolayısıyla bu pazarlama yaklaşımını kullanmamaktadırlar. Bu çalışma
ile, veri tabanlı pazarlama kavramı ve gelişimi ele alınacak, işletmelere sağladığı avantaj ve dezavantajlarından
bahsedilecek, dünyada ve Türkiye’de yer alan bazı işletmelerin veri tabanlı pazarlama uygulamaları ele alınarak,
sonuçları ve başarıları incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Veri Tabanı, Veri Tabanlı pazarlama, Müşteri Sadakati, Veri Tabanlı Pazarlama Uygulamaları.
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INTERMODAL TAŞIMACILIK SISTEMINE GÖRE MODELLENEN DEMIRYOLU VAGON SISTEMININ YAPISAL STATIK
ANALIZI

Hüseyin Uzun
Mehmet Erdi Korkmaz
Mustafa Günay

Günümüz yük taşımacılığı alanında, yükün çıkış noktasından varış yerine kadar değişik ulaştırma türleri
kullanılarak ulaştırılması mümkündür. Bu bağlamda, taşıma faaliyetinin kısa sürede, güvenli ve ekonomik olarak
tamamlanmasında ulaştırma türlerinin seçimi önem kazanmaktadır. İntermodal yük taşımacılığı, lojistik
uygulamaların gerçekleştirilmesinde ve ulaşımda sağladığı kolaylık nedeniyle tercih edilen bir sistem haline
gelmiştir. Türkiye’de taşımacılık sektöründe yaşanan sıkıntılar, bu sektördeki büyümenin önünde büyük engel
olarak durmaktadır. Günümüzde raylı sistemler teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte vagon tasarımları üzerine
yapılan araştırmalar artmaktadır. Özellikle ergonomik ve ekonomik tasarımlar üzerine ağırlık verilmektedir. Bu
çalışmada, karayolu araçlarının demiryoluyla aktarma hizmetlerinde kullanılan vagon sisteminin Türkiye
demiryolu ağına göre modellemesi yapılarak, bağlantıların ve yükleme durumunda vagonun yapısal statik
analizi sonlu elemanlar yöntemi ile yapılmıştır. Analizler sonucunda, tasarlanan intermodal taşıma sisteminin
mevcut demiryolu yapısına uygun bir modeli önerilmiştir. Elde edilen verilerle sistemin ergonomisi ve
uygulanabilirliği hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Taşımacılık, Demiryolu, Vagon, Sonlu elemanlar analizi, Modelleme

DİL BECERİLERİ ÜZERİNE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Sercan Demirgüneş
Fatih Ocak

Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin görüşleri ışığında, temel dil becerilerinin (dinleme, okuma,
konuşma, yazma) öğretimine ilişkin betimlemelerde bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Niğde ili merkezde
rastgele seçilmiş 6, 7 ve 8. sınıflarda görev yapan otuz yedi Türkçe öğretmeninin görüşlerine yer verilmiştir.
Verilerin toplanmasında yapılandırılmamış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşlerin incelenmesi sonucunda,
dinleme becerisi, dört temel dil becerisinin öğretiminde en az yer alan beceri olarak karşımıza çıkmıştır.
Öğretmenler bu durumun gerekçesi olarak “yeterli malzemenin bulunmayışı”nı göstermişlerdir. Öğretmenlere
göre, öğretmenler tarafından öğretimi en etkin gerçekleştirilen beceri ise, okuma becerisidir. Bu durumun
gerekçesi olarak ise “ders kitaplarının her öğrencide bulunması” gösterilmiştir. Okuma becerisine ilişkin ders
kitaplarındaki metinlerin okutulması, okuma becerisinin kazandırılmasında etkili bir yöntem olarak
gösterilmiştir. Bunun yanı sıra öğretmenler konuşma becerisine ilişkin olarak, öğrencilerin ders içerisinde “söz
hakkı alarak konuşma”sını konuşma becerisini geliştirmeye yönelik bir etkinlik olarak değerlendirmekte ve bu
becerinin yeteri kadar verildiğini savunmaktadırlar. Öğretmenler, “yıllık planı yetiştirme” kaygısı içinde ve
“etkinliklerin fazla zaman alması” nedeniyle, yazma becerisine ilişkin etkinlikleri gerçekleştiremediklerini
belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Dinleme, okuma, konuşma, yazma, öğretmen görüşleri
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VAN-ERCİŞ DEPREMİNDE YAKIN KAYBI YAŞAMIŞ ERGENLERİN TRAVMA SONRASI STRES DÜZEYLERİ VE YAS
SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ

Uzman Psikolojik Danışman Yusuf Oktay ATILGAN
Doç. Dr. Mustafa USLU

Bu çalışmada Stres, Ergenlik, Travma ve Yas kavramı ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bunun akabinde çalışmamızın
ana konusu olan Van-Erciş depreminde yakın kaybı yaşamış ergenlerin deprem sonrası travma stres düzeyleri ve
yas süreçlerinin arasındaki ilişki açısından incelenmiştir. Bu amaçla çalışmamızın konusunu oluşturan ergenlerin,
deprem sonrası travma stres düzeylerinin cinsiyetlerine göre dağılımı ve anlamlılığı, depremde yakın kaybı
yaşayan ergenlerin deprem sonrası yas düzeylerinin cinsiyetlerine göre dağılımı ve anlamlılığı, deprem sonrası
travma stres ve yas düzeyleri arasındaki ilişkinin varlığına dair cevaplar aranmıştır.
Araştırma kapsamında verileri elde etmek amacıyla deprem sonrası travma stres düzeyi ölçeği (DSTDÖ), İki
boyutlu yas ölçeği (İBYÖ) araştırma grubuna ait demografik ve akademik bilgileri elde etmek için hazırlanan
“Kişisel Bilgi Formu” tek bir formda toplanarak toplamda 206 ergenlik dönemindeki öğrenciye uygulanmıştır.
Araştırma grubunu oluşturan 206 ergenin 113’ünü (%54,9) kız ve 93’ünü (%45,1) erkek ergenler
oluşturmaktadır. Ergenlerin yaş aralıklarında %22,3’ü 13 yaşında, %31’i 14 yaşında, %24,3’si 15 yaşında, % 16,1’i
16 yaşında iken %6,3 ‘ünü oluşturan 13 ergen ise 17 yaşında bulunmaktadır.
Bu çalışma sonucunda;
1- Ergenlerin deprem sonrası travma stres düzeylerine cinsiyet açısından bakıldığında; Davranış problemleri,
Heyecansal sınırlılık, Bilişsel yapı ve Uyku problemleri alt boyutlarında anlamlı düzeyde farklılık görülmüştür.
Duyuşsal alt boyutunda anlamlı düzeyde bir farklılık görülmemiştir.
2- Ergenlerin deprem sonrası yas düzeylerine cinsiyet açısından bakıldığında; alt boyutlarından sadece
kaybedilen kişiyle kurulan çatışmalı ilişki düzeyinde anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir, diğer alt boyutlarında
anlamlı düzeyde farklılık tespit edilmemiştir.
3- Ergenlerin deprem sonrası travma stres düzeyleri ile yas düzeylerine bakıldığında; deprem sonrası travma
stres düzeyi alt boyutları olan davranış problemleri, heyecansal sınırlılık, duyuşsal, bilişsel yapı ve uyku
problemleri ile aktif yas sürecinin ilişkisel yönü, kaybedilen kişiyle kurulan olumlu ilişki, kaybedilen kişiyle
kurulan çatışmalı ilişki, yasın travmatik olarak algılanması arasında negatif yönlü anlamlı düzeyde ilişki
gözlenmiştir. Deprem sonrası travma stres düzeylerinin alt boyutları olan davranış problemleri, heyecansal
sınırlılık, duyuşsal, bilişsel yapı ve uyku problemleri ile deprem sonrası yas düzeyi alt boyutu olan sosyal
işlevsellikte bozulma arasında anlamlı düzeyde ilişki gözlenmemiştir.
''Bu bildiri “VAN-ERCİŞ DEPREMİNDE YAKIN KAYBI YAŞAMIŞ ERGENLERİN TRAVMA SONRASI STRES DÜZEYLERİ
VE YAS SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ” başlıklı yüksek lisans tezinden hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Van-Erciş, deprem, travma, yas, ergen, stres
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÖZNEL İYİ OLUŞUN YORDAYICISI OLARAK EBEVEYN DUYGUSAL
ERİŞİLEBİLİRLİĞİ

Arş. Gör. Ahmet Çağlar Özdoğan Bozok Üniversitesi Pdr
Doç. Dr. Fulya Cenkseven Önder Çukurova Üniversitesi PDR
Bu araştırmada ebeveyn duygusal erişilebilirliğinin üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluşlarını ne düzeyde
açıkladığı incelenmiştir. Katılımcılar 344’ü kız ve 218’i erkek olmak üzere toplam 562 üniversite öğrencisinden
oluşmaktadır. Araştırmada Yaşam Doyumu Ölçeği (Diener, 1985), Olumlu Duygu-Olumsuz Duygu Ölçeği
(Watson ve Ark., 1988) ve Ebeveyn Duygusal Erişilebilirliği Ölçeği (Lum ve Phares, 2005) kullanılmıştır.
Araştırmadan elde edilen veriler korelasyon ve çoklu regresyon istatistik yöntemleri kullanılarak analiz
edilmiştir. Araştırmada öznel iyi oluş, yaşam doyumu ve olumlu duygu ile anneye ve babaya duygusal erişim
arasında pozitif yönde, olumsuz duygu ile anneye ve babaya duygusal erişim arasında ise negatif yönde anlamlı
ilişkiler belirlenmiştir. Ebeveyn duygusal erişilebilirliğinin üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeylerini
anlamlı düzeyde açıkladığı tespit edilmiştir (∆R²=.15, p<.001). Anneye duygusal erişim ve babaya duygusal
erişim ikisi birlikte üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeylerinin % 15’ini açıklamaktadır. Ayrıca ebeveyn
duygusal erişilebilirliği öznel iyi oluş düzeyinin alt boyutları olan yaşam doyumunu (∆R²=.15, p<.001) anlamlı
düzeyde açıkladığı görülmektedir. Anneye duygusal erişim ve Babaya duygusal erişim ikisi birlikte üniversite
öğrencilerinin yaşam doyumunun % 15’ini açıklamaktadır. Ebeveyn duygusal erişilebilirliği öznel iyi oluşun
olumlu duygulanım (∆R²=.05, p<.001) ve olumsuz duygulanım (∆R²=.02, p<.001) boyutlarını düşük düzeyde
açıkladığı bulgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öznel İyi Oluş, Ebeveyn Duygusal Erişilebilirliği

EKONOMİK DEĞERİ OLAN SOĞANLI BİTKİLERİN DOKU KÜLTÜRÜ İLE ÜRETİLMESİNDE KARŞILAŞILAN
PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Çiğdem Alev Özel
Ticari amaçlı üretilen soğanlı bitkilerinin klonal üretimi, mevcut çeşitlerin iyileştirilmesi ve yeni çeşitler elde
edilmesi çalışmalarında günümüzde geleneksel yöntemlerin yerini hızla doku kültürü teknikleri almaktadır.
Çünkü soğanlı bitkilerde özellikle tohumdan çiçek açana kadar geçen süre çok uzun ve çoğalma hızı yavaştır.
Günümüzde klonal çoğaltım, meristem kültürü, patojenlerden ari bitki üretimi doku kültürü teknikleriyle daha
kısa sürelerde mümkün olmaktadır. Ancak soğanlı bitkilerin üretilmesinde bazı problemler dikkat çekmektedir.
Örneğin bitkinin genotipi, yaşı ve kullanılan eksplant çeşidi, virüs, bakteri, fungus ve nematodların ortamdan ve
bitki materyalinin yüzeyi ya da bitkilerin iç dokularından arındırılması, kullanılan ekipman ve besin ortamlarının
sterilizasyonu önem arz etmektedir. Bunun yanında bitkinin ihtiyaç duyduğu büyüme düzenleyicileri ve miktarı,
kullanılan besin ortamlarının içeriği, ışık yoğunluğu, sıcaklık, ışık-karanlık periyodu ve nem oranı gibi inkübasyon
koşullarının da sağlanması gerekmektedir. Bu çalışmada ticari öneme sahip peyzaj, kozmetik, kesme çiçek ve
tıbbi önemi olan bazı soğanlı bitkiler üzerinden doku kültürü ile üretimde karşılaşılan bir takım güçlükler ve
çözüm önerileri tartışılacaktır. Anahtar sözcükler: doku kültürü, in vitro, soğanlı bitkiler
Anahtar Kelimeler: doku kültürü, in vitro, soğanlı bitkiler

_____________________________________________________________________________________________________343

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
_____________________________________________________________________________________________________

BEŞERİ FAALİYETLERİN AKARSU TOPOGRAFYASI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ; MELEN HAVZASI ÖRNEĞİ

Erol Sözen

Bu araştırmada Düzce’de bulunan Melen Çayı Havzası akarsu topografyası gelişim süreci açısından incelenmiş
ve olası süreç değerlendirilmeye çalışılmıştır. Yeryüzünün şekillenmesi üzerine en etkili dış kuvvet akarsulardır.
Ülkemizde akarsu ağı gelişmiştir ve akarsuların şekillendirici etkisinin de fazla olduğu söylenebilir. Akarsular
aşındırma, taşıma ve biriktirme yoluyla topografyayı sürekli şekillendirir. Aşındırma, taşıma ve biriktirme
faaliyetleri birçok doğal faktörle ilişkilidir. Ancak günümüzde nüfusun hızla artması, yaşam alanlarının doğal
ortamı etkilemesi ve bunlarla beraber beşeri faaliyetlerin artması akarsuların doğal akış süreçlerini
etkilemektedir. Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Bu yöntemde bir konuda var olan durum
araştırılarak yorumlanmaktadır. Bu amaçla DSİ, Düzce Belediyesi ve Valiliğinden alınan veriler yorumlanmaya
çalışılmıştır. Çalışmada Düzce Melen Havzası’nda artan beşeri faaliyetler ve akarsu havzasına yönelik ıslah
çalışmaları ve zamanla ortaya çıkabilecek olası etkileri benzer örnekleriyle değerlendirilmiştir. Sonuç olarak
havzada yürütülen ıslah çalışmaları, sulama, kullanma ve içme suyu temini, yapım aşamasındaki Melen Barajı ve
faaliyetteki Hasanlar Barajı Melen ve kollarında akış hızını, taşıma ve aşındırma gücünü etkilemiştir. Bu durum
havzanın gelişim sürecini daha da etkileyecektir.
Anahtar Kelimeler: Akarsu topografyası, Düzce, Melen

DÜZCE İLİ MERKEZ İLÇENİN 1960 SONRASI SICAKLIK VE YAĞIŞ ORTALAMALARININ İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Erol SÖZEN

Son 50 yıllık süreçte iklim değişiklikleri özerine tartışmalar artmıştır. Bu araştırmada Düzce İli Merkez İlçesi, iklim
verilerindeki değişiklikler açısından incelenmiştir. Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Bu
yöntemde bir konuda var olan durum araştırılarak yorumlanmaktadır. Bu amaçla Meteoroloji Genel
Müdürlüğünden araştırmaya ilişkin veriler alınarak yorumlanma yoluna gidilmiştir. Meteorolojik rasatlarla elde
edilen veriler Düzce’de 1960 yılından itibaren daha düzenli olarak kayıt altına alınmaktadır. Yani son 55 yıllık
veriler yorumlanarak üzerlerinde çalışılmıştır. Ağırlıklı olarak bu merkeze ait ortalama, maksimum ve minimum
sıcaklık değerleri ile yağış değerleri üzerinde durulmuştur. Bu süreç yaklaşık 28’er yıllık iki dönem halinde
işlenmiştir. Birinci döneme ait sıcaklık ve yağış ortalamaları ile ikinci döneme ait sıcaklık ve yağış ortalamaları
karşılaştırılmıştır. Bu çalışma için gerekli istatistik ve grafikler hazırlanmıştır. Düzce’de sıcaklıkların aylar ve
mevsimler bazında 0,5˚C civarında arttığı tespit edilmiştir. Yağış miktarında ise aylara ve mevsimlere göre 5-10
mm civarı düşüş görülmüştür. Bu veriler ışığında Düzce’nin son 60 yılda daha sıcak ve daha kurak olma yolunda
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sıcaklık, yağış, iklim değişikliği, kuraklık. Düzce
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YANMAYI GECİKTİRİCİ KİMYASAL MADDELERLE EMPRENYE ETMENİN DOĞU KAYINI, SAPSIZ MEŞE VE
SARIÇAM ODUNLARININ ALEV KAYNAKLI YANMAYA BAĞLI IŞIK YOĞUNLUĞU DEĞERİNE ETKİLERİ

Öğr. Gör. Erhan Mutlu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan Keskin Gazi Üniversitesi
Bu çalışma, yanmayı geciktirici bazı kimyasal maddelerle emprenye etmenin doğu kayını, sapsız meşe ve
sarıçam odunlarının alev kaynaklı yanmaya bağlı ışık yoğunluğuna etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu
amaçla, ülkemizde yaygın olarak bulunan, doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky), sapsız meşe (Quercus petraea
Lieb.) ve sarıçam (Pinus sylvestris Lipsky) odunlarından TS EN 345 esaslarına göre hazırlanan deney örnekleri
Amonyum sülfat [(NH4)2 S04], Sodyum asetat (NaC2 H3O2.3H2O), Alüminyum klorür (Al2C6.I2H2O), Borax
[Na2B4O7.5H2O], Borik Asit [H3BO3] ve Boraks + Borikasit (%50:50) ile emprenye edilmiştir. Sonuç olarak ağaç
türüne göre; emprenye edilmiş alev kaynaklı yanmaya bağlı ışık yoğunluğu değerleri en fazla sarıçamda (244,4
lux) ve en az kayında (231,0 lux) bulunmuştur. İşlem çeşidine göre; emprenye edilmiş deney örneklerinin alev
kaynaklı yanmaya bağlı ışık yoğunluğu değerleri en fazla borik asitte (245.3 lux), kontrolden önce de en az
borax+borik asitte (229.4 lux) bulunmuştur. Ağaç türü-işlem çeşidi etkileşimine göre; emprenye edilmiş alev
kaynaklı yanmaya bağlı ışık yoğunluğu değerleri en fazla Sarıçam-alüminyum klorürde (261.8 lux), en az kayınkontrolde (222.2 lux) bulunmuştur. Bu çalışmayla, alüminyum klorürün kayın ile birlikte kullanımında ışık
yoğunluğunu artırıcı, sarıçam ile birlikte kullanımının ışık yoğunluğunu azaltıcı etkisi olduğu düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Işık yoğunluğu, Yanmayı geciktirici kimyasal maddeler, Emprenye, Doğu kayını, Sapsız meşe,
Sarıçam

BATI VE ORTA ANADOLU’DA EV YAPIMI YİYECEK ÜRETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yrd. Doç. Dr. Ebru Bayrak Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü
Doç. Dr. Nazan Aktaş Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Besin işlenmesi ve saklanması ile ilgili uygulamalar açısından Anadolu oldukça zengin bir kültüre sahiptir. Ev
koşullarında yapılan yiyecekler; geleneksel mutfak kültürünün kuşaklar arasında aktarımı, aile bütçesine katkı,
kolaylık gibi çeşitli özelliklere sahip olmaları açısından önemlidir. Çalışmanın amacı, Batı ve Orta Anadolu’da
farklı besin işleme ve saklama yöntemleri kullanılarak hazırlanan ev yapımı yiyeceklerin üretim durumunun
değerlendirilmesidir. Bu derleme, ikincil verilere dayalı olarak hazırlanmıştır. Bu veriler; Batı Anadolu (n=937) ve
Orta Anadolu’da (n=1037) ev yapımı yiyeceklerin hanede üretim durumuna ilişkin TBSA-2010’daki verilerden,
elektronik bilimsel veri tabanları, basılı kitaplar, dergiler vb. yapılan taramalardan elde edilmiştir. TBSA-2010
verileri incelendiğinde, Batı Anadolu’da yaşayan hane halklarının hanede ekmek-bazlama-yufka (%59.5), eriştemakarna-kuskus (%31.3), bulgur-irmik (%29.4), tarhana (%25.8), turşu-zeytin (%84), salça (%58.6), sucukpastırma (%1.1), pestil-cevizli sucuk-pekmez (%10.6), sebze-meyve kurutma (%32.4), reçel (%66.7) ve konserve
(%26.4); Orta Anadolu’da ise hanede, erişte-makarna-kuskus (%61.3), tarhana (%60.4), turşu-zeytin (%82.9),
salça (%38.4), sucuk-pastırma (%3.2), pestil-cevizli sucuk-pekmez (%32.8) ve reçel (%71.4) yaptıkları
belirlenmiştir. Mutfak kültürünün ve beslenme örüntüsünün önemli bir unsuru olan ev yapımı yiyeceklerin
bölgede üretimi sürdürülmekle birlikte, bazı geleneksel gıda ürünlerinin üretim oranlarının düşük olduğu dikkat
çekmektedir. Ev yapımı yiyecek üretim ve tüketim konusunda toplumun bilinçlendirilmesinin, sağlıklı besin
tüketimine ve Türk mutfak kültürünün yaşatılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ev Yapımı Yiyecek, TBSA-2010, Anadolu
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İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE ALEKSITIMI(DUYGUSAL SAĞIRLIK) İLE SOSYAL ANKSİYETE ARASINDAKI İLİŞKİ

Psikolojik Danışman Havva Hümeyra Bozvelioğlu Meb Eğitim Bilimleri
Doç. Dr. Zeynep Karataş Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Bu çalışmada, ilkokul öğrencilerinde Aleksitimi ve Sosyal Anksiyete arasında bulunan ilişkiyi belirlemek amacıyla
tarama modelinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada, Rieffe ve ark. (2006) tarafından geliştirilen ve Koçak
ve ark.(2015) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan “Çocuklar İçin Aleksitimi Ölçeği” ve La Greca ve ark.(1993)
tarafından hazırlanmış, Demir ve ark.(2000) tarafından Türkçe ‘ye uyarlanmış olan “Çocuklar İçin Sosyal
Anksiyete Ölçeği” kullanılmıştır. 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında Burdur ili Özboyacı İlkokulunda okuyan
136 öğrenci araştırmanın çalışma grubudur.Araştırma sonuçlarına göre; ilkokul öğrencilerinde Aleksitimi ve
Sosyal Anksiyete arasında (r= .560, p< .01)pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Bağımsız
değişkenlere göre ise: cinsiyet ve yaşta Aleksitimi ve Sosyal Anksiyete ’de anlamlı farklılık bulun
anamamıştır. Algılanan ekonomik durum, anne öğrenim durumu bakımından hem Aleksitimi hem Sosyal
Anksiyete arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Baba öğrenim durumu bakımından ise sadece Aleksitimi
düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuş, Sosyal Anksiyete düzeyinde anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aleksitimi, Çocuklar, Sosyal Anksiyete

TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRET İSTİHDAM İLİŞKİSİ: ARDL MODELİ

Prof.Dr Bedriye TUNÇSİPER Balıkesir universitesi İktisat teorisi
Yüksek lisans öğrenci Murat AYDOĞAN Balıkesir Üniversitesi İktisat teorisi
Türkiye’de asgari ücretle çalışanların sayısı istihdam edilenler içerisinde önemli bir paya sahiptir. Bunun yanında
asgari ücrette yapılan artışların işveren üzerinde baskı yaratması nedeniyle istihdam üzerinde olumsuz bir etki
bırakabilmektedir. Asgari ücreti belirlemek hükümetler için oldukça önemli bir konudur. Belirleme de dikkatli
olunmalıdır,aksi halde istihdam azalışı söz konusu olabilmektedir.Asgari ücret yabancı yatırımcıyı ülkeye
çekebilmek için önemlidir.Çünkü yatırımcı için ucuz işgücü maliyet açısından önemlidir. Fakat asgari ücret
popülist politikalara çoğu zaman alet olmaktadır ve bu konu seçim dönemlerinde sıkça gündeme gelmektedir.
Fakat yapılan çalışmalarda asgari ücretin istihdam üzerindeki etkileri konusunda tam bir fikirbirliğine
varılabilmiş değildir. Bu çalışmada asgari ücretin istihdam üzerinde etkisi olup olmadığı araştırılmaktadır. Bunun
için 1981-2015 yılları arası Türkiye’nin asgari ücretle istihdam arasındaki ilişkisi ARDL modeliyle incelenmiştir.
Birim kök testleri, kısa ve uzun dönem ilişkilerine bakılmış ve sonuç olarak asgari ücret ve istihdam arasında
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Anahtar Kelimeler: ARDL Yöntemi, İstihdam, AsgariÜcret, JelKodları: C22,J21,J31
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ‘EVRİM’ KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Ahmet Taşdere

Evrim, ilköğretimden yükseköğretim düzeyine kadar öğretim programlarında yerini almasına rağmen inanç ve
değerler boyutuyla tartışılan ve bu yönüyle sosyal bağlamı da olan bir konudur. Buna göre literatürde evrim
konusuna yönelik yapılan çalışmalarda tutum, inanç ve bilim doğası ile ilişkisi üzerinde durduğu belirlenmiştir.
Pedagojik bağlamda yapılan diğer çalışmalarda ise biyoloji öğretmen adaylarının ve fen bilgisi öğretmen
adaylarının evrim konusu hakkında yetersiz bilgiye ve kavram yanılgılarına sahip oldukları belirlenmiştir. Bu
bağlamda özellikle kavramsal düzeyde eksikliklerin giderilebilmesi için öncelikle evrim konusundaki bilişsel
düzeyleri açıklayıcı ve kavramların hangi boyutlarında eksiklikler olduğu belirlenmesi önem arz etmektedir.
Öğretmen adaylarının geleceğin öğreticileri olacakları düşünüldüğünde, öncelikle onların evrim konusundaki
bilişsel yapıları ve ilgili konuya yönelik algıları hakkında fikir sahibi olmak önem kazanmaktadır. Bu algıları ortaya
koymak amacıyla uygulanan ve literatürde son zamanlarda sıklıkla kullanılan veri toplama araçlarından bir
tanesi de metaforlardır. Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının Evrim kavramına yönelik
algılarının tespit edilmesidir. Uşak Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü son sınıfta okuyan 33 öğretmen
adayıyla yürütülen çalışmada, Evrim kavramıyla ilgili öğretmen adaylarının algılarının ortaya koyulması amacıyla
ölçme aracı olarak metafor formu kullanılmıştır. Buna göre “Evrim ………………. gibidir/benzer, çünkü
………………..” ifadelerinin katılımcılar tarafından tamamlanması istenmiştir. Anket sorularında yer alan veriler
içerik analizine tabi tutulmuştur. Analizler sonucunda öğretmen adayları evrim kavramına yönelik değişim ve
zaman temasını vurgulayan saat, yolculuk, teknoloji, sonsuzluk ve değişim ilişkilendirmelerini, evren temasına
yönelik dünya, uzay ve kainat ilişkilendirmelerini, belirsizlik ve farklılık temasına yönelik yapboz ve
manipülasyon ilişkilendirmelerini ortaya koymuşlardır. Araştırmanın veri analizi süreci halen devam etmektedir.
Ortaya çıkan sonuçlar, gerek evrim konusunun kavramsal düzeyde anlaşılması gerekse de metafor tekniğinin
biyoloji eğitiminde kullanılabilirliği bağlamında tartışmaya açılarak bazı spesifik önerilere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Evrim, Metafor, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları

_____________________________________________________________________________________________________347

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
_____________________________________________________________________________________________________

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YILMAZLIK VE UMUT DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Psikolojik Danışman Ayşe Zeybekoğlu
Doç. Dr Zeynep Karataş Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Barnum’a göre umudun yaşamda karşılaşılan güçlüklerle başa çıkmada önemli bir etkisi vardır. Yüksek umut
düzeyine sahip bireyler, düşük umut düzeyine sahip bireylere göre yaşamda karşılaştıkları engelleri aşmaya ve
değişen şartlara uyum sağlamaya daha yatkındırlar (Barnum ve diğerleri, 1998; Akt. Aydın, 2010). Öğrenciler
yaşamlarında çeşitli engellerle karşılaşmakta ve bu engeller karşısında yılmadan zorlukların üstesinden gelip
amaçlarına ulaştıracak motive edici güce ihtiyaç duymaktadırlar. Bu durum öğrencilerin okul yaşantılarını da
etkilemektedir. Öğrencilerin yılmazlık ve umut düzeylerine etki eden faktörler tespit edildiğinde yılmazlık ve
umudu arttırıcı çalışmalar daha verimli hale gelecektir Bu noktadan hareketle “ortaokul öğrencilerinin umut ve
yılmazlık düzeylerinin incelenmesi” araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Konya
ilinde Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulunda okuyan 136 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunun %50.74’ini
kız öğrenciler oluştururken %49.26’ini erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Ayrıca grubun %34’ünü 5.sınıf
öğrencileri, %19’unu 6.sınıf öğrencileri, %16’sını 7.sınıf öğrencileri oluştururken %31’îni ise 8.sınıf öğrencileri
oluşturmaktadır. Araştırmaya veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ve
Snyder ve arkadaşları (1997) tarafından geliştirilen; Atik ve Kemer (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan
Çocuklarda Umut Ölçeği ve Şahin Baltacı ve Karataş (2014) tarafından geliştirilen ortaokul öğrencileri için
yılmazlık ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada verilerin normallik sağaltımına Kolmogrov Simirnov testi ile bakılmış
ve yılmazlık ve umut her iki ölçekte de verilerin normal dağılmadığı görülmüştür. (Yılmazlık için Kolmogrov
simirnov: 1.998, p<.05; Umut için: 1.687, p<.05). Bu yüzden verilere parametrik olmayan testler uygulanmıştır.
İki düzeyli değişkenlerde mann whitney U, üç yönlü değişkenlerde Kruskall Wallis testi uygulanmıştır. Anlamlılık
düzeyi olarak .05 kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarında kız ve erkek öğrencilerin yılmazlık puanları arasında,
öğrencilerin sınıf düzeyi ve yılmazlık puanları arasında, kız ve erkek öğrencilerin umut puanları arasında,
öğrencilerin sınıf düzeyi ve umut puanları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: umut, yılmazlık, ortaokul öğrencisi

SÜRDÜRÜLEBILIR KENTLEŞME VE CITTASLOW

Ahmet Altay
Bülent Topbaşlı
Can Demirel

Hızlı rekabetin ve teknolojik gelişmenin içerisinde hızla eriyip giden yerel değerler, insani duyguların ve kültürel
farklılıkların giderek yok olmasına, kentlerin aynılaşmasına neden olmaktadır. Bu oluşuma karşı, insana ve
toplumlara değer katmak için kültürel değerlerini korumak adına geliştirilen örgütlerden biri de cittaslow
hareketidir.
Bu çalışmada kendi benliğini kaybetmeden, kaynaklarını kirletmeden, şehir halkının yaşamaktan onur duyacağı
bir atmosfer yaratan ve gelecek kuşaklardan aldıkları emaneti zarar vermeden teslim etmenin önemi ve bu
doğrultuda sürdürülebilir kentleşme ve cittaslow hareketi üzerinde durulmuş. Cittaslow’un sürdürülebilirliği
konusunda çözüm önerilerinde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kentleşme, Sakin Şehir, sürdürülebilirlik.
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FIZIK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MODEL VE MODELLEMELER HAKKINDAKI GÖRÜŞLERI

Doç. Dr. Güner Tural, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizik Eğitimi
Bu çalışmanın amacı fizik öğretmen adaylarının model ve modellemeler hakkındaki görüşlerini incelemektir.
Araştırmanın çalışma grubunu 21 fizik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının model ve
modelleme kavramları, derste kullanılacak bir modelin hangi özelliklere sahip olması gerektiği, model ve
modelleme kullanımının fizik dersine katkısı, sınıfta model ve modelleme kullanma istekleri ve fizik
konularından hangisine yönelik model kullanılması gerektiğine yönelik görüşleri yazılı olarak alınmıştır.
Öğretmen adaylarının cevapları nitel veri analizlerinden betimsel analiz yaklaşımı esas alınarak sunulmuştur.
Araştırmadan elde edilen veriler tüm öğretmen adaylarının fizik dersinde model ve modelleme kullanımının
derse katkı sağlayacağını düşündükleri ve kendilerinin de sınıflarında model ve modellemeleri uygulamak
istediklerini ortaya çıkarmıştır.
Anahtar Kelimeler: model, modelleme, fizik öğretmen adayı

ÇOCUKLUK VE ERGENLIK DÖNEMINDE SEBZE MEYVE TÜKETIMININ BELIRLEYICILERI

Doç. Dr. Nazan Aktas Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü
Yrd. Doç. Dr. M. Ali Cebirbay Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü
Arş. Gör. Nagihan Kırcalı Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Yaşamın erken dönemlerinden itibaren sebze ve meyveden zengin bir diyetin kronik hastalıkların önlenmesi ve
sağlığın sürdürülmesindeki rolü birçok epidemiyolojik kanıtla gösterilmiştir. Bu çalışmada, çocukluk ve ergenlik
döneminde sebze meyve tüketiminin belirleyicilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu derleme çalışmanın verileri,
yazılı kaynakların yanı sıra elektronik bilimsel veri tabanlarında “sebze, meyve, tüketim, çocuk, ergen,
belirleyici” gibi anahtar kelimeler kullanılarak yapılan taramalardan elde edilmiştir. Sebze ve meyve tüketiminde
öne çıkan belirleyiciler; cinsiyet, yaş, aile ve ebeveyn uygulamaları, bireysel etmenler, bulunabilirlik, erişebilirlik,
aşinalık, çevre, biyolojik ve psikolojik etmenler, gıda ve beslenme bilgisi ve alışkanlıkları, önceki deneyimler,
doyuruculuk, duyusal özellikler, fiyat, medya, akran, reklamlar, tekrarlayan maruz kalma, müdahale programları
ve sağlıksız besinlere erişimin kolaylığıdır. Çocuk ve ergenler, Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Beslenme
Rehberi’nin önerdiği miktarlarda sebze meyve tüketmemektedir. Erkeklerin sebzelerin doyuruculuğu ve
feminen algılanma konusundaki endişeleri tüketimlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Çocuk ve ergenlerde,
sebze ve meyve tüketimini kolaylaştıran ve engelleyen çeşitli etmenler bulunmaktadır. Çevre, erişebilirlik,
coğrafi özelikler, beslenme alışkanlıkları, fiyat gibi bazı etmenlerin kolaylaştırıcı ya da engelleyici olması
toplumlara göre farklılık gösterebilmektedir. Sebze ve meyve tüketimine yönelik müdahalelerde ve politikaların
oluşturulmasında bu belirleyicilerin dikkate alınması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sebze, meyve, tüketim, çocuk, ergen, belirleyici
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LISE ÖĞRENCILERININ GERÇEK YAŞAM UYGULAMALARI ILE BILIMIN RENKLI DÜNYASI PROJESINE YÖNELIK
GÖRÜŞLERI

Doç. Dr. Güner Tural Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizik Eğitimi
Y. Doç. Dr. Mehmet Yakışan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Biyoloji Eğitimi
Y. Doç. Dr. Mustafa Bilici Ondokuz Mayıs Üniversitesi Matematik Eğitimi
Y. Doç. Dr. Hasan Yakan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Eğitimi
Bu çalışmada TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projeleri kapsamında desteklenen “Gerçek Yaşam
Uygulamaları ile Bilimin Renkli Dünyası” projesine yönelik öğrencilerin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmanın örneklemini projenin 1. grup katılımcıları olan 10. sınıfa devam eden 15 öğrenci oluşturmaktadır.
Proje Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde görev yapan öğretim üyeleri, alanında uzman
eğitmen ve rehberler eşliğinde disiplinler arası gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin, “Makarnama Mayonez
Yapıyorum”, “ Atları Muayane Ediyoruz”, “Akıl Oyunları ile Beyin Egzersizi”, “Balonların Şaşırtıcı Hareketleri”,
“Origami ile Eğlenceli İspatlar”, “Mis Kokulu Organik Sabunumu Yapıyorum”, “Aşılı Meyve Fidanım”, “İstediğim
Kadar Fotosentez”, “Hat Sanatı”, “Mor Bulut”, “Faraday’ın ilk Elektrik Motoru ve Bizim Tasarladıklarımız”, “Hiç
DNA Gördünüz mü?”, “Doğal Gazımızı Üretelim”, “Tangram Kadrajından Geometri”, “Diyamanyetik Meyve
Tabağı Hazırlama”, “Kalbinde Ne Var?” etkinlikleri aracılığıyla farklı disiplin alanlarını ve meslekler ile ilişkilerini
yaparak yaşayarak öğrenmeleri sağlanmıştır. Etkinlikler beş gün boyunca sürüp öğrenciler her günün sonunda
günlük tutmuşlardır. Öğrencilerin proje ile ilgili görüşleri bu günlükler ve proje sonunda yazdıkları mektuplar
aracılığı ile elde edilmiştir.*Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından 116B170 proje numarasıyla desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: gerçek yaşam uygulamaları, disiplinler arası, proje, etkinlik

ALTERNATIVE MODELS OF THE SOCIAL SKILLS SCALE FOR PRESCHOOL CHILDREN

Tarık Totan
Hafize Karaşahin
The purpose of this study is to analyze the validity and the reliability of the Social Skills Scale, developed for
preschool children, upon adapting it to Turkish language. The universe of the study consists of the mothers of
the children attending to the independent kindergartens, the kindergartens within the primary or the middle
schools, the kindergartens within the girls’ vocational schools and the kindergartens within the private schools
operating under the Ministry of National Education in Soma- Manisa. 508 mothers took part in the study. The
scale applied for the analyzing of the construct validity was dichotomous yes / no questions, hence the
Weighted Least Squares (WLS) estimation method was applied upon creating a tetrachoric correlation matrix.
According to the results obtained, the scale is stronger in the multi-dimensional structure. The Turkish form of
the scale consists of 22 items; 8 cooperation dimension, 7 on self-control dimension and 7 on assertion
dimension. The internal consistency values of the Social Skills Scale vary between .72 and .79. The total
correlation of the items varies between .30 and 51. Similar scales used previously revealed that the scale had a
positive correlation. The retest results showed the consistency between the two applications. As a result it is
seen that the Social Skills Scale is a qualified measuring vehicle as to measuring the cooperation, self-control
and assertion of the preschool children via their parents.
Anahtar Kelimeler: Preschool education, social skills, social competence
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GÖRECELİ YAŞ ETKİSİ ORTAÖĞRETİME KADAR DEVAM EDİYOR MU?

Ali Ünal

Okula yeni başlayan öğrenciler genellikle 12 aylık aynı dönemi içeren sınıflarda yaş gruplarına ayrılırlar. Farklı bir
ifade ile çocuklar okula farklı gerçek yaşlarda başlarlar çünkü okullar sadece yılda bir kez öğrenci kabul
etmektedir. Yaşa dayalı gruplama mekanizması, benzer gelişim seviyesindeki öğrencileri bir araya getirerek
homojen sınıflar oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu şekilde aynı yaş grubundaki çocukların olgunlaşma ve
deneyim seviyelerinin benzer olduğu bu nedenle birlikte eğitileceği varsayılmaktadır. Aynı yıl doğanların ya da
31 Ekim gibi belirli kesim tarihi esas alınarak belli dönemlerde doğanların aynı yıl okula başlatılmasının
sonucunda aralarında kimi kez 12 aya varan yaş farkı olan öğrencilerin aynı sınıfta öğrenim görmelerinin
sonucunda ortaya çıkan sonuçlar, "göreceli yaş etkisi" olarak adlandırılmaktadır. Araştırmanın amacı, göreceli
yaş etkisinin sekizinci sınıf sonuna kadar devam edip etmediğini belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için,
"Sekizinci sınıf öğrencilerinin doğum ayları ile ortaöğretime yerleştirme puanları arasında ilişki var mıdır?"
sorusuna cevap aranmıştır. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel araştırma deseni
kullanılmıştır Araştırmanın verileri, Konya'da aynı şirkete bağlı iki özel ortaokuldan 2011, 2012, 2013, 2014 ve
2015 SBS ve TEOG sonuçları esas alınarak toplanmıştır. Seçilen okullar, Konya'da veliler tarafından tercih edilen,
öğrencileri SBS ve TEOG sınavlarında yüksek puanlar alan, akademik başarısı yüksek olduğu düşünülen
okullardır. Veri toplanan öğrenci sayısı 1093'tür. Araştırma sorusuna cevap bulmak için Spearman’s Rho testi
yapılmış ve r=.075 (p=.013) bulunmuştur. Bu sonuca göre göreceli yaş etkisinin 8. Sınıf sonuna kadar devam
ettiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Göreceli Yaş Etkisi, Akademik Başarı, TEOG

THE REVISED PRESCHOOL ANXIETY SCALE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Tarık Totan, Merve Güler

The purpose of this research is examining the revised preschool anxiety scale developed by Edwards, Rapee,
Kennedy ve Spence (2010) of the Turkish form of reliability and validity in children between the ages of 4-6
years. The sample of the research is composed of the center and the districts of Izmir under the Ministry of
National Education kindergartens and who are undergoing training in kindergarten at elementary schools,
random sample was drawn from 308 children. Revised Preschool Anxiety Scale developed by Edwards, Rapee,
Kennedy ve Spence (2010) validity in children between 4-6 years of age and examining the reliability of the
Turkish form of research, which is a descriptive case study. In order to gather data for the research, personal
information form, the revised preschool anxiety scale social competence and behavior evaluation - 30, social
cohesion and skill scale, problem behavior scale was used. The scales were applied to the mothers of their
children. The test-retest reliability in order to apply the research methods after 2 weeks Revised Preschool
Anxiety Scale was applied again to the mother of the children in the same sample. The obtained data were
analyzed using SPSS 20 and LISREL 8.80. When evaluate the overall results of the research of all the Revised
Preschool Anxiety Scale Turkish version seems to be a valid and reliable instrument.
Keywords: Anxiety, pre-school anxiety scale, reliability, validity
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ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Ali Ünal

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin motivasyonuna etki eden, artıran ve azaltan etkenleri tespit etmektir.
Veriler Google Drive üzerinde hazırlanan açık uçlu anket soruları ile toplanmıştır. Katılımcılar kolay ulaşılabilir
örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmacı, e posta adresi olan öğretmen tanıdıklarına anket linkini
göndererek doldurmasını istemiştir. Katılımcılar, 28 Erkek, 21 Kadın olmak üzere toplam 49 kişidir. Katılımcıların
kıdemleri en az 1 en fazla 26 yıl olup, kıdemleri toplamı 524 yıl, Kıdem ortalaması 10,7 yıldır. 25'i lise, 16'sı
ortaokul, 9'u ilkokul ve 9'u okul öncesi öğretmenidir. Bulgulara göre öğretmenleri motive eden etkenler; başarı,
tanınma, mesleki gelişim, yönetici desteği, ekip çalışması, yüksek akademik iyimserlik, açık iklimdir.
Öğretmenlerin motivasyonunu sağlayan faktörlerin olmaması motivasyonu engellemektedir. Bunun yanında
öğretmen motivasyonunu engelleyen üç faktör daha vardır: subjektif değerlendirme, özerklik vermeme,
örgütsel adaletsizlik. Bazı öğretmenler hiçbir faktörün kendisini etkilemediğini, her zaman motivasyonunu
düşürmeden çalışabildiklerini ifade etmişledir. Elde edilen bulgular, Herzberg'in Çift Faktör kuramı ile benzerlik
göstermekle birlikte, Herzberg'in hijyen faktörleri içinde yer alabilecek olan; yönetici desteği, ekip çalışması,
açık iklim bu çalışmada, motivasyon faktörleri içinde yer almaktadır. Subjektif değerlendirme, özerklik
vermeme, örgütsel adaletsizlik ise Herzberg'in hijyen faktörleri içinde yer alabilir. Bununla birlikte bu çalışmada
elde edilen bulgular ile Herzberg'in çift faktör teorisi arasındaki temel farklılık, motivasyonun tersinin
motivasyonsuzluk olduğudur. Farklı bir ifade ile öğretmenleri motive eden faktörler ortadan kalktığında
motivasyonda düşmektedir. Bir başka farklılık da iç motivasyona sahip olan öğretmenlerin her türlü etkiden
bağımsız olarak kendi kendini motive edebildiğidir.
Anahtar Kelimeler: motivasyon, öğretmen, okul

OKULÖNCESİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEĞİ SEÇME NEDENLERİ VE MESLEĞE YÖNELİK
TUTUMLARI

Mehmet Aşıkcan
Ahmet Saban

Çalışmanın temel amacı, okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının mesleği seçme nedenleriyle mesleğe yönelik
tutumlarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada şu sorulara cevap aranmıştır: (1) Öğretmen
adaylarının mesleği seçme nedenleri nelerdir?, (2) Öğretmen adaylarının mesleği seçme nedenleri bölümlere
göre değişmekte midir?, (3) Öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları nasıldır?, (4) Öğretmen
adaylarının mesleğe yönelik tutumları bölümlere (okulöncesi ve sınıf eğitimi), mesleği seçme nedenlerine ve
bölümü tercih sırasına göre farklılık göstermekte midir? Çalışmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Çalışma
grubunu Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı ve
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 200 birinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmanın verileri,
öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları “Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği” ve
öğretmenlik mesleğini seçme nedenlerini ölçmeye yönelik açık ve kapalı sorulardan oluşan anket aracılığıyla
elde edilmiştir. Verilere 2016/2017 güz yarıyılında ulaşılmıştır. Verilerin analiz süreci devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı, mesleki tercih, mesleki tutum.
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UMUT VE PSIKOLOJIK DAYANIKLILIK ARASINDAKI İLIŞKIDE YALNIZLIK VE YAŞAM DOYUMUNUN ETKISI

Tarık Totan

Umut ve psikolojik dayanıklılık, pozitif psikolojinin popüler çalışma konuları arasındadır. Bu değişkenler
arasındaki ilişkileri etkileyen pek çok değişken arasında, yaşam doyumu ve yalnızlıkta yer almaktadır.
Araştırmada umut ve psikolojik dayanıklık arasında var olan pozitif yönlü ilişkinin yalnızlık ve yaşam
doyumundan etkileneceği hipotezleri yapısal eşitlik modeli aracılığıyla incelenmiştir. Araştırmaya 2015 eğitimöğretim yılının bahar döneminde Ege Bölgesinde yer alan bir üniversitenin 337 öğrencisi gönüllüklerine dayalı
olarak katılmışlardır. Bu öğrencilerin 221’i kadın (%65,6), 116’sı ise erkektir (%34,4). Yaş aralıkları 17 ile 27
arasında değişen katılımcıların yaş ortalamaları 20 yaş 5 aydır. Araştırmada Umut Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği,
UCLA Yalnızlık Ölçeği, Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği ve kişisel bilgi formu veri toplamada kullanılmıştır. Analizler
SPSS ve AMOS paket programları kullanılarak yapılmış, istatiksel güç olarak .05 değeri kabul edilmiştir. Bulgulara
göre umut psikolojik dayanıklılık ve yaşam doyumu pozitif yönde ilişkilenirken yalnızlıkla negatif yönde
ilişkilenmiştir. Benzer olarak psikolojik dayanılık ve yaşam doyumu arasında pozitif yönde anlamlı ilişkinin var
olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, psikolojik dayanıklılık ve yaşam doyumunun her ikisi de yalnızlıkla
negatif yönde ilişkilidirler. Yapısal eşitlik modeli sonuçlarına göre umut ve psikolojik dayanıklılık arasındaki
ilişkiyi yalnızlığın artışı azaltmakta yaşam doyumunun artışı ise arttırmaktadır. Yalnızlık ve yaşam doyumu kısmi
aracılık etkisine sahiptirler.
Anahtar Kelimeler: Umut, psikolojik dayanıklılık, yalnızlık, yaşam doyumu

ALGILANAN HIZMET KALITESININ MARKA DEĞERI BILEŞENLERI ÜZERINE ETKILERI

Doç.Dr. Hanifi Murat Mutlu

Çalışma lojistik sektörünün bir kolu olan kargo ve kurye taşımacılığı faaliyetini yürüten firmalara yönelik
algılanan hizmet kalitesinin tüketici temelli marka değeri ve müşteri memnuniyeti üzerine etkilerini incelemeyi
amaçlamaktadır. Çalışmada algılanan hizmet kalitesi kavramı yazına dayalı olarak fiziksel görünüm, güvenilirlik,
heveslilik, duyarlılık ve yeterlilik boyutları ile değerlendirilmektedir. Araştırmanın temel problemi, bu boyutların
tüketicilerin marka değeri değerlendirmelerine ve memnuniyet düzeylerine hem ayrı ayrı hem de birlikte
etkilerinin anlamlılığının sorgulanmasıdır. Kargo ve kurye taşımacılığı hızla gelişen, ciddi bir istihdam
potansiyeline sahip ve hem ulusal hem de uluslararası ciddi oyuncuların yer aldığı bir sektör olarak ülkemizde
hizmet vermektedir. Çalışma tüketici odaklı bir alan araştırması ile firmaların algılanan hizmet kalitesi üzerine
bir durum değerlendirmesi yaparak firmaların hangi unsurlarını iyileştirmeleri konusunda yöneticilere yol
göstermenin yanı sıra tüketici temelli marka değerine etkisi araştırarak hem marka yönetimi yazınına hem de
uygulayıcılara önemli katkılar sağlayacaktır. Çalışmada ele alınan değişkenler uluslararası alanda kabul görmüş
ölçekler vasıtasıyla birincil kaynaktan elde edilen verilerden toplanmıştır. Araştırma hipotezlerini test etmek için
yapısal eşitlik modellemesinden yararlanıldı. Hizmet kalitesinin hem marka değerini hem de memnuniyeti
olumlu yönde etkilediği açığa çıkarılmış olup çalışma sonuçların tartışılması ve gelecek araştırmalar için öneriler
ile son bulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Marka Değeri, Müşteri İlişkileri
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BİR BİLİM OLARAK SOSYAL ÇALIŞMA’NIN ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMASI VE SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ

Öğr. Gör. Malik Atış Adıyaman Üniversitesi Besni MYO
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Çütcü Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisat
Sosyal çalışma, toplumun kaynaklarından yeteri kadar yararlanamayan, genellikle yoksulluk, hastalık ve karakter
bozuklukları nedeniyle uyumsuzluk gösteren birey, grup ve topluluklara kendi esenlikleri için ekonomik, sosyal
veya psikolojik anlamda yapılan profesyonel yardım ve müdahalelerdir. Sosyal çalışma uygulamaları felsefi
temelini, insan hakları ve sosyal adaletten almaktadır. Sosyal çalışmanın bir meslek ve disiplin olarak sosyal
refah sistemi içinde kendine yer bulması ise ancak sosyal refah kurumunun gelişmesinden sonra
gerçekleşmiştir. Çalışmada temel amaç, sosyal çalışmanın Batı’da ve Türkiye’de ortaya çıkışı ve gelişimi ayrıntılı
bir şekilde incelemek ve uluslararası karşılaştırmalar yapılarak sosyo-ekonomik etkileri irdelemektir. Çalışmanın
yöntemi olarak ise durum analizi gerçekleştirilmekte olup literatür araştırmaları neticesinde sosyal çalışmanın
sosyo-ekonomik etkileri üzerine değerlendirmeler yapılmakta ve önermelerde bulunulmaktadır. Yapılan
araştırmalar ve durum analizi neticesinde, Türkiye’de bir meslek ve bilim olarak kabul edilen sosyal çalışma
alanlarının batıdaki uygulamaları gibi olmadığı ve Türkiye’nin kendine özgü çalışma modellerinin
oluşturulamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sosyal çalışma alanlarının uluslar arası kalkınma sürecinde de
etkin olabilmesi ve sosyo-ekonomik etkilerinin arttırılabilmesi için sosyal çalışmacıların politika belirlemede
daha etkin olmalı ve toplumsal yapıyı da dikkate alarak Türkiye’ye özgü bir model geliştirmeleri gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: kapitalizm, sosyal refah, sosyal çalışma

LİSANÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN TELEVİZYONDA YAYINLANAN EVLİLİK PROGRAMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ
ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Prof. Dr. Hacer TOR

Toplumun temeli ailedir. Sevgi, saygı ve güven ortamı sağlanarak kurulmuş bir aile ortamında yetişen sağlıklı
nesiller de yine bu döngüyü devam ettirecektir. Böyle bir aile ortamının kurulması da ilk önce kişilerin kendileri
için ideal olan eşi seçmesiyle başlar. Günümüzde bu amaçla yapılan modern görücülük olarak nitelendirilen
evlilik programları yoğun bir şekilde rağbet gördüğünden, evlilik türleri başlığı altındaki araştırmalarda;
televizyon kanalı ile yapılan evlilikler adı altında literatüre girmiştir
Sanayileşme ile birlikte metropollere yönelen göçlerin, bireyin yalnızlaşarak topluma yabancılaşmasına ve
dolayısıyla sosyal çevre ile olan bağlarının zayıflamasına neden olduğunu söylemek mümkündür. Eş bulma
konusunda güçlük çekenler için farklı amaçlarla veya ticari kaygıyla kurulan bazı özel evlendirme kurumlarının
ve şirketlerinin yanı sıra, son zamanlarda aynı rolü üstlenen televizyon yapımlarının yayınlandığı görülmektedir.
Günümüzde gittikçe artan reyting değerlerine sahip olan “evlendirme programları” genç, yaşlı demeksizin tüm
insanların “evlenme” süreçlerine yardımcı olduğu varsayılmakta fakat aile değerlerini zedelediği, evliliğin şova
dönüştürüldüğü, katılanların özel hayatını ortaya döktüğü nedeniyle ciddi eleştirilere neden olmaktadır.
Literatür incelendiğinde; evlilik programlarına ilişkin araştırmaların yok denecek kadar az olduğu tesbit
edilmiştir. Bu nedenle; bu araştırma Gazi Üniversitesinde lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrencilerin
televizyonda yayınlanan evlilik programlarını izleme durumlarını, programlar hakkındaki düşüncelerini ortaya
çıkarmak amacıyla planlanmıştır. Gazi üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans eğitimi gören
öğrencilerin evlilik programlarına ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla planmış olan araştırmada yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler; nitel araştırmalarda sıklıkla tercih edilen içerik
analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin; evlilik
programlarının toplumda olumsuz etkileri olduğunu düşündükleri ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Televizyon, Evlenme, Evlilik Programları
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OPTIMIZATION OF NA2O DOSAGE FOR OBTAINING HIGH COMPRESSIVE STRENGTH FROM FERROCHROME
SLAG BASED GEOPOLYMERS

Mehrzad Mohabbi Yadollahi, Ahmet Benli
The geopolymerization of alumino-silicates constitutes radical change in construction materials chemistry and
synthesis pathway compared with the calcium silicate hydrate chemistry which underpins Portland cement.
Under the 2009 Copenhagen treaty, more than 120 countries have agreed to keep global average temperature
increase below 2 °C and it is possible by decreasing greenhouse gases. Concrete made from ordinary Portland
cement is second only to water as the most material used by mankind today and the cement production
contributing for concrete product 5–8% of global CO2 emission in the world. The concentrations of dissolving
silicon, aluminum and calcium in alkaline solution have impact on mechanical properties and especially on
produced geopolymer compressive strength. The leaching tests, ICP-AES and FTIR have been used in this study
for determination of Na2O optimum dosage for obtaining high compressive strength and results have been
compared with compressive strength resulted from samples mechanical tests.
Anahtar Kelimeler: Geopolymer; Ferrochrome slag; Alkali-activator

DIFFERENT LATERAL BRACING SYSTEM EFFECT IN CONCRETE FRAME PERFORMANCE

Ahmet Benli
Mehrzad Mohabbi Yadollahi
It can be claimed that adding different lateral bracing system to reinforced concrete frames would significantly
increase the frame stiffness and change its behavior; adding different lateral bracing system is important in
retrofitting and new buildings design because this designs have low cost and constructive and technical
considerations is open-and-shut and very simple in contrast to concrete frames with shear walls. The aim of
this study is performance assessment of different lateral bracing system in concrete structures. All studied
models designed with ETABS and SAP2000 software. Elastic lateral rigidity, over strength factor, R- factor and
have been studied.
Anahtar Kelimeler: RC Frames Performance; Steel Bracing; Retrofitting; ETABS ; SAP2000
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TIYOÜRE TÜREVLERI IÇEREN POLIMER SENTEZI VE KARAKTERIZASYONU

Turgay Tay
Cihan İspir
Tiyoüreler, fungisitler, herbisitler, rodentisitler, fenoloksidaz enzimatik inhibitörler olarak biyolojik aktivitesi
nedeniyle ilaç kimyasında önemli bir yere sahiptir1. Ayrıca son yıllarda keşfedilen anti-kanser ilaçlar arasında
tiyoüre bileşiklerinin potansiyel anti-kanser özellikleri olduğu görülmüştür2. Tiyoüre türevleri, benzoil klorürün
amonyum tiyosiyanatla reaksiyona girmesi sonucu oluşan benzoilizotiyosiyanatın, hidroliz edilmesiyle elde
edilmiştir3. Elde edilen bileşiklerin karakterizasyonu çalışmaları yapılmıştır. Lateks olarak bilinen polimer
kolloidleri, yüksek kararlılıkları ve çevre dostu özellikleri nedeniyle önemli ölçüde dikkat çekicidir. Bu nedenle
kataliz , ayırma, yüzey kaplama ve biyoteknoloji gibi bir çok uygulama alanına sahiptir4-8. Ayrıca kolloidal
polimerleri çeşitli aktif gruplarla fonksiyonelleştirilebilir olmasından dolayı bu çalışmada, sekonder amin içeren
tiyoüre bileşikleriyle fonksiyonellendirilmiş polimer kolloidleri üzerine dayalı yeni polimerik sistemler elde
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tiyoüre, polimer, karakterizasyon

TURİZM İŞLETMELERİNİN MÜŞTERİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FİZİKSEL KANITLARIN ROLÜ:
TRİPADVİSOR ÖRNEĞİ

Selin Kama
Önder Yayla

Hizmet sektörü tüketicilerin deneyimleri ve algıları ile şekillenen karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu yapı genel
olarak eşsiz ve ahenkli bir çevre yaratmak için bir araya getirilen fiziksel kanıt unsurları ile ilişkilendirilerek
değerlendirilmektedir. Fiziksel kanıt unsurları, ürünün kendisinin bir parçası olarak kabul edilen, hizmetin
düzeyini ve kalitesini değerlendirmede bir araç görevi gören dış görünüm, iç tasarım ve diğer somut şeyler
olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmada, 2015 yılında tripadvisor sitesinin üyeleri tarafından, dünyanın yedi
bölgesinde en iyi yorumları alan turizm işletmeleri incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemi kullanılan çalışmada;
yedi bölgedeki restoranlar, her şey dâhil tatil köyleri ve oteller arasından seçilen en yüksek puana sahip 20
işletmeye ilişkin müşteri yorumları içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda müşterilerin, söz
konusu işletmelerin hangi fiziksel kanıt unsurlarına daha çok odaklandıkları ortaya çıkartılmıştır. Buna göre
müşterilerin her bir bölge için seçilen işletmelerde farklı fiziksel kanıt unsurlarını eleştirebildikleri görülmüştür.
Dolayısıyla, müşterilerin beklentilerini karşılamak, memnuniyetlerini ya da memnuniyetsizliklerini belirlemek
gibi konularda farklı fiziksel kanıt unsurlarının etkili olduğu görülmüştür. Yapılan karşılaştırma sonucunda farklı
bölgelerde turizm ile ilgilenen işletmelerin müşteri memnuniyeti oluşturma ve müşterilerin beklentilerini
karşılamak amacıyla hangi fiziksel kanıt unsurlarına odaklanmaları gerektiği ortaya çıkartılmıştır.
Anahtar Kelimeler: fiziksel kanıtlar, turizmde sosyal medya, tripadvisor.
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Doç. Dr. Firdevs Savi Çakar Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık
Psikolojik Danışman Mustafa Sarpdağ Meb Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

Bu çalışmada ‘Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişki’ ele
alınmıştır. İnternet günümüzde hayatı kolaylaştıran bir araçken; bilinçsiz ve aşırı bir şekilde kullanıldığında
bağımlılık oluşturmaktadır. Özellikle ucuz ve kolay ulaşılabilir olması ile birlikte internetin hızla yaygınlaşması ve
buna bağlı olarak kullanım süresinin artması, ergen bireylerin internet bağımlılığını tetiklemektedir. TÜİK verileri
incelendiğinde interneti kullanmaya başlama yaşının düşmesi ile birlikte kullanım süresinin arttığı da
görülmektedir. Özellikle lise çağlarındaki bireylerin interneti aşırı kullanmalarından dolayı bağımlı olma
risklerinin yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Psikolojik iyi oluş ise en genel tanımıyla bireyin olumlu
duygularının olumsuz duygularından fazla olması ile ifade edilmektedir. Yani psikolojik olarak iyi olan bir bireyin
daha mutlu davranma, iyi sosyal ilişkiler geliştirme ve yaşamdan zevk alma gibi özelliklerinin olduğu ifade
edilmektedir. Bu nedenle yapılan bu çalışmada lise öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeyleri ile psikolojik iyi
oluş düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve lise öğrencilerinin psikolojik iyi oluşlarını artırırken internet
bağımlılıklarını da azaltıcı çalışmaların neler olabileceği incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına bağlı
olarak psikolojik danışmanların okullarda internet bağımlılığını önlemeye yönelik olarak neler yapabilecekleri
hakkında önerilere değinilmiştir. Bu çalışmada ‘Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Psikolojik İyi Oluş
Düzeyleri Arasındaki İlişki’yi incelemek için lise öğrencilerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, internete bağlanma yeri ve
interneti kullanma süresi değişkenlerinden yararlanılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın örneklemini ise 44’ü kadın, 49’u erkek olmak üzere toplam 93 güzel sanatlar lisesi öğrencisi
oluşturmuştur. Araştırmada “İnternet Bağımlılığı Ölçeği” ve “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği” ile birilikte “Kişisel Bilgiler
Formu” kullanılarak elde edilen verilerden yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 22.0 programı
ile Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu, Kruskal Wallis, Mann Whitney U-Testi kullanılarak analiz
edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarında internete bağlanma yeri ve bağlanma süresi değişkenleri açısından anlamlı
farklılık bulunurken, sınıf düzeyi ve cinsiyet değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. İnternet
bağımlılığı ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişki ise negatif yönlü olarak yüksek düzeyde çıkmıştır.
Anahtar sözcükler: internet bağımlılığı, psikolojik iyi oluş, lise öğrencileri

TÜRKİYE’DE ORFF-SCHULWERK YÖNTEMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALAR: 1998-2016 YILLARI ARASINDAKİ
ARAŞTIRMA YAYINLARININ İNCELENMESİ

Arş. Gör. Özden KUŞCU, Arş. Gör. Dr. Gökhan KAYILI

Araştırmanın amacı, 1998-2016 yılları arasında okulöncesi dönemde müzik eğitimi için alternatif bir eğitim
yaklaşımı olan Orff-Schulwerk yöntemi ile ilgili Türkiye’de gerçekleştirilmiş araştırmaların incelenmesidir.
Araştırma betimsel nitelikte bir taramadır ve belirli kriterler doğrultusunda incelenen yayınların
değerlendirilmesini amaçladığı için nitel bir çalışmadır. Araştırmada epistemolojik doküman analizi yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmanın kapsamı, Orff-Schulwerk yöntemi ile ilgili yapılmış 18 yüksek lisans tezi, 5 doktora
tezi ve 16 araştırma makalesinden oluşmuştur. Araştırma sonucunda Türkiye’de Orff-Schulwerk yöntemi ile ilgili
araştırmaların 2005-2011 yılları arasında yoğunlaştığı ve özellikle okul öncesi dönemi kapsadığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Orff-Schulwerk, Orff Yöntemi.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ

Öğr. Gör. Habip Mehmet SEVGİ

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin bilimsel araştırma eğilimlerini belirlemektir. Bu amaç ile 20152016 eğitim öğretim yılında Konya ilindeki bir meslek yüksekokulunda öğrenim gören 81 ikinci sınıf İşletme
Yönetimi önlisans öğrencisine Araştırma Yöntem ve Teknikleri dersinin sonunda final ödevi olarak makale
hazırlamaları istenmiştir. Hazırlanan makaleler betimsel yaklaşım çerçevesinde doküman incelemesi yapılarak
ve her bir makale “Makale Sınıflama Formu” kullanılarak betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Sınıflama
sonucunda makaleler; yöntemi, veri toplama araçları, örneklem özellikleri, veri analiz teknikleri, konu alanları ve
konuları açısından değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre makalelerin büyük çoğunluğunun nicel
çalışmalar olduğu, araştırmalarda genelde betimsel tarama modelinin kullanıldığı, anket tekniği ile veri
toplandığı, çoğunlukla önlisans öğrencileriyle çalışıldığı, genelde sosyal bilimler ağırlıklı konuların ele alındığı ve
bulguların % ve frekanslar şeklinde betimlendiği belirlenmiştir. Araştırmalarda genellikle insanların günlük
hayattaki sorunlarına ilişkin görüşlere yer verildiği görülmektedir. Ayrıca incelenen makalelerin çoğunluğunun
sosyal medya, spor, alış-veriş, yabancı dil, evlilik, müzik, barınma, boş zaman etkinlikleri gibi sosyal
bilimler ağırlıklı konuları ele alındığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Araştırma eğilimleri, bilimsel araştırma, içerik analizi, önlisans öğrencisi.

PAZARLAMA İNOVASYONU, MÜŞTERİ ODAKLILIK VE REKABET ODAKLILIĞIN ULUSLARARASI PAZAR
PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yrd. Doç. Dr. Fatih KOÇ Kocaeli Üniverstesi Dış Ticaret ve Avrupa Birliği
Öğrenci Lütfi Biçimveren Balıkesir Üniveristesi YL Öğrenci Uluslararası Ticaret ve Pazarlam

Günümüzde inovasyon kavramı, hem ulusal hem de uluslararası piyasalarda faaliyette bulunan ve başarılı olmak
isteyen firmalar için son derece önem arz etmektedir. Firmaların ne tür inovatif faaliyetlerde bulunacağını ise,
büyük oranda müşteriler ve pazardaki rekabetin yapısı belirlemektedir. Bu araştırmada pazarlama inovasyonu,
müşteri odaklılık, rekabet odaklılık ve uluslararası pazar performansı kavramları kullanılarak bir model
oluşturulmuştur. Modelde, müşteri odaklılık ve rekabet odaklılığın pazarlama inovasyonunun belirleyicisi
olduğu ve pazarlama inovasyonunun da uluslararası pazar performansını pozitif etkilediği öngörülmektedir.
Çalışmadaki modeli sınamak amacıyla Balıkesir ve Bursa illerinde ihracat yapan ve çeşitli sektörlerden seçilen
firmalarla anket çalışması yapılmıştır. Kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen toplam 168 firmayla görüşme
yapılmıştır. Elde edilen veriler SmartPLS 2.0 yapısal eşitlik programı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler
sonucunda, müşteri odaklılık ve rekabet odaklılığın pazarlama inovasyonunu ve pazarlama inovasyonunun
uluslararası pazar performansını pozitif etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Müşteri Odaklılık, Rekabet Odaklılık, Pazarlama İnovasyonu Uluslararası Pazar Performansı
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YENI NESIL ÖDEME KAYDEDICI CIHAZLAR İÇIN TÜMLEŞIK VE HIBRIT TSM MODELI

Bay Hasan Hüseyin Subaşı TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği

Bu çalışma, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz ile Trusted Service Manager (TSM) merkezlerinin güvenli iletişim
altyapısını anlatacaktır ve sonrasında hibrit bir TSM (H-TSM) modeli önerecektir. Bu model aynı zamanda
Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından istenen her 2 (iki) TSM çalışma modeline uyacaktır.
Anahtar Kelimeler: Güvenli Servis Sağlayıcı (GSS), Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YN ÖKC), Gelirler İdaresi
Başkanlığı Mesajlaşma Protokolü (GMP), Tag-Length-Value (TLV), ISO-8583

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ KAĞITTAN VE EKRANDAN OKUMA HATALARININ İNCELENMESI

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erkam SULAK

Bilim ve teknolojideki gelişmelerle birlikte okuryazarlık türleri de değişmiştir. Günümüzde dijital okuryazarlık
becerisinin önemi artmaktadır. Önceleri duvar ve kağıt üzerine yazılan yazılar okunurken; teknolojinin yaşamın
her alanına girmesiyle birlikte bilgisayar, televizyon ve akıllı telefonlar gibi teknolojik araçların ekranlarındaki
yazılar okunmaya başlanmıştır. Bu durum ekrandan ve kağıttan okuma becerilerinin karşılaştırılmalı olarak
incelenmesini gerektirmektedir. Bu araştırmanın amacı ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kağıttan ve ekrandan
okumaları esnasında yaptıkları okuma hatalarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere hikaye edici
ve bilgilendirici metinler kağıttan ve ekrandan okutulmuş ve okuma esnasında yaptıkları okuma hataları
belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Bartın ilinde bulunan Ağdacı
İlkokulu'nda 4. Sınıfa devam eden 12 öğrenci ve İMBK Ortaokulu'nda 8. Sınıfa devam eden 10 öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Okuma Hata Analiz
Envanteri kullanılmıştır. Hata Analiz Envanterinden elde edilen veriler frekans ve yüzde kullanılarak analiz
edilmiştir. Araştırma sonucunda ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin hikaye edici metin türünde ekrandan
okumalarında, kağıttan okumaya göre daha az okuma hatası yaptıkları; bilgilendirici metin türünde ise kağıttan
okumalarında, ekrandan okumalarına göre daha az okuma hatası yaptıkları bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Okuma Hataları, Ekran Okuma, Kağıttan Okuma, Dijital Okuryazarlık
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KÜTAHYA BÖLGESİNDE YAŞAYAN KADINLARIN ŞİDDETE UĞRAMA DURUMLARI VE TOPLUMUN KADINA
YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDA TUTUMLARI

Yrd.Doç.Dr. Fatma Başar Dumlupınar Üniversitesi Doğum, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği
Doç.Dr. Nurdan Demirci Marmara Üniversitesi Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Arş.Grv. Havva Yeşildere Sağlam Dumlupınar Üniversitesi Doğum Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği
Arş.Grv. Havva Yeşildere Sağlam Dumlupınar Üniversitesi Doğum Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği
Arş.Grv. Sevil Çiçek Dumlupınar Üniversitesi Doğum Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği

Kütahya bölgesinde yaşayan kadınların şiddete uğrama durumlarını ve bu bölgedeki toplumun kadına yönelik
şiddet konusundaki tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır Araştırma 24 Nisan 2015– 24 Nisan 2016
tarihleri arasında Kütahya Merkez ilçede 1478 erkek ve 1481 kadın olmak üzere 2959 kişi üzerinde yapılmıştır.
Araştırmanın verilerinin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Aile İçi Kadına Yönelik Şiddet Ölçeği ve Kadına
Yönelik Şiddete İlişkin Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı yüzde, ortalama, ortanca değeri ile
bağımsız gruplarda t testi ve Mann Whitney U testi, One Way ANOVA testi, Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.
Kadınların %41,3’ünün şiddete uğradığı, şiddete uğrayanların %74,3’ünün sözel, %67,7’sinin duygusal,
%44,8’inin fiziksel, %18,5’inin ekonomik %13,4’ünün cinsel şiddete uğradığı saptanmıştır. Kadınların %89,2’sinin
eşi tarafından şiddete maruz kaldığı ve %67,9’unun bu durum karşısında sustuğu görülmüştür. Aile İçi Kadına
Yönelik Şiddet Ölçeği” puan ortalaması ise 68,69±11,56 olarak bulunmuştur. “Kadına Yönelik Şiddete İlişkin
Tutum Ölçeği” puan ortalamalarının ise 41,57±11,83 olduğu ve şiddet tutumlarının geleneksel eğilime yakın
oldukları saptanmıştır. Erkeklerin %70.4’ünün çocukluk döneminde, %51,5’inin ergenlik döneminde ve
%20,7’sinin yetişkinlik döneminde şiddete uğradığı saptanmıştır. Ayrıca %8.1’inin annesi yada eşine şiddet
uyguladığı, şiddet uygulayanların %79,2’sinin sözel şiddet, %62,5’inin duygusal şiddet, %55,1’inin fiziksel şiddet,
%1,7’sinin ekonomik şiddet uyguladığı saptanmıştır. Erkeklerin “Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutum Ölçeği”
puan ortalamasının (49,38±11,52) ölçek ortalamasından (47,00) yüksek olması şiddet tutumlarının geleneksel
eğilimde olduğunu göstermektedir.
Kadınların uğradıkları aile içi şiddet oranın yüksek olduğu, pek çok davranışı şiddet olarak algılamadıkları
görülmüştür. Toplumun şiddete karşı tutumlarının gelenekselci yaklaşıma yakın olduğu ve bu durumu etkileyen
en önemli faktörün sosyal statü olduğu belirlenmiştir. Şiddetin öğrenilen bir davranış olduğu ve bu yolla gelecek
nesillere taşındığı söylenebilir.
* Bu çalışma Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir
Anahtar Kelimeler: Kadın, erkek, kadına yönelik şiddet, tutum
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ERGENLERDE ZORBA VE KURBAN OLMANIN YORDAYICISI OLARAK DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ

Doç. Dr. Fulya Cenkseven Önder Çukurova Üniversitesi Pdr
Arş. Gör. Sümbül Yalnızca Yıldırım Çukurova Üniversitesi Pdr
Araştırmada ortaokul öğrencilerinin zorba ve kurban olmalarını duygusal zekanın boyutlarının ne düzeyde
yordadığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma 285’i kız (%52.3), 260’ı erkek (%47.7) olmak üzere toplam 545
ortaokul öğrencisi ile yürütülmüştür. Bu öğrencilerin 167’si (%30.6) 6.sınıf, 203’ü (%37.2) 7.sınıf ve 175’i (%32.1)
8.sınıfa devam etmektedir. Öğrenciler 11-14 yaş aralığında olup, yaş ortalamaları 12.48’dir (Ss=.96).
Araştırmada Zorbalık Ölçeği (Kutlu, 2006) ve Bar-on Duygusal Zeka Ölçeği Çocuk ve Ergen Formu (Bar-on ve
Parker, 2000) kullanılmıştır. Öğrencilerde zorba ve kurban olmayı yordayan değişkenleri saptamak amacıyla
regresyon analizi yapılmıştır. Cinsiyet değişkeninin etkisini kontrol etmek amacıyla bu değişken “enter” yöntemi
ile eşitliğe ilk sırada alınmış, daha sonra duygusal zekanın kişisel beceriler, kişilerarası beceriler, uyum, stres
yönetimi ve genel ruh hali boyutları aşamalı regresyon yöntemi ile eşitliğe alınmıştır. Analizler sonucunda
cinsiyetin zorba olma puanlarını anlamlı düzeyde açıkladığı görülmüştür. Cinsiyet değişkeni kontrol edildiğinde
duygusal zekanın “stres yönetimi” , “kişilerarası beceriler” ve “kişisel beceriler” boyutlarınının anlamlı katkı
yapan değişkenler olduğu belirlenmiştir. Bu değişkenler öğrencilerin zorba olma puanlarında gözlenen toplam
varyansın % 17.5'ini açıklamaktadır. Öğrencilerin kurban olma puanlarının yordayıcılarına bakıldığında kontrol
değişkeni olarak eşitliğe ilk sırada alınan cinsiyetin katkısının anlamlı olduğu belirlenmiştir. Duygusal zekanın
“stres yönetimi” ve “genel ruh hali” boyutlarının anlamlı katkı yapan değişkenler oldukları görülmüştür. Bu
değişkenlerin tamamı öğrencilerin kurban olma puanlarında gözlenen toplam varyansın %7.6'sını
açıklamaktadır.
Anahtar Kelimeler: akran zorbalığı, zorba, kurban, duygusal zeka

GÖRECELİ YAŞ ETKİSİ, DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU RİSKİNİ ARTIRIYOR MU?

Abdullah Sürücü
Ali Ünal
Emine Ünal

Pek çok ülkede çocukların ilkokula başlama yaşı ile ilgili düzenlemeler vardır. Örneğin Türkiye'de 30 Eylül
tarihine kadar 66 aylık olan çocuklar ilkokula kaydedilir. Bunun yanında veliler isterlerse, 60-66 aylık olan
çocuklarını da ilkokula kayıt yaptırabilirler. Sonuçta kayıt için bir kesim tarihi belirlenmesi aynı sınıf içinde
göreceli yaş farklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Göreceli olarak daha büyük öğrencilerin ilk
sınıflarda sahip oldukları gelişim ve olgunlaşma avantajının yaşam boyu sürdüğüne dair araştırma sonuçları
vardır. Bunun yanı sıra, sınıfın göreceli olarak küçük çocuğu olmak, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
nedeni de olabilir. Bu araştırmanın amacı göreceli olarak küçük olmanın dikkat eksikliği ve hiperaktivite
bozukluğu riskini artırıp artırmadığını tespit etmektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel
araştırma deseni kullanılmıştır. Türkiye’de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı, rehberlik araştırma
merkezlerinde konulmaktadır. Araştırmanın verileri, Konya merkezde bulunan üç rehberlik araştırma
merkezinin kayıtlarından toplanmıştır. Verilerin analizi için Spearman’s Rho testi yapılmış ve göreceli yaş ile
dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı konulması arasında negatif yönlü düşük bir ilişki olduğu tespit
edilmekle birlikte bu ilişkinin anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Bunun yanında dikkat eksikliği ve hiperaktivite
bozukluğu tanısı konulmasında öğrencilerin cinsiyetlerine göre de anlamlı bir farklılık olmadığı da tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Göreceli yaş etkisi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, doğumgünü etkisi
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THE INVESTIGATION OF MECHANICAL PERFORMANCES OF CARBON/E-GLASS/ EPOXY AND E-GLASS/EPOXY
COMPOSITES

Dr Mehmet Turan Demirci Selçuk Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Makine Müh. İbrahim Demirci Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği

Carbon and glass fiber reinforced composite have been widely used in many applications. Especially, carbon
fibers have been used in military, naval and aircarft application. Carbon fiber has more advantages like high emodulus, tensile and impact strength, long fatigue life and low weight than e-glass fiber. However, its
manufacturing costs are higher than others. Therefore, hybride applications for composites, have been
preferred recently due to costs of carbon fibers. In this study, we aimed to form 3 layers of carbon fabrics and 4
layers of e-glass fabrics reinforced epoxy composite and investigate mechanical properties of hybrid composite.
as well as failure analysis of them. Tensile , three point bending tests and microscope analysis were carried out
the carbon/e-glass /epoxy hybrid and e-glass/epoxy composites. And then, compared the each others. Hybrid
composites have been showed 15-20% range of increases than e-glass/epoxy composites for tensile strength.
For flexural strength hybrid composites have been presented 40-50% range of increases than e-glass/epoxy
composites. But the differences of e -modules in hybiride composite caused the trigger effect of delamination
damages.
Anahtar Kelimeler: Hybrid Composites, Carbon Fiber, E-Glass Fiber

İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARINI ARTIRAN VE
AZALTAN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Abdullah Sürücü
Ali Ünal
Motivasyon (güdülenme), davranışı hedefe doğru yönlendiren ve faaliyete geçiren bir güçtür. Güdülenme, içten
ve dıştan güdülenme olmak üzere iki şekilde ifade edilebilir. İçten güdülenme, bireyin içinden gelen; merak
bilme ihtiyacı, yeterli olma isteği, gelişme arzusu gibi etkilerle ortaya çıkmaktadır. Dıştan güdülenme ise
dışarıdan gelen ödül, ceza, baskı ve rica gibi etkiler sonucu ortaya çıkar. Öğrencilerin güdülenmesinde,
öğretmenler çok önemli bir role sahiptirler. Öğretmenin, öğrencisine istenilen davranışları kazandırabilmesi için
öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını yükseltmesi gerekir. Bu araştırmanın amacı, İmam Hatip Lisesi Meslek
dersi öğretmenlerinin öğrencilerin motivasyonlarını artıran ve azaltan davranışlarının belirlenmesidir. Nitel
araştırma modelinde yürütülen bu araştırmada veriler, açık uçlu anket formu ile toplanmıştır. İlahiyat fakültesi
öğrencisi ya da mezunu 294 kişiden imam hatip meslek dersleri ya da lise din kültürü ahlak bilgisi derslerine
giren öğretmenlerin, motivasyonlarını artıran ve azaltan bir davranışını yazmaları istenmiştir. Veriler içerik
analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğrenciler; kendilerine önem ve değer veren,
anlayan, samimi, içten, başarıyı destekleyen, donanımlı, planlı, düzenli, adaletli, mesleki becerileri yüksek
öğretmen davranışlarını motive edici bulmaktadırlar. Öğrenciler; katı, kaba, ilgisiz, duyarsız, öğrenciyi
aşağılayan, monoton, pasif, dersi kaynatan öğretmen davranışlarını ise motivasyonu bozan etkiye sahip
olduğunu ifade etmektedirler. Öğrencilerin çeşitli istek ve arzuları, ihtiyaçları, dürtüleri ve ilgilerini karşılayan
öğretmen davranışlarının öğrenci motivasyonunu artırdığı, öğrenci istek ve arzuları, ihtiyaçları, dürtüleri ve
ilgilerini dikkate almayan öğretmen davranışlarının ise motivasyonu azalttığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Motivasyon, İmam Hatip Lisesi, Meslek dersleri öğretmeni
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİ VE EĞİTSEL OYUN UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Alpaslan Gözler
Necati Gencel

Beden eğitimi; toplum içinde yetişen bireyin bütünlüğü ilkesine dayalı olarak kişiliğin eğitilmesidir. Öğrencilerin
gelişimsel yönleri göz önünde alınarak onların, bireysel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli
bir kişilik sahibi, olumlu ve üretken, milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın gerektirdiği davranışları
kazanmış fertler olarak yetişmeleri için en önemli araçtır. Bu araştırma; ilkokullarda görev yapan sınıf
öğretmenlerinin beden eğitimi dersi ve eğitsel oyun uygulamalarına ilişkin görüşleri ile problem algılamalarını
belirlemeye yöneliktir. Araştırma Nicel araştırma yöntemi ile hazırlanmıştır. Model olarak tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Kayseri’de görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada
veri toplama aracı olarak Tortop (2005) tarafından geliştirilen ve geçerlilik güvenirlik çalışması yapılan anket
uygulanmıştır. Veri toplama aracı 30 sorudan ve üç bölümden oluşmaktadır. Elde edilen veriler frekans, yüzde
(%) dağılımı ve t-testi analizleri ile çözümlenecektir. Ankete verilen cevapların anlamlılık düzeyleri 0,05 olarak
belirlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmeni, Beden Eğitimi, Eğitsel Oyun

MESLEKI KIMLIK ÖLÇEĞININ TÜRKÇEYE UYARLANMASI

Psikolojik Danışman Tansu Meltem Aydoğdu Meb Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık
Yrd. Doç. Dr Mehmet Ali Çakır Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Mesleki kimlik bir kimsenin mesleki gelişim bakımından önemli özellikleri olan yetenekleri, ilgileri ve hedefleri
hakkında doğru, açık ve kararlı bir görüşe sahip olması demektir. Ancak birçok bireyimiz kendi özelliklerinin yani
ilgi, yetenek ve potansiyel güçlerinin farkında olmamakla birlikte meslekler hakkında da bilgi sahibi değillerdir.
Bu noktadan hareketle meslek seçme konusunda ele alabileceğimiz önemli bir konu da bireylerin mesleki
kimlikleridir. Bu çalışmada universite 1. Sınıf öğrencilerinin mesleki kimlik düzeylerini ölçmek amacıyla, Melgosa
(1987) tarafından geliştirilmiş olan ‘ Mesleki Kimlik Ölçeği (Occupational İdentity Scale)’ kullanılmıştır. Ölçeğin
Türkçeye uyarlama çalışması hedeflenmiş ve sonrasında geçerlik güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Ölçek,
T.C Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 1. Sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 500 öğrenciye uygulanmıştır.
Araştırmanın %53’ünü kız öğrenciler oluştururken %46’sını erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Türkçeye
uyarlanan ölçeklerin güvenirlilik düzeyi Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanarak belirlenmiştir. Ölçeğin
yapı geçerliliği ise doğrulayıcı faktör analizi kullanılarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: meslek, kimlik
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DETERMINATION OF THE LEACHING OF LEAD AND CADMIUM FROM GLAZED AND DECORATED SURFACES OF
PORCELAIN, CERAMIC AND OPAL GLASS TABLEWARE SOLD IN THE KASTAMONU CITY.

Nesrin İçli

It is known that, exposure to lead cause to various detrimental toxic effects on the hematopoietic, kidney,
reproductive, and central nervous system. One of the sources of lead intake, is colored decorations applied
over glazes of some ceramic, porcelain and opal glass tableware. Also, the cadmium which an other toxic
element can be found in these objects. The use of such utensils may constitute a serious health hazard to the
consumers. “The communique of ceramic materials in contact with food” of Turkish Food Codex, has
established limits for lead and cadmium (limit of Pb: 0.8 mg/dm2 and limit of Cd: 0.07 mg/dm2 for category 1;
limit of Pb: 4 mg/L and limit of Cd: 0.3 mg/L for category 2) leached from ceramic kitchenware by a 4% acetic
acid solution during a 24-h period. This communique also applies to other materials similar to ceramic. The aim
of this study is determine the amount of lead, and cadmium leached from colorful decorated and glazed
ceramic, porcelain and opal glass kitchenware sold in Kastamonu city, currently. For this purpose, 33 samples
was purchased on the cheap markets of Kastamonu. The leaching processes were performed for all samples.
Samples were filled to within 7 mm of the rim with 4% acetic acid, covered with opaque plates and allowed to
stand for 24 h. Metals in the leachates were determined by atomic absorption spectroscopy AAS. It observed
that 4 of 33 samples exceed the lead and cadmium limits allowed by the communique. The highest amounts of
lead (10.07 mg/dm2) and cadmium (0.23 mg/dm2) were detected in opal glass plate enumerated with 33 and
in opal glass plate enumerated with 29, respectively.
Anahtar Kelimeler: Lead, cadmium, decorated kitchenware, AAS.

6284 SAYILI AILENIN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞIDDETIN ÖNLENMESINE DAIR KANUN’DA KADINA KARŞI
CINSEL ŞIDDET UYGULANMASI VE BUNUN TÜRK CEZA KANUNU’NA YANSIMASI

Özge Tuçe Gökalp
Ferrah Nur Dündar
Ayfer Tanış
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve bu Yasanın uygulanmasına
dair Yönetmelikte şiddet kavramı şu şekilde tanımlanmaktadır. Yasa’ya göre şiddet, “kişinin, fiziksel, cinsel,
psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel
hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal
veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışıdır”
şeklinde tanımlanmıştır. Cinsel şiddet, genellikle erkeğin kadınla cinsel ilişkide bulunmak istemesine rağmen
kadının cinsel ilişkiye girmek istememesi sonucu, erkeğin kadını döverek ve zorla ilişkiye girmesi şeklinde
karşımıza çıkmaktadır. Bununla beraber kadına cinsel bir objeymiş gibi davranmak, istenmeyen cinsel
pozisyonlara zorlamak, da cinsel şiddetin varlığına işaret eden davranışlardır. Toplumumuzda kadının, erkeğin
cinsel ihtiyaçlarını sorgulamaksızın karşılamasının gerekliliğine olan yaygın inanç kadını cinsel şiddetin süjesi
haline getirmektedir. Bizler bu çalışmamızda 6284 sayılı Yasanın cinsel şiddete karşı mücadelede hangi
hükümlere yer verdiğini ele almış, Türk Adli Tıpa yansıyan örnek vakaalara yer vermiş bulunmaktayız. Bununla
beraber cinsel şiddetin Türk Ceza Kanununa yansımaları da tarafımızca ele alınmış ve çalışmamızın sonuç
bölümünde de Yasanın olumlu ve aksayan yönleri belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Şiddet, Cinsel Şiddet
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MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BAZI
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Mehmet Aşıkcan
Selma Uçar Aşıkcan

Çalışmanın temel amacı, meslek lisesi öğrencilerinin yapılandırmacı öğrenme ortamına ilişkin görüşlerinin bazı
değişkenler açısından incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada şu sorulara cevap aranmıştır: (1)
Meslek lisesi öğrencilerinin yapılandırmacı öğrenme ortamına ilişkin görüşleri nelerdir?, (2) Meslek lisesi
öğrencilerinin yapılandırmacı öğrenme ortamına ilişkin görüşleri ile öğrenim görülen lise türü (mesleki teknik ve
anadolu lisesi, tarım meslek lisesi ve anadolu imam hatip lisesi) arasında anlamlı farklılık var mıdır?, (3) Meslek
lisesi öğrencilerinin yapılandırmacı öğrenme ortamına ilişkin görüşleri ile öğrenim görülen sınıf düzeyi (9., 10.,
11. ve 12. sınıf) arasında anlamlı farklılık var mıdır?, (4) Meslek lisesi öğrencilerinin yapılandırmacı öğrenme
ortamına ilişkin görüşleri ile anne-baba meslek türleri arasında anlamlı farklılık var mıdır?, (5) Meslek lisesi
öğrencilerinin yapılandırmacı öğrenme ortamına ilişkin görüşleri ile sosyo-ekonomik düzeyleri arasında anlamlı
farklılık var mıdır? Çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Konya ili, Çumra İlçesi'nde
bulunan Çumra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çumra Çatalhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tarım
Meslek Lisesi) ve Çumra Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören 500 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmanın
verileri “Yapılandırmacı Öğrenme Ortamları Değerlendirme Ölçeği” ile elde edilmiştir. Verilere 2016/2017 güz
yarıyılında ulaşılmıştır. Verilerin analiz süreci devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yapılandırmacı öğrenme ortamı, meslek lisesi, öğrenciler.

TRAVERTEN VE TÜF BILEŞENLI ÇIMENTOSUZ GEOPOLIMER KOMPOZITLERDE ÇÖZELTI ORANININ UZUN SÜRELI
BASINÇ DAYANIMINA ETKISI

Araştırma Görevlisi Nurullah Öksüzer Bayburt Üniversitesi Yapı Malzemeleri
Yardımcı Doçent Doktor İlker Tekin Bayburt Üniversitesi Yapı Malzemeleri
Türkiye doğal taşlar bakımından zengin rezervlere sahiptir. Bölgede traverten ve tüf yapılı taşlar kaplama taşı
üretiminde kullanılmaktadır. Ocak ve atölye işletmeciliğinde yaklaşık %70’e yakın atık oluşmaktadır. Bu atıklar
hem toz hem de paledyen adı verilen büyük boyutlu taneler halinde doğa ve çevrede zararlara sebep
olmaktadır. Sektörde çeşitli uygulamalarla bu atıkların azaltılması doğrultusunda çalışmalar büyük bir hızla
artmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin kuzeydoğusunda bulunan traverten ve zeolit içerikli doğal
puzolanın 10 Mol NaOH çözeltisi ile hazırlanmış geopolimer karışımlarda çözelti oranındaki değişimin basınç
mukavemetlerine etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla 10 mol konsantrasyona sahip NaOH çözeltisi toplam toz
malzeme hacmince 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2 oranlarında denenmiştir. Deneysel çalışmada üretilen geopolimer
kompozitler kür süresince açık havada bekletilmiştir. 2, 7, 28, 56, 90, 180 ve 360 gün yaşlarında basınç dayanımı
deneyleri yapılmıştır. 10M konsantrasyona sahip NaOH çözeltisi belirli bir orana kadar basınç dayanımında
belirgin şekilde artış gösterirken nihai dayanımlarında belirli bir orandan sonra dayanımda düşüş meydana
getirdiği gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bayburt taşı, traverten atığı, zeolit, doğal puzolan, geopolimer, çözelti etkisi
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6284 SAYILI AILENIN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞIDDETIN ÖNLENMESINE DAIR KANUN’DA KADINA KARŞI
ŞIDDETI ÖNLEME YOLUNDA YARGIÇLARIN VERDIĞI KARARLARDAN ÖRNEKLER

Özge Tuçe Gökalp,
Ayfer Tanış
Ferrah Nur Dündar
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un amacı öncelikli olarak
kadınları her türlü şiddete karşı korumak, bunun yanında kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek,
kovuşturmak ve ortadan kaldırmaktır. Yasa koyucu, devletin şiddeti önlemesini, şiddete uğrayanı çok yönlü
korumasını ve gerek şiddeti uygulayan gerek uygulama ihtimali bulunan kişinin, verilecek tedbir kararı ile
rehabilite edilmesini amaçlamıştır. Yasa’ya bakıldığında şiddetle karşılaşan kadına, kolluk kuvvetlerinden
savcılara ve yargıçlara kadar hangi hukuki imkanların sağlanacağını tek tek belirtmiştir. Ancak bilinmelidir ki;
şiddete sıfır tolerans ilkesinin ülkemizde hayat bulabilmesi için şiddet ile mücadelede iyi bir yasanın vücut
bulması kadar, bu yasayı uygulayabilecek iyi yargıçlara ihtiyaç bulunmaktadır. Çünkü yaşam hakkı, en temel
insan hakkıdır, kadının bu temel yaşam hakkı korunmalı, bunun için de devletin yetkili organlarının ve özellikle
yasa koyucularla yasa uygulayacıların birbirine kenetlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda yargıçlara büyük
görevler düşmektedir. Zira uygulanabilirliği olmayan bir yargıç kararı, şiddet uygulayan kişiye cesaret
kazandırırken, kadının ve dolayısı ile toplumun adalete olan güvenini önemli ölçüde zedeleyecektir. Bizler
çalışmamızda, 6284 sayılı Yasada yer alan şiddet ve çeşitlerini kısaca tanımlayıp, koruma mekanizmalarına
değinmiş, şiddete uğrayan kadınların yargıç kararlarında nasıl korundukları –çeşitli yerel mahkeme kararları
ışığında- ele alınmıştır. Sonuç bölümünde ise bu mahkeme kararlarının icrasının kadını şiddete karşı korumada
yeterli olup olmadığı tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Şiddet, 6284 sayılı Yasaya göre şiddeti önleme

SOSYAL SORUMLULUK FAALIYETLERININ TURISTLERIN SATIN ALMA KARAR SÜRECINE ETKISI

Cihan Seçilmiş
Şeyda Yayla
Önder Yayla

Küreselleşen dünyada işletmelerin rekabet avantajı elde edebilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için, kar elde
etmenin yanında sosyal sorumluluklara uygun hareket etmeleri de önemli bir koşul haline gelmiştir.
Günümüzde, yapılan sosyal sorumluluk faaliyetleri birer pazarlama aracı olarak kullanılmakta, hemen her
sektördeki işletmeler farklı faaliyetlerde bulunarak tüketicilerin satın alma kararlarına etki etmek
istemektedirler. Bu çalışmada; konaklama işletmeleri tarafından yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin,
katılımcıların turistik ürün satın alma karar sürecine etkisinin olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
bağlamda çalışmada amaçlı örneklem yöntemi kullanılarak son beş yıl içinde seyahat etmiş turistik ürün
tüketicilerine anket uygulanmıştır. Anket formu üç bölümde toplam 27 sorudan oluşmaktadır. Turistlerin satın
alma karar sürecinde sosyal sorumluluk faaliyetlerinin etkisinin kişisel özelliklerine bağlı olarak
değişimleri Bağımsız Örneklem T Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanarak incelenmiştir.
Araştırma sonucunda sosyal sorumluluk faaliyetlerinin turistlerin satın alma davranışına etki ettiği bulunmuştur.
Tüketici satın alma davranışını etkilemede sosyal sorumluluk faaliyetleri pazarlamacıların turizm işletmeleri için
etkili stratejiler belirlemelerinde önemli roller oynamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal sorumluluk faaliyetleri, turistlerin satın alma karar süreci, turizm pazarlaması
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KADININ CİNSEL OBJE OLARAK KULLANILDIĞI REKLAMLARIN ALGILANAN ETİK PROBLEM VE REKLAMA
YÖNELİK TUTUM ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Yrd. Doç. Dr. Fatih Koç Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Ticaret
Öğr. Gör. Oktay Çetin Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler
Doç. Dr. Ümit Alnıaçık Kocaeli Üniversitesi Üretim Yönetimi Ve Pazarlama

Bir iletişim aracı olan reklamın doğru ve güvenilir olması, toplumun kültürel ve ahlaki yapısına uygun olması ve
etik ilkeleri içermesi günümüz işletmeleri için oldukça önemlidir. Özellikle, günümüz tüketicilerinin etik
değerlere daha fazla önem vermesi işletmeleri bu konuda daha duyarlı hale getirmiştir. Reklam etiği literatürü
incelendiğinde, reklamda cinsel öğelerin kullanımı ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, televizyon
reklamlarında kadının cinsel obje olarak kullanıldığı reklamların algılanan etik problem ve reklama yönelik
tutum değişkenleri açısından cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Çalışma iki
aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama, uygulamada kullanılacak reklamın seçimi için reklamcılık konusundaki
uzmanlarla yapılan ön görüşmeyi içermektedir. İkinci aşamada ise, seçilen reklamın tüketicilere izlettirilerek
reklama yönelik algılanan etik problemin ve tutumun ölçülmesi hedeflenmektedir. Araştırma kapsamında
toplam 166 tüketici ile görüşülmüştür. Yapılan analizler sonucunda, seçilen reklamın kadına ve erkeğe göre
reklama yönelik tutum ve etik problem algısı açısından farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca, seçilen reklamın
etik açıdan ve tutum açısından kadınlar için daha fazla negatif algılandığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Televizyon Reklamları, Reklam Etiği, Reklama Yönelik Tutum

TARIHI KASTAMONU KALESI MIMARISININ İNCELENMESI VE RESTORASYON ÖNERISI

Ahmet Gökdemir
Can Demirel

Tarihsel yerler ve yapılar; toplumların kültür ve kimliğinin önemli ifade biçimleridir. . İçinde bölge tarihi ve ülke
tarihinin yaşanmışlıklarını barındıran; kısaca tarihe tanıklık etmiş Kastamonu Kalesi’nin sürekliliğinin sağlanması
en önemli değer olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışmada Tarihi Kastamonu Kalesi’ nin karakteristik özellikleri, kullanılan malzemeler ve yapısal bozulma
nedenleri incelenmiş ve restorasyon önerisinde bulunulmuştur. Tarihi Kastamonu Kalesi yöreye ait kültür
varlıklarının özgün özellikleri ile gelecek nesillere aktarımı açısından önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tarihi yapılar, sürdürülebilirlik, yapısal bozulma.
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SOSYOBİLİMSEL KONULARA YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER
AÇISIDAN İNCELENMESİ

Yüksek Lisans Öğrencisi Ali Oktay Azgın Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği
Yüksek Lisans Öğrencisi Özlem İrven Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği
Sosyobilimsel konular, bireyin önüne gelen durumu yorumlayıp, onun hakkında karar verme sürecini yaşadığı
konulardır. Karar verme becerilerini erken yaşta kazanmaları da gelecek yaşamlarını etkilemektedir. Bu yüzden,
ilköğretim öğrencilerine bu bilgileri ve becerileri kazandırmak için onları eğitecek olan öğretmen ve öğretmen
adaylarının bu konu hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Sınıf öğretmeni adaylarının sosyobilimsel
konulara yönelik tutumları önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının
sosyobilimsel konulara yönelik tutumlarının cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından incelemektir.
Çalışmanın örneklemini 2016-2017 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde eğitim almakta
olan 1. 2. 3. ve 4. sınıf, sınıf öğretmenliği öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada nicel araştırma
yöntemlerinden tarama (survey) yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Topçu (2010) tarafından
geliştirilen Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, 5’li likert formatında (1= Kesinlikle
katılmıyorum; 5= Kesinlikle katılıyorum) hazırlanmış 30 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte yer alan 9 maddenin
anlamca olumsuz olmasından dolayı bu maddeler ters (1= Kesinlikle katılıyorum; 5= Kesinlikle katılmıyorum)
kodlanmıştır. Verilerin analizleri sonucunda sınıf düzeyleri arasında anlamlı farklılıklara rastlanmıştır. Bu
sonuçlar ışığında öneriler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: sınıf öğretmenliği, sosyobilimsel konular, tutum

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ

Yüksek Lisans Öğrencisi Özlem İRVEN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği
Yüksek Lisans Öğrencisi Ali Oktay AZGIN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği
Konuşma, zihinde başlayan ve düşüncelerin sözle ifade edilmesiyle tamamlanan bir süreçtir. İnsanların önemli
bir dereceye kadar uygarlaşmaları yaşantılarını paylaşma, bilgiyi bir kuşaktan diğerine aktarma yeteneklerine
bağlıdır. Bu yeteneklerin gelişmesinde konuşma çok önemlidir. Bir toplumda da doğru, güzel ve etkili konuşması
gereken en önemli kesimlerden birisi de öğretmenlerdir. Öğretmenin konuşmada yaşadığı sorunları ve sahip
olduğu kaygıları genelde topluma, özelde ise öğrencilerine yansımaktadır. Bu durum konuşma sorunları yaşayan
öğrencilerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının konuşma
kaygılarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırma 2016-2017 akademik yılında, Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi’nde öğrenimine devam eden sınıf öğretmeni adaylarıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada
nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Veriler Sevim (2012) tarafından geliştirilen
Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Kaygısı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Ölçek; Konuşmacı Odaklı Kaygı,
Çevre Odaklı Kaygı ve Konuşma Psikolojisi olmak üzere toplam 3 alt boyuttan ve 20 maddeden oluşmaktadır.
Çalışmada elde edilen veriler bağımsız t-testleri ve tek yönlü varyans analiz (ANOVA) testleri ile
gerçekleştirilmiştir. Analizlerin sonucunda sınıf öğretmenleri adaylarının çevre odaklı kaygının etkili olduğu
gözlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: sınıf öğretmeni adayları, konuşma kayıgısı
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PASIF TEKERLEKLI BIR YILANSI ROBOTUN ADAPTIF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK (ANFIS) ILE DENETIMI

Tayfun Abut

Bir doğa canlısı olan yılansı robotlar hemen hemen her ortamda yüksek performansta hareket becerilerine,
uzun, ince ve esnek bir bedene sahip olmaları ve zorlu ortamlarda hareket yetenekleri yılan benzeri modüler
robotlara olan ilgide önemli bir artışa sebep oluşturmuştur. Bu çalışmada pasif tekerlekli bir yılansı robotun
modellemesi ve kontrolü gerçekleştirilmiştir. Sistemin modellemesinde robotun holonomik kısıtlamaları göz
önüne alınmıştır. Modellenen robotun serpanodial hareketinin denetimi için Ağ Tabanlı Bulanık Mantık
Denetim (ANFIS) uygulanmış olup ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar grafiksel olarak
verilmiş ve irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yılansı robotlar, Ağ Tabanlı Bulanık Mantık Denetim (ANFIS), Modelleme, Holonomik
kısıtlamalar

4. SINIF İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERS KİTABINDA BULUNAN MASALLARIN ÇOCUK
KATILIM HAKKI İLKELERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Gülümser Buğday
Adnan Küçükoğlu
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde çocuklara tanınan haklar; yaşamsal, gelişimsel, korunma ve katılım hakları olarak
4 ana başlık altında belirlenmiştir. Sınıflandırma çocuğun, eğitim, sağlık, beslenme ihtiyaçlarıyla birlikte, istismar
ve ihmal risklerinden koruyarak, gelişimini desteklemeyi hedeflerken çocukların birey olarak kendileri ile ilgili
konularda karar alma süreçlerine katılmalarına vurgu yapmaktadır (Akyüz, 2010 ). Sözleşmenin 12. Maddesi
uyarınca, haklarına ancak yetişkinlerin aracılığı ile ulaşabilen çocukların katılım hakkı konusunda
bilgilendirilmesi gerekmektedir. Gerek, ders kitaplarındaki çocuk kahramanların, gerekse yetişkinlerin çocuklarla
olan ilişkilerinde, çocukların kendilerini ilgilendiren konularda söz hakkı almalarının önemi; özgüvenli bireyler
olabilmeleri açısından gün geçtikçe artmaktadır. Yetişkinlerin, çocukları kendi görüşlerinden yoksun bireyler
olarak algılamalarının önlenebilmesi; kendi görüşlerini oluşturma yeteneği olan her çocuğa, onları etkileyen
tüm konularda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkının verilmesi önemlidir. Araştırmanın amacı; çocuklar için
hazırlanan İHYD ders kitabındaki masalların, çocuk katılım hakkı ilkeleri bağlamında incelenmesi ve çocuk
katılım haklarının ders kitaplarındaki yerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın yöntemi doküman incelemedir.
Kitapta bulunan 30 masal, çocuk katılım ilkelerine göre incelenmiştir. İnceleme sonucunda 50 olumlu, 33
olumsuz durum tespit edilmiştir. Olumlu durumların, saydam ve bilgilendirici, çocuk dostu, eğitimle
desteklenen ilkelerinde yoğunlaştığı; olumsuz durumların ise içermeci, ilgili, saygılı, güvenli ve risklere duyarlı
ilkelerinde yoğunlaştığı sonucuna ulaşılmaktadır. Sonuç olarak; çocuk katılım hakkının, ders kitapları
hazırlanırken göz önünde bulundurulması gereken en önemli etkenlerden biri olduğu ve çocukların kitaplardaki
durumları örnek alabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuk katılım ilkeleri gözetilerek kitapların
hazırlanması, çocukların geleceğe daha sağlam temellerle hazırlanmasının önünü açacaktır. Çocuk katılım
hakkının okullarda ve ders kitaplarında uygulamada yer alması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Katılım, Hak, İlke
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İŞ GÜVENLİĞİ DERS PROGRAMLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Süleyman A. Sulak
Bu çalışmada iş güvenliği ders programlarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Ülkemizde 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazetede 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
yayınlanmıştır. Bu kanunla birlikte iş verenlere çok önemli görevler verilmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile
birlikte bundan sonra tüm kurumlarda uzman ve hekim çalıştırmak zorunlu hale getirilmiştir. Tüm işverenler
bütün çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler vermek ve gerekli tüm önlemleri almakla zorunlu
kılınmışlardır. Okullarda güvenlik kavramı ilk olarak şiddet ile ilişkilendirilmektir. Güvenli okul ortamı ile
öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışan personel kendilerini fiziksel ve psikolojik açıdan özgür
hissetmektedirler. Aynı zamanda öğrenmek için uygun bir ortam yaratılmaktadırlar. 6331 sayılı kanunun kabul
edilmesinden sonra, iş sağlığı ve güvenliği dersi bir çok ders programı ile eğitim programları arasına girmiştir.
Meslek liselerinde, meslek yüksek okullarında, lisans ve lisans üstü seviyelerde programlar hazırlanmıştır.
Meslek liselerinde modüller halindeki programlarda mevzuat doğrultusunda iş yeri güvenliği ve iş sağlığı
işlemlerini yürütmek amaçlanmıştır. Ön lisans seviyesinde uzman yetiştirmeye yönelik programlar
amaçlanmıştır. Lisans üstü seviyede ise bu konuda uzmanlaşmak ve uzmanlık sınıfını yükseltmek amaçlanmıştır.
Araştırma, nitel boyutlu bir durum çalışması deseni şeklindedir. Durum çalışması, araştırılan olguyu kendi yaşam
çerçevesi içerisinde inceleyen bir araştırma desenidir. Araştırma meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve
lisansüstü seviyede iş sağlığı ve güvenliği derslerine giren veya iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olan eğiticiler
üzerinde yapılmıştır. Araştırmada eğiticilerin programa ilişkin görüşleri saptanıp programların çalışan ve
aksayan yönleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İş güvenliği, program değerlendirme, öğretmen görüşleri, okul ve sağlık, nitel araştırma

TÜRKİYEDE COĞRAFYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMALARINDA EĞİLİMLER: BİR LİTERATÜR TARAMASI

Doç. Dr. Adem Sezer Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğtimi Bölümü
Arş. Gör. Mesut Işıklı Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğtimi Bölümü

Gelişen ve değişen dünyada Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin önemi ve bu alanda elde edilen yeni kazanımların
eğitim öğretim süreçlerine yansıması son yıllarda daha çok görülmeye başlanmıştır. Eğitim öğretim süreçlerine
olumlu katkıları olan BİT’ in son yıllarda Coğrafya Öğretimi alanında da kullanılmaya başladığı ve bu anlamda
akademik çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmada da alan yazında yer alan ilgili BİT çalışmalarının
farklı değişkenler açısından analizi yapılmıştır.
Araştırmanın amacı; Türkiye’ de Coğrafya Öğretim Teknolojileri alanında yapılmış olan çalışmaların (Tez,
Makale, Bildiri) farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu çalışmada Nitel araştırma yöntem ve
tekniklerinden olan Doküman Analizi tekniği kullanılmıştır. Bu amaçla Türkiye’de 2000-2016 yılları arasında
Coğrafya Öğretim Teknolojileri alanında yapılmış olan tez çalışmaları için YÖK ulusal tez merkezi, Makale ve
bildiriler için Ebschost, Ulakbim, Sciencediret, Proquest indeksleri kullanılarak taranma yapılmıştır. Ulaşılan tez,
makale ve bildiriler yıllara, konularına, yöntemine, çalışma grubuna göre analiz edilmiştir.
Elde edilen bulgulardan yola çıkılarak; araştırmaya konu olan çalışmaların büyük çoğunluğunun tarama modelli
çalışmalar olduğu veri toplama araçları olarak anket ölçek doküman inceleme kullanıldığı ve sayısal analiz
yöntemlerinin yoğun olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Coğrafya Öğretimi, Coğrafya Öğretim Teknolojileri, Öğretim Teknolojileri
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BULGARISTAN TÜRK BASINININ MILLI MÜCADELEYE BAKIŞI

Berrin Sarıtunç
Remziye Küçükdemir

Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma döneminde yapılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Bulgaristan
toprakları Osmanlı Devleti’nden ayrılmış ve bu topraklarda kalan Türkler, Bulgaristan Türkleri olarak
adlandırılmıştır. Bu çalışmanın konusu, Bulgaristan Türkleri olarak adlandırılan kişilerin Bulgaristan opraklarında
çıkardıkları gazetelerle “Milli Mücadeleye” bakışlarının incelenmesidir. Çünkü Milli Mücadele Tarihi, diğer
tabirle Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk’ün ismiyle özdeşleşen bir direnişin ve millet olarak var olabilme
mücadelesinin adıdır. Büyük devletlerin karşısında yalnız kalan Anadolu halkının esaret belgesini kabul
tmeyişinin ve örneği az görülen bir karşı koyuşun hikâyesidir. Şüphesiz bu açıdan Milli Mücadele Tarihi bugünkü
Türkiye’nin ortaya çıkmasında önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple biz bu önemli dönemi farklı bir açıdan,
Bulgaristan Türklerinin bakış açısıyla vermeye çalışacağız. Çalışmanın Bulgaristan Türk Basınının kaynakları esas
alınarak gerçekleştirilmesinde iki temel amaç hedeflenmiştir: Bunlardan birincisi Bulgaristan Türkleri bakış
açısıyla olaylara farklı bir perspektiften yaklaşmaya çalışmak; ikincisi ise, Türk tarih yazımına Bulgaristan Milli
Kütüphanesinde bulunan Osmanlıca belgelerin kazandırılmak istenmesidir. “Bulgaristan Türk Basınının Milli
Mücadeleye Bakışı” adlı çalışmamızda Türkçe ve Osmanlıca kaynaklar kullanılmıştır. Çalışmanın ağırlıklı olarak
kaynakları Bulgaristan Milli Kütüphanesinden temin etmiş olduğumuz 1921-1923 yılları arasında Bulgaristan’da
çıkan Türk Sözü, Ziya, Ahali, Terbiye Ocağı, Yoldaşı, Çiftçi Bilgisi, Arda, Deli Orman gazeteleri olacaktır. Bu
çalışmada amaç, Milli Mücadele’nin Bulgaristan Türk Basınına yansıdığı şekliyle ele alınacak olmasıdır. Öncelikle
ifade etmek gerekir ki YÖK veri tabanında Bulgaristan Türk Basınının Milli Mücadeleye Bakışını ele alan ve
değerlendiren herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Dolayısıyla çalışmanın Türk tarih yazımında genel olarak
ön plana çıkamamış bir konuyu görünür kılmak açısından önemli olduğu kanaatindeyiz. Çalışmanın Bulgaristan
Türk Basınının kaynakları esas alınarak gerçekleştirilmesinin iki temel amacı hedeflenmiştir: Bunlardan birincisi
Bulgaristan Türkleri bakış açısıyla olaylara farklı bir perspektiften bakmaya çalışmak; ikincisi ise, Türk Tarih
yazımına Bulgaristan Milli Kütüphanesinde bulunan Osmanlıca belgelerin kazandırılmak istenmesidir.
Anahtar Kelimeler: Basın, Bulgaristan, Milli Mücadele

TÜRKİYE’DE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE İLGİLİ YAPILAN TEZLERİN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Nurten SARGIN Necmettin Erbakan Üniversitesi PDR
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de internet bağımlılığı konusunda yapılmış lisansüstü tezlerin
değerlendirilmesidir. Araştırma tarama modelinde tasarlanmış bir meta-değerlendirme çalışmasıdır.
Araştırmanın örneklemini; YÖK Ulusal Tez Veri Tabanında yer alan ve tam metin olarak ulaşılabilen 38 tez
oluşturmaktadır. Araştırma, 2003- 2015 yılları arasında Türkiye’de internet bağımlılığı konusunda yapılmış olan
ve “ internet bağımlılığı ” anahtar sözcüğüyle taranarak tam metnine ulaşılabilen lisansüstü ve doktora
tezleriyle sınırlıdır. Ulaşılabilen tezler; tezin yayınlanma yılı, danışmanının unvanı, alanı, enstitü, enstitünün bağlı
olduğu üniversite, tezin türü, çalışılan değişken türü, anahtar sözcük sayısı, yöntem, model, örneklem, veri
toplama aracı değişkenlerine göre incelenmiştir. Verilerin analizinde “doküman analizi” tekniği kullanılmıştır.
İnternet bağımlılığı ile ilgili tezlerin daha çok 2013-2015 yıllarında yapıldığı ve bunların çoğunlukla yüksek lisans
tezi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca tezlerde internet bağımlılığı ile birlikte daha çok yaş, cinsiyet, anne- baba
eğitim durumu, alkol, sigara ve madde kullanımı değişkenlerinin çalışıldığı görülmektedir. İnternet bağımlılığı ile
ilgili çalışan alanlarının ise rehberlik ve psikolojik danışmanlık, psikoloji ve psikiyatri alanlarında olduğu
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İnternet bağımlılığı, lisansüstü tez.
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THE MECHANICAL PERFORMANCES OF NANO-SILICA/MWCNT/EPOXY HYBRID NANOCOMPOSITES

Dr Mehmet Turan Demirci Selçuk Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Prof.Dr. Ahmet Avcı Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Mühendisliği
Makine Muh. İbrahim Demirci Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Mühendisliği
There are many scientific researches about nanocomposites, containing nano-silica, nano-alimuna, multi wall
carbon nanotube, nanoclay etc. Many nanoparticles have been ensured to enhance the different mechanical
properties like tensile strength, flexural strength, strain, fatigue life and creep behaviors combining with
fracture behaviors. The fracture behaviors strongly depends on surface areas, dimensions and shapes geometry
of nanoparticles. Therefore combining with nanoparticles can be ensured different fracture mechanism effects
like blocking, crack branching, trapping and bridging. In this study, nano-silica and MWCNT were mixed by
ultrasonicator in epoxy matrix and produced tensile and three point bending specimens. As wt% for nano-silica
and MWCNT are 4% and 0.3-0.5wt%. End of the experiments, 0.3% MWCNT/4% Nano-Silica hybrid
nanocomposites have been showed the best tensile strength, flexural strength and strain. Via SEM
observations, fracture surfaces and fracture mechanism of effecting of hybrid nanopartices were investigated.
Anahtar Kelimeler: Nano-Silica, MWCNT, Epoxy, Mechanical Properties.

KONYA İLİ SELÇUKLU İLÇESİ OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BESLENMEYE YÖNELİK TUTUM VE BİLGİ
DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali CEBİRBAY Selçuk Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik
Okulöncesi dönem bireylerin beslenmeye yönelik tutum, davranış ve bilgilerin kazandırılmasında oldukça önem
taşımaktadır. Çocuklara beslenme bilgi ve davranışlarının kazandırılmasında okulöncesi dönemde yer alan
paydaşlar (örn., ebeveyn) içerisinde öğretmenler büyük rol üstlenmektedir. Araştırmada, Konya ili Selçuklu
ilçesinde görev yapan öğretmenlerin beslenme bilgilerine yönelik tutum ve bilgilerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Çalışma, betimsel tarama modeli şeklinde planlanmış olup, veriler yüz yüze görüşme metodu
kullanılarak okulöncesi dönemde görev yapan öğretmenlerin beslenmeye ilişkin tutum ve bilgilerini belirlemeye
yönelik hazırlanan anket formu aracılığıyla (n=126) elde edilmiş ve SPSS 17.0 paket programı ile istatistiksel
analizler gerçekleştirilerek değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, öğretmenlerin %98.4’ü
kadın, %1.6’sı erkek olup, %37.3’ünün anaokulu öğretmenliği, %23.8’inin çocuk gelişimi, %38.9’unun okulöncesi
olduğu, ayrıca %93.7’sinin lisans eğitimi sürecinde beslenme eğitimi dersi aldığı belirlenmiştir. Okulöncesi
kurumlarda menü planlamanın %64.3’ünün öğretmen, %32.5’inin öğretmen ve ebeveynler ile birlikte ve
%3.2’sinin ise catering firması tarafından gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Öğretmenlerin mezun oldukları
alanlara göre "sağlık, büyüme ve gelişme, besin öğeleri" konularına yönelik beslenme tutumlarının önem
taşıdığı (p<0.05), beslenme bilgi ortalamasının ise (x±Sx) 63.41±1.02 puan olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin
beslenme bilgi puan ortalamaları, mezun oldukları alan değişkeni bakımından incelendiğinde gruplar arasında
anlamlı farklılığın ortaya çıktığı (F:2.964, p<0.05) tespit edilmiştir. Sonuç olarak, okulöncesi dönemde beslenme
bilgi, tutum ve davranışların kazandırılmasında oldukça önemli bir paydaş olan öğretmenlerin beslenme ile ilgili
tutum ve bilgi düzeylerinin artırılması ile birlikte konuya ilişkin farkındalığın oluşturulması ve sürdürülmesi
gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Okulöncesi, Beslenme, Bilgi Düzeyi, Tutum
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK BELİRTİ, SOSYAL BECERİ, YALNIZLIK VE SOSYAL KARŞILAŞTIRMA
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Yrd. Doç. Dr. Güldener Albayrak
Ömer Halisdemir Üniversitesi

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin psikolojik belirti düzeyleri ile sosyal beceri, yalnızlık, sosyal karşılaştırma
düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma grubu, yaşları 17-28 arasında değişen ve yaş ortalamaları,
19,9 (ss=1,58) olan 333 üniversite öğrencisinden oluşmuştur. Katılımcıların psikolojik belirti düzeylerini ölçmek
için “SCL-90 R Belirti Tarama Listesi”, sosyal beceri düzeyini ölçmek için “Sosyal Beceri Envanteri”, yalnızlık
düzeylerini ölçmek için “UCLA Yalnızlık Ölçeği”, sosyal karşılaştırma düzeylerini ölçmek için “Sosyal Karşılaştırma
Ölçeği”, kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde tesadüfü örneklem yöntemi kullanılmıştır.
Verilerin analizinde, korelasyon ve çoklu hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. Korelasyon sonuçları;
psikolojik belirti düzeyleri ile sosyal beceri, yalnızlık, sosyal karşılaştırma düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki
göstermektedir. Çoklu regresyon analizi sonuçları sosyal beceri, yalnızlık, sosyal karşılaştırma düzeylerinin,
psikolojik belirti düzeylerinin önemli yordayıcıları olduğu bulunmuştur. Sonuçlar psikolojik belirti düzeyleri ile
sosyal beceri, yalnızlık, sosyal karşılaştırma düzeyleri ile ilgili önceki bulgular ışığında tartışılmıştır. Anahtar
sözcükler: Üniversite öğrencileri, psikolojik belirti düzeyi, sosyal beceri, yalnızlık, sosyal karşılaştırma.
EXAMINATION OF UNIVERSITY STUDENTS’ PSCHOLOGICAL SYMPTOM, SOCIAL SKILL, LONELINESS AND SOCIAL
COMPARISON LEVELS ABSTRACT: In this study, the relationship between university students’ psychological
symptom levels, and social skill, loneliness and social comparison levels were examined. The study group was
comprised of 333 university students whose ages varied between 17-28. The average of their ages was 19,9
(sd=1,58). “SCL-90 R Symptom Checklist”, “Social Skill Inventory”, “UCLA Loneliness Scale” and “Social
Comparison Scale” were used to measure participants’ psychological symptom levels, social skill levels,
loneliness levels and social comparison levels respectively. Random sampling method was used to determine
the participants. In data analysis, correlation and hierarchical multiple regression analyses were employed.
Correlation results show a significant relationship between psychological symptom levels, and social skill,
loneliness and social comparison levels. Multiple regression analysis results found social skill, loneliness and
social comparison levels as important predictors of psychological symptom levels. The results were discussed in
light of previous findings regarding psychological symptom levels, and social skill, loneliness and social
comparison levels. Key words: University students, psychological symptom, social skill, loneliness, social
comparison level
Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, psikolojik belirti düzeyi, sosyal beceri, yalnızlık, sosyal karşılaştırma.
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ORFF-SCULWERK PEDAGOJİSİ DESTEKLİ MÜZİK EĞİTİM PROGRAMININ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN
MÜZİK ETKİNLİKLERİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Arş. Gör. Özden Kuşcu

Bu araştırmada Orff-Schulwerk Destekli Müzik Eğitimi Programı ile eğitim alan okul öncesi öğretmenlerinin
müzik etkinliklerine karşı tutumları incelenmiştir. Araştırmanın çalışma gurubunu, Şırnak İli, Uludere İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ile Dicle Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa yürütülen “Okul öncesinde kaliteli eğitim için
Orff Eğitimi” projesine dâhil edilen 14 Okul Öncesi Öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma, deneme öncesi
modellerinden tek grup ön test-son test model olarak desenlenmiştir. Araştırmanın verileri, araştırmacılar
tarafından geliştirilen okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının müzik eğitimine ilişkin tutumlarına
yönelik anket formu kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama aracından elde edilen verilerinin çözümlenmesinde
SPSS 15.0 (the statistical packageforthesocialsciences) sosyal bilimler için veri analizi paket programı
kullanılmıştır. Araştırma verileri, nonparametrik testlerden ilişkili iki ölçüm setine ait puanlar arasındaki farkın
anlamlılığını test etmek amacıyla kullanılan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi, öğretmenlerin ön test ve son test
puanlarının aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları betimleyici istatistik uygulanarak analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, orff-schulwerk, müzik eğitimi

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ERTELEME DAVRANIŞININ MÜKEMMELİYETÇİLİK VE DENETİM ODAĞI İLE
İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Nimet Nilgün Yıldırım
Prof. Dr. Erdal Hamarta

Bu çalışmada üniversitede öğrencilerinin genel erteleme ve akademik erteleme davranışının mükemmeliyetçi
kişilik özelliği, denetim odağı ve akademik başarı ile ilişkisi incelenmiştir. Araştırmaya Selçuk Üniversitesi ve
Necmettin Erbakan Üniversitesi’ nde çeşitli fakültelerde öğrenim gören 460 öğrenci katılmıştır. Öğrencilere
Genel Erteleme Ölçeği (GEÖ), Akademik Erteleme Ölçeği (AEÖ), Rotter İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği, Çok Boyutlu
Mükemmeliyetçilik Ölçeği (ÇBMÖ) ve araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır.
Akademik ve genel erteleme davranışının cinsiyet ve akademik başarı durumuna göre farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemek için t testi yapılmış, değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla da korelasyon
ve regresyon analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda erkek üniversite öğrencilerinin kız öğrencilere göre daha
fazla genel ve akademik erteleme eğilimi gösterdikleri bulunmuştur. Akademik başarısı düşük olan kız ve erkek
öğrencilerin daha fazla genel ve akademik görevlerini erteledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında
mükemmeliyetçi kişilik özelliklerinden mükemmeliyetçi düzen ile kişisel standartların arttıkça genel ve
akademik erteleme davranışının azaldığını, bireyin davranışlarından şüphe duyması arttıkça, genel ve akademik
erteleme davranışın arttığını söylemek mümkündür. Bireyin dıştan denetimli olma düzeyi arttıkça erteleme
davranışı gösterme sıklığı da artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Erteleme, akademik erteleme, çok boyutlu mükemmeliyetçilik, denetim odağı, akademik
başarı
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KIRMIZI LAHANA İLE BOYANAN PAMUKLU KUMAŞLARIN YIKAMADA RENK DEĞIŞIMININ ÖNLENMESİ

Öğr. Gör Uğur Çakır
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Meslek Yüksek Okulu Kimya
Prof. Dr. Adem Önal
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Kimya
İnsanların duvar resimlerini, giyim ve diğer eşyalarını renklendirmek için doğadaki renkli nesnelerden boyar
madde elde etmesi binlerce yıl öncesine dayanır. Günümüzde diğer organik ürünlerde olduğu gibi doğal boyar
maddelere olan ilgi de artmaktadır. Doğal organik boyalar, bitkisel ve hayvansal boyar maddelerle kimyasal bir
sürece bağlı olmadan ya da en az kimyasal bir işlem sonucunda elde edilen boyalardır. Doğal boya bitkileri çevre
kirliliği oluşturmayan, toksik ve kanserojen olmayan özellikle de yıllık veya iki yıllık bitkilerdir. Kullanılan boya
bitkilerinin birçoğu geçmişte olduğu gibi günümüzde de tekstil ürünlerini boyamanın yanı sıra ilaç, kozmetik ve
gıdaların renklendirilmesi gibi farklı alanlarda da kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılan bitkilerin birçoğu bitki
çayları ile aynı veya ayrı etken maddelere sahiptirler. Boyama¬da kullanılan bu bitkiler antioksidan,
antibakteriyel ve antimikrobiyel mad¬deler içermektedirler. Bu çalışma pamuk kumaşların boyanmasında
kullanılabilecek çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen doğal boyaların geliştirilmesi amacı ile yapılmıştır.
Doğal boyar madde kırmızı lahana (Brassica oleracea L. var. capitata rubra) bitkisinden ekstrakte edilmiştir.
0.1M KAL(SO4 )2.12H2O mordanı kullanılarak pH 4.5 ‘te “birlikte mordanlama” metoduna göre boyama
yapılmıştır. Kumaşların Boyama sonrasında durulama ve yıkamalar sırasında renk değiştirdiği görülmüştür. Bu
değişimi önlemek amacı ile boyama sonrasında farklı pH’larda durulama ve su geçirmezlik apre maddesi ile
apreleme işlemleri yapılarak rengin değişmemesi amaçlanmıştır. Bu işlemler ile elde edilen boyamaların renk
değişiminin önlendiği, K/S renk verimliliği değerlerinin arttığı, CieLab renk ölçüm değerlerinin farklılık gösterdiği,
haslık değerlerinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Renk ölçümleri Premier SS6200 spektral fotometre ile Işık
haslığı testleri Atlas SDL 150 +xenotest cihazı ile renk sürtme haslıkları Crock metre ile standartlara göre
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kırmızı lahana, doğal boya, su geçirmezlik, apre

AHŞAP MALZEMELERIN KIRMIZI LAHANA İLE BOYANABILIRLIĞININ ARAŞTIRILMASI

Öğr. Gör. Uğur Çakır
Prof. Dr. Adem önal
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Doğal boya bitkileri çevre kirliliği oluşturmayan, toksik ve kanserojen olmayan özellikle de yıllık veya iki yıllık
bitkilerdir. Kullanılan boya bitkilerinin birçoğu geçmişte olduğu gibi günümüzde de tekstil ürünlerini boyamanın
yanı sıra ilaç, kozmetik ve gıdaların renklendirilmesi gibi farklı alanlarda da kullanılmakta¬dır. Bu amaçla
kullanılan bitkilerin birçoğu bitki çayları ile benzer etken maddelere sahiptirler. Boyama¬da kullanılan bu bitkiler
antioksidan, antibakteriyel ve antimikrobiyel mad¬deler içermektedirler. Bu çalışma çam,gürgen, kayın ve meşe
ahşap malzemelerin boyanmasında kullanılabilecek çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen doğal boyaların
geliştirilmesi amacı ile yapılmıştır. Doğal boyarmadde Kırmızı lahana (Brassica oleracea L. var. capitata rubra)
bitkisinden ekstrakte edilmiştir. Çam, gürgen, kayın ve meşe ahşap numuneler CuSO4.5H2O, FeSO4.7H2O,
A1K(SO4)2.12H2O, SnCl2.2H2O. mordanları ile pH 4.5 pH 7 ve pH 8.5’ ta, birlikte mordanlama yöntemi ile oda
sıcaklığında 24 saat bekletilerek boyama işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Önal-1 mordan sistemi ile ön işlem
yapılan ahşap numunelere aynı şartlarda boyama işlemleri uygulanmıştır. Optimum boyama koşullarını
belirlemek amacı ile boyanan numunelerin K/S ve Cie-Lab renk değerleri Premier colorscan spektrofotometresi
ile ölçülmüştür. Önal-1 mordan sistemi ile ön işlem gören ahşap numunelerin K/S renk verimliliğ
değerlerininoldukça yüksek değerlere ulaştığı, Cie-Lab renk ölçüm değerlerinin farklılaştığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kırmızı lahana, doğal boya, ahşap boyama, mordan

_____________________________________________________________________________________________________375

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
_____________________________________________________________________________________________________

METİNLERİN İÇERDİĞİ DUYGULARIN İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMAYA
ETKİSİ

Esra Çetin
Sabri Sidekli

Öğrencilerin okuduğunu anlamalarını etkileyen bireysel ve çevresel farklılıklar vardır. Araştırmanın amacı,
metinlerin içerdiği üzüntü, korku ve mutluluk duygularının ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerin okuduğunu
anlamalarına etkisini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin metinlerin
içerdiği duygulara göre okuduklarını anlama düzeyi nedir? Metinlerin içerdiği duygulara göre ilkokul dördüncü
sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri; cinsiyete, anne ve baba eğitim durumuna, sosyo ekonomik
düzeye, sosyo kültürel düzeye göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin
okuduğunu anlama düzeyleri arasında metnin içerdiği duygulara göre anlamlı farklılık var mıdır? Bu soruları
cevaplamak için belli duyguları içeren metinlerle ilgili dört seçenekli çoktan seçmeli maddelerden ve açık uçlu
maddeden oluşan “okuduğunu anlama başarı testi” uygulanmıştır. Araştırma Muğla ilinde bulunan ilkokullarda
200 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulanan “okuduğunu anlama testi” araştırmanın amaçlarına uygun olarak
değerlendirilmiştir. Verilerin analizi ITEMAN ve SPSS 20 istatistik paket programı ile yapılmıştır. Öğrencilerin
okuduğunu anlama başarı testi sonucunda okuduğunu anlama puanlarına göre farklı duygular içeren metinler
arasında anlamlı bir farkın olup olmadığına bakmak için tek yönlü varyans analizine bakılmıştır. Okuduğunu
anlamada cinsiyete göre farklılığın olup olmadığına bağımsız gruplar ‘‘t’’ testi ile belirlenmiş ve anlamlı bir
farklılığa ulaşılmıştır. Okuduğunu anlama puanı ile anne-baba eğitim durumu, okulun bulunduğu yerleşim
bölgesi, sosyo-ekonomik düzey ve sosyo-kültürel düzey arasındaki ilişkiye tek yönlü varyans analizi yoluyla
bakılmıştır.
Anahtar Kelimeler: duygu, okuduğunu anlama, korku, üzüntü, mutluluk

ELIT SEVIYEDEKI BISIKLETÇILERIN BAZI FIZIKSEL VE FIZYOLOJIK PROFILLERININ BELIRLENMESI

Durdu Mehmet Avan
Doç. Dr. Hamdi Pepe
Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Bu çalışmada, elit seviyedeki Türk milli bisikletçilerin bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Çalışmaya Konya Torku spor kulübü bisikletçilerinden 19–27 yaş arasında değişen ulusal ve
uluslar arası yarışlara katılmış 8 elit bisikletçi gönüllü olarak katılmıştır. Fiziksel ve fizyolojik profiller; boy
uzunluğu, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, maksimum oksijen tüketimi (astrand protokolü), maksimum
anaerobik gücü (wingate testi) değerleri tespit edilmiş ve bölgesel skinfold ölçümleri triceps, sub-scapula,
biceps, abdominal, supra-iliac, thigh ve calf olarak 7 standart bölgeden ölçüm yapılarak bulunmuştur. Başlıca
bulgular; yaş ortalamaları 21,7±2,7 (yıl), antrenman yaşı ortalamaları 12,8±2,8 (yıl), boy uzunluğu 178,3±4,7
(cm), vücut ağırlıkları 69,0±2,3 (kg), aerobik kapasiteleri maxvo2 43,8±7,2 (ml. dk/kg), Maximum kalp atım sayısı
150,3±10,6 (HR), VO2 3±0,5 (lt), zirve güç 687,6±295,4, zirve güç (kg)11,8±1,8, ortalama güç 604±56,8, ortalama
güç (kg) 8,7±0,6, minimum güç 421,3±44,1, minimum güç (kg) 6±0,7, deri kıvrım kalınlıkları biceps 2,8±0,1
(mm), triceps 6,1±1,8 (mm), sup-scapula 8,6±1,1 (mm), supra-iliak 7,6±1,8 (mm), abdominal 8,8±1,9 (mm),
thigh 8±2 (mm), calf 4,8±1,3 mm olarak tespit edilmiştir. Vücut kitle indeksleri 21,7±1,1 (kg/m²) olarak
hesaplanmıştır. Vücut yağ yüzdeleri ortalamaları 10,45±1,9 olarak bulunmuştur. Bu çalışma, ölçüm yapılan elit
sporcular için, bireysel antrenman programı çerçevesinde fiziksel ve fizyolojik değerler için referans
sağlamaktadır. Ayrıca ölçüm sonuçları antrenörler tarafından kullanılabilir ve özel çalışma yapılarak hazırlanılan
yarışlar için sporcunu kullanabileceği stratejiye katkı sağlayabilir
Anahtar Kelimeler: Aerobik, anaerobik, bisiklet
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MADDE BAĞIMLISI BİREYLERİN REHABİLİTASYONUNDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ

Muharrem Metin Şener
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
Kübra Küçükşen
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

Bu çalışmanın amacı; Sosyal Rehabilitasyon Derneği örnekleminden hareketle, madde bağımlısı bireylerin,
tedavi sonrası destek ve rehabilitasyonunda sivil toplum kuruluşlarının rolünü araştırmaktır. Daha çok, çocuk,
ergen ve genç erişkinlerde görülen madde bağımlılığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir sorun
haline gelmiştir. Madde kullanımı bireysel sağlık ve aile yaşamını olumsuz etkilerinin yanısıra ekonomiden,
kamu güvenliğine toplumsal pek çok alanı olumsuz etkilemektedir. Bu maddeleri değişik nedenlerle kullanmaya
başlayan kişiler kullandıkları maddeye göre bazen bir, bazen birkaç kullanımdan sonra bağımlı hale
gelmektedirler. Madde bağımlılığı hem kişiyi, hem ailesini hem de çevresini psikolojik, sosyolojik, maddi ve
manevi birçok olumsuzluğun içine sürüklemektedir.
Madde bağımlılığının tedavisinde öncelikle detoksifikasyon (maddeden arındırma) tedavisi yapılmakta, daha
sonra da sosyal ve psikolojik destek ve rehabilitasyon süreci başlamaktadır. Genellikle 2-6 haftalık tedavi
sürecinden sonra maddeyi tamamen bırakma oranları % 10’u geçmemektedir. Bu nedenle tedavi sonrası destek
ve rehabilitasyon süreci son derece önemli hale gelmektedir. Uzun soluklu ve zor bir bir mücadeleyi gerektiren
bu süreçte bağımlının aile ve sosyal çevresinin etkisi ile birlikte kişiye sosyal ve psikolojik destek verecek sivil
toplum kuruluşlarının önemli rolü olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Madde bağımlılığı, sosyal destek, sivil toplum kuruluşları

OSMANLI DEVLETİNİN SON ZAMANLARINDA TÜRK GÜREŞİ

Doç.Dr. Hamdi Pepe
Dr. Alper. Gedik
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Altın
Selçuk Üniversitesi

Güreş, iki pehlivanın ya da iki insanın, belirli kaidelere uyarak, teknik, kuvvet ve beceri, kuvvet ve zekalarını
kullanarak, biri diğerinin sırtını yere getirmek üzere yapılan spor müsabakasıdır. Türk tarihinde güreş sporu ayrı
bir önemi ve değeri vardır. Eski Türklerin uygulamalarının bir uzantısıdır. Eski Türklerde olduğu gibi Osmanlılar
da güreş ve güreşçiye çok önem vermiş, güreşin gelişmesi için her türlü desteği vererek günümüzde ata sporu
olarak bilinmesini sağlamışlardır. Osmanlı imparatorluğun doğuşu, büyümesi, gelişmesi ve yükselmesi
dönemlerinde güreş sporu sarayda ve halkta büyük ilgi görmüştür. Pehlivanlar çoğu zaman padişahlardan takdir
himaye ve ihsanlara mazhar olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Spor, güreş, pehlivan
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8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG) SINAVI İLE İLGİLİ SINAV KAYGI
DÜZEYLERİ

Dr. Fatih Serdar yıldırım
Yrd. Doç. Dr. Ersin Bozkurt

Bu araştırmanın amacı, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavına (TEOG) katılacak olan ortaokul 8. sınıf
öğrencilerinin TEOG sınavı ile ilgili sınav kaygı düzeylerinin ne düzeyde olduğunu belirlemek ve bu sınav kaygı
düzeylerinin cinsiyet, anne ve baba eğitim durumu, özel okul ve devlet okulu öğrencisi olma ve fen bilimleri
dersi yılsonu başarı durumuna göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırmanın çalışma
grubunu Konya il merkezinde, 2016-2017 eğitim öğretim yılında 293’ü bir devlet ortaokulunda 116’sı bir özel
ortaokulda okuyan toplamda 409 öğrenci oluşturmaktadır. Oransız küme örnekleme yöntemiyle seçilen 409
öğrencinin 211'i kız öğrenci, 198'i erkek öğrencidir. Araştırmada, verilerin elde edilebilmesi için tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilere veri toplama aracı olarak Spielberger (1980) tarafından geliştirilen
ve Türkçe’ye uyarlanan Sınav Kaygısı Envanteri (SKE) kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin 7. sınıf yıl sonu fen
bilimleri dersine ait yıl sonu ortalamaları alınmıştır. Öğrencilerden elde edilen verilerin analizi için SPSS 15:00
paket programı kullanılmıştır. Araştırmada karşılaştırma analizleri için bağımsız t testi ve tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) yapılmıştır. İlişki analizi için korelasyon analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre,
öğrencilerin sınav kaygı düzeylerinin cinsiyet ve baba eğitim durumuna göre farklılık göstermediği, fen bilimleri
dersi yılsonu ortalaması ve anne eğitim durumuna göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin
sınav kaygıları ile fen bilimleri dersi yıl sonu ortalamaları arasında zayıf ve ters yönlü bir ilişki görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sınav, kaygı, stres, temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavı

8. SINIF ÖĞRENCILERININ BASINÇ İLE İLGILI KAVRAM YANILGILARI VE YANLIŞ ANLAMALARININ ODAK GRUP
GÖRÜŞMESI YÖNTEMI İLE BELIRLENMESI

Yrd. Doç. Dr. Ersin Bozkurt
Dr. Fatih Serdar yıldırım

Bu araştırmada odak grup görüşmeleri yapılarak 8. sınıf öğrencilerinin basınç ve kuvvet ilişkisi ile ilgili kavram
yanılgılarının ve yanlış anlamalarının olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu
Konya'da bir ortaokulda 8. sınıfta okumakta olan 30 öğrenci oluşturmaktadır. Odak gruplar birbiri ile anlaşabilen
beşer kişiden oluşturulmuştur. Toplamda 6 odak görüşmesi yapılmıştır. Öğrencilere odak grup görüşmeleri
sırasında 4 temel soru sorulmuştur. Bu sorularla ilgili sahip oldukları bilgileri ve kavram yanılgılarını ortaya
çıkarabilmek için açımlayıcı sorular da sorulmuştur. Öğrencilerle 30 ila 40 dakika arasında görüşmeler
yapılmıştır. Yapılan odak grup görüşmeleri sonunda öğrencilerin vermiş oldukları cevaplar betimsel olarak analiz
edilmiştir. Öğrencilerin belirlenen konularla ilgili kavram kargaşası ve yanlış anlamalara sahip oldukları tespit
edilmiştir. Araştırma sonunda bu yanılgıları gidermeye yönelik çözüm önerilerinde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kavram yanılgıları, odak grup görüşmesi, basınç-kuvvet ilişkisi
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İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KESİR KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME
TESTİ (KİT) YOLUYLA BELİRLENMESİ

Yrd. Doç. Dr. Remzi Kılıç
Nilay Ceylan
Büşra Nur Şahin

Kelime ilişkilendirme testleri (KİT), öğrencinin bilişsel yapısını, bu yapıyı oluşturan kavramlar arasındaki
bağlantıyı ve zihinde kurulmuş olan bilgi ağını gözlemlenmesini sağlayan, uzun süreli hafızadaki kavramlar arası
bağlantının yeterince kurulup kurulmadığını ya da kurulan bağın anlamlı olup olmadığını tespit edilebilmesine
olanak tanıyan bir alternatif ölçme değerlendirme tekniğidir. Kelime ilişkilendirme testi, bir ölçme aracı olarak
kullanılabileceği gibi bir tanı aracı olarak da kullanılabilir. Bu araştırmanın amacı, alternatif bir ölçme
değerlendirme tekniği olan Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) aracılığıyla ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin kesir
kavramına ilişkin bilişsel yapısını ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim
yılında Kayseri il merkezinde yer alan 6 devlet okulunda öğrenim gören 344 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi
oluşturmaktadır. Çalışma tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak
araştırmacılar tarafından hazırlanan KİT kullanılmıştır. KİT sonuçlarını değerlendirmek amacıyla anahtar
kavramlara verilen cevap kelimeler ayrıntılı bir şekilde incelenecek, hangi anahtar kavram için hangi kelimelerin
ya da kavramların kaçar defa tekrarlandığını gösteren bir frekans tablosu oluşturulacaktır. Oluşturulan bu
frekans tablosuna bağlı olarak Bahar, Johnstone ve Sutcliffe (1999) tarafından ortaya konulan kesme noktası
(KN) tekniği kullanılacak ve kavram ağları oluşturularak ortaya çıkan sonuçlar yorumlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: tematik öğretimi, kelime ilişkilendirme testi, kesirler
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BISFENOL A KAYNAKLI İMMÜNOTOKSISITE

Nesrin İçli

Vücudun kendisinden farklı yapıda olan maddeleri (antijen) yabancı olarak algılayıp, onları yok etmek üzere
harekete geçmesine bağışıklık (immünite) adı verilmektedir. Bağışıklık sistemi "yabancı" işgalciler tarafından
saldırılara karşı vücudu savunmak için birlikte çalışan hücrelerin, dokuların ve organların bir ağıdır. Bağışıklık
sistemi yanlış hedefe yöneldiğinde veya doğru çalışmadığında, alerji, artrit, ya da diyabetin formları gibi
hastalıklar ortaya çıkabilir. İmmunotoksikoloji, ilaçlara, kimyasallara, ve bazı durumlarda biyolojik maddelere
mesleki, kasıtsız veya tedavi edici olarak maruz kalmaktan kaynaklanan, bağışıklık sistemi üzerine olumsuz
etkilerin araştırılması olarak tanımlanabilir. İmmünotoksikoloji bağışıklık sisteminin baskılanması
(immünosupresyon) ve aşırı duyarlılık ve otoimmünite ile sonuçlanan bağışıklık sisteminin uyarılması
(immünostimülasyon) olarak ikiye bölünebilir. Ancak yine de immunotoksikolojinin kapsamı doğrudan
immünotoksisite, aşırı duyarlılık ve otoimmünite gibi üç farklı alanın toplamı olarak ifade edilebilir.
Son zamanlarda, hormon bozucu kimyasalların bağışıklık sistemi üzerine etkisini değerlendirmek gelişmekte
olan bir araştırma alanı haline gelmiştir. Bisfenol A (BPA), polikarbonat plastik reçineler, tıbbi borular,
oyuncaklar, su boruları ve dişçilik macunları, sentetik polimerler ve termal kağıtlar gibi çeşitli tüketici
ürünlerinin imalatında yaygın olarak kullanılan hormon bozucu bir kimyasaldır. Gelişmiş ülkelerdeki bireylerin
çoğunda amniyotik sıvı, plasenta, idrar ve kan da dahil olmak üzere biyolojik doku ve sıvılarda BPA tespit
edilmiştir. Rus kimyager Alexander S. Dianin tarafından 1891’de sentezlenen BPA 1930 yılında, sentetik östrojen
araştırmaları sırasında ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Birçok çalışma BPA’nın yaban hayatının yanı sıra insanlar
üzerinde olumsuz etkileri olabilecek bir ksenoöstrojen olduğunu göstermektedir. Östrojenler sadece potansiyel
üreme maddeleri olarak değil, aynı zamanda bağışıklık düzenleyici olanlar içinde de bilinmektedir. Östrojenin
doğal öldürücü hücre (NK) aktivitesi ve T hücre aracılı bağışıklığı engellediği bildirildiği için, östrojen benzeri
kimyasal maddeler enfeksiyon hastalıklarına karşı konakçının direncini azaltacaktır. BPA’nın, östrojenik
reseptörler (ER), arilhidrokarbon reseptörü (AHR) ve muhtemelen peroksizom proliferatör ile aktive edilen
reseptör (PPAR) üzerindeki etkisiyle bağışıklık aktivitesini değiştirebildiği düşünülmektedir. Ayrıca, sonuçlar
BPA’nın bağışıklık sistemi hücrelerinin aktivitesini hem uyarıcı hem de inhibe edici olduğunu göstermiştir. Bu da
BPA’nın insan bağışıklık fonksiyonunu negatif olarak etkileyebileceğini düşündürmektedir. Son bulgular BPA’nın
bir selektif östrojen reseptör modülatörü olduğunu ortaya koymasına rağmen BPA’nın östrojen-taklit edici
kimyasal olduğunun birçok kanıtı vardır.
Bu çalışmada amaç toksikoloji biliminde diğerlerinden daha yeni bir alan olan immünotoksikoloji hakkında bilgi
vermek ve bir östrojen taklit edici kimyasal olan BPA’nın immünotoksik etkilerini ortaya koymaktır. Bunun için
yöntem olarak literatürde yer alan BPA hakkında yapılmış doğrudan immünotoksisite, aşırı duyarlılık ve
otoimmünite araştırmalarının incelenerek sonuçlarının derlenmesi seçilmiştir. Böylece BPA kaynaklı
immünotoksisite hakkında etraflı bir bilgilendirme yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: BPA, immünotoksikoloji, aşırı duyarlılık, otoimmünite
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IMPULSE NOISE TEMIZLEMEKTE YÖNTEMLERIN KARŞILAŞTIRILMASI

Öğr. Gör. Uğur Erkan
Erbaa Meslek Yüksek Okulu Mekatronik
Yrd. Doç. Levent Gökrem
Gaziosmanpaia Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Mekatronik
Bu çalışmada, görüntü işlemenin en önemli alanlarından biri olan gürültü temizlemede, Impulse Noise gürültüsü
temizlemek için kullanılan yöntemler karşılaştırılmış ve yöntemlerin başarı oranları ölçülmüştür. Impulse
Noise(salt & and pepper) gürültüsü, görüntü işlemede üzerinde en çok araştırma yapılan gürültüdür. İmpulse
Noise, darbe veya dürtü gürültüsü ismiyle de bilinmekte ve sinyali, minimum veya maksimum yapmaktadır.
Görüntülerde ise pikselin minimum veya maksimum değeri olmaktadır. Biz bu çalışmada, Impulse Noise
gürültüsünü kaldırmada en çok bilinen, Adaptive Median Filter(AMF), standard median filter (SMF), The
Progressive Switching Median Filter(PSMF), The Decision Based Algorithm(DBA), The Modified Decision Based
Unsymmetrical Trimmed Median Filter(MDBUTMFG),The Noise Adaptive Fuzzy Switching Median
Filter(NAFSM) yöntemlerinin performanslarını karşılaştırdık. Test görüntüsü olarak, 6 adet görüntü
kullanılmıştır. Bunlar lena, cameraman, barbara, plane, peppers, bridge ve baboon görüntüleridir. Karşılaştırma
yöntemi olarak PSNR (Peak Signal- to-Noise Ratio) ve SSIM(structure similarity index) tercih edilmiştir. Impulse
Noise yoğunluğu olarak 0.10-0.90 aralığında, 0.10 artan değerler kullanılmıştır. Gürültü yoğunluğu 0.10
seçildiğinde, cameraman görüntüsünde PSNR sonuçları sıra ile 30.35, 33.37, 35.67, 37.72, 35.31, 36.90
çıkmıştır. Gürültü yoğunluğu 0.60 ise, 21.89, 12.08, 12.06, 20.75, 29.41, 28.30 çıkmıştır. Gürültü yoğunluğu
düşük olduğunda, PSMF diğer yöntemlerden daha başarılı çıkmıştır. Gürültü yoğunluğu arttığında ise
MDBUTMFG ve NAFSM yöntemleri daha iyi sonuçlar vermektedir. Gürültü yoğunluğu arttığında AMF, SMF’ den
çok daha iyi sonuçlar vermektedir. Gürültü yoğunluğu 0.30’ dan fazla olduğunda, MDBUTMFG ve NAFSM
arasında, görüntüye göre bazen MDBUTMFG, bazen de NAFSM daha iyi sonuçlar vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Impulse noise, gürültü kaldırma, görüntü iyileştirme

ÇOCUK – ANABABA İLIŞKILERI VE ÖNERGENLERDE ÖZSAYGI

Öğr. Gör. S. İlkim Arı
Yrd. Dç. Dr. Aysel Çağdaş

Bu araştırmanın genel amacı çocuğun duygusal, psiko-sosyal ve kişilik gelişiminde çok önemli bir değişken olan
çocuk- anababa ilişkilerinin çocukta kişiliğin önemli bir bileşenini oluşturan özsaygıyı nasıl etkilediğini
irdelemektedir. Araştırmanın genel amacına bağlı olarak, “önergenlerin özsaygılarını ebeveynleri ile ilişki
biçimine göre farklılaşmakta mıdır ?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu araştırmanın çalışma evreni Konya İl
Merkezi’nde ilköğretim II. Kademesinde öğrenimine devam eden 12- 14 yaş arası kız (123) ve erkek (111),
toplam 234 öğrenci ve öğrencilerin ebeveynleridir. Çocuk – anababa ilişkilerini belirlemek amacıyla “Çocuk –
Anababa İlişkileri Ölçeği” Akgün (2010), önergenlerin özsaygı puanlarını belirlemek amacıyla “Coopersmith
Özsaygı Envanteri” (Pişkin,1999) kullanılmıştır. Önergenlerin genel özsaygıları ve alt boyutları ile ilgili puan
ortalamalarının, önergen – ebeveyn ilişki biçimine göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı tek yönlü
varyans analizi / ANOVA ile sınanmış, farklılaşmanın kaynağı Tukey testi ile aranmıştır. Cinsiyet değişkenine
göre, önergenlerin genel özsaygı ve alt boyutları puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlılık sınaması
“bağımsız gruplar için t testi ile sınanmıştır. Önergenlerin genel özsaygı ve özsaygı alt boyutları puan
ortalamalarının Çocuk – Anaba İlişkilerinin alt boyutlarına (Kararsız, olumlu , çatışmalı) göre anlamlı olarak
farklılaştığı gözlenmiştir (p<0.05).
Anahtar Sözcükler: Özsaygı, çocuk- anababa ilişkileri, önergenlerde özsaygı
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PEDAGOJIK FORMASYON EĞITIMI ÖĞRENCILERININ KOPYA ÇEKMEYE YÖNELIK TUTUMLARININ İNCELENMESI

Dr. Halim Sarıcaoğlu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Arş. Gör. Orhan Kahya
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Yönetim Teftiş Planlama
Ali Yakar
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Programları Ve Öğretim
Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları, ülkenin öğretmen ihtiyacını karşılamak için yürütülen bir
programdır ve bu programı başarı ile tamamlayan kişiler sertifika alarak öğretmen adayı olmaktadır. Çalışmanın
amacını pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına devam eden öğretmen adaylarının kopya çekmeye
yönelik tutumlarının belirlenmesi oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda “Pedagojik formasyon
eğitimi öğrencilerinin kopya çekmeye yönelik tutumları ne düzeydedir ve kopya çekmeye yönelik tutumlar
cinsiyetlerine, medeni durumlarına, öğretmenlik deneyimlerine, öğrenim görülen alana göre anlamlı farklılık
göstermekte midir?” sorularına cevap aranmıştır. Araştırma, tarama modeline göre yapılandırılmıştır.
Araştırmanın evrenini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına
devam eden 1135 öğrenci, örneklemini ise 176’sı kadın, 145’i erkek olmak üzere toplam 321 öğrenci
oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacıların hazırladığı demografik bilgi formu ve Ay ve Çakmak
(2015) tarafından geliştirilen “Kopya Çekmeye Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 16 maddeye ve ahlaki
tutum, çevresel şartlar, fırsat ve beceri olarak adlandırılmış 3 alt boyuta sahiptir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı
.91 ve iki yarı güvenirliği .87 olarak hesaplanmıştır. Veri toplama araçlarından elde edilen veriler SPSS programı
aracılığıyla betimsel istatistikler, bağımsız t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Mann Whitney-U veri
analiz teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda; kopya çekmeye yönelik tutumun
cinsiyete ve öğretmenlik deneyimine göre anlamlı farklılık göstermediği görülmüştür. Evli öğrencilerin bekar
öğrencilere kıyasla ahlaki tutum boyutunda, bekar öğrencilerin ise çevresel şartlar ile fırsat ve beceri
boyutlarında yüksek puan aldıkları bulunmuştur. Beden Eğitimi alanında öğrenim gören öğrencilerin çevresel
şartlar ile fırsat ve beceri boyutlarında sayısal ve sözel alanda öğrenim gören öğrencilerden yüksek puan
aldıkları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Pedagojik formasyon eğitimi, kopya çekmeye yönelik tutum
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLİRİNİN BOŞ ZAMAN ALGISI

Doç.Dr, Mehpare Tokay Argan
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Ars. Gör. Mehmet Tahir Dursun
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Çağdaş toplumlarda boş zamanı değerlendirme, bireyin yaşam kalitesini artıran ve geliştiren önemli unsurlardan
biri olup, bireyin kendisini keşfetmesine, yenilemesine ve ortaya koyabilmesine katkı sağlamaktadır. Bu açıdan
bireyin kendi kendine karar verdiği kişilik gelişimlerinin büyük ölçüde biçimlendiği, yetişkinlik modelinin
kurulduğu bir geçiş dönemi olarak görülen üniversite gençliği boş zamanı etkin olarak değerlendirmektedir. Bu
araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin boş zaman tanımlamasında algıladıkları boyutları ortaya
koymaktır. Ayrıca ortaya konan bu boyutların cinsiyet, yaş, gelir, akademik birim ve sınıf gibi değişkenlere göre
farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesidir. Araştırmada yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda altı boyut
belirlenmiştir. Bu boyutlar boş zamandan elde edilen içsel tatmin, algılanan özgürlük, hâkimiyet, deneyim,
ilgilenim ve plansızlıktır. Üniversite öğrencilerinin boş zamanı algılamaları ile ortaya çıkan boyutlar ve
demografik özellikler arasında anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Keywords; Boş zaman, boş zaman algısı, deneyim, özgürlük

OKUMAYA GÜDÜLEYEN ÜNİVERSİTE ORTAMLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI
GÖRÜŞLERİ

Yrd. Doç. Dr. Hatice Değirmenci Gündoğmuş
Aksaray Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Aybala Çayır
Aksaray Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
Günümüzdeki en temel bilgi edinme yollarından biri okumadır. Bilim ve teknolojideki hızlı ve ani değişimlere
uyum sağlayabilmek, bireysel ve toplumsal kalkınmayı desteklemek, yaşama ilişkin zengin bir bakış açısı
oluşturabilmek için bireylerin etkin okuma becerilerini kazanması gerekmektedir. Bireylere erken yaşlardan
itibaren etkin okuma becerisinin kazandırılmasında ve bireylerin okumaya yönlendirilmesinde sınıf
öğretmenlerinin rolü önemlidir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı; öğrencilerine erken dönemlerden itibaren
rol model olan geleceğin sınıf öğretmenlerinin bakış açısıyla üniversite öğrencilerini okumaya güdüleyen
ortamların belirlenmesidir. Çalışma nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda yürütülmüştür. Araştırmanın
çalışma grubunu Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim dalında öğrenim
gören 50 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda veriler açık uçlu sorulardan
oluşan görüşme formları aracılığıyla toplanmış, öğretmen adaylarının okumaya güdüleyen üniversite ortamları
hakkındaki görüşleri tespit edilmiştir. Veriler içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Toplanan veriler belirlenen
temalar çerçevesinde anlaşılabilir biçimde düzenlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular sınıf öğretmeni
adaylarını okumaya motive eden ortamların nasıl olması gerektiğini belirtmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okuma, güdü, öğretmen adayları, nitel araştırma
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SURİYEDEN GÖÇ EDEN MUHACİRLERİN KİLİS SAĞLIK HİZMETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Şebnem Aslan
Selçuk Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Fatih Sünbül
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Şerife Güzel
Selçuk Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

Göç, savaş veya afet durumlarının vermiş olduğu zararlardan kaçma ve yaşam güvenliklerini sağlamak amacıyla
güvenli gördükleri yerlere gitme işlemi olarak tanımlanır.
Günümüzde yaşanan göçler tüm sistemleri etkilediği gibi sağlık hizmetlerini de temelden etkilemektedir. Göç
neticesinde birçok sistem yetersizlikle baş etmektedir. Sağlık hizmetleri de göçün neticesinde birçok değişim ve
etkileşimi içerisinde barındırmaktadır.
Bu araştırma Kilis ili bünyesine göç eden mültecilerin sağlık hizmetleri üzerindeki etkisi araştırılmak üzere
tasarlanmıştır. Araştırmanın evreni çalışmanın yapıldığı tarihler arasında Kilis ili bünyesinde bulunan sağlık
hizmeti sunucuları, araştırma da basit rastgele örneklem yöntemi kullanılarak örneklem oluşturulmuştur. Ayrıca
araştırmada görüşme yöntemi ve önceden hazırlanmış soru formu kullanılmıştır. Araştırma nitel bir çalışma türü
niteliğindedir.
Anahtar Kelimeler: Muhacir, sağlık hizmetleri, göç etkisi

GÖRÜNTÜ İŞLEME YÖNTEMLERİ KULLANILARAK RETİNA GÖRÜNTÜLERINDE KAN DAMARLARININ
BÖLÜTLENMESİ

Öğr. Gör. Kemal Adem
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enformatik Bölümü
Doç. Dr. Mahmut Hekim
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
Öğr. Gör. Onur Cömert
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat MYO Bilgisayar Programcılığı
Retinal kan damarlarının doğru bir şekilde tespit edilmesi diyabetik retinopati ve hipertansif retinopati gibi göz
hastalıklarının bilgisayar destekli teşhisinde önemli bir aşamadır. Bu çalışmada göz dibi görüntülerinden retinal
kan damarlarının otomatik olarak tespit edilmesi için görüntü işleme algoritmaları kullanılarak bir yöntem
önerilmiştir. Materyal olarak Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.B.D. ‘dan alınan 30
adet retina görüntüsü kullanılmıştır. Yöntemde öncelikle retina görüntüsüne HSV renk uzayı dönüşümü ve
adaptif histogram eşitleme önişlemleri uygulanmıştır. Önişlemler sonucunda elde edilen görüntüye Gabor
dönüşümü ve morfolojik işlemler uygulanarak damarların ön plana çıkartılmaları sağlanmıştır. Daha sonra
görüntüye manüel, otsu ve çoklu eşikleme işlemleri ayrı ayrı uygulanarak retina görüntüsü ikili görüntüye
çevrilmiştir. Sonuç olarak 30 retina görüntüsünde ortalama %89,4 doğruluk oranı ile retinal kan damarlarının
tespiti gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Retina, kan damarları, görüntü işleme, gabor dönüşümü
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BİNA YANGINLARININ İSTATISTIKÎ AÇIDAN İNCELENMESI: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

İlknur Bekem Kara

Bu çalışmada, Ankara’da meydana gelen yangınlara ait istatistikler; 1994-2014 aralığında yangın sayısı açısından
incelenmiş olup, söz konusu 20 yıllık periyod içerisinde bina yangınlarının yeri araştırılmıştır. Bina yangınlarına
ait istatistikler 2010-2014 yılları için yanan bina türü (malzemesine göre), binanın yanma derecesi ve yangın
çıkış sebepleri açısından irdelenmiştir. Sayısal veriler, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan
temin edilmiştir. Çalışma sonunda, Ankara ilinde (1994-2014) meydana gelen toplam yangınların %28,59’unu
bina yangınlarının meydana getirdiği, yanan binaların (2010-2014) % 80’inin betonarme olduğu, itfaiye
müdahalesi ile binaların % 97’sinin kısmen yanarak kurtarıldığı görülmüş, yangınlara sebebiyet veren faktörlerin
başında “elektrik kontağı” ve “sigara ve kibrit” geldiği belirlenmiştir. Bu çalışma ışığında, bina yangın
istatistikleri konusunda detaylı çalışmalar yapılması gerekildiği, özellikle bina yangınlarının önlenmesi yönünde
istatistiklerin önemli bir husus olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yangın, istatistik, bina yangınları, ankara

NANOFIBRIL CELLULOSE BASED AEROGEL PRODUCTION

Orçun Çağlar Kurtuluş
Sedat Ondaral
Güliz Hocaoğlu

As a being of new class material, nanofibril cellulose is getting great interest in different industrial application.
This biobased nano scaled material is produced by different techniques in which the main mechanism is
mechanical disintegration of wood cell wall. This process is performed with these methods: homogenization,
microfluidization, grinding and ultrasonication. Because of interesting properties such as high aspect ratio and
stabilization high spesific surface area and mechanical properties, nanofibrillated cellulose is used in many
different industrial applications as catalyst, electro optic films, nanofiber composed compozites,
microelectronics, gas barrier films, cosmetics, fire retardant and also used as viscocity regulator and special
additive in food, paint and coating industry. Another application of nanofibrillated cellulose is aerogels. These
cellulosic materiğals are commonly used in medical areas as hemostatic and wound healing applications. In this
study, nanofibrillated cellulose was produced by homogenizing of TEMPO (2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl)
oxidized bleached softwood pulp. Nanofibrillated cellulose was mixed differen portion of gelatin and
nanofibrillated cellulose-gelatin mix was lyophilizated 18 hours. According to results, aerogels were produced
homogenously and successively and also using as wound dressing tests are still going on.
Key Words; Nanofibril cellulose, TEMPO, aerogel
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ŞARKI SESİ SORUNLARININ TESPİTİNDE KULLANILAN SUBJEKTİF YÖNTEMLER: SINGING VOICE HANDICAP
INDEX

Uzm. Dr. Nilay Özaydın
Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi
Şarkıcıların seslerini kendilerinin değerlendirmesi yolu ile yapılacak subjektif yöntemler ses sağlığında
yaşanabilecek olumsuzluklar için önlem alabilme imkânı sunması, hem zaman kaybının, hem de oluşacak maddi
kayıpların önüne geçilebilmesine, bu durumun da eğitime hız kazandırmakla birlikte, kişilerin sosyal, ekonomik
ve psikolojik yönden kayıplarını da önleyebilecek olması açılarından önemlidir. Profesyonel seslerin yaşadıkları
ses sorunlarının ses fizyolojisi üzerindeki etkileri bilindiği ölçüde gerekli önlemler alınıp oluşabilecek kayıplar en
aza indirgenebilir. Geçerlilik ve güvenilirliği yüksek bulunan “Singing Voice Handicap Index” in Türkçe versiyonu
“Şarkı Sesi Sorunları Indeksi” şarkı sesi sorunlarının tespitinde geçerli ve güvenilir bir yöntem olarak kullanılabilir
( α=0.94). Bu çalışmada profesyonel ses kullanımı ve şarkı sesi sorunlarının tespitinde kullanılan “Singing Voice
Handicap Index” konuları üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Profesyonel ses kullanımı, şarkı sesi sorunları, singing voice handicap index

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK ALGILARI İLE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ

Arş. Gör. Sümbül Yalnızca Yıldırım
Arş. Gör. İrem Şahin

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin benlik algılarını ve umutsuzluk düzeylerini bazı sosyodemografik değişkenler (cinsiyet, sınıf düzeyi, bölüm, okudukları bölümü kendi istekleri ile tercih edip
etmemeleri) açısından incelemek ve üniversite öğrencilerinin benlik algıları ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki
ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim
Fakültesi'nde öğretim gören 331 üniversite öğrencisinden (201'i kadın ve 130'u erkek) oluşmaktadır. Araştırma
kapsamında Sosyal Karşılaştırma Ölçeği ve Beck Umutsuzluk Ölçeği kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin
benlik algılarının ve umutsuzluk düzeylerinin cinsiyetlerine ve okudukları bölümü kendi isteklerine göre tercih
edip etmemelerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Mann-Whitney U Testi; benlik algılarının ve
umutsuzluk düzeylerinin bölüme ve sınıf düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Kruskal
Wallis Testi kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin benlik algıları ile umutsuzluk düzeyleri arasında ilişki olup
olmadığını belirlemek amacıyla değişkenlerin korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda
üniversite öğrencilerinin benlik algılarının sınıf düzeylerine [χ2(3)=24,396; p=0,000; p<0,05] göre farklılaştığı
bulgulanmıştır. Üniversite öğrencilerinin umutsuzluk düzeylerinin ise cinsiyet (U=9895,00; p=0,000; p<0,05),
bölüm [χ2(7)=26,387; p=0,000; p<0,05] ve okudukları bölümü kendi istekleri ile tercih edip etmemelerine
(U=9895,00; p=0,000; p<0,05) göre farklılaştığı bulgulanmıştır. Üniversite öğrencilerinin benlik algıları ile
umutsuzluk düzeyleri arasında ilişki olup olmadığını belirlemek için yapılan korelasyon hesaplamasında;
üniversite öğrencilerinin benlik algıları ile toplam umutsuzluk düzeyleri(r=.33, p<.01), umutsuzluk ölçeğinin
"gelecekle ilgili duygu"(r=.30, p<.01), "motivasyon kaybı"(r=.28, p<.01) ve "gelecekle ilgili beklentiler"(r=.31,
p<.01) alt boyutları arasında düşük düzeyde pozitif yönlü anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: üniversite öğrencileri, umutsuzluk düzeyi, benlik algısı
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GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI RESSAMLAR HAKKINDAKI ALGILARININ KELİME
İLİŞKİLENDİRME (KİT) TESTİ YOLUYLA İNCELENMESİ

Yrd. Doç. Dr. Attila Döl
Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Kelime ilişkilendirme testleri (KİT), öğrencinin bilişsel yapısını, bu yapıyı oluşturan kavram arasındaki bağlantıyı,
zihinde kurulmuş olan bilgi ağını gözlemlenmesini sağlayan, uzun süreli hafızadaki kavramlar arası bağlantının
yeterince kurulup kurulmadığını ya da kurulan bağın anlamlı olup olmadığını tespit edilebilmesini sağlayan
alternatif ölçme değerlendirme tekniğidir.
Bu çalışmanın temel amacı, görsel sanatlar öğretmen adaylarının bazı ressamlar hakkındaki algılarının kelime
ilişkilendirme testi yoluyla incelemektir. Çalışma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın
çalışma grubunu Ömer Halisdemir üniversitesi eğitim fakültesinde öğrenim gören resim-iş eğitimi öğretmen
adayları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak KİT kullanılmıştır. Testi oluşturmak amacıyla
öğretmen adaylarına önce uzman görüşüyle belirlenmiş ünlü 50 yabancı ve Türk ressam verilmiş, bunlardan en
fazla tanıdık gelenleri seçmeleri istenmiştir. Öğretmen adaylarının verdiği cevaplar doğrultusunda en fazla
tanıdıkları 10 tane ressam ismi KİT olarak hazırlanmıştır. KİT sonuçlarını değerlendirmek amacıyla anahtar
kavramlara verilen cevap kelimeler ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Hangi anahtar kavram için hangi
kelimelerin ya da kavramların kaçar defa tekrarlandığını gösteren bir frekans tablosu oluşturulacaktır.
Oluşturulan bu frekans tablosu dikkate alınarak kavram ağı çizilecektir. Bilişsel yapıdaki kavramlar arasındaki
ilişkileri net bir şekilde göstermesi amacıyla kavram ağının oluşturulmasında Bahar ve diğ. (1999) tarafından
ortaya konulan kesme noktası (KN) tekniği kullanılacaktır. Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre öneriler
getirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kelime ilişkilendirme testi, algı, görsel sanatlar, öğretmen adayı

YABANCI YATIRIMLAR VE BORSA DEĞERİ İLİŞKİSİ: PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ

Doç.Dr. Hasan Ayaydın
Gümüşhane Üniversitesi Muhasebe ve Finansman ABD
Yrd. Doç. Dr Savaş Durmuş
Kafkas Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü,
Öğr. Gör Abdulkadir Barut
Harran Üniversitesi Siverek MYO, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Bu çalışmanın amacı dolaylı ve dolaysız yatırımlar borsa değerlerine etkisini incelemektir. Bu amaçla 2000-2015
dönemi için 5 ülkenin (Türkiye, Brezilya, ABD, Almanya ve Fransa) verileri incelenmiştir. Yapılan panel
nedensellik analizi sonucunda ise borsa değerlerinden dolaylı ve dolaysız yatırımlara doğru tek yönlü bir
nedensellik tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Borsa değeri, portföy yatırımları, dolaysız yatımlar, toda-yomato nedensellik
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FİRMA KARLILIĞININ BELİRLEYİCİLERİ: BİST’TE AMPİRİK BİR ANALİZ

Doç. Dr. Hasan Ayaydın
Gümüşhane Üniversitesi İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman ABD
Yrd. Doç. Dr. Savaş Durmuş
Kafkas Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Öğr. Gör Abdulkadir Barut
Harran Üniversitesi Siverek MYO, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Bu çalışma firma karlılığını etkileyen faktörleri belirlemek amacı ile yapılmıştır. Bu amaçla Borsa İstanbul’da
faaliyet gösteren 14 firmanın 2011-2015 dönemine ait verileri kullanılmıştır. Yapılan dinamik panel veri analizi
sonucunda, firmanın karlılığını etkileyen faktörlerin; borçluluk seviyesi, büyüklük, enflasyon, faiz oranları ve
döviz kuru olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Karlılık, bist, dinamik panel veri analizi

SOME NEW RESULTS OVER ZERO-DIVISOR GRAPHS OF SPECIAL FINITE COMMUTATIVE RINGS

Nihat Akgüneş

In this study, we calculate some graph properties over the zero-divisor graph Γ(R), where R = Zp ×Zq ( p and q
different primes ).
References: 1) N. Akgunes, M. Togan, Some graph theoretical properties over zero-divisor graphs of special
finite commutative rings, Adv. Studies Contemp. Math. 22(2) (2012), 305-315. 2) I. Beck, Coloring of
Commutating Ring, Journal of Algebra 116(1988), 208-226. 3) S. Mukwembi, A Note on Diameter and The
Degree Sequence of a Graph, Applied Mathematics Letters 25 (2012), 175-178.
Key Words: Zero-Divisor graph, graph number, finite ring
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MATEMATİKTE İŞLEM AKICILIĞINI ARTIRMAYA YÖNELİK YAPILAN ARAŞTIRMALARIN ANALİZİ

Yrd. Doç. Dr. Serpil Alptekin
Öğr. Gör. Murat Vural

Matematik disiplin alanının temel yapıları olan sayma, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi işlemleri içeren
hesaplama becerileri üst düzey matematik becerilerinin kazanımı için önemli bir temel oluşturmaktadır. Bu
becerilerin etkili bir şekilde kullanımı, matematik işlemlerini akıcı bir şekilde yapmayı gerektirir. Matematikte
işlem akıcılığı, işlemlerin doğru ve hızlı bir şekilde kolayca yapılmasıdır. Matematik işlemlerini akıcı bir şekilde
yapma, üst düzey matematik becerilerinin kazanılması için doğru hesaplama yapmak kadar önem arz eder. Aynı
zamanda matematikte işlem akıcılığı öğrencilerin karmaşık problemleri daha hızlı cevaplamasına ve
davranışlarının daha fazla pekiştirilmesine yol açmakta, akıcı bir şekilde sergilenen becerilerin kalıcı hale
gelmesini ve genellemesini de kolaylaştırmaktadır.
Amerikan Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi (2009) verilerine dayalı olarak hazırlanan raporda özel gereksinimi
olan öğrencilerin, temel matematik becerilerini kazanmada ve dört işlem becerilerini akıcı bir şekilde
hesaplamada güçlükler yaşadığı belirtilmiştir. Özel gereksinimli öğrencilere dört işlem yapma becerilerini
kazandırmak kadar kazandıkları bu becerileri akıcı bir şekilde sergilemeleri de oldukça önemlidir. Akıcılık
becerilerinin geliştirmede kullanılan yöntem ve tekniklerin belirlenmesi ve etkililiklerinin incelenmesi bu alanda
çalışan uzman, öğretmen ve akademisyenlere yol gösterici olacaktır. Bu nedenle bu araştırmanın amacı, özel
gereksinimli öğrencilerin matematik işlemlerini yapma becerilerinde akıcılığı artırmaya yönelik yapılan
araştırmaları analiz etmektir. Bu çalışma nitel bir doküman analizidir. “Ebsco-Host” veri tabanına “hesaplama
akıcılığı”, “özel gereksinimli öğrenciler”, “işlem akıcılığı”, “akıcılık”, “matematikte akıcılık” anahtar kelimeleri
girilerek tarama yapılmıştır. Var olan araştırmalar incelendiğinde özel gereksinimli öğrencilere akıcılık
kazandırmanın etkisini inceleyen 11 araştırma analiz edilmiştir. Bu araştırmalar, “bağımlı ve bağımsız
değişkenler”, “katılımcı özellikleri ve sayısı”, “gözlemciler arası güvenirlik”, “araştırma deseni”, “müdahale
süresi”, “sosyal geçerlik” ve “sonuç” başlıkları adı altında incelenerek bulgular tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Matematikte işlem akıcılığı, özel gereksinimli öğrenci

İÇ BORÇLANMA, ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ TÜRKİYE İÇİN EKONOMETRİK BİR MODEL
(1980-2015)

Yrd. Doç. Dr. Savaş Durmuş
Kafkas Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Bu çalışmanın amacı, iç borçlanmanın, enflasyonun ve ekonomik büyüme oranlarının birbirlerini etkileyip
etkilemediğini incelemektir. Çalışmanın analiz kısmında, Türkiye'nin 1980–2015 dönemine ait yıllık büyüme
oranı, enflasyon oranı ile iç borç/GSYİH verileri kullanılmıştır. Değişkenlere önce ADF ve PP durağanlık testi
uygulanmıştır. Daha sonra değişkenler arasındaki nedenselliğin tespiti amacıyla “Toda-Yamamoto” nedensellik
testi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda hem iç borç ile enflasyon arasında hem de büyümeden enflasyona
doğru tek yönlü nedensellik bulguları elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İç borçlanma, enflasyon, ekonomik büyüme, toda-yamamoto
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NANOTEKNOLOJİ VE YAPI MALZEMELERİ

Başak Mesci Oktay

Nanoteknoloji, malzemelerin nano ölçekteki moleküler davranışlarını inceleyerek makro ölçekte yeni
malzemeler oluşması esasına dayanmaktadır. Nanoteknoloji, bir yandan eski teknolojilere yeni bakış açıları
getirirken diğer yandan da, daha önemli ve kritik olan, önceleri olanaksız gibi gözüken yeni teknolojilere ve
uygulamalara kapı aralamıştır. Nanoteknolojinin yapı malzemelerinde kullanımı her geçen gün daha da ilgi
çekmektedir. Nanopartiküllerin kullanımıyla malzemelerin mukavemet, durabilite gibi özelikleri iyileştirilmekte
ve aynı zamanda yeni fonksiyonlar kazanması sağlanmaktadır. Tıp, tekstil, enerji, gıda vb. pek çok alanda büyük
gelişimler ortaya çıkaran nanoteknoloji günümüz yapı sektöründe de kullanılarak üstün özellikli malzemeler
üretilmektedir. Ham madde kullanımı azaltılarak daha hafif yapılar oluşturulabilmeye imkan tanıyan çok yüksek
performanslı beton, kendi kendini temizleyen ve parmak izi tutmayan yüzeyler, hava temizliğini artıran ve
kalitesini iyileştiren malzemeler, membran yalıtımı gerektirmeyen hidrofobik yapı ve bozulmaya karşı yüksek
koruma sağlayan su itici, korozyon dayanımı yüksek esnek beton, kendi kendini onaran beton, ısı yalıtımı
sağlayan malzemeler, yangın korunumu sağlayan malzemeler, antibakteriyel malzemeler, gibi örnekler
nanoteknoloji kullanılarak üretilen yapı malzemelerine örnek olarak gösterilebilir. Nanoteknoloji ürün pazarı
her geçen gün artan bir hızla büyümekte ve önümüzdeki günlerde nanoteknolojinin dünya ekonomisini en çok
etkileyecek alanlarından biri olacağı öngörülmektedir. Bu çalışmada nanoteknolojinin yapı malzemeleri
üretiminde kullanım alanları ile ilgili literatür araştırması yapılıp örnekler ile desteklenerek bilgi verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nanoteknoloji, nanopartikül, yapı malzemesi

GENİZA ARAŞTIRMALARI ÇERÇEVESİNDE EYYÛBÎ SİYASETİNİN ŞÂFİÎ MEZHEBİYLE İLİŞKİSİ: CİZYE ÖRNEĞİ

Ömer Yılmaz

Geniza belgeleri, Yahudi tarihiyle ilgili önemli birer kaynak durumundadır. Bu belgelere dayalı araştırmalara
göre Eyyûbî idaresi altındaki Yahudilerde fakirlik yaygındır. Eyyûbîlerse fakir Yahudilere cizye muafiyeti
getirmemişlerdir. Bu durum, bir yandan Yahudileri daha da fakirleştirdiği gibi diğer yandan toplumun daha geniş
bir kesimini cizyeyle yükümlü kılmıştır. Bunun bir neticesi olarak da cizye, Eyyûbî devletinin iktisadi yapısı için
önemli bir kaynak haline gelmiştir. Yine Geniza araştırmalarına göre fakirlerin cizye yükümlülüğüne ilişkin olarak
Şâfiî mezhebinde görüş ayrılığı bulunmaktadır ve Eyyûbîler iktisadi yapılarını güçlendirmek için fakirlere cizye
yükümlülüğü getiren görüşü uygulamışlardır. Buna göre Eyyûbîler; Şâfiî mezhebindeki bu ihtilafı, kendi
menfaatleri istikametinde kullanmışlardır. Ulaşılan bu sonuçların, fıkhî ve tarihî çerçevede incelenmesi
gerekmektedir. Zira Geniza belgeleri, bizleri mutlak doğru sonuçlara ulaştıran eksiksiz bir arşiv kaynağı değildir.
Diğer yandan Geniza araştırmalarında ulaşılan sonuçların pek çoğu fıkhî ve tarihî verilerle tenakuz içerisindedir.
Bu yazı, söz konusu sonuçların eleştirel bir analizini sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Geniza, eyyûbîler, şâfiî mezhebi.
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OSMANLI MEDRESELERİNDE OKUTULAN FIKIH KİTAPLARININ MEZHEP TASAVVURUNA KATKILARI:
MERGİNÂNÎ’NIN HİDÂYE’SI ÖRNEĞİ

Ömer Yılmaz

Osmanlı medreselerinde eğitim, kitap merkezli olarak ve tedrîcîlik prensibine riayet edilerek yürütülmüştür. Bu
yazıda ellili medreseler ve daha ileri düzeydeki medreselerde yaygın bir şekilde okutulan Hidâye’nin mezhep
tasavvuruna katkıları üzerinde durulacaktır. Hidâye, Hanefî âlimlerin gerek kendi içlerindeki gerekse başta
Şâfiîler olmak üzere başka mezheplerle aralarındaki tartışmalara odaklanmış bir metindir. Hidâye’de izlenen
metot, tartışmalara kısaca değinmek yerine bunları delilleriyle birlikte derinlemesine incelemektir. Bu deliller
Hidâye’de değerlendirilir, tercihte bulunulur ve tercih edilmeyen görüş delilinden hareketle çürütülmeye
çalışılır. Tartışmalar üzerindeki bu vurgu, hem öğrencide hukuk mantığının gelişmesini sağlamıştır hem de
Hanefî mezhebinin Osmanlı toplumundaki gücünü ve nüfuzunu artırmasında etkili olmuştur. Bu durumun;
hukûkî, dînî, toplumsal istikrarın ve kazâî birliğin sağlanmasına hizmet ettiği açıktır. Bu yönüyle Hidâye, yönetici
elitin de itibar ettiği bir kitaptır. Zira Hanefî mezhebinin medreselerde okutulan ders kitapları aracılığıyla gücünü
ve nüfuzunu artırması, mezhepler arasındaki muhtemel çatışmaları da asgari düzeye indirebilecek niteliktedir.
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) Cihannümâ’da verdiği bilgiye göre Fatih Sultan Mehmed’in (ö. 886/1481) sahn-ı
semân medresesinde Hidâye’nin okutulmasını emretmesi de bu görüşü güçlendirmektedir. Bunun bir neticesi
olarak zaman içerisinde Hidâye üzerine şerh türünden pek çok orijinal çalışma yapılmıştır. Klasik dönemde
İslâmî ilimlerin gelişmesinin şerh ve hâşiyeler üzerinden yürüdüğü göz önünde bulundurulduğunda Hidâye’nin
fıkıh edebiyatına kazandırdığı canlılık ve ivme de üzerinde durulması gereken bir diğer husustur.
Anahtar Kelimeler: Hanefîlik, mezhep, hidâye
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FARKLI SİYASİ PARTİ BELEDİYELERİNİN KURUMSAL WEB SAYFALARININ KURUM İMAJI VE KURUM KİMLİĞİ
ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ: İSTANBUL İZMIR ADANA ÖRNEĞI

Öğr. Gör. Turan Şener
Akdeniz Üniversitesi SBMYO Pazarlama Bölümü
Öğr. Gör. Hakan Karaca
Akdeniz Üniversitesi SBMYO Halkla İlişkiler Bölümü

Kurumlar, kamu ya da özel sektör ayrımı gözetmeksizin, hedef kitlenin memnuniyetini sağlamak için
gerçekleştirdikleri faaliyetlerini yoğun bir rekabet ortamında devam ettirmektedirler. Teknolojinin ve internet
kullanımının günden güne yaygınlaşması, kurumların internet ortamında da var olması gerekliliğini ortaya
çıkarmıştır. Önemli bir iletişim kanalı haline dönüşen internet ortamının kurumların tüketici ya da seçmeleri ile
olan ilişkisini sağlayan ciddi bir alan olduğu düşünülmektedir. Yani internet alanındaki gelişmeler kurumlara,
web siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla hedef kitleyle bire bir iletişim kurma imkânını sağlamaktadır.
Öyle ise hedef kitle, kurumları en kolay internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip etmekte,
kurum algısını ise söz konusu interaktif ortamdan etkilenerek oluşturmaktadır. Bu durum ise kurumlarının
rekabette üstünlük sağlamaları için yoğun bir şekilde uğraştıkları, önemli kurumsal unsurlardan olduğu
düşünülen kurum imajı üzerinde kurumsal web sayfalarının etkinliğini ortaya koymaktadır. Buna dayanarak
internet ortamında bulunmayan kurumların imajlarının olumsuz olarak algılandığı söylenebilir. Öyle ise
kurumların internet üzerinde aktif olarak kullanılan bir web sayfalarının yer alması gerekmektedir.
Kurumsal anlamda web siteleri kurumların hem iç hem de dış hedef kitleleriyle gerekli olan bilgi paylaşımında
en etkin unsurlardan birisidir. Özellikle web 2.0 uygulamaları ile mümkün kılınan interaktif etkileşim, kurumsal
web sayfalarını daha da önemli hale getirmektedir. Belediyelerin oldukça dikkatli bir şekilde resmi web
sayfalarını kullanmaları gerekmektedir. Vatandaşlara bilgi aktarımı ve karşılıklı etkileşim noktasında belediye
web sayfalarının hem içerik hem de görsel doygunluk anlamında etkili olmalıdır. Çünkü bu sayfalar seçmenlerin
ve sonraki seçim dönemlerinde seçmen olacak bireylerin kurumla iletişime girdiği, kurumu tanıdığı ve kurum
hakkında fikir sahibi olduğu yerlerdir. Bu yüzden sayfalar imaj açısından önemlidir. Görsel ve içerik yönünden
karışıklığın çok fazla olduğu sayfalar vatandaşın sağlıklı hizmet almasına engel olacaktır. Kullanışlı ve kolay
anlaşılabilir sayfalar ise vatandaşın işlemlerini hızlı halletmesine ve kurum hakkında olumlu düşüncelere sahip
olmasına olanak verecektir. Bu çalışma kapsamında mecliste grubu bulunan üç siyasi partinin kazandığı
İstanbul, İzmir ve Adana Büyükşehir belediyeleri incelenmiştir. Söz konusu belediyelerin resmi web sayfalarının
daha verimli kullanılması amacı ile bazı önerilerde bulunulmuş, web sayfalarının kurum imajları üzerindeki
etkilerine değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kurum imajı, kurum kimliği, web sayfaları, belediye
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER DEĞERLERİNİN YORDAYICISI OLARAK KARİYER İNANÇLARI, CİNSİYET VE
AKADEMİK BAŞARILARI

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kırdök
Uzm Psk. Danışman Songül Yanar

Bu araştırmada lisede öğrenim gören ergenlerin kariyer değerlerinin yordayıcısı olarak kariyer inançları, cinsiyet
ve akademik başarılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 10, 11, 12 sınıfa devam eden 264 lise öğrencisi
ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin kariyer inançlarına ilişkin veriler “Kariyer İnançları Ölçeğié (Ulu, 2007),
kariyer değerlerine ilişkin veriler “Mesleki Değer Envanteri’’(Atlı, 2012), kişisel bilgilerine ilişkin veriler
araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu’’, öğrencilerin akademik başarılarına ilişkin veriler ise
“E-Okul” sistemi üzerinden alınarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde Pearson ve Spearman Korelasyon
Katsayısı, Çoklu doğrusal regresyon analizi ve Kruskal wallis analizi kullanılmıştır.
Araştırmanın bulgularına göre; öğrencilerin en yüksek kariyer değeri kazanç olarak görülmüştür. Mühendislikmimarlık okumak isteyen öğrenciler kazanç kariyer değerine daha fazla önem verirken, spor alanında eğitim
almak isteyen öğrencilerin daha az önem verdiği görülmüştür. Ekip kariyer değerine başarı düzeyi düşük
öğrencilerin, polis-asker olmak isteyen öğrencilerin daha fazla ekip çalışmasına önem verdikleri bulunmuştur.
Başarı düzeyi yükseldikçe, fiziksel kariyer değerine verilen önem düşmektedir. Erkek öğrencilerin fiziksel kariyer
değerine daha fazla önem verdiği, en çok polis-asker, spor bölümlerini tercih ettikleri görülmüştür.
Liderlik kariyer değerine polis-asker ve hukuk okumak isteyen öğrencilerin ve erkeklerin daha fazla önem
verdiği görülmüştür. Erkek, akademik başarısı düşük, olumsuz inançlara sahip öğrencilerin ve mühendislikmimarlık alanını tercih edenler en çok yaratıcılık kariyer değerine önem verirken, sağlık alanını tercih edenler
için bu değerin daha az önemli olduğu görülmüştür. Tıp alanında okumak isteyenler ve kız öğrencilerin yardım
kariyer değerine daha fazla önem verdiği görülmüştür. Mühendis-mimar olmak isteyenler için bu kariyer
değerin daha az önemli olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: kariyer değerleri, kariyer inançları, akademik başarı, cinsiyet

BILIŞIM TEKNOLOJILERI ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJI ENTEGRASYONU KAVRAMINA YÖNELIK
GÖRÜŞLERINE BIR BAKIŞ

Hakkı Bağcı
Doç. Dr. Ahmet Naci Çoklar

Günümüz eğitim ortamlarında farklı yöntem, araç gereç ve teknikler kullanılmaktadır. Teknolojinin gün geçtikçe
ilerlemesi ve gelişmesi nedeniyle hemen hemen her eğitim ortamında ve eğitim düzeyinde teknolojinin
kullanılması da zorunlu hale gelmektedir. Gerek sınıf ortamlarında gerek günlük hayatlarında gelişen bu
teknolojileri en çok kullananlar da bilişim teknolojileri öğretmenleri olmaktadır. Çünkü bilişim teknolojileri
öğretmenleri veya öğretmen adayları kendilerini gelişen teknolojiden uzak tutmamalıdırlar. Bu nedenle bu
alanda çalışan öğretmenler veya öğretmen adaylarının özellikle de teknoloji entegrasyonu kavramını iyi
algılamaları gerekmektedir. Bu araştırmada mezun olduktan sonra bilişim teknolojileri alanında öğretmenlik
yapacak öğretmen adaylarının teknolojik entegrasyonuna yönelik görüşleri incelenmiştir. Araştırma Sakarya
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören
öğretmen adayları ile yürütülmüştür. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bir
görüşme formu niteliği taşıyan veri toplama aracı ile toplanmıştır. Toplanan veriler analiz aşamasındadır. Elde
edilecek olan bulgular ve sonuçlar doğrultusunda da araştırma sonunda bazı önerilere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji entegrasyonu, bilişim teknolojileri, öğretmen adayı
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BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA KARŞI TUTUMLARININ
İNCELENMESİ: SAKARYA ÖRNEĞİ

Hakkı Bağcı

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte özellikle bilgisayar hemen hemen her alanda hayatımızın bir parçası haline
gelmiştir. Her branştan gerek eğitimciler gerek öğrenciler bilgisayarı sıklıkla kullanmaktadırlar. Özellikle de
bilgisayar bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler bilgisayar ile daha iç içedirler. Bilgisayar programcılığı
bölümlerindeki öğrencilerin sıklıkla programlama ile ilgilenmektedirler. Öğrencilerin programlamada başarılı
olabilmeleri için programlama kodlarını bilmelerinin yanında problem çözme becerilerinin gelişmiş olması,
programlamaya ilişkin ön bilgileri ve öz yeterliliklerinin olması ve programlamaya karşı tutumlarının da olumlu
olması önem arz etmektedir. Bir başka deyişle programlama ile ilgilenen öğrencilerin bilgisayar programlamaya
karşı tutumları pozitif yönde ise program yazma konusunda daha başarılı olmaları beklenmektedir. Bu
araştırmada, meslek yüksekokulu bilgisayar programcılığı bölümde öğrenim gören öğrencilerin bilgisayar
programlamaya karşı tutumlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma verilerini toplamak için tarama
modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2015-2016 eğitim öğretim yılında Sakarya Üniversitesi
Kaynarca Seyfettin Selim, Hendek ve Sakarya Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören bilgisayar programcılığı
programında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada Başer (2013) tarafından geliştirilen
“Bilgisayar Programlamaya Karşı Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, “Programlamada kendine güven ve
güdülenme”, “Programlamanın faydası”, “Programlamada başarıya karşı tutum” ve “Programlamada başarının
sosyal algısı” olmak üzere dört faktörden oluşmaktadır. Toplanan veriler analiz aşamasındadır. Elde edilecek
olan bulgular ve sonuçlar doğrultusunda da araştırma sonunda bazı önerilere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: programlama, bilgisayar programcılığı, tutum

TÜRKİYE’DE SİBER ZORBALIK VE SİBER MAĞDURİYET İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANS ÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Nurten Sargın
Necmettin Erbakan Üniversitesi PDR
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de siber zorbalık ve siber mağduriyet konularında yapılmış lisansüstü tezlerin
değerlendirilmesidir. Araştırma tarama modelinde tasarlanmış bir meta-değerlendirme çalışmasıdır.
Araştırmanın örneklemini; YÖK Ulusal Tez Veri Tabanında yer alan ve tam metin olarak ulaşılabilen 18 tez
oluşturmaktadır. Araştırma, 2011- 2015 yılları arasında Türkiye’de siber zorbalık ve siber mağduriyet
konusunda yapılmış olan ve “ siber zorbalık ve siber mağduriyet ” anahtar sözcüğüyle taranarak tam metnine
ulaşılabilen yüksek lisans ve doktora tezleriyle sınırlıdır. Ulaşılabilen tezler; tezin yayınlanma yılı, danışmanının
unvanı, alanı, enstitü, enstitünün bağlı olduğu üniversite, tezin türü, çalışılan değişken türü, anahtar sözcük
sayısı, yöntem, model, örneklem, veri toplama aracı değişkenlerine göre incelenmiştir. Verilerin analizinde
“döküman analizi” tekniği kullanılmıştır. Siber zorbalık ve siber mağduriyet ile ilgili tezlerin daha çok 2015
yıllında yapıldığı ve bunların çoğunlukla yüksek lisans tezi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca tezlerde siber zorbalık ve
siber mağduriyet ile birlikte daha çok cinsiyet, yaş, anne baba eğitim durumu ve sınıf değişkenlerinin çalışıldığı
görülmektedir. Siber zorbalık ve siber mağduriyet ile ilgili çalışan alanlarının ise bilgisayar ve öğretim
teknolojileri, eğitim bilimleri, eğitimde psikolojik hizmetler ve eğitim yönetimi ve denetimi olduğu
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Keywords; Siber zorbalık, siber mağduriyet, lisansüstü tez
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ATATÜRK’ÜN FRAK VE SMOKİNLERİNİN FOTOĞRAFLARDA İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Melike Ataman
Ordu Üniversitesi Tasarım Bölümü Moda Tasarımı Programı

Araştırmada amaç; Atatürk’ün iki adet smokin ve iki adet iki adet frak takımını fotoğraflarda, giyim sanat dalı
açısından incelemektir. Buna bağlı olarak dünyaca tanınan bir lider olan ve giyimine önem veren Atatürk’ün
kültür mirası giysilerini günümüz nesline tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak, Atatürk’ün giyim sanat dalı
açısından incelenmemiş smokin ve frak takımlarını incelemek, bu giysileri bir kaynakta toplayarak bundan sonra
yapılacak çalışmalara ışık tutmak amaçlanmıştır. Bu araştırma, var olan durumu ortaya koyması nedeniyle
tarama (survey) modelli bir araştırmadır. Ayrıca literatür taraması yapılmış, özel koleksiyon ve müzelerden
yararlanılmıştır. Atatürk’ün smokin ve frak takımlarının fotoğraflarından elde edilen bulgular şunlardır;temin
edildiği yerler, envanter numarası, kullanılan malzemeler, kullanılan renkler, beden model ve kesim teknikleri,
aksesuarlar, aksesuarlarda kullanılan malzemeler, aksesuarda kullanılan renkler,sergilendiği yer ve bu günkü
durumunun ne olduğudur.
Araştırmanın sonucuna göre geçmişten günümüze ulaşan, bulundukları dönem ve sahip oldukları önemli
özellikler ile Atatürk’ün sivil giyimi hakkında bilgiler veren fotoğraflar ve günümüze ulaşan giysileri korumak,
tanıtmak ve yaşatmak bakımından şu önerilerde bulunulabilir; Atatürk’ün sivil giysilerinin detaylarını incelemek
ve objektif bir araştırma yapılması açısından giysilerin orijinallerine ulaşılabilmesi. Atatürk giysilerinin
araştırılması ve yayınlanmasına yapılan devlet desteğinin arttırılması, araştırma ve yayınların ilgili özel kurumlar
tarafından da desteklenmesi. Müzelerde ve özel koleksiyonlarda bulunan giysilerin daha iyi koşullarda, giysilerin
özelliğine uygun biçimde muhafaza edilmesi için gerekli şartların sağlanması. Halkın geçmişten günümüze
ulaşan fotoğraf ve giysi gibi kültür varlıklarının korunması hakkında bilinçlendirilmesi. Atatürk’ün özel amaçlı
giysilerinden yola çıkılarak yeni ve çağdaş tasarımlar oluşturulması.
Anahtar Kelimeler: Atatürk, özel amaçlı giyim, smokin, frak

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞİŞİME HAZIR OLMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Barış emlek
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Oğuz Aktürk

Bu araştırmanın amacı, matematik öğretmeni adaylarının değişime hazır olma düzeylerinin belirlenmesi ve
değişime hazır olma düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Tarama modeline göre desenlenen
bu araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’deki büyük bir üniversitede öğrenim gören 74 matematik öğretmeni
adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 12 madde ve 3 boyuttan oluşan “Değişime Hazır Olma Ölçeği” ile
elde edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H testlerinden
yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, matematik öğretmeni adaylarının değişime hazır
olma düzeylerinin ölçeğin bilişsel, duygu, niyet boyutlarında yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca
matematik öğretmen adaylarının değişime hazır olma düzeyleri, ölçeğin niyet boyutunda cinsiyet açısından
erkekler lehine anlamı fark göstermiştir. Bunun yanı sıra öğretmen adaylarının değişime hazır olma düzeyleri,
ölçeğin duygusal boyutunda algılanan bilgisayar ve internet kullanımı açısından kullanım düzeyi düşük olanlar
lehine anlamlı fark göstermiştir. Son olarak öğretmen adaylarının internet kullanım yılı açısından bilişsel ve niyet
boyutlarında internet kullanım yılı 5 yıldan fazla olanlar lehine anlamlı fark göstermiştir.
Anahtar sözcükler: Öğretmen adayları, değişime hazır olma, cinsiyet.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ YETERLIK İNANÇLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Sedat Kanadlı
Öğretmen kalitesinin arttırılması için son yıllarda öğretmen yetiştirme programlarında düzenlemeler yapılmıştır.
Bu amaçla meslek bilgisi ve alan derslerinin saatleri arttırılmış ve uygulamalı derslere daha çok yer verilmiştir.
Bu düzenlemelerinin nedenlerinden biri, öğretmenlerin mesleklerini iyi bir şekilde icra edebileceklerine yönelik
öz yeterliklerinin arttırılması olduğu ileri sürülebilir. Mesleki öz yeterlik, öğrencilerin düzeyi ne olursa olsun
onların öğrenme süreçlerine etkide bulunarak arzu edilen öğrenme çıktılarına ulaşabileceklerine yönelik
öğretmen inancı olarak tanımlanmaktadır. Araştırmalar mesleki öz yeterlik inancı yüksek olan öğretmenlerin
daha zengin öğrenme yaşantıları sunduğu, zorluklar karşısında ısrarcı olduğu ve öğrencileriyle daha fazla
ilgilendiklerini göstermektedir. Öğretmenlerin mesleki öz yeterliklerini etkileyen en önemli faktörün kendi
deneyimleri olduğu bilinmesine karşın öğretmen adaylarının meslek deneyimlerinin az olmasından dolayı
mesleki öz yeterliklerini etkileyen faktörler hakkında az şey bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı öğretmen
adaylarının mesleklerini etkili bir şekilde yürütüp sınıfta ortaya çıkabilecek sorunlarla baş edebileceklerine
yönelik inançlarını etkileyen faktörleri belirlemektir. Bu araştırma nitel araştırma yaklaşımıyla hazırlanmış olup
betimsel bir çalışmadır. Araştırmaya farklı branşlardan (Sınıf, Matematik, İngilizce, Türkçe, Fen Bilgisi) 150
dördüncü sınıf öğretmen adayı katılmıştır. Veriler açık uçlu soru formuyla toplanmıştır. Toplanan veriler
tümevarımsal nitel veri analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analiz sonucunda öğretmen adaylarının öz yeterlik
inançlarını en fazla aldıkları lisans eğitimi (uygulamalı dersler, sunumlar, eğitim dersleri) staj deneyimi (ders
gözlemleri, sınıf içi uygulamalar, öğretmen yaklaşımı), kendi öz güvenleri (kendine olan inançları, azim ve
kararlıkları, kişisel deneyimleri ve çabaları), meslek sevgileri (meleğe karşı tutumları, mesleği yapma istekleri) ve
öğretim üyesi tutumlarının (iletişim, geribildirim verme, rol model olma, not verme standartları, öğrenciye
yaklaşım) etkilediği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı, mesleki öz yeterlik inancı, lisans eğitimi

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERE YÖNELİK YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ VE BU ÇALIŞMALARIN 2015 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİMİ PROGRAMINA YANSIMASI

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Alver
Öğr. Gör. Şenol Sancak
Eğitim sistemimizdeki en önemli değişkenlerden biri olan ders kitapları, aynı zamanda öğretmen ve öğrencilerin
en çok yararlandıkları kaynaklardan biridir. Türkçe öğretimi programlarında belirlenen amaç ve kazanımların
gerçekleştirilmesi genellikle bu kitaplardaki metinler aracılığı ile sağlanmaya çalışılmakta olduğundan Türkçe
ders kitaplarındaki metinlerin önemli bir değer taşıdığı ve bu metinlerin bazen amaç bazen de temel dil
becerilerinin kazandırılmasında araç olarak ele alındığı bilinmektedir. Türkçe eğitimi programlarına göre
hazırlanan ders kitaplarında yer alan metinlerin hangi özellikleri taşıması gerektiği ve ders kitaplarında yer
alacak metinlerin niteliği hem 2005-2006 hem de 2015 programlarında belirtilmiştir. Bu çalışmanın amacı 20052006 Türkçe eğitimi programlarına göre hazırlanan ders kitaplarındaki metinlere yönelik 2005 ve sonrasında
yapılan akademik çalışmaların değerlendirilmesi ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçların 2015 Türkçe
Öğretimi Dersi Programı’na ne düzeyde etki ettiğini tespit etmektir. Araştırma verileri, nitel araştırma veri
toplama yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma verilerinin
çözümlenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre değerlendirmeye alınan çalışmaların
daha çok 6, 7 ve 8. sınıf ders kitaplarındaki metinler üzerine yoğunlaştığı; yapılan çalışmaların çerçevesini
önemli ölçüde metinlerdeki değerler, tema, metinsellik ölçütlerine uygunluk, türler, okunabilirlik düzeyleri ile dil
ve anlatım özelliklerinin oluşturduğu tespit edilmiştir. Çalışmada tespit edilen bir durum da incelenen
makalelerin çoğunda öğretmen-öğrenci görüşlerine başvurulmadığı ancak genellikle 2005-2006 programlarının
ve ders kitaplarının bütününe yönelik çalışmalarda öğrenci-öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşlerine yer
verildiği anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe dersi öğretim programı, türkçe ders kitabı, metin
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ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATIK ÖĞRETMENLERİNİN ÖZERKLİK DESTEĞİNİ ENGELLEYEN
FAKTÖRLERIN İNCELENMESİ

Ayhan Koçoğlu
Yrd. Doç. Dr. Sedat Kanadalı

Belirleme teorisine göre öğretmenler, öğrencileri özerklik destekleyici ve kontrollü stil olmak üzere iki şekilde
motive etmektedir. Özerklik destekleyici stilde öğretmen, öğrencinin bakış açısını dikkate almakta, öğrenciye
seçimleri için gerekli olanakların sağlamakta ve duygularını ifade etme şansı tanımaktadır. Buna karşılık
kontrollü stilde öğretmen gündemi kendisi belirlemekte ve öğrencilerin buna uymasını beklemektedir. Yapılan
araştırmalar özerklik destekleyici stile sahip öğrencilerin, kontrollü stile sahip olanlara göre öğrenmeye daha
çok güdülendikleri, kavramsal anlayışlarında bir artış olduğu, yaratıcılıklarının zenginleştiği, öz-yeterlik
inançlarının geliştiği ve akademik performanslarının yükseldiği belirlenmiştir. Buna göre sınıf ortamında
öğretmelerin kontrollü stil yerine özerklik destekleyici stili kullanmaları daha çok istenilen bir durumdur. Bu
nedenle öğretmenlerin öğrencilere sağladığı özerklik desteğini engelleyen faktörlerin neler olduğunun
belirlenmesi önemli görülmektedir. Bu çalışmanın amacı da; ortaokullarda görev yapan fen bilimleri ve
matematik öğretmenlerinin sağladığı özerklik desteğini engelleyen faktörleri belirlemektir. Bu araştırma, nitel
araştırma yöntemlerinden durum çalışması yaklaşımıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 20142015 eğitim-öğretim yılında Mersin ili merkez ilçelerindeki resmi ortaokullarında görev yapan 8 fen bilimleri ve
8 matematik öğretmeni oluşturmuştur. Çalışmada nitel veri aracı olarak yarı yapılandırılmış açık uçlu soru formu
kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde tümevarımsal nitel analiz yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analiz
sonucunda araştırmaya katılan öğretmenler, özerklik desteğini engelleyen faktörlerin sınıf mevcudu,
müfredatın yoğunluğu, sınava hazırlanma kaygısı, konuların soyut özellikte olması ve fiziksel koşullar (materyal
yetersizliği, sınıfların genişliği vb.) olduğunu belirtmiştir.
Anahtar Kelimeler: Özerklik desteği, öz-belirleme teorisi, fen bilimleri, matematik
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TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALINDA YAPILMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN TEMATİK SINIFLANDIRILMASI

Doç. Dr. Bekir Direkci,
Deniz Çetintaş

Türkçe öğretiminin, dört temel dil becerisine yönelik kazanımları esas alan dil eğitimi olduğu düşünülmektedir.
Buna yönelik olarak Türkçe dersleri, Türkçe Dersi Öğretim Programı çerçevesinde yürütülmektedir. Bu program
“okuma, dinleme/izleme, konuşma, yazma öğrenme alanları ile dil bilgisinden’’ oluşmaktadır. Bu alandaki
akademik çalışmaların da Türkçe öğretiminin yapısına ve Türkçe Dersi Öğretim Programının içeriğine uygun bir
doğaya sahip olması beklenmektedir. Çalışmaların dört temel dil becerisi başta olmak üzere hangi temalar
üzerinde yoğunlaştığı, dağılımın homojen olup olmadığı inceleme konusu edilmiştir.
Çalışmamız nitel araştırmanın doğasına uygun olarak gerçekleştirilmiş betimsel bir özellik göstermektedir.
Tarama modeli ile oluşturulan bu çalışmada 2005-2015 yılları arasında Türkçe eğitimi anabilim dalı, Türkçe
öğretmenliği bilim dalında yapılmış yüksek lisans tezlerinin başta dört temel dil becerisi ve dilbilgisi olmak üzere
çeşitli başlıklar altında tematik sınıflandırılması yapılmıştır. Çalışmamızda, 2005-2015 yılları arasında Türkçe
eğitimi anabilim dalı Türkçe öğretmenliği bilim dalında yapılmış, YÖK’ün tez sayfasında paylaşıma açık olan ve
tesadüfi olarak seçilen 174 yüksek lisans tezinin; özet bölümleri, anahtar sözcükleri taranmış, gerekli
görüldüğünde içeriği incelenmiş böylece tematik bir sınıflandırma yapılmaya çalışılmıştır.
Çalışmaların incelenmesi sonucunda; Türkçe eğitimi anabilim dalı Türkçe öğretmenliği bilim dalında yapılan
yüksek lisans tezlerinin dil becerilerini yeterince konu edinmediği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra 2005
yılında yayınlanan programda öğrenme alanları olarak belirtilen; okuma, yazma, konuşma, dinleme/izleme ile
dilbilgisi başlıkları için tezlerin homojen bir tematik dağılım göstermediği söylenebilir. Türkçe öğretiminin,
dilbilgisi öğretimi olarak algılandığı geleneksel yaklaşımın akademik çalışmalara da yansıdığı düşünülmektedir.
Hem nicelik hem de nitelik olarak daha yetkin çalışmaların gerekli olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, yüksek lisans tezleri, dil becerileri

BİR BİREY OLARAK GÜNDEMİ DEĞERLENDİRİYORUM: İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SIĞINMACI
HABERLERINE/ SIĞINMACILARA BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ

Ahu Taneri
Yrd. Doç. Dr. Zafer Tangülü

Bu çalışmanın amacı ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin sığınmacı haberlerine bakış açılarını incelemektir. Çalışma
grubunu, 2016- 2017 eğitim öğretim yılında Muğla ili Merkez ilçesinde öğrenim gören ilkokul 4. sınıf öğrencisi
oluşturmaktadır. Çalışma grubu seçilirken çalışmanın amacına bağlı olarak seçkisiz örnekleme yöntemlerinden
amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından derlenen sığınmacı
haberleri ve bu haberleri yorumlamaları için yine araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu sorular
kullanılmıştır. Çalışmada gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı,
algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin
izlendiği araştırma olarak tanımlanan nitel analiz yöntemi (Yıldırım & Şimşek, 2013) kullanılmıştır. Verilerin
analizi kısmında içerik analizi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, gazete, güncel olaylarla eğitim
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YAZMA ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMALARINDA KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

Ruhan Karadağ
Bekir Kayabaşı

Bu çalışmanın amacı yazma öğretimi araştırmalarına yönelik dünyadaki genel eğilimi belirleyerek Türkiye’deki
çalışmalara ilişkin öneriler sunabilmektir. Bu bağlamda bu çalışmada dünyanın çeşitli ülkelerindeki yazma
öğretimi araştırmalarına ilişkin mevcut durum ve yönelimler ele alınmış ve ülkemizde yazma öğretimine ilişkin
çeşitli önerilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma yazma öğretimi konusunda küresel bir tablonun
açığa çıkarılması ve bu doğrultuda Türkiye için yeni alternatiflerin ortaya konulması bakımından büyük önem
taşımaktadır. Araştırma verileri 2000-2016 yılları arasında yazma öğretimi alanında yapılan ve Proquest veri
tabanında tam metinlerine erişilebilen lisansüstü tezlerden elde edilen verilerle sınırlıdır. Araştırmada herhangi
bir örnekleme yöntemine başvurulmamış, çalışma örnekleminin tamamına ulaşılması amaçlanmıştır.
Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş, verilerin toplanmasında doküman incelemesi tekniğinden
yararlanılmıştır. Araştırma verileri içerik analizi ile çözümlenecektir. Araştırma verilerinin analizi devam
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: yazma öğretimi araştırmaları, yazma öğretiminde küresel eğilimler, nitel araştırma.

TÜRKİYE’DEKİ İL HALK KÜTÜPHANELERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

Murat Aslanyürek
Ahmet Altay

Bilgisayar ve iletişim alanındaki teknolojilerin bir bütünü olarak ifade edilen bilgi teknolojileri, bilgiyi yönetme ve
iletme süreçlerinde uygulanan ve kullanılan bilgisayarlar, telekomünikasyon araçları, multimedya ve diğer ilgili
teknolojilerden teşekkül etmektedir. Özellikle son yıllarda bilgi teknolojilerinde yaşanan devrim niteliğindeki
gelişmeler insanların tüm hayatını kuşatmıştır. Bilgi teknolojileri insan yaşamının her alanında büyük kolaylıklar
sağlamaktadır. Günümüzde bilgi teknolojilerindeki yenilik ve gelişmelerden etkilenmeyen kurum ve kuruluştan
da söz etmek mümkün değildir. Bilgi teknolojilerinin etkilediği ve şekillendirdiği kurumlardan birisi de halkın
üniversiteleri olarak da bilinen halk kütüphaneleridir. Yaşanan süreçte halk kütüphanelerinin temel unsur ve
hizmetlerinin tamamı bilgi teknolojilerindeki yenilik ve gelişmelere bağlı olarak değişmiş ve yeniden
tanımlanmak zorunda kalmıştır. Bu çalışmada bilgi teknolojilerinin Türkiye’deki il halk kütüphaneleri üzerindeki
etkileri ele alınmaktadır. Çalışmada ayrıca İl halk kütüphanelerinde çalışan kütüphane yöneticileri ve
kütüphanecilerin bilgi teknolojileri perspektifinde halk kütüphanelerinin mevcut durumları ve konumları
hakkındaki görüş ve beklentilerinin belirlenmesi de amaçlanmaktadır. Bu kapsamda çalışmada Türkiye’deki 81 il
halk kütüphanesinde çalışan 277 yönetici ve kütüphaneciyi kapsayan bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışmanın
son kısmında ise anketlerden elde edilen verilerden hareket edilerek çeşitli sonuçlara ulaşılmış, ulaşılan
sonuçlar çerçevesinde de öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Halk kütüphanesi, il halk kütüphaneleri, bilgi teknolojileri
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İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMEDE KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN YERLEŞTİRME SORUNLARINA İLİŞKİN SINIF
ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

Y. Lis. Öğr. Sebahat Türkyılmaz
Necmettin ERbakan Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği
Yrd. Doç. Dr. Beyhan Nazlı Koçbeker
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği
Y. Lis. Öğr. Elif Seray Köylü
Necmettin ERbakan Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği
Kaynaştırma eğitimi uygulamalarına ilişkin yasal çalışmalar 1997 yılında başlamıştır. Ancak 2006 yılındaki Milli
Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (ÖEHY) çalışmalarına kadar istenilen sonuçlar elde
edilememiştir. Fakat 2006 yılından itibaren uygulamaya ağırlık verilmeye başlanmıştır. Araştırmamızda
kaynaştırma öğrencilerinin ilköğretim 1. Sınıftan 4. Sınıfa kadar yerleştirilmesinde yaşanan sorunların
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkiye’nin 2 farklı ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan 20
sınıf öğretmeniyle görüşmeler yapılmıştır. Yapılan araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel yöntem
kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin seçiminde sınıflarında kaynaştırma öğrencisi veya
öğrencilerinin bulunması ölçüt alınmıştır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmış ve
araştırma verileri betimsel analiz tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına bakıldığında ilköğretim
okullarındaki kaynaştırma uygulamalarında sınıf öğretmenlerinin isteklerinin göz ardı edildiği, kaynaştırma
uygulamalarının uygun olmayan fiziksel ve eğitsel şartlarda gerçekleştirildiği, sınıfların kalabalık olması,
sınıflarda birden fazla kaynaştırma öğrencisinin olması ve eğitimsel materyallerin yetersizliği olduğu
görülmüştür. Diğer yandan bu çalışmaya katılan sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi uygulamasının
öğretmenlere ilave sorumluluklar getirmekle beraber sınıf yönetiminde zorlandıklarını ifade etmişlerdir.
Araştırma bulguları dikkate alındığında, başta sınıf öğretmenleri olmak üzere tüm okul personelinin ve ailelerin
kaynaştırma uygulamaları konusunda bilinçlendirilmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Kaynaştırma, sınıf öğretmenleri, öğretmen görüşleri, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği

_____________________________________________________________________________________________________400

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
_____________________________________________________________________________________________________

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI SENSÖRSÜZ VEKTÖR KONTROLÜ

Öğr. Gör. Bilal Okan İçmez
Gazi Osman Paşa Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği
Doç. Dr. Mehmet Akar
Gazi Osman Paşa Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği

Teknolojinin hızlı gelişimi, elektrik motorlarının gelişimine olanak sağladığı gibi motor seçimlerinde farklı özellik
ve kriterleri ön plana taşımıştır. Bu özellik ve kriterler yeni motor tasarımlarını ortaya çıkartmakla birlikte boyut,
verimlilik ve davranışları pozitif yönde geliştirmiş; kontrol yöntemleri ve kontrol yöntemlerinde kullanılan
elemanlar üzerindeki çalışmaları arttırmıştır. Bu süreçte Sabit Mıknatıslı Senkron Motorlar (SMSM) göstermiş
olduğu avantajlar ile ön plana çıkmış, geniş bir hız aralığında doğrudan tahrik sistemlerinde kullanılmaya
başlanmıştır. Bu motorların endüstride artan pazar payı sürücü düzenekleri üzerinde de araştırmalar
yapılmasını zorunlu kılmıştır. Sunulan bu çalışmada SMSM’ in Sayısal İşaret İşlemci (Sİİ) tabanlı sensörsüz vektör
kontrolünün yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Texas Instrument Şirketi'ne ait Yüksek Voltaj
Motor Kontrol Kiti (TMDSHVMTRPFCKIT) kullanılarak SMSM’lerin farklı yük ve hızları için önerilen yöntemin
performansı incelenmiştir. Bu kapsamda sisteme belirli sürelerde artış ve azalış gösteren bir hız rampa
fonksiyonu tanımlanmıştır. Bu çalışma durumunda SMSM’in değişik yüklerde tepki süreleri ve hız değişimleri
incelenmiştir. İlaveten motorda ani yüklenme ve yükten boşalma testleri yapılarak sunulan yöntemin kararlılığı
test edilmiştir.
Tüm çalışma sonucunda alınan veriler yorumlanarak sürücü düzeneğinin hız – moment ilişkisi çıkartılmış, akım
değişimleri elde edilmiştir. Motor ölçümler sırasında referans hızı, yük durumuna göre kabul edilebilir hata
oranları ile takip etmiş ve istenilen hızlara ulaşma anında aşımlar olmasına karşın referans hıza oturarak
referansı takip etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sabit mıknatıslı senkron motor, sayısal işaret işleme, sensörsüz vektör kontrolü, yüksek
voltaj motor kontrol kiti

TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCILARDA SÖZCÜK SIKLIKLARI: A1-C1 DÜZEYLERI ARASINDA DILSEL BIR BETIMLEME
Sercan Demirgüneş
Sözcük sıklıkları bir dildeki sözcüklerin birbirlerine oranla kullanım sıklıklarını ortaya koyan çalışmalardır. Başta
dilbilim olmak üzere, psikolojiye kadar birçok disipline veriler sağlayan sözcük sıklıkları (Ölker, 2011: 16) ile ilgili
çalışmalar, Thorndike (1921) gibi araştırmaların ışığında, bilgisayar temelli çalışmalardan çok daha önceleri
başlamıştır. Bireylerdeki sözcük sıklıklarının belirlenmesi, “Kelimelerden hareketle dilin kullanıcılarında
meydana gelen kültür değişimini ortaya koyar” ve “Metin analizleri daha sağlıklı yapılır ve yorumlar daha
derinlemesine olur.” Bilindiği üzere Avrupa Dil Portfolyosunda, yabancı dil öğrenim düzeyleri başlangıç düzeyi
A1’den başlayarak C2’ye kadar aşamalandırılır. Bu çalışmada, Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerde A1
düzeyi ile C1 düzeyi öğrencilerin yazılı metinlerinden elde edilen sözcük sıklıklarındaki değişimler ve bu
değişimlere bağlı olarak, kültür değişimleri betimlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, çalışma kapsamındaki
öğrencilerin sosyal ve kültürel yaşamlarındaki değişimler, kullandıkları sözcükler, bu sözcüklerdeki değişimlerin
belirlenmesiyle ortaya konacaktır. Çalışma Niğde’de öğrenim gören A1 düzeyi 21 öğrenci ve C1 düzeyi 27
yabancı uyruklu öğrenci ile sınırlıdır. Çalışmanın ön bulgularına göre, A1 düzeyinde en sık kullanılan sözcük
“ben” adılı iken, C1 düzeyinde en sık kullanılan sözcük “keşke” söylem belirleyicisidir. C1 düzeyinde “keşke”
kullanımındaki sıklık dolayısıyla şartlı (koşullu) tümce yapılarına sıkça rastlanır.
Anahtar Kelimeler: Sözcük sıklığı, dilbilim, yabancılara türkçe öğretimi
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İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ OLGUNLUK DÜZEYLERİ

Uzm. Naciye Güven
Bu araştırmanın amacı, imam hatip lisesi öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeylerini belirlemektir. Ayrıca ahlaki
olgunluk düzeyinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve kalınan yere göre farklılaşıp farklılaşmadığını analiz etmektir.
Çalışma, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde öğrenim gören 220 öğrenci üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Genel tarama modelinde yürütülen araştırmada veri toplama aracı olarak “ahlaki olgunluk
ölçeği” kullanılmıştır. Şengün ve Kaya (2007) tarafından geliştirilen ölçek 66 maddeden oluşan beşli likert tipi bir
ölçektir. Ölçeğin güvenirlik değeri 0.89’dur. Yapılan çalışma sonucunda imam hatip lisesi öğrencilerinin %
55’inin ortalamanın üzerinde yüksek bir ahlaki olgunluk düzeyine sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ahlaki
olgunluk düzeyinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve kalınan yere göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: ahlak, ahlaki olgunluk, imam hatip

BITKISEL KAYNAKLI PROTEINLERIN BIYOAKTIF ÖZELLIKLERI: DERLEME

Levent Yurdaer Aydemir

Son yıllarda insan sağlığı ve beslenme arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimsel çalışmaların sayısı artmaktadır. Elde
edilen in vitro ve in vivo çalışmalar göstermektedir ki beslenmenin bazı hastalıkları önlemede, yakalanma riskini
düşürmede ya da tedavi etmede önemli etkileri olabilmektedir. Bu bağlamda günlük beslenmede önemli bir yer
tutan ve belirli bir kalitede ve miktarda tüketilmesi gereken proteinlerin ayrı bir önemi vardır. İnsan
beslenmesinde her ne kadar hayvansal kaynaklı proteinler büyük yer tutsa da son yıllarda bitkisel proteinlere
olan talep giderek artmaktadır. Bu talebin artmasında bazı dezavantajlarına rağmen bitkisel proteinlerin
hayvansal proteinlere göre daha ekonomik olmaları, çevreye zararlı etkilerinin az olması, hayvanlardan
bulaşabilecek hastalık riski taşımamaları, dini sebepler ile veganlığa ve vejetaryenliğe olan ilginin artması
oldukça etkili olmaktadır. Bitkisel kaynaklı proteinler en çok yağlı tohumlardan, tahıllardan, baklagillerden ve
kabuklu yemişlerden elde edilmektedir. Bu kaynaklardan elde edilen proteinlerle ilgili yapılan birçok çalışma
göstermiştir ki bu proteinler ve hidroliz sonucu elde edilen peptidler çok çeşitli biyoaktif özelliklere sahip
olabilmektedirler. Yapılan çalışmalarda soya, mercimek, nohut, bezelye, kanola, fındık, vb. gibi kaynaklardan
üretilen proteinlerin ve peptidlerin dikkate değer antioksidant, antikanserojenik ve antihipertansif aktiviteler
gösterdikleri rapor edilmiştir. Bu açıdan düşünüldüğünde birçok hastalığın ortaya çıkmasında ve yaşlanmada
büyük etkisi olan ve vücut içerisinde oluşan serbest radikallerin nötralize edilmesinde, mide ve kolon kanseri
gibi hastalıkların oluşmasının engellenmesine yardımcı olunmasında, öksürük gibi günlük hayatın kalitesini
olumsuz etkileyen yan etkilere sahip tansiyon düşürücü haplara alternatif olabilecek yeni ilaçların üretilmesinde
ya da bu hastalığın oluşmasını engellemeye yardımcı olunmasında bitkisel kaynaklı proteinlerin ve peptidlerin
kullanılma potansiyelleri bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Protein, biyoaktif özellik, antioksidant, antikanserojenik, antihipertansif
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PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMATİK YAŞANTILARI VE UMUTSUZLUK
DÜZEYLERİ İLE PSİKOLOJİK BELİRTİLERİNİN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Firdevs Savi Çakar
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Doç. Dr. F. Ebru İkiz
Dokuz Eylül Üniversitesi
Araş. Gör. Esra Asıcı
Dokuz Eylül Üniversitesi

Bu araştırmada psikolojik danışman adaylarının çocukluk çağı travmatik yaşantıları ve umutsuzluk düzeyleri ile
psikolojik belirtileri arasındaki ilişki incelenmektedir. Araştırma MAKÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik anabilim
dalı öğrencilerinden basit tesadüfi örnekleme yoluyla belirlenen gönüllü 210 psikolojik danışman adayı ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri Çocukluk Çağı Travmatik Yaşantılar Ölçeği, Kısa Semptom Envanteri ve
Beck Umutsuzluk Ölçeği ile elde edilmiştir. Verilerin analizi Tanımlayıcı İstatistikler, Pearson Korelasyon Analiz
ve Aşamalı Regresyon Analizi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulgularında, psikolojik danışman adaylarının
çocukluk çağı travmatik yaşantılarının ve umutsuzluk düzeylerinin psikolojik belirtilerini anlamlı düzeyde
yordadığı belirlenmiştir. Psikolojik yardımın en önemli öğesi olarak psikolojik danışmanın etkili bir psikolojik
danışma süreci oluşturabilmesi için çocukluk döneminde yaşadığı travmatik yaşantılarının farkında olması ve
kendini iyileştirmesi, özellikle danışmanlık eğitimi sürecinde bunu büyük oranda gerçekleştirmiş olması önemli
görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik danışman adayı, çocukluk çağı travmatik yaşantıları, umutsuzluk, psikolojik
belirtiler

KUR’AN-I KERİM’DE TEMSİLİ ANLATIM ÖRNEKLERİ VE İNSANI EĞİTMEDEKİ ÖNEMİ

Sena Yalçın
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Allah (c.c.) yarattığı insanın zihin yapısını elbette ki en iyi bilendir. Bu yüzdendir ki insanın zihin yapısına en
uygun üslup olan “tasvir”, Yüce Allah'ın ayetlerini insanlığa lütfederken kullandığı en yaygın ifade aracı
olmuştur. Temsili anlatım ise bu üslubun sadece bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu temsillerin yer aldığı ayetler,
soyut olan bir takım mefhumlarda ki asıl maksatların, zihinde tecsim ve tahyil ile tasvir edilmesini sağlayarak,
anlaşılmasını ve tatbik edilmesini kolaylaştırmaktadır. Çünkü zihin en çok canlandırılan sahneleri kalıcı hale
getirir. Temsili ayetler de bunu en güzel şekilde sağlamaktadır. Bu üslubun tercih edilmesinin maksadı Allah
(c.c.) tarafından, bazı ayetlerde şu şekilde açıklanmıştır: “Allah, bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı
örnek olarak vermekten çekinmez. İman edenler onun, Rab'lerinden (gelen) bir gerçek olduğunu bilirler…”
(2/26) “Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir…” (14/25) Bu araştırma kapsamında, Kur’an-ı Kerim’de
açık temsil örneklerinin yer aldığı ayetlerin maksatlarının, insan zihninde daha iyi yer edebilmesi için Allah (c.c.)
tarafından nasıl tasavvur edildiğini anlatmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda ilgili temsili ayetler, temsil-tasvir
kavramları üzerinde farklı görüşler ortaya koyan Müfessir Seyyid Kutub’un eserleri temel alınarak incelenmiş
olup, bu ayetlerin insanı eğitmede sahip olduğu önem ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu yöntemi
eğitimde farklı alanlarda kullanarak, soyut öğretileri insanlara aktarmayı daha kolay hale getirmek mümkündür
Anahtar Kelimeler: Kur’an- kerim, temsili anlatım, insan zihni
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TÜRKİYE’NİN KOMŞU ÜLKELERLE DIŞ TİCARETİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: 2000-2015

Öğr. Gör. Ayşegül Akkoç
Aksaray Üniversitesi Ortaköy MYO Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Küresel ekonomik sistemin yarattığı rekabetçi ve paylaşıma dönük dış ticaret yapısı; ülkeleri kendi iç ekonomik
sistemlerinin dışında, dış ekonomik sistemler karşısında etkili olmaya zorlamıştır. Küreselleşmenin bütün dünya
ülkelerini etkilediği dönemde Türkiye de serbest dış ticarete yönelik politikalar uygulamıştır. 2000 ve sonrası
dönemlerde ekonomik istikrarın sağlanmasıyla birlikte Türkiye dışta küresel oyuncu olma isteği doğrultusunda
komşu ülkelerde ve dünya pazarlarında hem pazar payını hem de bu pazarlara sunulan ürün yelpazesini
genişletmiştir. Bu çalışmanın amacı 2000 yılı ve sonrası dönemde küreselleşmenin ve bölgede yaşananların
etkisiyle birlikte Türkiye’nin dış ticaret yapısındaki değişimleri ve gelişmeleri komşu ülkeleri kapsamında
değerlendirmektir.
2004-2012 döneminde Türkiye'nin coğrafi yakınlık esasına dayalı dış ticaretinde önemli artışlar gerçekleşmiştir.
2004 yılında komşu ülkelere yapılan ihracatın toplam ihracattaki payı %12,5 iken 2012 yılında bu pay %27,8
olarak gerçekleşmiştir. İhracattaki bu artışta Türkiye'nin çevre ve komşu ülkelerle dış ticaretini geliştirme ve
bölgesinde ekonomik güç olma kararlılığının etkisi olmuştur. Ortadoğu'daki Arap Baharı'nın ve diğer
gelişmelerin olumsuz etkisiyle 2013’ de komşu ülkelerdeki ihracat payı düşüş göstermiştir. Aynı dönemlerde
ithalat payı ise yükselmiştir. Bu artışta bölge ülkelerinin petrol ve doğal gaz gibi zengin kaynaklara sahip olması
ve Türkiye'nin enerji konusunda söz konusu ülkelere olan bağımlılığı belirleyici olmuştur. Ortadoğu’da giderek
artan çatışmalar, Suriye ile yaşanan mülteci sorunu, 2015 yılında Rusya ile yaşanan uçak krizi yalnızca siyasi
değil, ekonomik ve ticari ilişkilerde de gerginliğe neden olmaktadır. Ülkelerin coğrafi sınırları birbirine ne kadar
yakın olursa; ülkeler arasındaki siyasi, askeri ve ekonomik değişkenler üzerinden birbirlerini etkilemeleri de o
kadar etkili olur. Bu etkinin tesiri ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin çeşidine, derinliğine ve bağımlılığına göre
değişebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, dış ticaret, ihracat, ithalat, arap baharı
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GRİ SİSTEM TEORİSİ TEMELLİ BİR YAKLAŞIMLA HİZMET TEDARİKÇİSİ SEÇİMİ

Halil Şen
Mehmet Fatih Demiral

Özellikle son yıllara baktığımızda; dış kaynak kullanımı, tedarik esaslı küçülme ve birleşme gibi eğilimlerin arttığı
görülmektedir. Müşteri odaklılık vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Firmaların içerisinde bulundukları
rekabetçi ortamda, bir firmanın performansı sadece kendi yeteneklerine bağlı değildir. Rekabet gücünü devam
ettirebilmeleri için tedarikçi seçiminin önemi gittikçe artmaktadır. Tedarikçilerin de bu rekabetçi ortama ayak
uydurabilmeleri, tedarikçisi olduğu firmanın isteklerini, istenilen kalitede, istenilen zamanda, istenilen hızda
yani gereken şartlarda sağlayabilmeleri gerekir. Tedarik maliyetlerindeki artış, tedarikçi seçiminin önemini
arttırmaktadır. Yüksek teknoloji ürünlerinde; bitmiş ürünün maliyetinin çoğunluğu, tedarikçilerden sağlanan
parçalardan oluşabilmektedir. Üretim işletmelerinde; tedarikçilerden sağlanan parçaların, işletmeye maliyeti,
yüksek oranlara çıkabilmektedir. Bazı sektörlerde tedarikçiler artık stratejik ortak konumuna yükselmişlerdir.
Tedarikçilerden hizmet de tedarik edilmektedir. Hizmet, satın alınan faydadır. Hizmet tedarikçisi seçimi,
konunun soyut olmasından dolayı daha da karmaşık hale gelmektedir. Fiyattan farklı unsurlar devreye
girmektedir. Büyük ölçekli firmalarda bu süreç, grup karar vermeyi zorunlu hale getirmektedir, fakat karar
vericilerin konu hakkında tam olarak bilgiye sahip olmamaları bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Tedarikçi
seçimi çok kriterli bir karar verme problemidir. Tedarikçi seçim problemlerinde, işletmenin istekleri
doğrultusunda en uygun tedarikçi seçimi amaçlanır. Tedarikçi seçiminde hata yapılması, başarısız bir tedarikçi
ilişkisini garanti altına almaktadır. Bu durum işletmeye zaman, maliyet ve pazar kaybı anlamını taşımaktadır. Bu
çalışmada, bu karmaşık seçim problemi için gri sistem teorisi temelli bir yaklaşımla, hizmet tedarikçisi seçimi
hedeflenmiştir. İşletmenin kullandığı ERP yazılımı için, ihtiyaç duyulan bakım ve geliştirme işleri için alternatif
yazılım danışmanlık firmaları karşılaştırılarak en uygun seçim yapılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tedarikçi seçimi, gri sistem teorisi, grup karar verme

CLASSIFICATION OF IMAGES OF ELECTRONIC CIRCUIT ELEMENTS WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

Remzi Tuntaş
In this study, the classification of electronic circuit elements are aimed using the wavelet transform and
Artificial Neural Networks (ANN). For this, firstly, feature extraction operation was carried out with twodimensional discrete wavelet method. In the feature extraction operation, Daubechies type wavelet training
method was used. After that, these features were classified with backpropagation multilayer neural networks.
The success of ANN method were examined during both the training and testing process. In this study,
including diodes, transistors and MOSFETs was made three separate classification process. The structure of the
ANN which will be used for classification of the electronic circuit elements is improved and trained in MATLAB
toolbox. A hybrid learning algorithm consists of back-propagation and least-squares estimation is used for
training the ANN network. as the training algorithm, traincgp training algorithm was used. As the training
algorithm, traincgp training algorithm was used due to the high success in the testing process. The success rate
98 % in training and 93 % in test was captured according to the application results obtained using this training
algorithm. Based on these results, the classification of electronic circuit elements was carried out with success
average 95
Key Words: Classification, artificial neural networks, wavelet transform
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OKUL ÖNCESI EĞITIMDE ÖĞRETMENLERIN EMPATIK EĞILIM İLE İLETIŞIM BECERILERININ KARŞILAŞTIRILMASI

Tuğba Erdoğan
Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Görücü
Selçuk Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi A.B.D.

Öğretmen ile çocuk arasındaki iletişimde empatik davranımlar sağlıklı ilişkiler kurulmasını sağlamaktadır.
Çocuğa etkili iletişim ile anlayışlı tepkiler sunmak önemlidir. Araştırma okul öncesi eğitimde öğretmenlerin
empati eğiliminin öğretmen-öğrenci iletişiminde ilişkisini öğretmen nitelikleri değişken ve alt değişkenleriyle
açıklama amaçlıdır. Araştırmada 5’li Likert Tipi ölçekle veriler analiz edilmiştir. Evreni okul öncesi öğretmenleri
örneklemi Konya il merkezi Kasım/Aralık 2015 tarihli okul öncesi öğretmenlerini kapsamaktadır. GKB, EEÖ,
ÖÖİÖ veri toplama araçlarının analizinde SPSS 15.0 programı kullanılmıştır. Analiz sonucunda tatmin edici
bulgular elde edilmiş bir çalışmadır (EEÖ C.Alpha=0.72, ÖÖİÖ C.Alpha=0.93 N=145). Öğretmenlerin uygun
empatik davranışlara eğiliminin cinsiyet, medeni durum, yaş, öğrenim durumu, öğrenci sayısı, hizmet yılı, okul
türü değişkenlerinden; çocuklarla her zaman kurdukları etkili iletişim davranışlarının cinsiyet, medeni durum,
yaş, öğrenim durumu, öğrenci sayısı, hizmet yılı değişkenlerinden bağımsız, okul türü değişkenine bağımlı
olduğu sonucuna ulaşılmıştır olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Okul öncesi öğretmenlerinin oldukça uygun empatik davranımları ile çocuklarla her zaman kurdukları iletişim
davranışı tutumları birbirlerini pozitif anlamda olumlu etkilemektedirler. Okul öncesi öğretmeninin çocuklarla
iletişimi öğretmenlerin empatik davranımlarında daha etkili olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İletişim, empati, okul öncesi eğitim.
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PEDAGOJIK FORMASYON EĞITIMI ÖĞRENCILERININ KOPYA ÇEKMEYE VE DEVAMSIZLIĞA İLIŞKIN GÖRÜŞLERI

Arş. Gör. Orhan Kahya
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Yönetim Teftiş Planlama
Uzm. Ali Yakar
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Programları Ve Öğretim
Uzm. Dr. Halim Sarıcaoğlu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Bu araştırmanın odak noktalarını pedagojik formasyon eğitimi öğrencilerinin kopya çekme ve devamsızlık
davranışları oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı, pedagojik formasyon eğitimi öğrencilerinin kopya
çekmeye ve devamsızlığa ilişkin görüşlerinin ortaya konmasıdır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden durum
çalışması yöntemine uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde pedagojik formasyon eğitimi alan, farklı branşlardan 14
öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel verilerin toplanması amacıyla araştırmacılar tarafından
hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu görüşme formu uzman görüşleri alınarak
hazırlanmış, ısınma sorularından ve öğrencilerin kopya çekme davranışları ile devamsızlık davranışları
hakkındaki sorulardan oluşan bir formdur. Araştırmanın amaçları doğrultusunda toplanan nitel veriler, betimsel
analiz tekniği ile çözümlenerek yorumlanmıştır. Veriler kopya çekme ve devamsızlık temaları adı altında
sınıflandırılmıştır. Kopya çekme teması “tanımsal çağrışım, nedensel boyut, hak, ahlaki ve vicdani boyut, zorunlu
haller ve gerekçe, ders – öğretim elemanı – kopya ilişkisi, pedagojik formasyon eğitimi – eğitim ücreti –
gözetmen – kopya ilişkisi, varsayımsal durumlar”; Devamsızlık teması ise “tanımsal çağrışım, nedensel boyut,
hak ve devamsızlık durumları, zorunlu haller ve gerekçe, ders – öğretim elemanı – devamsızlık ilişkisi, pedagojik
formasyon eğitimi – eğitim ücreti – devamsızlık ilişkisi, varsayımsal durumlar” şeklinde alt temalarla ifade
edilmiştir. Bu sayede pedagojik formasyon eğitimi öğrencilerinin kopya çekme ve devamsızlık konularıyla ilgili
gerçek düşünceleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, pedagojik
formasyon öğrencilerinin kopya çekme davranışı ile ilgili “hak yeme, bilgi hırsızlığı, etiksizlik, kolaycılık, hazıra
konma, emeğe saygısızlık” vb. anlamsal çağrışımlar belirttiği görülmüştür. Çalışmaya katılan pedagojik
formasyon eğitimi öğrencileri devamsızlık konusunda belirttikleri görüşlerinde ise “hak, zorunluluk, kısıtlanma,
diğerlerinden geri kalma, eksik öğrenme” vb. anlamsal çağrışımlar kullanmışlardır. Üzerinde durulan her iki
tema ile ilgili diğer boyutlarda pedagojik formasyon öğrencilerinin farklı ve çeşitli özelliklerde düşünceleri
bulunduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pedagojik formasyon eğitimi, pedagojik formasyon öğrencileri, kopya çekme, devamsızlık.
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İSTENMEYEN EPOSTALARIN TESPITINE YÖNELIK VERI MADENCILIĞININ KULLANIMI

Öğr. Gör. Onur Cömert
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Doç. Dr. Mahmut Hekim
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Öğr. Gör. Kemal Adem
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enformatik Bölümü
Epostalar kurumlar ve işletmeler için vazgeçilmez bir iletişim aracı haline gelmiştir. Bu da reklam içerikli ve bilgi
hırsızlığı amaçlı epostaların gönderimini oldukça yaygın hale getirmiştir. Günümüzde gelen epostaların
yarısından fazlasını bu istenmeyen reklam içerikli epostalar oluşturmaktadır. İstenmeyen epostalar (spam)
kurumlar açısından elektronik depolama alanı sarfiyatına ve bunları incelemek için geçen zaman kayıplarına
neden olmaktadır. Kurumlar ise istenmeyen epostaları tespit edebilmek ve engellemek için ücretli yazılımlara
para harcamaktadırlar. Bu çalışmada istenmeyen epostaların veri madenciliği yöntemleri ile tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Bunun için Paktekno firmasına ait eposta sunucusuna 365 gün boyunca gelen 81.263 adet
epostanın içerik haricindeki bilgileri alınarak bir veri seti oluşturulmuştur. Buradan alınan bilgilerden 11 farklı
özellik çıkarılmış ve bu özellikler iyi bilinen makine öğrenmesi yöntemlerinden biri olan C4.5 karar ağacı ile
eğitilerek sınıflandırma yapılmıştır. Sonuçta eposta sunucusuna gelen istenmeyen epostalar %96.85 gibi bir
doğruluk oranı ile spam olarak tespit edilebilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Spam, eposta, C4. 5, veri madenciliği

TAGUCHI PARAMETRE OPTIMIZASYONUNUN BIR SONLU ELEMANLAR MODELINE UYGULANMASI

Öğr. Gör. Emrah Aydın
Trakya Üniversitesi Mekatronik
Bu çalışmada, tahıl depolama silolarının taşıyıcı direklerinin dayanımına, üç nokta eğme ve burkulma testleri
altında açı, yükseklik, genişlik ve radyüs parametrelerinin etkileri tespit edilmiştir. Deneylerde Taguchi tasarım
tekniği kullanılmış ve 95, 107, 125 derece kesit açısı, 50, 60, 70 mm kesit yüksekliği, 45, 60 ,74 mm tepe
genişliği, 2, 6, 10 mm radyüs parametre değerleri belirlenmiştir. Üretim parametrelerine uygun olarak
deneylerde Taguchi L9 (81) orthogonal dizi seçilmiştir. Bu diziye göre profiller üretilerek sonlu elemanlar
programında modellenmiştir. Türetilen profillere üç nokta eğme ve burkulma testleri uygulanmıştır. Daha sonra
Minitab-16 programından elde edilen üç nokta eğme ve burkulma sonuçları en yüksek en iyi, sinyal/gürültü
(S/N) oranlarına göre parametrelerin etkinlik düzeyleri belirlenmiş ve en etkin seviyelere göre dayanımı en
yüksek geometri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Taguchi yöntemi, optimizasyon, sonlu elemanlar, silo
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ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ ENGELLILERIN ÇALIŞMASINA YÖNELIK TUTUMLARININ İNCELENMESI

Mahmut Yaran

Engellilere yönelik olumsuz bakış açısı, engelli bireylerin üretken ve bağımsız bireyler olarak toplumla
bütünleşmelerinde karşımıza çıkan görünmez engellerden biridir. Engellilere yönelik olumsuz tutumların önüne
geçilmesi, önyargıların kırılması ve ayrımcılığın yapılmaması, dolayısıyla toplumsal hayata ve işgücü piyasasına
verimli, üretken bireyler olarak katılımları önemlidir. Bu bağlamda engelli bireyleri mesleki rehabilitasyon
uygulayarak iş hayatına hazırlayan Ergoterapistler ile işe alımlar konusunda aktif olarak çalışan Endüstri
Mühendislerinin engellilerin çalışmasına karşı tutumları işgücü piyasası ve istihdam için belirleyicidir.
Çalışmamızda Ergoterapi öğrencileri ile Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin engellilerin çalışmasına yönelik
tutumlarını inceledik. Çalışmamıza yaş ortalamaları 21.17±1.45 olan 89’u kız ve 43’ü erkek toplam 132 öğrenci
katıldı. Öğrencilerin 67’si Ergoterapi, 65’i ise Endüstri Mühendisliği öğrencisi idi. Çalışmamızda engellilerin
çalışmasına yönelik tutum ölçeği (EÇYÖT)kullanıldı. EÇYÖT, 1-5 arasında puanlanan 40 sorudan oluşan bir tutum
ölçeğidir. 6,10,21,22,23,25,31 ve 33 numaralı sorular pozitif tutumu, diğerleri negatif tutumu göstermektedir.
Pozitif tutumu gösteren sorular eksi puan olarak hesaplanmaktadır. Toplam puanlamada yüksek puan negatif
tutumu, düşük puan ise pozitif tutumu ifade eder. EÇYÖT toplam puan ortalaması 62.84±13.21 idi. EÇYÖT
toplam puanı ile cinsiyet arasında (p>0.005, r=0.284) ve okunulan bölüm ile EÇYÖT toplam puanı arasında
(p>0.005, r=0.156) anlamlı bir farklılık bulunamadı. Çalışmamız Ergoterapi ve Endüstri Mühendisliği
öğrencilerinin engellilerin çalışmasına yönelik tutumlarının pozitif olduğunu ve aralarında farklılık olmadığını
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Engelli, çalışma, tutum

OMUZ İMPİNGEMENT SENDROMU OLAN BİREYLERDE DİSABİLİTE, UYKU VE YORGUNLUK İLİŞKİSİNİN
İNCELENMESİ

Deniz Erdan Kocamaz
Gamze Ekici
Mahmut Yaran

Bu çalışma omuz impingement sendromu olan bireylerde ağrı ve hareket kısıtlılığı nedeniyle oluşmuş disabilite,
uyku ve yorgunluk düzeyleri ile bu parametrelerin birbiriyle ilişkilerinin incelenmesi amacıyla planlandı.
Çalışmaya toplam 89 unilateral omuz impingement sendromu tanılı birey katıldı. Bireylerin ağrı ve disabilite
durumları Omuz Ağrı ve Disabilite İndeksi (SPADI) ile değerlendirildi. Uyku ve yorgunluk düzeyleri ise Vizüel
Analog Skala (VAS) kullanılarak kaydedildi. Ağrı, disabilite, uyku ve yorgunluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi
incelemek amacıyla Spearman korelasyon analizi yapıldı. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bu çalışmadan elde edilen verilere göre ağrı ortalama skoru 62.33±14.34, ağrı nedeniyle uyku etkilenim düzeyi
ise ortalama 4.58±2.66 olarak belirlendi. Bireylerde omuz ağrısına ve hareket kısıtlılıklarına bağlı olarak
disabilite düzeyi ortalama 64.53±12.75, yorgunluk düzeyleri ise ortalama 5.07±2.17 olarak bulundu. Çalışmaya
dahil edilen bireylerde yorgunluk düzeyi ve disabilite arasında istatistiksel olarak ilişki bulunmazken (p=0.07) ;
ağrı ve disabilite, ağrı ve yorgunluk, ağrı ve uyku, uyku ve disabilite puanları incelendiğinde bu ikili parametreler
arasında pozitif korelasyon bulundu (p=0.01). Kas iskelet sistemi ağrıları arasında sık görülen omuz ağrısı
hastalarda disabilite, fiziksel aktivitenin kısıtlanması ve günlük yaşam aktiviteleri üzerindeki olumsuz etkisi ile
yorgunluk ve uyku sorunlarına neden olabileceği düşünülmektedir. Ağrı ve disabilite, yorgunluk ve uyku
arasındaki kuvvetli ilişki nedeniyle rehabilitasyon programları kapsamında ağrı ile baş etme ve ağrının
rahatlatılmasının önemi büyüktür. Bu konuda daha geniş örneklemlerin dahil edildiği ileri çalışmalara ihtiyaç
vardır.
Anahtar Kelimeler: Omuz impingment sendromu, disabilite, uyku, yorgunluk
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KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL SULAMA YÖNETİMİ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin

Su canlı hayatının vazgeçilmez bir unsurudur. Canlıların ihtiyaç duyduğu su hidrolojik çevrim içerisinde katı sıvı
ve gaz olarak sürekli olarak bulunur ve hal değiştirir. Son yıllarda küresel iklim değişikliği nedeniyle bazı
bölgelerde ısınma ve kuraklık bazı bölgelerde ise yağış ve taşkınlar meydana gelmektedir. KOP (Konya Ovası
Projesi) Bölgesi’nde ise kuraklık gün geçtikçe daha da çok hissedilmektedir.
Kurak ve yarı kurak bir iklime sahip olan KOP Bölgesi’nde sulama, tarımsal üretimin en önemli unsurlarındandır.
KOP Bölgesi, son yıllarda kuraklığın ve dolaysıyla su kaynaklarının azaldığı bir bölgedir. Özellikle tarım alanlarının
fazla olması ve çiftçilerin getirisi yüksek olan sulu tarımı tercih etmeleri su kaynakları üzerindeki baskıyı gün
geçtikçe daha da artırmaktadır. Bununla birlikte, tarımsal suyun toprak-bitki-su ilişkisi çerçevesinde
kullanılmaması ve uygun sulama yönteminin seçilememesi tarımda su israfına sebep olmaktadır. Özellikle
tarımsal sulama programı yapılmadan rastgele ve bilinçsizce yapılan sulamalar bölge su kaynaklarının
sürdürülebilir kullanımını da engellemektedir.
Bu çalışma ile KOP Bölgesi’nde tarımsal suyun tasarruflu kullanımı ve su israfının önüne geçilmesi için yapılması
gerekenler irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, KOP bölgesi, sulama, tarımsal su yönetimi

UNİLATERAL OMUZ İMPİNGEMENT SENDROMU OLAN BİREYLERDE AKTİVİTE KATILIM PROFİLİ, PERFORMANS
VE TATMİN DÜZEYLERİ

Gamze Ekici
Deniz Erdan Kocamaz
Mahmut Yaran

Bu çalışma unilateral omuz impingement sendromu olan bireylerde aktivite katılım profili, aktivite performansı
ve performansa bağlı tatmin düzeylerini incelemek amacıyla planlandı. Çalışmaya 54 kadın, 35 erkek olmak
üzere; toplam 89 unilateral omuz impingement sendromu olan bireyler dahil edildi. Olgular 25-65 yaş aralığında
olup, yaş ortalamaları 42.07±10.00 yıl olarak belirlendi. Olguların kendine bakım, iş ve üretici aktiviteler, boş
zaman aktiviteleri ile ilgili performans ve tatmin düzeylerini belirlemek amacıyla Kanada Aktivite Performans
Ölçümü (COPM) kullanıldı. Bu çalışma kapsamında 89 unilateral omuz impingemet sendromu olan bireyin en
çok zorlandığı aktiviteler arasında kazak giyme ve çıkartma ilk sırada (%23.6) yer almaktaydı. Olgularda sırt
yıkama aktivitesi (%20) ikinci sırada, arka cepten cüzdan alma ve yukarı uzanarak objeleri alma aktiviteleri
üçüncü sırada (%7.9) zorlandıkları aktiviteler olarak kaydedildi. Bu çalışma sonucunda elde edilen verilere göre
unilateral omuz impingement sendromu olan bireylerde performans puanları ortalama 6.64±0.86 olarak,
performansa bağlı tatmin puanları ise ortalama 5.42±0.76 olarak belirlendi. Omuz impingement sendromu
sonucunda bireyin birçok aktivitesinin kısıtlandığı görülmektedir. Bireylerin omuz problemine bağlı aktivite
kısıtlılıkları nedeniyle performans düzeyleri ve performansa bağlı tatmin düzeyleri olumsuz yönde etkilendiği
belirlenmiştir. Omuz eklemi, günlük yaşam aktiviteleri sırasında yoğun olarak kullanılan ana eklemlerden biridir.
Bunun sonucunda tedavi programları içerisine bireyin günlük yaşam sırasında ihtiyaç duyduğu fonksiyonel
aktiviteler dâhil edilmelidir. Bu aktivitelerdeki tatmin ve performans düzeyleri ise rehabilitasyon programlarının
ilerletilmesi sırasında dikkatle değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Omuz impingment sendromu, aktivite katılımı, aktivite performansı, tatmin
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SINAV DÖNEMİNDE KOGNİTİF DURUMLARI VE BAŞAÇIKMA STRATEJİLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Gamze ekici
Mahmut Yaran
Bu çalışma farklı üniversitelerin sağlık bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin sınav dönemi bilişsel
durumları ve zorluklarla başa çıkma stratejileri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla planlandı.
Çalışmaya 265 kız, 80 erkek olmak üzere; toplam 345 sağlık bilimleri fakültesi öğrencisi dahil edildi. Olgular 1828 yaş aralığında olup, yaş ortalamaları 20.85±1.84 yıl olarak belirlendi. Olguların yaş ve cinsiyetlerinin
kaydedilmesinin ardından; dikkat, hafıza ve motor fonksiyon gibi becerileri Bilişsel Durum Ölçeği ile ortaya
koyuldu. Ayrıca karşılaştıkları sorunlarla ya da günlük yaşamla ilgili baş etme becerilerini belirlemek amacıyla
Başaçıkma Stratejisi Ölçeği kullanıldı. Ölçeğe göre öğrencilerde başa çıkma stratejileri 3 başlıkta incelendi.
Bunlardan “Problem Çözme” ve “Sosyal Destek Arama” ile “bilişsel yeterlilik” arasında bir ilişki bulunamazken,
“Kaçınma” parametresinden elde edilen puan ve “bilişsel durum” arasında (r=0.293; p=0.001) istatistiksel bir
anlam ortaya koyulmuştur. Bu çalışma kapsamında öğrencilerin bilişsel durumu ile toplam başa çıkma stratejisi
puanları arasında da (r=0.129; p=0.017) anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Sınav dönemi öğrencilerin daha kaygılı, yoğun, hatta günlük rutinlerinin etkilenebildiği özel bir zaman sürecini
içermektedir. Bu nedenle de bireyin gerçek performansını ortaya koymasını engelleyen bilişsel, duyusal,
davranışsal etkilenim sonucu bireyde gerginlik yaratan hoş olmayan bir duygu durumunu da içerebilir. Çalışma
sonucunda elde edilen sonuçlar ışığında, üniversite öğrencilerinin bilişsel durumu ve zorluklarla başa çıkma
becerileri dikkatle değerlendirilerek gerekli desteğin verilmesi uygun olacaktır. Bu konuda daha geniş ve
homojen grupların dahil edildiği ileri çalışmalara ihtiyaç vardır
Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencisi, sınav dönemi, kognitif durum, başa çıkma stratejileri

SYLVIA PLATH’IN SMITH COLLEGE YILLARI: YAZAR OLMA YOLUNDA TOPLUMSAL CINSIYET ROLLERININ
KISKACINDA

Prof. Dr. Halil Ekşi
Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Smith College yılları, yirminci yüzyılın önde gelen kadın şair, romancı ve kısa öykü yazarlarından biri olan ve
otuzlu yaşlarının başında yaşamına son veren Sylvia Plath’ın hem başarılı bir yazar hem de yetişkin bir kadın
olma yolunda varoluşunu inşası açısından son derece önemli ve pek çok içsel sorgulamaya tanıklık eden bir
dönemdir. Bu çalışmanın amacı yazarın, üniversite dönemindeki toplumsal cinsiyete ilişkin gözlem, tecrübe ve
sorgulamalarını, kişisel anlatıları aracılığıyla incelemektir. Bu amaçla yazarın Smith College yılları sırasında
yazmış olduğu günce ve mektuplar içeriksel olarak çözümlenmiştir. Yapılan incelemelerde Plath’ın kendi
yaşamından hareketle içinde yaşadığı dönemin ruhunu yansıtan “kadın”, “anne” ve “eş” imgelerini eleştirel bir
süzgeçten geçirdiği gözlenmiş; bu değerlendirmelerin kariyer planlarında belirleyici bir rol oynadığı
görülmüştür. Ayrıca çalışmada yazarın, evliliği kadın bir yazarın üretkenliği ve otantik varoluşu açısından neden
handikaplı bir yolculuk olarak gördüğü detaylı bir şekilde ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sylvia Plath, toplumsal cinsiyet, evlilik, annelik, kariyer planı
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BAĞLAMINDA HÜSAMETTİN KÖYÜ (MUDURNU) EKOMÜZESİ’NİN İNCELENMESİ

Abdurrahman Dinç

Günümüzde kitle turizmine alternatif olarak günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak, doğayı keşfetmek ve yeni
kültürleri deneyimlemek, insanlar için daha cazip gelmeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak alternatif turizm
çeşitlerini doğurmuştur. Genel olarak özel ilgi turizmi başlığı altında da toplanabilen turizm çeşitlerinden biri de
ekoturizmdir. Son yıllarda sıkça kullanılmaya başlayan ekoturizm kavramı beraberinde ekoköy ve ekomüze
kavramlarını ortaya çıkarmıştır. Bunun sonucu olarak da Türkiye’de ekoköyler ve ekomüzeler kurulmaya
başlanmıştır.
Turizmin kırsal kesimde uygulama sahası olan ekoköyler her geçen gün yeni misafirleri kendilerine çekmekte ve
bir cazibe merkezi olmaktadır. Avrupa’da 1891 yılında başlayan ekomüze çalışmaları bugün Avrupa genelinde
2000’den fazla ekomüzenin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Türkiye’de ise ekomüze çalışmalarının sadece on yıllık
bir geçmişi olup 2005 yılında Bolu İli’nin Mudurnu İlçesi’ne bağlı Hüsamettin Köyü’nde küçük bir gönüllü grupla
başlamıştır. Türkiye’nin ilk ekomüzesi olma özelliğine sahip bu köy Karadeniz Bölgesi’nin tüm doğallığına ve
güzelliğine sahiptir. Doğasever bir grubun restorasyon çalışmalarıyla başlayan süreç bugün çok daha fazla
ziyaretçi kabul eden ve turistlerin ilgisini çeken merkezlerinden biri haline getirmiştir. Ancak bu ekomüzenin
yeni nesillere bırakılabilmesi adına sürdürülebilirlik çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Doğal kaynakların hızlı
ve bilinçsizce tükenilmeye başlamasıyla bozulan ekolojik dengenin insan yaşamındaki olumsuz etkileri,
sürdürülebilir bir ortak yaşamın oluşturulmasını gündeme getirmiştir. Bu çalışmada Türkiye’de henüz çok yeni
olan ekololji temelli turizm çalışmaların sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir turizm bağlamında değerlendirilmeye
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, ekoköy, ekomüze, hüsamettin köyü
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TANZİMAT SONRASI OSMANLI AYDINLARININ KİMLİK SORUNU

Fethi Nas

Tanzimat Reformları, Osmanlı tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini oluşturmaktadır. Osmanlı devleti
ile toplumunu etkileyen bir takım tarihsel olaylardan sonra yeni reformların hayata geçirilmesinin zorunlu
olduğu düşünülmeye başlanmıştır. Siyasetçi ve aydınlar bu reformlar ile ilgili farklı fikirler ileri sürmüşlerdir.
Bazıları Osmanlı devletinin Batı karşısındaki konumu güçlendirmek ve ilerlemesini sağlamak amacıyla Batı’nın
model alınmasını savunmuştur. Bazıları ise demokrasi, özgürlük ve parlamento gibi Batılı kavramlara İslami
kaynaklarda karşılıklar bulmaya çalışmıştır. Bu durum dönemin koşulları içerisinde aydınların yaşadığı kimlik
karmaşasını göstermektedir.
19.yy’da Batı’da yükselen değerleri arasında yer alan milliyetçilik ve anayasalcılık-meşrutiyet gibi idealler
Osmanlı modernistleri arasında yayılmaya başlamıştır. Fakat bu gelişme, bünyesindepek çok etnik, dinsel ve
dilsel cemaatleri barındıran Osmanlı devletinde uygulanmak istenilen köklü reformların etkisini azaltmış ve
çözüm yerine daha derin sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Batı’da ortaya çıkan bazı fikirler ise
Osmanlı aydınlarını çeşitli biçimlerde etkilemiştir. Bundan dolayı batılı tarzda eğitim süreçlerinden geçen ve
batılı yaşam tarzını savunan bazı aydınlar, toplumun karşı karşıya geldiği sorunların uzağında kalmışlardır. Bir
diğer yandan da muhafazakar aydınlar ise geçmişte yaşayan İslami devletlere nostaljik bir özlem duymuşlardır.
Bununla birlikte geçmişe duyulan söz konusu nostaljik özlemin yoğunluğu aydınlar arasında eşit değildir.
Örneğin Türk kökenli aydınlar atalarının askeri ve idari başarılarına vurgu yapmıştır. Bu arada Arap kökenli
aydınlar da atalarının İslam kültür ve medeniyetine katkılarını gündemlerine almışlardır. Söz konusu nostaljiler
arasındaki farklılık Osmanlı aydınları arasında siyasi ve ideolojik tartışmaların, kimlik ve aidiyet sorunlarının
yaşanmasına neden olmuştur.
Çalışmada Arap ve Türk kökenli Osmanlı aydınlarının Tanzimat Reformları sonrasında yaşadıkları kimlik sorunları
ile savundukları siyasal yaklaşımlar birlikte ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tanzimat reformları, milliyetçilik, kimlik sorunu.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL ADALET ALGILARI

Prof. Dr. Hilmi Demirkaya
Orhan Ünal

Sosyal bilgiler dersinin ana amaçlarından birisi kendisine ve topluma faydalı bireyler yetiştirmektir. Bu dersi
verecek olan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal adalet kavramına nasıl baktıklarının belirlenmesi büyük
önem taşımaktadır. Bu çalışma toplum içinde birey olarak yaşama bilincini, farklılıklara saygılı olabilmeyi ve
eşitlik gibi oldukça önem taşıyan konuları öğretecek olan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal adalet
kavramından ne anladıklarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal
adalet algılarının belirlenmesine yönelik bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya Akdeniz
Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 50 öğretmen adayı katılmıştır.
Verilerin analizi sonucunda öğretmen adaylarının sosyal adalet algılarında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, öğretmen adayı, sosyal adalet, algı
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FRIEDRICH CHRISTIAN ZAUNER’S DAS ENDE DER EWIGKEIT AS A REGIONAL NOVEL

Seval Erdoğan
Prof. Dr. Fatih Tepebaşılı

The concept of Heimatroman (regional novel) which can be translated into turkish as Memleket Romanı is one
of the literary genres of Heimatliteratur (regional literature) which has come up in the 19. century. The word
Heimat can be used in a narrow or a broad sense. In the broad sense it means fatherland or homeland and in
the narrow sense it has meanings such as hometown or the place where a person was born and raised.
Regional novel is the upper-genre of some novel types like village novel (Dorfroman), farmer novel
(Bauernroman), mountain novel (Bergroman).
Friedrich Christian Zauner is one of the most important authors of the contemporary Austrian literature. Most
of his novels are about his fatherland. Das Ende der Ewigkeit which is the subject of this study consists of four
volumes with different titles and they are published between the years 1992-1996. In the novel the historical
events in Austria between the years 1900-1938 are described through a small village named Thal. People living
in the rural areas and their world are transferred to the readers in detail. The aim of this study is to analyze and
discuss the mentioned novel of Zauner as a regional novel.
Key Words: Contemporary austrian literature, friedrich christian zauner, regional novel

KIRŞEHIR ÖRNEĞİ ÜZERİNDE ARAZI KULLANIMI DEĞİŞİM ANALİZİ

Arş. Gör. Dilek Ferudun
Ahi Evran Üniversitesi Fiziki Coğrafya
Şehirsel gelişim planlarının sürdürülebilir nitelikte olması arazi kullanımları ile doğrudan ilişkili bir konudur.
Dünyada arazi kullanımları ve bunların planlanması, zamansal gelişiminin izlenmesi giderek daha çok önem
verilen konular içerisinde yer almaktadır. Çünkü arazi kullanımın mevcut durumunun ve zamansal değişiminin,
değişimin eğiliminin doğru tespit edilmesi, planların daha verimli yapılmasını ve bu planların sürdürülebilirliğini
kolaylaştırmaktadır. Avrupa'da 1800'lü yıllarda şehirsel planlama ve sonrasında arazi kullanım planlarının
başladığı ve zaman içerisinde geliştirildiği görülmektedir. Türkiye'de ise 1950'li yıllarda Menderes hükümeti
döneminde İstanbul'da yapılan planlamaların daha sonra başka şehirlere yayıldığı görülmektedir. Kırşehir,
Türkiye'nin merkezinde karasal iklimin hakim olduğu ve daha çok tahıl tarımına uygun toprakların yer aldığı bir
lokasyonda yer almaktadır. Gerek toprakların verim düzeyine göre tarımsal planlarının oluşturulması gerekse
boş ve bitki örtüsünün bulunmadığı arazilerden kullanım açısından optimum düzeyde faydalanılması açısından;
arazi kullanım haritalarının detaylı oluşturulması, zamansal değişiminin tespit edilmesi, kullanım eğilimlerinin ne
kadar verimli olduğunun analiz edilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı Kırşehir'de arazi
kullanımını zamansal ölçekte incelemek ve kullanım eğilimlerini tespit etmektir. Şehirde arazi kullanım
dağılımına bakıldığında büyük bir alanın tarıma uygun olduğu, yerleşmelerin toplam kullanım yüzdesi içerisinde
çok az bir bölümü kapladığı, yine sanayinin çok küçük bir alanda yer aldığı, bitki örtüsünün tahrip edildiği
görülmektedir. Çalışmada elde edilen sonuçlar; tarımda daha çok gelir elde edilen bitkilerin ekilip, dikilmesi
gerektiği, boş ve bitki örtüsünden yoksun alanların ise yenilebilir enerji kaynakları için ayrılabileceği ya da farklı
alanlarda değerlendirilebileceğidir.
Anahtar Kelimeler: Arazi Kullanımı, zamansal değişim analizi, Kırşehir
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ANTALYA-ELMALI ARASI YAYLACILIK FAALIYETINE İLIŞKIN ALGILAR

Prof. Dr. Hilmi Demirkaya
Rahime Canan Ateş

Son yıllarda rekreasyon amaçlı yaylacılık faaliyetleri büyük bir önem kazanmıştır. Bu tür yaylacılık faaliyetine
çoğunlukla rekreasyon amaçlı olarak gidilen yayla yöresinden büyük şehirlere göçetmiş insanlar katılmaktadır.
Bu çalışma Antalya'da yaşayan ve yaz aylarında Elmalı'ya yönelik rekreasyon amaçlı yaylacılık faaliyetine katılan
bireylerin yaylacılığa ilişkin algıları ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmaya toplam 10 kişi katılmıştır.
Katılımcılara yarı yapılandırılmış görüşme formu yoluyla sorular sorulmuştur. Görüşme yoluyla elde edilen
veriler içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Analiz sonucunda nitel kategoriler elde edilmiştir. Bulgular ilgili
literatür bağlamında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yaylacılık, elmalı, göç, mevsimlik göç

ONLİNE ÖLÇME ARAÇLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İsa Gündoğmuş
MEB
Yrd. Doç. Dr. Hatice Değirmenci Gündoğmuş
Aksaray Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
Günümüzde bilim ve teknolojide meydana gelen hızlı ilerlemeler bilgisayarların ve internetin öğrenme öğretme
sürecine girmesine neden olmuştur. Hızla gelişen bilgisayar ve internet teknolojisi ile birlikte eğitimde ölçme ve
değerlendirmede kullanılan sınav ortamları artık fiziksel ortamdan sanal ortama aktarılabilmekte ve online
ölçme araçları konusunu gündeme getirmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı; öğretmenlerin bakış
açısıyla online ölçme araçları ve online ölçme araçlarının sınıflarda kullanılmasını incelemektir. Araştırma nitel
araştırma yaklaşımı doğrultusunda yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu derslerinde bilgi ve iletişim
teknolojilerini aktif olarak kullanan 25 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmanın amacı
doğrultusunda açık uçlu sorulardan oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formları ile toplanmıştır. Elde
edilen veriler belirlenen temalar çerçevesinde düzenlenerek içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada
elde edilen bulgular online ölçme araçlarının neler olduğuna ve online ölçme araçlarının sınıfta kullanımına
ilişkin öğretmenlerin görüşlerini belirtmiştir.
Anahtar Kelimeler: Online ölçme aracı, öğretmen, nitel araştırma
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SENSOR TEKNOLOJILERINDE MALZEME: AIN İNCE FILMLER

Sinem Çevik

Birçok malzeme ve parçanın servis sırasında incelenmesinde NDT tekniklerinden Ultrasonik testi ön plana
çıkmaktadır. Bu cihazların sahip olduğu prob malzemelerinin yüksek sıcaklık servis şartlarında çalışabilmesi
gerekmektedir. Fakat bu şartları sağlayabilen yüksek sıcaklık piezoelektrik malzemelerine kolayca erişmek
mümkün değildir. Alüminyum nitrür polikristalin seramik filmlerin bilinen bir Küri noktası yoktur. Kuvarsa
benzer, yapısal olarak piezoelektriktirler. AlN ultrasonik dönüştürücüler 1100°C’ nin üzerinde ki sıcaklıklarda
çalışabilirler. Bu ince filmler yüksek frekanslı ultrasonik dönüştürücüler için aday malzemelerdir. Çünkü çok ince
filmleri kolaylıkla biriktirilebilmektedirler. AlN III-V bileşik yarı iletken malzemesi olarak kararlı bir kristal (SPKSıkı pakatlenmiş kristal) yapıya sahiptir. AlN gibi bileşik yarı iletken malzemelerinin termodinamiksel olarak
kararlı yapıları wurtzite yapısıdır. Bazı özel durumlarda çinko sülfür yapısında da büyüyebilirler. Fakat
piezoelektrik özelliğini wurtzite olarak kristalleştiklerinde kazanırlar. Akustik dalga cihazlarının oluşturulmasında
AlN ince filmlerin yönlenme durumu, filmin kalınlığı ve piezoelektrik özelliği önem kazanmaktadır.
Bu araştırmada yüksek sıcaklık piezoelectrik malzemeler özellikle AlN ince filmler, bunların uygulama alanları,
özellikleri ve bu malzemelerin gelecek teknolojilerde ki yeri incelenmiştir. AlN ince film biriktirilmesi ile ilgili
yapılan bir çalışma ile konu örneklendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sensörler, AlN ince filmler, film biriktirme

AHMET YILMAZ BOYUNAĞA’NIN TARİHİ ROMANLARINDA MEKÂN ANLAYIŞI

Ali Polat

Türk ve İslam tarihi üzerine 12 tarihî roman kaleme alan Ahmet Yılmaz Boyunağa, Türk ve İslam coğrafyasında 8.
yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında meydana gelen olayları tarihî romanlarında işler. Eserlerinin meydan bulduğu
mekânlar, İslam coğrafyasında bulunan mekânlardır. Boyunağa, Türk İslam ülküsünü eserlerinde vermeye
çalışır. Tarihî romanlarında olaylar genel olarak açık mekânda cereyan eder. Roman kahramanları cihat anlayışı
ile gerek Müslüman coğrafyasını kâfirlere karşı korumak ve gerekse yeni mekânlar kazanmak için savaşırlar.
Böylece yeni mekânlar kazanma arzusu eserlerde görülür. Kahramanlar bunu yaparken Allah rızasını gözetir. Bu
bildiride Ahmet Yılmaz Boyunağa’nın tarihî romanlarında açık ve kapalı mekânların konusu incelenmiş ve
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ahmet yılmaz boyunağa, tarihî roman, türk ve islam kültürü, mekân
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NİĞDE İLİNİN İDARİ COĞRAFYA ANALİZİ

Yasin Duran
Yrd. Doç. Dr. Caner Aladağ
Doç. Dr. Tahsin Tapur
Ülke arazisinin sistemli bir şekilde kontrolü ve kamu hizmetlerinin gereklerine bağlı olarak verimli bir şekilde
yürütülmesi ile ilgili faaliyetler bütünü olan idari coğrafya, devletlerin coğrafî mekânının daha iyi anlaşılmasında
büyük önem arz etmektedir. Bunun yanında sosyo-ekonomik yapının incelenmesinde ve gerçekçi plânlamalar
için mevcut idari yapı ve bu yapıya bağlı olarak ortaya çıkan özelliklerin bilinmesi gerekmektedir. Coğrafî olarak
İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak Bölümündeki Niğde ili, Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına
göre TR7 Orta Anadolu Düzey-I Bölgesi, TR71 Kırıkkale Düzey-II Bölgesinde yer almaktadır. Niğde ili, ulusal ve
uluslararası yollar üzerinde bulunması, patates ve elma üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer alması ve alternatif
turizm kaynaklarının varlığı ile dikkat çekmektedir. Türkiye’nin mülkî idari taksimatında en büyük idari
bölgelerini iller oluşturmaktadır. Niğde ili, 7.234 km2 yüzölçümü ile ülkemiz illeri arasında 46. sırada yer
almaktadır.TR7 Orta Anadolu Düzey-I Bölgesinde ise Sivas (28.164 km2), Kayseri (16.970 km2), Yozgat (13.690
km2), Aksaray’dan (7.659 km2) sonra 5. sırada bulunmaktadır. 2015 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi nüfus
verilerine göre 346.114 nüfusa sahip olan Niğde ili, nüfus miktarı bakımından 54. sıradadır. Niğde ilinde hâli
hazırda 1 il merkezi, 5 ilçe merkezi, 23 belde belediyesi olmak üzere 29 kentsel idari alan ve 132 köy idari alanı
bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Niğde, idari coğrafya, mülki idare taksimatı, idari yapı

2011-YGS COĞRAFYA SORULARININ MADDE GÜÇLÜĞÜ VE KAVRAM YANILGISI YÖNÜNDEN ANALİZİ

Yrd. Doç. Dr. Caner Aladağ
Yasin Duran
Bu çalışma, 2011 yılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sistemi, (ÖSYM) Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS)
sorulan coğrafya sorularının, sınıf düzeyi, kazanım ilişkisi, içerik ve güçlük seviyeleri yönünden değerlendirmek
amacıyla yapılmıştır. Araştırmada ÖSYM tarafından hazırlanıp 2011 yılında YGS sınavında uygulanan coğrafya
soruları hazır test materyali olarak kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören
34 öğrenciden oluşmaktadır. Sorular madde güçlüğü açısından analiz edilmiş ve öğrencilerin kavram yanılgıları
tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca soruların dağılışının ortaöğretim coğrafya dersi öğretim programı, öğrenme
alanlarına göre dağılımı ve hangi becerileri ölçmeye çalıştığı üzerinde durulmuştur. Elde edilen sonuçlar
değerlendirildiğinde, 2011-YGS/SOS testindeki coğrafya soruları madde güçlüğüne göre üç kategoride
toplanmıştır. Zorluk derecesi yüksek olmayan, orta düzeyde zor olanlar ve zorluk derecesi yüksek olan sorular
olduğu gözlenmektedir. 2011-YGS/SOS testindeki coğrafya soruları coğrafya dersi öğretim programına uygun
olarak hazırlanmıştır. Üniversite sınavlarında adaylara yöneltilen coğrafya soruları; bu bilimin dağılış, sebepsonuç ve ilgi gibi temel ilkeleri gözeterek adayların coğrafî beceri ve uygulamaları, yorumlayabilmelerine
dayanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Coğrafya eğitimi, coğrafya dersi öğretim programı, madde güçlüğü, kavram yanılgısı.
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PLASTİK SANATLARDA TOPLUMSAL CİNSİYETE YÖNELİK BEDEN ALGISINDA ŞİDDETİN SURETLERİ

Doç. Dr. Orhan Cebrailoğlu

Tarihsel süreç açısından bakıldığı zaman her alanda olduğu gibi sanat alanında da toplumsal değişimlere paralel
olarak 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra sanatçılar üretimlerine eylemsel boyutu da katmış ve bedenlerini
sanat nesnesi olarak kullanmaya başlamıştır. 1960 sonrası sanat hareketleri, politik, ekonomik ve toplumsal
dönüşümler/değişimler ışığında şekillenir. Köklerini Dada, Sürrealizim ve hatta Jackson Pollock’un aksiyon
resimlerinde bulabileceğimiz Performans Sanatında kimlik, ırk, din ve cinsiyet gibi çeşitli toplumsal konular hem
görünür hale gelir hem de bu konulara yönelik önyargılar sanatçılar tarafından sorgulanır. Bu yaklaşımla insan
bedeni sanatın konusu olmaktan çıkarak sanatın icra alanı hatta sanatın malzemesi haline gelir. 1960 sonrası
teknolojik, ekonomik ve toplumsal gelişmeler/değişmeler sanata kitlesel üretimlerin kitlesel tüketimlere
dönüştüğü bir dünya sunmaktadır. Geleneksel tüm kalıpların yıkılmaya çalışıldığı bir dönem içerisinde kadın
toplumun ona çizdiği sınırların dışına çıkarak kendi imgesini hatta kendi hayatını yaratır konuma gelmektedir.
Pop sanatın kadına biçilen geleneksel kalıpları yıkarak tüketim nesnesine dönüştürdüğü kadın imgesinin yanı
sıra Feminist sanat hareketleri de kadın imgesinin sanatta temsil edilme sorununa dair çözümlemeler ile ortaya
koyar. 19.yüzyıldan beri toplumda birey olabilme savaşı veren kadın sanatçılar kendilerine yönelik ataerkil
bakışın eleştirisini yine kendi bedenleri üzerinden yapabilmek gibi etkili bir söylemi performans sanatı sayesinde
keşfetmişlerdir. 20. yüzyılda gelişen toplumsal/siyasal politikalar kadının sanatsal alanda da özne olarak ön
plana çıkmasını sağlamanın yanı sıra sanat politikaları içerisinde de kadına yer açmıştır. Böylece plastik
sanatlarda cinsiyete yönelik kadın bedeni hem sanatçı kimliği ile hem de sanatsal gündemi belirleyen bir kavram
olarak karşımıza çıkmaktadır. Dönemin sanatçıları, kadın imgesinin metalaşması, popüler kültür ve medyanın
kadını kullanış tarzı ve kadının toplumlar üzerinde cinsiyete yönelik bir unsur biçiminde öne çıkarılması
karşısında bu kalıpları değiştirmeye odaklanan sanatsal ve politik anlayışı benimser. Kadın sanatçıların
üretimlerindeki konuların genel sorgulamaları bu toplumsal ve geleneksel algı kodlarını değiştirmeye yönelik
çabaları kapsar. Kadının bir imge olarak var olabilmesinin ötesinde kendi imgesini yaratan kadın sanatçıların
varlığına uzanan bu süreçte ortaya çıkan beden kavramı, bir tabu olarak değiştirilemezlik unsurundan
uzaklaşarak ve acı kavramını hiçe sayarak neredeyse bedensel şiddetin kıyısında/ötesinde toplumsal
kollektifitenin değişebilirlik hatta evrimleşebilirlik özelliğini kullanarak kadına yüklenen toplumsal cinsiyet
rollerini tekrar tekrar sorgular.
Bu araştırmada kapsamında plastik sanatlarda toplumsal cinsiyete yönelik beden algısı dönemsel olarak
sanatçıların üretimleri üzerinden araştırılacaktır. Feminizm kuramından yola çıkışla, performans sanatının
öncesi ve performans sanatına giden yolda body art (vücut sanatı) ile kesişen arayışlar/sanatçı manifestoları
araştırılacak ve çağdaş sanatlar alanında beden algısında tarihe tanıklık eden zaman zaman sınırları/sınırsızlıkları
tartışılan performanslardan bahsedilecektir.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş sanat, çağdaş sanatta kadın, performans sanatı, feminist sanat, vücut sanatı
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ISIL iŞLEM UYGULANMIŞ BAZI AĞAÇ MALZEMELERDE YAPIŞMA DiRENCiNiN BELiRLENMESi

Öğr. Gör. Mehmet Yüksel
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Öğr. Gör. Mehmet Emin Ergün
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksek Okulu
Bu çalışmada, bazı ağaç malzemelerin D4 tutkalı ile yapışma performanslarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
maksatla iroko, maun (Swietenia spp.) ve sarıçam (Pinus sylvestris L.) odunları kullanılarak hazırlanan örnekler
D4 tutkalı ile BS EN 204’e göre uyulmuş ve BS EN 205’e göre yapışma dirençleri belirlenmiştir. Sonuç olarak; ısıl
işleme tabi tutulan örneklerde ısıl işleme tabi tutulmayan örneklerine göre liflere paralel yapışma direnci
genellikle düşermüştür. En yüksek değer ısıl işleme tabi tutulmayan iroko örneklerinde elde edilirken (0.6690
N/mm²), en düşük değer ise ısıl işleme tabi tutulmayan maun örneklerinde (0.01340 N/mm²) elde edilmiştir.
Buna göre ısıl işlem uygulanmış iroko ve sarıçam ağaç malzemelerinin, PVAc- D4 tutkalı ile yapıştırılmasında
maun odununa göre daha iyi sonuçlar verebilir.
Anahtar Kelimeler: Liflere paralel yapışma direnci, ağaç malzeme, ısıl işlem, PVAc-D4

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ ALAN ÖZ-YETERLİK ALGILARI İLE EMPATİK
BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yrd. Doç. Dr. Kâmile Özer Aytekin
Bu araştırmanın amacı, Okul Öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek alan öz-yeterlik algıları ile
empatik becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu çalışma tarama modellidir. Öğretmen adaylarının
öğretmenlik mesleği alan öz-yeterlik algılarının ölçümü için araştırmacı tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Alan
Öz-Yeterlik Algısı Formu” ile yine araştırmacı tarafından geliştirilen “Empatik Beceri Formu, Necmettin Erbakan
Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümünde öğrenim görmekte olan
öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Verilerin analizi ile birlikte elde edilen sonuçlar ile öğretmen adaylarının
alan öz-yeterlikleri ile empatik becerilerinin geliştirilmesi için yapılacaklara tavsiye niteliğindedir.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi öğretmen adayları, öz-yeterlik algısı, empatik beceri
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GÖRÜNTÜ İŞLEME İLE PET ŞİŞELERİN SINIFLANDIRILMASI VE TOPLAM HACMİN BULUNMASI

Öğr. Gör. İnayet Hakkı Çizmeci
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi MYO Bilgisayar Programcılığı
Günümüzde teknolojik gelişmelerin ilerlemesiyle teknoloji kullanımı artmıştır. Bu teknolojik gelişmeler görüntü
işleme teknikleri ile en üst seviyelere çıktığı söylenebilir. Görüntü işleme teknikleri hayatımızın her alanında bize
yardımcı olabilmektedir. Bu çalışmada görüntü işleme teknikleri kullanılarak pet şişelerin boyutlarına göre
sınıflandırılması ve toplam hacmin bulunması amacıyla yöntem önerilmiştir. Önerilen yöntem, objelerin
tespitini gerçekleştirebilmek için önce resmi 2 boyutlu hale getirmiş ve daha sonra tamamen binary hale
dönüştürmüştür. Böylece pet şişelerin tespiti sağlanmıştır. Şişelerimiz 1,5 lt, 0,5 lt, ve 0,33lt olarak
sınıflandırılarak tespit edilmektedir. Görüntüde tespit edilen şişeleri toplam hacmini hesaplayarak kullanıcıya
kolaylık sağlayabilmektedir. Yapılan çalışmalarda doğru ışık açısını yakaladığımızda tüm şişe değerlerinin doğru
olarak hesaplandığı görülmektedir. Bu sistem, sanayi alanında şişelerin sınıflandırılmasında kolaylık
sağlayacaktır ve toplam hacim ile lojistik açısından araçların taşıyabileceği yük miktarlarına göre şişelerin
taşınması sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Görüntü işleme, sınıflandırma, lojistik

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM AĞI EBA’NIN MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ

Doç. Dr. Mehmet Serkan Umuzdaş
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Ahmet Hakan Baş
Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Lisesi
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bilişim ağı olarak hizmet etmekte olan (EBA) Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanan, 2012 yılından itibaren FATİH projesi kapsamında
öğretmenlerin ve öğrencilerin ihtiyaç duydukları ders materyallerini çevrimiçi sunan bir sosyal eğitim
platformudur. Bu platform sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikleri öğrenci ve öğretmenler arası
paylaşıma olanak sağlarken aynı zamanda kendini belli aralıklarda güncellendiği bilgisi yer almaktadır. EBA bilgi
teknolojileri araçlarını kullanarak eğitimcilerin etkili materyal kullanımına faydalı olması; öğretmen ve
öğrencilerin ürettikleri içerikleri sunma imkânı sağlaması amaçlanmıştır. Bu çalışmada, EBA platformunda var
olan müzik dersleri dokümanlarının incelenerek çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, EBA
platformunu üzerinden müzik derslerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlaması açısından önem
taşımaktadır. Araştırmanın bulgularına göre diğer derslerle karşılaştırıldığında oldukça sınırlı sayıda yer alan
Müzik dersi ile ilgili dokümanlar dikkat çekmektedir. Platformun müzik dersi sokağı isimli bir uygulaması da
bulunmaktadır. EBA içeriğindeki video görüntüleri, ses kayıtları, müzik uygulamaları, e-dergi ve e-kitaplar
incelenmiş; müzik materyallerin sayısının diğer branşlara göre daha az olduğu gözlemlenmiştir. Eğitimcilerin bu
konuda kapsamlı bir şekilde çalışarak oluşturacakları yeni müzik materyallerini EBA’da paylaşması sonucu bu
platformun müzik eğitimindeki etkisinin artacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda, çalışmada yeni dokümanlar
hazırlanarak sunulması planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: EBa, müzik dersi, müzik eğitimi
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ANADOLU GÜZEL SANATLAR LISELERI ÖĞRENCILERININ KARIYER GELIŞIMINDE AILENIN ETKISI TOKAT
ANADOLU GÜZEL SANATLAR LISESI ÖRNEĞI

Doç. Dr. Mehmet Serkan Umuzdaş
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı
Ahmet Hakan Baş
Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Lisesi
Kariyer, bireyin hayatında ulaşmak istediği amaçlarına yönelik edindiği beceri, bilgi, tutum ve davranışlarını
ifade eden, bu süreçteki bütün eğitim, öğrenme ve çalışma deneyimlerini ve bu süreçte geliştirmiş olduğu
ilişkileri içeren, bireyin değişimi ve gelişimi ile şekillenen devamlı bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Kişinin
kariyer sürecindeki çevresel faktörlerin etkisi büyüktür. Aile ise bu çevresel faktörlerin başında gelen en önemli
unsurdur. Bu araştırmada, ülkemizdeki mesleki eğitim veren kurumlardan biri olan Güzel Sanatlar Liseleri’nde
öğrenim görmekte olan öğrencilerin kariyer gelişimleri, kariyer planlamasında en önemli etkiye sahip
bileşenlerden aile etkisi, aile ile olan ilişkiler, aile beklentileri, tercih nedenleri tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Ülkemizde önemi giderek artan Güzel Sanatlar Liseleri’ndeki öğrencilerin kariyer gelişimlerinde aile etkisi ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında Tokat Anadolu Güzel
Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü’nde öğrenim gören 41’i erkek 31’i kız olmak üzere 71 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmada araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ile Akın, A., Usta, F., ve Satici, S. A.
tarafından Türkçeye uyarlanan “Kariyer Gelişiminde Aile Etkisi’’ veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.
Araştırmanın sonuçlarına göre; Tüm boyutlarda cinsiyet, annenin eğitim durumu, anne iş durumu, ilköğretim
başarı ve meslek lisesi tercih değişkenlerine göre anlamlı farklılık bulunamamıştır. Ancak babanın eğitim
durumu, babanın iş durumu, ailenin gelir durumu ve aile ile ilişki değişkenleri ile bilgisel destek boyutu arasında
anlamlı farklılık bulunmuştur. Ailedeki birey sayısı değişkeni ile tüm boyutlar arasında anlamlı farklılık vardır.
Anahtar Kelimeler: Anadolu güzel sanatlar lisesi, kariyer, aile
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ANNELERİN BEBEK BESLENMESİ İLE İLGİLİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI

Doç. Dr. Nurcan Yabancı Ayhan
Ankara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik
Arş. Gör Hacı Ömer Yılmaz
Ankara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik
Arş. Gör Nida Tokaç Er
Ankara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik
Büyüme, gelişme ve hastalıklardan korunmak için bebeğin ilk altı ay boyunca tek başına anne sütüyle
beslenmesi, günümüzde herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Ülkemizde bebeklere tek başına anne sütü
verilmesi yaygınlaşmasına rağmen, ek besinlere zamanında başlama ile ilgili hatalı davranışlar yaygındır. Bu
çalışma annelerin bebek beslenmesi ile ilgili tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla planlanmış ve
yürütülmüştür. Yöntem: Çalışma, Ankara’da bir devlet hastanesinin çocuk polikliniğine başvuran ve çalışmaya
katılmayı kabul eden 375 anne ile tamamlanmıştır. Annelere araştırmacılar tarafından hazırlanan bebek
beslenmesi ile ilgili soruların yer aldığı bir anket uygulanmış, polikliniğe getirdikleri çocuklarının anne sütü alma
süreleri, ek besinlere başlama zamanları ve bebek beslenmesi ile ilgili tutum ve davranışları sorgulanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan annelerin yaş ortalaması 29.52±5.99 (18 – 44) yıldır. Ortalama toplam gebelik sayısı
2. ±1.26, yaşayan çocuk sayısı 1.90 ± 1.02 olan annelerin %35.5’i lise, %18.4’ü üniversite mezunudur. Çocukların
doğum ağırlıkları ve boy uzunlukları sorgulandığında erkek bebeklerin 3410.0 ± 608.41 g ve 48.15 ± 4.58 cm, kız
bebeklerin ise 3330.0 ± 540.57 g ve 48.71±4.22 cm olduğu saptanmıştır. Tek başına anne sütü verme süresi
erkek bebekler için 4.79±1.76 (0-8) ay, kız bebeklerde ise 4.86±1.83 (0-7) aydır. Anne sütü almayan bebeklere
ilk besin olarak anne sütü vermeme nedenleri annenin sütünün olmaması, bebeğin emmemesi ve bebeğin
doymaması olarak beyan edilmiştir. Sonuç: Anne sütünün tek başına verilmesi ülkemizde yaygın bir uygulama
iken, ek besinlere başlama zamanları tam olarak bilinmemektedir. Bu konuda başta diyetisyenler olmak üzere
sağlık çalışanlarının anne adayları ve anneleri bilgilendirmeleri gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: anne sütü, ek besin, bebek beslenmesi

BOSNALI BİR ŞAİR: MAKSADÎ

Prof. Dr. Orhan Yavuz
Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Gülmez

Türk milleti fethederek yurt edindikleri yeni memleketlerde ilk iş olarak imar faaliyetlerine başlamıştır.
Buralarda yapmış oldukları camiler, medreseler, tekkeler, mektepler, kaleler, hanlar, hamamlar, köprüler imar
faaliyetlerinin başında gelir. İşte XIV. yüzyıldan itibaren Rumeli’yi ve Balkanları vatan edinen Türkler, buralarda
da sözü edilen imar işlerini yürütmüşler ve birçok sanat eseri vücuda getirmişlerdir. Meydana getirilen bu
eserlerin sayıları oldukça fazladır.
XIV. yüzyıldan itibaren Türk hâkimiyeti altına giren Avrupa’nın güney-doğusundaki bu bölgede, sözünü ettiğimiz
imar işlerinin yanında edebî faaliyetlerin de olduğu bir gerçektir. Başta Üsküp, Bosna, Manastır, Filibe, Sofya,
Serez ve Belgrat olmak üzere birçok yerleşim yerinde edebî çevrelerin oluşturulduğu görülmektedir. Böyle
olunca da bu edebî çevrelerde yüzlerce şairin yetiştiği bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte Balkanlarda
yetişen şairlerden biri de Kemâlât adlı bir eser vücuda getiren ve ilk defa bu eserinden bizim bahsedeceğimiz
Maksadî’dir. Biz bu bildiride hem Maksadî’yi hem de onun kaleme aldığı Kemâlât adlı eseri bütün yönleriyle
tanıtacağız.
Anahtar Kelimeler: Maksadî, kemâlât, bosna, eski anadolu Türkçesi
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KÜMELENMENİN TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ

Öğr. Gör. Ergin Temel
Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Erbaa Meslek Yüksekokulu İşletme
Prof. Dr. Fatih Coşkun Ertaş
Gazi Osmanpaşa Üniversitesi İİBF İşletme
Bu çalışmada, işletmelere rekabet edebilirlik, inovasyon, verimlilik sağlayan ve bölgesel kalkınmada etkili olan
kümelenmenin ülkemizdeki gelişimi incelenmiştir. Küreselleşme ile oluşan ulusal ve uluslararası rekabet,
işletmelere yeni yöntemler ve teknikler geliştirmeyi zorunlu hale getirmiştir. Porter’ın 1990 yılında yapmış
olduğu ulusların rekabet üstünlüğü adlı çalışmasında ortaya koyduğu Kümelenme yaklaşımı, işletmelerin
rekabet etmede kullanacakları yeni yöntem olarak kabul görmüştür. Kümelenme, aynı sektörde faaliyet
gösteren, aralarında işbirliği ve aynı zamanda rekabet olan işletmelerin, onlara mal/hizmet sunan tedarikçilerin,
ilgili kurumsal yapıların aynı coğrafi bölgede yoğunlaşmaları şeklinde ifade edilmektedir. Kümelenme olgusu;
rekabet edilebilirliğin yanında inovasyon, verimlilik ve bölgesel kalkınma sürecine hız kazandırmasıyla tüm
dünyada devlet politikası haline gelmiştir. Kümelenmede, geliştirilen küme yönetişim modelleri, çeşitli güncel
teşvik mekanizmaları, yönlendirici kurumlar ve içerisinde yoğun olarak barındırdığı üniversite-sanayi işbirliğiyle
yapısal bir boyut kazanmıştır. Bu gün dünyada 75’den fazla ülkede kümelenme çalışması yapılmakta, değişik
sektör ve bölgelerde binlerce kümelenme uygulaması yürütülmektedir. Ülkemizde kümelenme çalışmaları 1999
yılında Porter’ın yönlendirmesi ile oluşturulan Orta Doğu Rekabet Stratejileri Merkezi ve Türkiye Özel
Sektörünün katkılarıyla kurulan CAT platformuyla başlamış, 9. Kalkınma planında kümelenmenin
desteklenmesini içermesiyle geometrik şekilde artış göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Kümelenme, bölgesel kalkınma, rekabet edilebilirlik

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNİN KURUMLARININ MEVCUT FİZİKSEL ÇEVRE KALİTESİNE İLİŞKİN
DEĞERLENDİRMELERİ

Dr. Figen Güleş
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Öğrenme her yerde oluşabilir, ancak eğitim sistemleri tarafından aranan olumlu öğrenme çıktıları, kaliteli
öğrenme ortamlarında oluşur. Öğrenme çevresi, fiziksel, psiko-sosyal ve hizmet sunumu unsurlarını
içermektedir. Tüm bu unsurlara ilişkin kalitenin öğrenme üzerinde dolaylı bir etkisi vardır. Dolayısıyla öğrenme
ortamında kalite sağlamaya yönelik girişimler etkin bir öğrenim sunmak için büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışmanın temel amacı okul öncesi eğitim öğretmen ve yöneticilerinin okullarının fiziksel çevre kalitesine
yönelik mevcut durum ile ilgili değerlendirmelerini belirlemektir.
Araştırmada genel tarama modeli kullanılmış olup, çalışma örneklemini, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne
bağlı Meram, Selçuklu ve Karatay merkez ilçelerin de bulunan toplam 15 bağımsız resmi ve özel okul öncesi
eğitim kurumları oluşturmaktadır. Bu kurumlardan 51 öğretmen ve 15 yönetici çalışmaya dahil olmuştur.
Fiziksel çevre standartları bağlamında eğitmenlerin okullarındaki mevcut durumlarına ilişkin yapmış oldukları
değerlendirmeler, fiziksel çevre standartları konusunda özellikle iyileştirme yapılması gereken alanları ortaya
çıkarmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında fiziksel çevre standartları bağlamında mevcut duruma ilişkin
yetersizliklerin iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitimde kalite standartları, okul öncesi eğitimde fiziksel çevre
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FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN 9. SINIF FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

Fatih Gürbüz
Bu araştırmanın amacı, fizik dersi öğretmenlerinin 9. sınıf fizik öğretim programı hakkındaki görüş ve
önerilerinin alınarak, programdaki eksik ya da düzeltilmesi gerekli olan noktaların tespit edilmesidir. Çalışmada
nitel araştırma yaklaşımı kullanılmış ve amaçlı örnekleme yolu izlenmiştir. Araştırma, Türkiye’nin Doğu
Karadeniz Bölgesinde bulunan bir ilindeki dört farklı lisede görev yapmakta olan ve 9. sınıf fizik derslerini
yürütmekte olan 7 fizik öğretmeni ile yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak; fizik öğretmenlerinin
9. sınıf fizik öğretim programına yönelik görüş ve önerilerinin belirlenmesi ve programdaki eksik ya da
düzeltilmesi gerekli olan noktaların tespit edilmesi için yarı-yapılandırılmış mülakatlar kullanılmıştır.
Araştırmacının katılımcılarla yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmeler, ses kayıt cihazıyla, katılımcıların onayı
alınarak kaydedilmiştir. Görüşmelerden sonra kaydedilen veriler, metne dönüştürülmüştür. Daha sonra
metinler katılımcılara verilerek, kayıtların yanlışsız ve eksiksiz olduğunun doğrulanması ve bu yolla verilerin
güvenirliği sağlanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yönteminden faydalanılmıştır. Verilerin analizi sonucu
elde edilen bulguların sonuçlarına bakıldığında araştırmaya katılan öğretmenlerin 9. sınıf fizik dersi öğretim
programın amaçlarına, içeriğine, programın uygulanması esnasında uygulanacak olan yöntem ve tekniklere,
program içerisinde kullanılan ölçme ve değerlendirmeye yönelik olumlu ve olumsuz eleştirilerde bulundukları
gözlenmiştir. Ayrıca araştırmaya katılan öğretmenler Fizik Öğretim Programının 9. Sınıf basamağına yönelik
olarak; programın geliştirilmesine ve alan yazına katkı sağlayacak önerilerde de bulunmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: Fizik öğretim programı, fizik öğretmeni, görüş ve öneriler

HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN YAŞAYAN ÖRNEĞİ: PROF. DR. NECMETTİN TOZLU

Fatih Gürbüz

Bu çalışmanın amacı; hayat boyu öğrenme hakkında eğitim ve felsefe alanında birçok eseri ve çalışmaları
bulunan Prof. Dr. Necmettin TOZLU’nun görüş, düşünce ve önerilerini ortaya koymaktır. Araştırma, özel durum
çalışması yöntemi ile yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak; Prof. Dr. Necmettin TOZLU’nun hayat
boyu öğrenme hakkındaki görüş, düşünce ve önerilerinin elde edilebilmesi için yarı-yapılandırılmış röportaj
kullanılmıştır. Röportajdan elde edilen veriler, betimsel analiz yapılarak yorumlanmıştır. Araştırma, eğitim ve
felsefe alanının duayenlerinden biri olan ve ülkemizin birçok üniversitesinde akademisyenlik yapmış olan Prof.
Dr. Necmettin TOZLU ile yürütülmüştür. Araştırmacının katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmeler, ses
kayıt cihazıyla, katılımcının onayı alınarak kaydedilmiştir. Görüşmelerden sonra kaydedilen veriler, metne
dönüştürülmüştür. Daha sonra metinler katılımcıya verilerek, kayıtların yanlışsız ve eksiksiz olduğunun
doğrulanması istenmiştir. Bu yolla verilerin güvenirliği sağlanmıştır. Veriler çalışmada aynen olduğu gibi
aktarılarak betimsel analiz yapılmıştır. Verilerin analizi sonucu elde edilen bulguların sonuçlarına bakıldığında
hayatını eğitime ve bilime adayan Prof. Dr. Necmettin TOZLU’nun hayat boyu öğrenmeyle ilgili kendi
hayatından kesitler sunduğu, günün şartlarındaki eğitim sistemi hakkındaki görüşlerini aktararak günümüzdeki
eğitim sistemiyle kıyasladığı, hayat boyu öğrenmeyi yeniden tanımladığı, hayat boyu öğrenmeyi kendi hayatında
ne kadar tatbik edebildiği hakkında bilgiler vererek, alan yazına birçok katkı sağlayacak fikirler sunduğu
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Necmettin tozlu, hayat boyu öğrenme, röportaj
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SORGULAMAYA DAYALI LABORATUAR UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK
BAŞARISINA ETKİSİ

Fatih Gürbüz

Bu çalışmanın amacı, sorgulamaya dayalı laboratuar uygulamalarının fen bilimleri öğretmen adaylarının genel
fizik laboratuarı 3 dersindeki akademik başarılarına olan etkisini incelemektir. Bu çalışma, bir eylem
araştırmasıdır. Çalışmanın örneklemini, Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan bir üniversitede,
İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı 2. sınıfta öğrenim görmekte olan 32 öğretmen adayı
oluşturmuştur. Öğretmen adayları rastgele seçim yöntemiyle iki gruba ayrılmıştır. 16 katılımcıdan oluşan birinci
grupta deneyler sorgulamaya dayalı laboratuar uygulamalarıyla yürütülürken yine 16 katılımcıdan oluşan ikinci
grupta deneyler gösterip yaptırma yöntemiyle yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak 25 sorudan
oluşan Fizik Başarı Testi kullanılmıştır. Fizik Başarı Testi her iki gruba da hem ön-test, hem de son-test olarak
uygulanmıştır. Ön-test verilerinin analizinde gruplar arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür. Ancak
son-test verilerinin analizinde deneylerin sorgulamaya dayalı laboratuar uygulamalarıyla yürütülen gruptaki
öğretmen adaylarının, deneylerin gösterip yaptırma yöntemiyle yapıldığı gruptaki öğretmen adaylarından daha
başarılı olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Fizik laboratuarı, sorgulamaya dayalı laboratuar uygulamaları, gösterip yaptırma

İÇ MEKAN TASARIMINDA GEÇMİŞ VE TARİHİN SOYUTLANMASI: BERLİN YAHUDİ MÜZESİ ÖRNEĞİ

Adem Varol

İç mekanlar, kullanıcı ile tasarımcısı arasındaki en iyi iletişim aracıdır. Mesajını anlaşılır bir dille anlatabilen
tasarımcı, kullanıcı açısından akılda kalabilir mekanları tasarlamış olmaktadır. Tasarımcı, özellikle toplumsal ve
kültürel değerler ile olayların anlatılmak istendiği mekanlarda, mekanı soyutlayarak sorunu kolayca
anlatabilmektedir. Savaşlar, gelenekler, inançlar, mitoslar gibi diğer toplumsal ve kültürel olguları biçimlendiren
tasarımcı; farklı toplum ile kültürün olgularını da sentezleyerek soyutlama yoluna gidebilmektedir. Bu
bağlamda; bu çalışmada, Yahudi ve Alman toplumlarının sahip olduğu değerlerin soyutlandığı ve biçimlendiği
Berlin Yahudi Müzesi örneği, görsel ve sözel literatür taramasıyla örneklenmektedir. Müze içerisinde yer alan
sanatsal çalışmaların da mekanla birlikte soyutlandığı bu örnekte, ele alınan kavram ve imgeler irdelenmektedir.
Çalışma kapsamında; kavram ile imge terimleri farklı anlam ve işlevlerde kullanılmaktadır. Bu çalışmada
amaçlanan; soyutlama düzeyinin sanatta olduğu gibi tasarımda da varlık gösterdiğini vurgulamaktır. Diğer bir
amaç ise; tasarımcı ile tasarımcı adayları açısından, soyutlama düzeyinin önemine ve farkına varılmasına
sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: iç mekan, soyutlama, kavramlaştırma, semantik
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LISE ÖĞRENCILERİNİN 15 TEMMUZ DARBE KALKIŞMASINDA OLUŞAN DARBE VE DARBECİLER KAVRAMINA
İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELERİ

Doç. Dr. Mustafa Uslu
Osman Okumuşoğlu
Bu araştırma, lise öğrencilerinin (N=261)15 Temmuz Darbe Kalkışmasında Oluşan Darbe ve Darbeciler
Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeleri(metaforlar) incelendi. Bu amaç için katılımcılara “Darbeciler
...... gibidir, çünkü......... “ ibaresi tamamlandırıldı. Veriler, nitel (içerik analizi) veri çözümleme teknikleri
kullanılarak analiz edildi. Araştırmanın bulgularına göre, lise öğrencilerinin darbe ve darbeciler kavramına ilişkin
63 geçerli metafor üretti ve bu metaforlar ortak özellikleri bakımından 8 farklı kavramsal kategoride toplandı.
Kavramsal kategoriler lise öğrencilerinin yaşı, cinsiyet ve sınıf düzeyi bakımından önemli derecede farklılık
gösterdi. Metaforlar lise öğrencilerinin belli siyasi ve demokratik rejim olgularına ilişkin sahip oldukları kişisel
algılarını anlamada güçlü bir araştırma aracı olarak kullanılabilir. Anahtar Sözcükler: Lise öğrencileri, darbe ve
darbeciler kavramına ilişkin zihinsel imgeler(metafor), yaş, cinsiyet ve sınıf düzeyine dayalı farklılıklar, olgubilim
çalışması.
Anahtar Kelimeler: Lise öğrencileri, darbe ve darbeciler kavramına ilişkin zihinsel imgeler (metafor), yaş,
cinsiyet ve sınıf düzeyine dayalı farklılıklar

HARRAN ÜNIVERSITESI OSMANBEY KAMPÜSÜ ATIKSULARININ ARITILMASI

Prof. Dr. Sinan Uyanık
Harran Üniversitesi Müh. Fak. Çevre Müh. Bölümü Çevre Mühendisliği
Arş. Gör. Ayşe Cebe
Harran Üniversitesi Müh. Fak. Çevre Müh. Bölümü Çevre Mühendisliği
Üniversitemiz Osmanbey Kampüsünde oluşan atıksuların arıtılması amacıyla kampüse klasik ve modern arıtma
alternatiflerinden oluşan beş farklı arıtma yöntemini içeren bir entegre arıtma tesisi kurulmuştur. Tesiste birçok
noktada debi, pH, çözünmüş oksijen ve bulanıklık gibi verimi belirleyen önemli parametrelerin online olarak
ölçülüp, tek bir noktadan görülebileceği bir otomatik kontrol sistemi bulunmaktadır. Ölçümlerden elde edilen
verilerin bilimsel çalışmalarda kullanılması hedeflenmektedir. Proje ile; Osmanbey Kampüsü atıksularının
arıtılması, derslerde teorisi anlatılan arıtma yöntemleri üzerinde, öğrencilerin kampüs içerisinde pratik
yapabileceği bir imkânın sağlanması, bölgedeki yerel yöneticilerin tesise ziyaretinin sağlanarak arıtma
sistemlerinin çalışması ve nasıl yapıldığının yerinde gösterilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca ülkemizde yeni
uygulanmaya başlanan arıtma alternatiflerinin (Yüzey Akışlı Yapay Sulak Alan ve Bardenpho), klasik yöntemlerle
(Aktif Çamur, Damlatmalı Filtre ve Stabilizasyon Havuzu) karşılaştırılabileceği bir araştırma sahası oluşturulup,
bu uygulama ve araştırma merkezinde arıtma tesisinin parametreleri değiştirilerek birçok araştırma yapma
şansının yakalanması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Atıksu arıtımı, arıtma sistemleri, harran üniversitesi osmanbey kampüsü
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TÜRKÇE YAZIM KURALLARINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI: YAZIM KILAVUZU ÖRNEĞI

Mesut BULUT

Cumhuriyet Dönemi’nden günümüze yazım kuralları ile ilgili sorunlar özellikle yazım kılavuzlarında belirgin
şekilde kendini göstermiştir. Yazım, toplumun uyduğu, uyguladığı ortak yazım biçiminin adıdır. Harf
İnkılâbı’ndan günümüze kadar sürekli olarak yazım kılavuzlarında tartışmalar ve beraberinde yazım kurallarında
değişiklikler yaşanmıştır. Bu değişiklikler dilde ve yazımda istikrarsızlığa neden olmuştur. Bu durum Türkçe
eğitiminde olumsuz bir durum olarak kendini göstermektedir. Yazım kuralları ile ilgili yaşanan birtakım
sorunların belirlenmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik birtakım bilimsel öneriler getirilmesi hedeflenen bu
çalışmada nitel araştırma yaklaşımında özel durum çalışması benimsenmiştir. Araştırma, Doğu Karadeniz
Bölgesindeki bir üniversitenin Türkçe öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 20 öğrenci ile yürütülmüştür.
Çalışmada veri toplama aracı olarak mülakatlar kullanılmıştır. Mülakatlar sonucunda eldeedilen veriler,
görüşmeler katılımcının onayı alınarak kaydedilmiş, sonra içerik analizi yöntemi bağlamında metne çevrilmiş
tam ve eksiksiz olduğu, güvenirliği sağlanıp katılımcılar tarafından teyit edildikten sonra ses kayıtları imha
edilmiştir. Mülakatlardan elde edilen veriler içerik analizi yapılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda
öğrenciler; yazım kurallarının okul ortamında ve sadece Türkçe derslerinde ele alındığını, onun haricinde yazım
kültürü oluşması için gerekli olan hassasiyetin öğretmenleri arasında ve toplumda önemsenmediğini, özellikle I.
kademe sınıf öğretmenleri ve Türkçe öğretmenlerinin bu konuda önemli rol oynadıklarını belirtmişlerdir. Yazım
kılavuzu konusunda ise sürekli olarak kuralların değişmesi nedeniyle yazım kurallarında kavram kargaşasının
yaşandığı, Türk Dil Kurumu ve eğitimciler tarafından zamanında önlem alınmamasının, özelikle sosyal medyada
gerek mesaj gerek yazı yazarken gereken titizliğin gösterilmemesi ve bazı öğretim üyeleri hariç sınav kâğıtlarının
değerlendirilmesinde genelde yazım kurallarına önem verilmemesinin öğrenciler üzerinde olumsuz bir durum
teşkil ettiği görülmüştür. Dilde birliğin temel taşlarından biri de yazımda birlik olduğundan, özellikle sosyal
medyada Türkçenin yanlış kullanımı konusuna hassasiyetle yaklaşılmalı, yazım kılavuzu veya yazım kurallarında
farklılıkların veya aykırılıkların oluşmasına zemin hazırlanmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Yazım, yazım kılavuzu, sorun, öneriler
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PEDAGOJIK FORMASYON EĞITIMI ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ NOKTALAMA İŞARETLERI VE YAZIM
KURALLARI İLE İLGILI GÖRÜŞLERI VE BU KURALLARI UYGULAYABILME DÜZEYLERI

Mesut BULUT

Bu araştırmanın temel amacı; duygu ve düşüncelerin etkili, doğru bir şekilde aktarılmasını sağlayan, kavram
kargaşasını ortadan kaldıran ve öğretmenlik meslek bilgisi bağlamında bütün branşlardaki öğretmenler için
önem arz eden noktalama işaretleri ve yazım kurallarının, pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen
adaylarının bu konudaki görüşlerini ve dilin kurallarını uygulama düzeylerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.
Araştırma, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bir üniversitede pedagojik formasyon eğitimi alan 20 öğretmen
adayıyla yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı kullanılarak, amaçlı örneklem yolu seçilmiştir.
Öğretmen adaylarıyla yapılan yüz yüze görüşmeler kayıt cihazıyla veriler kayıt altına alınmak suretiyle verilerin
tam ve objektif bir şekilde olduğu ortaya konarak, katılımcıların da onayı alınarak araştırmanın güvenirliği
sağlanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda noktalama
işaretleri ve yazım kuralları konusunda öğretmen adaylarının I. Kademeden üniversite öğrenimine kadar dil ile
ilgili birtakım dersler almalarına rağmen sıkıntılar çektikleri, kavram kargaşası yaşadıkları, özellikle uzaktan
eğitim mezunu öğretmen adayları başta olmak üzere örgün öğretim gören öğretmen adaylarınında da genel
anlamda yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde üniversitelerde zorunlu olan Türk Dili derslerinin pek
yararlı olmadığı, formalite dersler kategorisinde yer aldığı görüşleriyle tespit edilmiştir. Yapılan araştırma
sonucunda öğretmen adaylarının noktalama işaretleri ve yazım kuralları konusundaki eksikliklerin giderilmesi
konusunda üniversite öğrenimi süresince lisans kademesine kadar geçen her aşamada genel anlamda dil
eğitimi, özelde yazım kurallarına hassasiyetle yaklaşılması ve dilde birliğin temelini oluşturan yazımda birlik için
bu kurallara toplum ve birey olarak önem verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Noktalama işaretleri, yazım kuralları, pedagojik formasyon, öğretmen adayları

TÜMÖR HÜCRELERINDE TRANSMEMBRAN PROTEINLERININ KAYBI İLE SAĞKALIM ARASINDAKI İLİŞKİ

Tuba Dilay Unal

Hücreler arası bağlantıları sağlayan claudinlerin de aralarında bulunduğu transmembran proteinleri hücreler
arası madde iletiminde önemli roller oynamaktadır. Bu yapısal proteinler uzun yıllardır pek çok çalışmaya konu
olmuştur. Transmembran proteinlerinin yapısındaki bozulmanın tümör oluşumunda, tümörün invazyon ve
metastaz kabiliyeti kazanmasında da rol oynayabileceği ortaya konmuştur. Bu çalışmada mesane tümörlerinde
bir transmembran proteinin olan claudinin expresyonu ile hastaların sağkalımı arasında bir ilişki olup olmadığı
değerlendirilmiştir.
Çalışma grubumuzda 31 adet invaziv, 17 adet noninvaziv urotelyal karsinom yer almaktaydı. Seçilen tümör
bloklar Claudin1, 3 ve 4 ile boyandı. Kontrol grubu ile karşılaştırılarak bu lezyonlardaki boyanma şiddetleri
değerlendirildi. Ayrıca hastaların 5 yıllık sağkalımları ile boyanma şiddetleri arasında bir ilişki olup olmadığı da
incelendi. Beş yıllık izlemde invaziv tümör grubundaki hastaların %61.2’sinin, noninvaziv tümörlü hastaların da
%35.2’sinin hayatını kaybettiği görüldü. Bu hastalarda özellikle Claudin 4 ekspresyonunun diğer hastalardan ve
kontrol grubundan daha az olması anlamlıydı. Diğer proteinlerin ekspresyonu ile sağkalım arasında anlamlı bir
ilişki bulunamadı. Transmembran proteinlerinden olan Claudin 4’ün tümör hücrelerindeki ekspresyon kaybı
azalmış sağkalımın bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Claudin 1 ve 3’ün sağkalım ile ilişkisi gösterilememiştir.
Anahtar Kelimeler: Transmembran proteini, ürotelyal karsinom, sağkalım
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PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK DİLİ VE EDEBIYATI EĞİTİMİ
HAKKINDAKI GÖRÜŞLERİ

Mesut BULUT

Bu araştırmanın temel amacı, pedagojik formasyon eğitimi alan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu öğrencilerin pedagojik formasyon eğitimi ve bu bağlamda özel öğretim
yöntemleri dersi ve Uzaktan Eğitim Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi hakkındaki görüşlerinin tespit edilmesidir.
Araştırma, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bir üniversitede, pedagojik formasyon eğitimi sertifika
programına devam etmekte olan Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun 20 öğretmen
adayı ile yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak mülakatlar kullanılmıştır. Mülakatlar sonucunda
elde edilen veriler görüşmeler katılımcının onayı alınarak kaydedilmiş, sonra içerik analizi yöntemi bağlamında
metne çevrilmiş tam ve eksiksiz olduğu, güvenirliği sağlanıp katılımcılar tarafından teyit edildikten sonra ses
kayıtları imha edilmiştir. Mülakatlardan elde edilen veriler içerik analizi yapılarak yorumlanmıştır. Araştırma
sonucunda öğretmen adayları, pedagojik formasyon eğitiminin kendileri açısından eksikliklerini gidermelerinde
oldukça faydalı olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminde özellikle uygulama konusunda
öğretmen adaylarının sıkıntı çektikleri, ders kitaplarının yoğun olarak teorik bilgilerle dolu olduğu, test odaklı
sınav sisteminin öğretmen adaylarının yazılı ve sözlü anlatım becerilerinin geliştirilmesinde eksik kaldığı,
pedagojik formasyon eğitimi sonunda öğretmenlik yöntem ve tekniklerini, etkili ve verimli ders işlemeyi
öğrendikleri, uygulama yapma imkânına kavuştukları yapılan araştırmada tespit edilmiş ve bu bağlamda
sorunlara yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, pedagojik formasyon, türk dili ve edebiyatı eğitimi, özel öğretim Yöntemleri.

OKUL ÖNCESI ÖĞRETMENLERININ ÖĞRETME VE ÖĞRENME ANLAYIŞLARININ İNCELENMESI: SAKARYA İL
ÖRNEĞI

Özlem Aslan Bağcı

İçinde bulunduğumuz çağ hız ve haz çağı olarak nitelendirilmektedir. Bu çağda öğretmenlerin öğretme ve
öğrenme anlayışları eğitim için daha fazla önem arz etmektedir. Çünkü bir öğretmenin benimsediği öğretme ve
öğrenme anlayışı geleceğe yön vermektedir. Bu kapsamda eğitimin ilk basamağı olan okul öncesi eğitimde
görev yapan okul öncesi öğretmenlerin öğretme ve öğrenme anlayışlarını incelemek amaçlanmıştır. Bu çalışma
Sakarya ilinde 2015-2016 öğretim yılında okul öncesi kurumlarda görev yapan öğretmenler ile yürütülmüş olup
veriler Aypay (2011) tarafından Türkiye uyarlaması yapılan Öğretme ve Öğrenme Anlayışları Ölçeği ile
toplanmıştır. Toplanan veriler analiz aşamasındadır. Elde edilecek olan bulgular ve sonuçlar doğrultusunda da
araştırma sonunda bazı önerilere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme ve öğretme anlayışı, okul öncesi öğretmen, öğretme ve öğrenme
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YÖRÜK KÜLTÜRÜNDE HASTALIKLAR-TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE ADLANDIRMALARI (ANAMUR ÖRNEĞİ)

Gönül Erdem Nas

Yörük-Türkmen aşiretlerinin Türkiye’nin iç ve güney kesimlerinde yoğun biçimde yaşadığı bilinse de bazı
aşiretler zaman içinde birçok yöreye yayılmışlardır. Bunlardan bir tanesi de Anamur’da yaşayan Yörük
aşiretleridir. Anamur yöresinde yaşayan Yörük aşiretlerinin kültürü ise yörenin coğrafi özelliklerinden ötürü
özgün değerini büyük ölçüde korumuştur. Yörük yaşam biçiminin temel özelliği olan yayla göçü, günümüzde
tamamen terk edilmiş olmasına rağmen yerleşik hayata geçen Yörük aşiret mensuplarının çoğunun yaylayla
bağlantısı hâlâ devam etmektedir. Kültürel değerlerinin büyük bir kısmını koruyan Anamur Yörükleri, ağız
özellikleri ve çeşitli adlandırmalar bakımından ilgi çekici bir nitelik taşımaktadırlar. Anamur nüfusunun
tamamına yakınını Sarıkeçili, Tekeli ve Bahşiş Yörükleri oluşturmaktadır yanı sıra şehir merkezini belirli
mahallelerinde Abdalların da yaşadığı bilinmektedir. Çalışmada Anamur şehir merkezi ile merkeze bağlı köylere
gidilerek yaş ortalaması yüksek, çoğu eğitim almamış genel olarak kültürün ve dilin taşıyıcısı olduğu bilinen
kadınlarla görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmış ve daha sonra araştırmacı
tarafından incelenmiştir. Özellikle ulaşım imkanlarının yeterince gelişmemiş olduğu yakın bir geçmişe kadar
Anamur ve çevresinde “halk hekimliği”nin Yörükler arasında yaygın olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Özellikle
hayvancılığın yoğun biçimde yapıldığı Yörük kültüründe hastalanan hayvanların tedavisi ile ilgili olarak özgün
olduğu düşünülen yöntem ve teknikler vardır. Ayrıca tedavi yöntem ve tekniklerine verilen çeşitli isimlerin
Türkiye Türkçesinde bulunmadığı ya da bulunduğu halde farklı anlamlar taşıyan birçok adlandırmaları olduğu
tespit edilmiştir.
Çalışmada toplanan veriler hem halk kültürü birikimi bakımından hem de çalışmanın temelini oluşturan dil-ağız
özellikleri bakımından önem taşımaktadır. Kültürel mirasın, modern toplumun getirdiği teknolojik gelişme ile
bağlantılı olarak bozulmaya uğraması veya yeni nesillerce benimsenmeyişi söz konusu kültürel mirasın yok olma
tehlikesini beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı çalışmanın bu kültürel mirasın ve ağız özelliklerinin
korunmasına bir katkı sağlayacağı ümit edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yörük, hastalık, tedavi yöntemleri, ağız, adlandırma.
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PREDICTABILITY OF PROBLEM SOLVING SKILL BY INTEGRITY FEELING AND SPOUSE SUPPORT IN THE FAMILY

Fehmi Turan
Yrd. Doç. Dr. S.Barbaros YALÇIN
Necmettin Erbakan Üniversitesi

In this study, whether feeling of family integrity, spouse support predicts problem solving skills or not has been
analyzed. The study group consists of 292 women and 271 men, totally 563 married people, residing in Konya.
In the study group, “Personal Information Form” in order to obtain personal data of married people, “Family
Integrity Feeling Scale” in order to determine family integrity points, “ Spouse Support Scale” in order to show
spouse support points and “Problem Solving in Marriages” in order to state points of problem solving in
marriages have been employed. In analysis of data, correlation and multiple regressions stepwise have been
used. Data has been tested on .05 relevance level.
According to research results, it has been found out that there is a negative correlation between manageability,
which is one of the lower dimensions of family integrity scale of married people, and problem solving skills in
marriages; there is a meaningful negative correlation between financial aid and information support lower
dimension of family integrity of married people, spouse support of married people and problem solving skills in
marriages; there is meaningful negative correlation between lower dimension of spouse support scale
(financial aid and information, social interest, appraisal, emotional) and problem solving skills in marriages; and
social interest support, meaningful extent of family integrity feeling, financial aid and information support and
manageability lower dimension of family integrity feeling has been found to be an important predictive of
problem solving skills in marriages.
Key Words: problem solving in marriages, spouse support and family integrity feeling

ÇOCUK GELIŞIMI PROGRAMI ÖĞRENCILERININ KAYNAŞTIRMA KAVRAMINA YÖNELIK GELIŞTIRMIŞ
OLDUKLARI METAFORLAR

Özlem Aslan Bağcı

Okul Öncesi Eğitimde kaynaştırma önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaynaştırma eğitimi
yetersizliği olan bireylerin akranlarıyla birlikte eğitim almasıdır. Kaynaştırma eğitimi okul öncesi eğitim
kurumlarında da uygulanmaktadır. Nitel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırmada, 2013-2104
öğretim yılı Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören Çocuk Gelişimi
programı öğrencilerinin metafor kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforlar analiz edilmiştir. Araştırmanın
verileri araştırmacı tarafından hazırlanan ve “Kaynaştırma ………… gibidir, çünkü ………………. dir.” cümlesini
içeren formlar ile toplanmıştır. Verilerin analiz edilmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Toplam 50
öğrenciye uygulanmış fakat 40 farklı öğrencinin metaforları dikkate alınmıştır. Bu metaforlar sebepleri dikkate
alınarak temalandırılmıştır. Verilerin analizi devam etmektedir. Elde edilecek olan sonuçlar doğrultusunda,
araştırmanın sonunda bazı önerilere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kaynaştırma, metafor, çocuk gelişimi
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TURİZM ACENTELERİ PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYENİN SOSYOEKONOMİK SORUNLARININ 2015- 2016
MANAVGAT TURİZMİNE ETKİLERİ

Yl. Lis. Öğrencisi Murat Mustafa Ak
Süleyman Demirel Üniversitesi Coğrafya

Türkiye’deki turizmin gelişimi incelendiğinde; son 35 yıllık süreçte ülke turizminin büyük bir gelişme kaydettiği
görülmektedir. Bununla birlikte ülkemizde farklı zamanlarda meydana gelen doğal afetler, terör olayları, siyasal
ya da ekonomik temelli krizler, turizmi olumsuz yönde etkilemiştir. Ülkemizde son yıllarda yaşanan, politik
belirsizlikler, terör olayları ve Rus uçak krizi temelli sorunlar sosyal ve ekonomik olumsuzlukları beraberinde
getirmiştir. Netice itibariyle ekonomik bir sektör olan turizm bahsi geçen durumlardan etkilenmiştir. Bu
çalışmada 2015- 2016 yılları arasında ülkemizde meydana gelen sosyoekonomik sorunların, turizme etkileri
Manavgat ölçeğinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın yapımında nitel araştırma yöntemleri
uygulanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni çerçevesinde araştırmanın süreci,
veri toplama yöntemi, örneklem grubu ve veri analiz yöntemleri belirlenmiştir. Araştırmaya örneklem olarak
turizm acenteleri seçilmiştir. Verilerin elde edilmesinde görüşme yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme
formları turizm acente müdürlerine uygulanmıştır. Görüşmelerden sonra her bir görüşme sorusu tema olarak
kabul edilmiş, kategorik analizle görüşmeden elde edilen veriler karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar sonucunda
betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleriyle bulgular, neden sonuç ilişkisi içerisinde tümevarımsal yaklaşımla
oluşturulmuştur. Ülkemizde bahsi geçen yıllarda meydana gelen politik belirsizlikler, terör olayları ve Rus uçak
krizi ana sebepleri çerçevesinde Manavgat turizminin derinden etkilendiği görülmüştür. Bu sorunlar, ülkeye
gelen turist etnik yapısının değişmesi, turist sayısının azalması, döviz girdisinin azalması, işsizliğin artması
şeklinde Manavgat turizmine yansımıştır. Manavgat ekonomisi için turizmin en önemli sektör olduğu
düşünülürse, bu sorunların çözümü için hızlı adımlar atılması gerektiği düşünülmektedir. Bunun için ülkemizin
turizm politikası daha yapıcı olmalıdır. Bunun yanında terörle mücadele ve güvenlik hususları ise hızla çözülerek
Türk turizmi yurt dışında iyi şekilde tanıtılmalı ve pazarlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Manavgat, turizm, turizm acentesi, kriz, terör

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM AMAÇLARI VE SOSYAL MEDYA
HAKKINDAKI GÖRÜŞLERİ

Özlem Aslan Bağcı
Hakkı Babğcı
Günümüzde teknolojinin ve internetin gelişmesiyle insanların birbirleriyle iletişime geçme yöntemleri sürekli
olarak değişime uğramaktadır. Özellikle de eğitim ortamlarında bulunan öğrenciler bu iletişim yöntemlerini
sıklıkla kullanmaktadırlar. Sosyal medya özellikle de üniversite öğrencileri arasında en çok kullanılan iletişim
kurma yöntemlerinden biridir. Yapılan bazı çalışmalarda öğrencilerin sosyal medya araçlarını sadece birbirleriyle
iletişim kurmak amacıyla değil aynı zamanda bilgi paylaşımı, birbirleriyle işbirliği sağlamak, kendi aralarında
özellikle ders bilgilerinin paylaşmak amacıyla da kullandıkları görülmektedir. Eğitimin ilk kademesi olan okul
öncesi eğitimde görev yapmakta olan eğitimcilerin de sosyal medyayı ne amaçla kullandıklarının bilinmesi önem
arz etmektedir. Yapılan bu çalışma ile okul öncesi eğitim kurumlarında eğitimci olarak görev yapan çocuk
gelişimi programı öğrencilerinin sosyal medya kullanım amaçları ve sosyal medya hakkındaki görüşleri
incelenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 2016-2017 öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Veriler
araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bir görüşme formu niteliği taşıyan veri toplama aracı ile
toplanmıştır. Toplanan veriler analiz aşamasındadır. Elde edilecek olan bulgular ve sonuçlar doğrultusunda da
araştırma sonunda bazı önerilere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, sosyal medya kullanım amacı, çocuk gelişimi
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CASPAR DAVID FRIEDRICH VE ROMANTİK YAKLAŞIMA DAİR BİR MEKÂN ANALİZİ

Arş. Gör. Dr. Aylin Beyoğlu
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim - İş Eğitimi
Alman Romantik sanatçılar arasında yer alan Caspar Davıd Friedrich, “Erkek ve Kadın Mehtabı Seyrediyor” isimli
eserinde, erkek ve kadın figürünü onlar için ulaşılması zor gibi görünen bir dış mekân ile birlikte resmetmiştir.
Eserinde figürleri arkadan betimleyen sanatçı, figürlerle birlikte gizemli bir doğa görünümü yaratarak izleyiciyi
düşündürmek istemiştir. Doğanın şaşırtıcı gücü ve hüzün sanatçının koyu değerlerin derinliklerinde hayal ürünü
bir eser yaratmasına sebebiyet vermiştir. Bu araştırmada, Caspar Davıd Friedrich’in, “Erkek ve Kadın Mehtabı
Seyrediyor” isimli eserinin mekân analizi araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Betimsel tarama modeli
ile gerçekleştirilen araştırmada, sanatçı Caspar Davıd Friedrich, sanatçının “Erkek ve Kadın Mehtabı Seyrediyor”
isimli eseri ve sanatçının eserleri ile içerisinde yer aldığı Romantizm akımı, akım sanatçılarının eserleri ve
dönemin diğer sanat akımları ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Caspar Davıd Friedrich’in, “Erkek ve Kadın
Mehtabı Seyrediyor” isimli eserinin incelenebilmesi için öncelikle, Caspar Davıd Friedrich ve Romantizm
hakkında kısaca bilgi verilmiş, daha sonra örnek eser ele alınarak incelenmiştir. Bu araştırma Caspar Davıd
Friedrich’in, 1822 yılında yaptığı “Erkek ve Kadın Mehtabı Seyrediyor” isimli eseri ile sınırlandırılmıştır.
Araştırmanın sonucunda, sanat eserleri arasından seçilerek analizi yapılan bu eserin başlangıçtan günümüze
sanat tarihi içindeki yerinin son derece önemli olduğu görülmektedir. Yapılan esere dair mekân analizi sanat
alanında hem eğitimcilere, hem sanatçılara hem de öğrencilere bir kaynak olacak niteliktedir. Bu araştırma,
sanat eğitimi veren kurumlardaki derslerde öğrencilere mekânın öğelerini eser üzerinde görmelerine yardımcı
olacaktır. Öğrencilere yine bu alandaki derslerde bir eserin mekânını inceleme, çözümleme, yorumlama ve
değerlendirme açısından yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: sanat, mekân, resim, romantizm, eğitim

PROBLEMS AND SOLUTIONS RELATED TO IMPORTANT COMMERCIALLY PRODUCED ORNAMENTAL BULBOUS
PLANTS

Çiğdem Alev Özel
Instead of using traditional methods of improving existing varieties, these days most of the commercially
produced bulbous plants are bred and clonally produced through tissue culture techniques as conventional
methods of propagation through seeds are slow, difficult time consuming and laborious. Today it is possible to
clonally micropropagate bulbous plants through meristem culture to produce virüs free plants in less time.
However, their are some noteworthy problems in the production of bulbous plants that are affected by
genotype, age, and used explant types, pathogens like viruses, bacteria, fungi and nematodes and the
methodology of surface sterilisation of plant material. To get rid of visible contaminants, it is important to
sterilize equipments used and nutrient media used for propagation; which are fortified with different types of
plant growth regulators and their concentration. Growth conditions like light intensity, temperature, incubation
conditions, photoperiod and humidity also play a crucial role in the growth of tissue cultured plants. In this
study, the problems challenges and solutions related to tissue culture of commercially important bulbous
plants used as cut flowers and also used in landscaping, urban horticulture, with high medicinal properties are
discussed in detail.
Key Words: bulbous plants, in vitro, tissue culture
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TIMSS SINAVININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dr. Ahsen Seda Bulut
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Matematik Eğitimi
TIMSS, dördüncü ve sekizinci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen başarısını uluslararası platformda
ölçen bir sınavdır. TIMSS’in temel amacı, dünya çapında matematik ve fen bilimleri alanlarında eğitim ve
öğretimin gelişmesine yardımcı olmaktır. Dört yıllık süre aralığıyla yapılan bu sınavla öğrenci başarısındaki
eğilimler ve eğitim sistemleri arasındaki farklılıkların belirlenmesi ile öğrenci başarısının nasıl değiştiği de
incelenir. Bu bağlamda, öğretim programlarına ilişkin olarak elde edilen ayrıntılı bilgiler sayesinde ülkeler hem
kendi içinde gelişimlerini izleyebilmekte hem de diğer ülkelerle karşılaştırmalı olarak değerlendirmeler
yapabilmektedirler (MEB, 2015). Sınav sonuçlarına bakıldığında ise Türk öğrencilerinin matematik alanındaki
başarısızlığı ve öğrencilerin çoğunun bilgi düzeyindeki soruları yanıtlayabilirken uygulama ve sonuç çıkarma
düzeyindeki sorularda zorlanmaları, bu duruma etki eden faktörlerin incelenmesini gerektirmektedir. (Güner,
Sezer, İspir, 2013). Aynı şekilde fen bilimleri puan ortalamalarına bakıldığında da Türk öğrencilerin ortalamanın
altında bir performans gösterdiği belirlenmiştir. Ülkemizde sınav sonuçlarına ilişkin yapılan çalışmalara
bakıldığında başarısızlığın nedenini araştıran çalışmaların kısıtlı olduğu göze çarpmaktadır. Buradan hareketle
bu çalışmada sınıf öğretmenleri, fen bilimleri ve matematik öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda TIMSS
sınavındaki öğrenci başarısızlığının nedenleri araştırılmıştır. Araştırma problemine uygun olması nedeniyle nitel
araştırma yapılarak durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya ortaokul düzeyinde görev yapan 13
sınıf öğretmeni, 12 matematik 8 fen bilimleri öğretmeni katılmıştır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında açık uçlu
soru yoluyla toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda
öğretmen görüşleri doğrultusunda TIMSS sınavlarında görülen öğrenci başarısızlığının nedenleri kategorilere
ayrılarak sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: TIMSS sınavı, öğretmen görüşleri, matematik öğretmeni, fen bilimleri öğretmeni, sınıf
öğretmeni

1960S’ GRADUATES OF YOZGAT HIGH SCHOOL: “FEELING DISCIPLINE”

Mehmet Sağlam

The study fastens on ascertaining how the graduates of 1960s’ Yozgat High School felt the discipline in their
educational practices during their high school education. The discipline with its practices at school also reflects
the political features of the period in which it takes place. 1960s changes in Turkey marked Turkish history in
various aspects as well as the education. The reflection of these changes can be traced from the words of
students as the voiceless part of education. The method of the study is oral history that has a prominent
function in bringing out the educational experiences of the important parts of the society about whom we
scarcely access in written documents. Including two testing interviews totally 22 interviews with 22 men were
carried out to materialize the study. These people were reached with the method called snowball. Before the
interviews, an “oral history data document” was filled. Also, after each interview an “oral history story” was
effectuated. The graduates of Yozgat High School were asked about their school uniforms/clothes and school
rules in general. The interviews were recorded by a recording device. Then, they were transcribed in their
original forms and used in the text. As the results, their narratives interlinked with these questions reveal how
important the discipline was at school. They indicate that there was no any tolerance for the school clothes and
disregarding the school rules as well.
Key Words: Yozgat high school, discipline, school rules, education
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EVLİLİKLERİNDE SORUN YAŞAYAN BİREYLERİN BAĞLANMA STİLLERİYLE ERKEN DÖNEM DUYGUSAL
YOKSUNLUK ŞEMASI VE ERKEN DÖNEM DUYGULARI BASTIRMA ŞEMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yrd. Doç. Dr. F. Alkım Arı
Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz

Bu araştırmanın amacı “evliliklerinde sorun yaşayan çiftlerin bağlanma stillerinin, erken dönem duygusal
yoksunluk uyumsuz şeması ve erken dönem duyguları bastırma uyumsuz şemasıyla ilişkisi nedir?” sorusuna
cevap aramaktır. Bu araştırmanın çalışma evreni, evliliklerinde eşleri ile yaşadıkları sorunlar nedeniyle Konya,
İzmir, Maraş ve Antalya illerindeki Aile Sağlığı Merkezine başvuran, en az bir kez polis karakoluna baş vuran,
savcılığa şikayet dilekçesi veren veya boşanmak üzere mahkemeye başvuran, boşanmış ya da evini eşinden
ayırmış 230 kadın ve erkekten oluşmaktadır. Araştırmanın verilerini toplamada 1- Katılımcı Özlük Bilgileri
Formu, Katılımcıların bağlanma sitillerini belirlemek için Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri (YİYE) Türkçe
Uyarlaması, 3- Katılımcıların Erken Dönem Uyumsuz Şemalar’ını belirlemek için, Young Şema Ölçeği- Kısa Form
3 (3. Revizyon) Türkçe Uyarlaması kullanılmıştır. Bağlanmanın iki temel bağımsız boyutları olan kaygı ile
kaçınmayla, katılımcıların erken dönem uyumsuz şemaları arasındaki ilişki Pearson Momentler Çarpımı
korelasyon katsayısı ile hesaplanmıştır. Bağlanma stillerinin erken dönem uyumsuz şemalara etkisi ANOVA ile
karşılaştırılmış, ortalamalar arası ilişkinin anlamlı bulunduğu karşılaştırmalarda farkın kaynağı tukey testi ile
sınanmıştır. Karşılaştırmalarda anlamlılık düzeyi .05 olarak belirlenmiştir.
Evliliklerinde sorun yaşayan çiftlerin bağlanma stilleriyle erken dönem duygusal yoksunluk uyumsuz şeması ve
erken dönem duyguları bastırma uyumsuz şeması arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmektedir (p<.001).
Anahtar Sözcükler: Bağlanma, bağlanma stilleri, erken dönem uyumsuz şemalar

1950S’ YOZGAT PRIMARY SCHOOL STUDENTS: DISCRIMINATIONS AT SCHOOLS

Mehmet Sağlam

This study focuses on conceiving the discriminations that the primary school students of 1950s in Yozgat had
faced at schools during their primary school education. The students of the period are considered to have been
not only from the city center but also from the towns and the villages. In 1950s only 32, 51 % of population
which was over age six (17. 856, 865) was literate. The percentage of the literate females was just 19.45. In
spite of the fact that the primary school education was compulsory for each Turkish citizen, the girls still had
difficulties to get to the schools for their basic education particularly in the rural areas on account of cultural
reasons. Inclosing two for testing, totally twenty two students of the period were reached and interviewed with
after getting appointments from them. There was only one female among the interviewees. The results of the
study specify that despite the fact that the majority of the students of the period did not encounter with any
discriminations, eight of them reveal that they experienced some sort of discriminations. The basic explicit
forms of these discriminations are resulted from their parents’ economic conditions (two), their gender (two)
and successes at their courses (four). The study helps us comprehend the how the interwoven factors such as
economic conditions, gender and success at the courses have close relation with appearing different forms of
discriminations. The more such studies reflecting the discriminations faced by the students at schools are
performed, the more this relation clearly appears and be understood.
Key Words: Students, discrimination, yozgat, education, gender
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜSTÜN YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

Dr Ahsen Seda Bulur
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Matematik Eğitimi
Doç. Dr. Güney Hacıömeroğlu
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Matematik Eğitimi
Ülkemizde, üstün yetenekli bireylerin eğitim ve öğretimleri için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Bilim ve Sanat
Merkezleri (BİLSEM) açılmıştır. Mevcut okullarına devam eden öğrenciler okul derslerini bitirdikten sonra
BİLSEM bünyesinde yetenek ve ilgilerine göre derslere katılmaktadır. Üstün yetenekli bireylerin tespiti ve
BİLSEM programlarına katılabilmeleri için bazı sınavlara girmeleri zorunludur. Bu sınavlara girebilmeleri için de
sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilerin aday gösterilmeleri gerekmektedir. Ayrıca Özel Eğitim Hizmetleri
Yönetmeliği’ne göre ihtiyaç duyulması halinde sınıf öğretmenleri özel eğitimde çalışabilecek personel arasında
gösterilmektedir. Dolayısıyla üstün yetenekli öğrencilerin tespiti ve eğitimlerinde sınıf öğretmenlerinin önemli
bir görev ve sorumluluğu olduğu söylenilebilir. Buradan hareketle bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının
üstün yetenekli bireylerin eğitime ilişkin algılarının metaforlar yoluyla açığa çıkarılması amaçlanmıştır.
Araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Marmara bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesi
eğitim fakültesi ilköğretim bölümü sınıf eğitimi anabilim dalında öğrenim gören 86 öğretmen adayı ile
yürütülmüştür. Çalışmanın yürütüldüğü süreçte 3. ve 4. sınıf düzeyinde öğrenim gören katılımcıların 7. yarıyılda
“Özel Eğitim” dersini almaları sebebiyle bu dersin öğretmen adaylarının üstün yetenekli bireylerin eğitimine
ilişkin algılarını ne yönde etkilediği de araştırılacaktır. Veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. İlk
bölümde adayların demografik bilgilerine dair bilgiler yer alırken ikinci bölümde kavrama ilişkin açık uçlu sorular
yer almıştır. Veriler öğretmen adaylarına “Üstün yetenekli birey eğitimi……. gibidir, Çünkü…….” biçiminde açık
uçlu soru yoluyla yazılı olarak yöneltilerek toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur.
Öncelikle öğretmen adaylarının üretmiş oldukları metaforlar bilgisayar ortamına aktarılmış ve excel dosyasında
listelenmiştir. Literatür taranarak konuyla ilgili yapılan çalışmalarda geçen kavramsal kategoriler gözden
geçirilmiştir. Araştırmada ortaya çıkan metaforlar araştırmacı ve alanda uzman başka bir akademisyen
tarafından ayrı ayrı dikkatle incelenmiş ve gerekçesi ile birlikte değerlendirilerek benzer yanıtlar kavramsal
kategorilere ayrılmıştır. Daha sonra araştırmacılar bir araya gelerek oluşturdukları kategorilerin uyumunu
karşılaştırmış, oluşturulan kategoriler iki araştırmacının ortak kararıyla yeniden düzenlenmiş görüş birliği
sağlandıktan sonra kategorilerin son hali verilmiştir. Sonuçta, geçerli kabul edilebilecek metaforlar
incelendiğinde öğrencilerin “üstün yetenekli bireyin eğitimi” ilgili 6 farklı kategoride 72 metafor ürettikleri
tespit edilmiştir. Bu kategoriler "Usulüne Göre Yapılınca Verimli, Profesyonel Eğitimci Gerektiren, Kişiye Özgü,
Emek ve Sabır Gerektiren, Keşif Süreci ve Gereksiz" şeklindedir.
Key Words: Üstün yeteneklilerin eğitimi, sınıf öğretmenliği, metafor
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GEÇ OSMANLI DÖNEMİNDE TOPLUMSAL SINIFLARIN ŞEKİLLENMESİ VE İTTİHAT TERAKKİ POLİTİKALARI

A. Baran Dural

Osmanlı İmparatorluğu’nun makus talihi, aslında 19. yüzyılın ortalarından itibaren yazılmaya başlanmıştı.
Devleti üstüste yakalayan üçlü iflas, Türk aydınlarını Osmanlı Devletinin değil, Türkiye’nin nasıl
kurtarılabileceğine dair kaygılar üzerinde odaklanmaya itmişti. Osmanlı İmparatorluğu’nu adı “imparatorluk”
olan sözde büyük bir devlete dönüştüren ve devletin bağımsızlığını sona erdiren üçlü iflasın ilk ilmeği, 1838’de
İngiltere ile imzalanan, “Osmanlı- İngiliz (Baltalimanı) Ticaret Sözleşmesi”ydi. Tenzil-i Faiz kararı İngiltere, Fransa
başta olmak üzere alacaklı devletlerin maliye birimlerini değil, yatırımcılarını, rantiye sınıf/ sınıf fraksiyonları
kısacası sivil toplumlarını da olumsuz etkiliyordu. (AVCIOĞLU, 1971: 68-71)
İmparatorluk yönetimi, askeri savaş teknolojisi ve Sanayi toplumunun gereklerini yerine getirme, kapitalist
pazar mekanizmasını oluşturma konularının n yanısıra düşünce bazında da, gelişmiş dünyanın oldukça gerisinde
kaldığı için “çağdışı” bir yapılanma sergiliyordu. Siyaseti hala, “devlete hakim olma”, “devlet-içi kliklerin amansız
mücadelesi” şeklinde uygulayan, gelişmişliğin temel ölçütünü topraksal (teritoryal) üstünlüğe bağlayan Osmanlı
devlet aklı, neredeyse İttihat Terakki’nin siyasal hayata katılımına dek, siyasal iktidara koşut öneme haiz sosyal
iktidarın şekillenmesine, sivil toplumun temel mücadele alanı olarak belirmesine duyarsız kalmayı sürdürecekti.
Klasik Osmanlı iktisadi rejiminden kopuşun en önemli işaretlerinden biri, Yükselme Dönemi’nde güdülen bolluk
ekonomisinin (İNALCIK, 2004:84-87) terkedilmesidir Osmanlı İmparatorluğu’nda kapitalist pazar ekonomisi
şartlarıyla çelişmeyecek bir ithalat- ihracat dengesinin kurulmasının gerekliliği, “bolluk ekonomisi”nin terkiyle
birlikte, Osmanlı sınıfsal yapısını da değişime uğratmıştır. Bu bildiride Osmanlı İmparatorluğu’nun son
dönemlerinde yaşanan iktisadı iflas karşısında milliyetçi- Türkçü İttihat Terakki önderliğinin toplumsal sınıfları
geliştirme ve ekonomik ilişkileri millileştirme çabaları masaya yatırılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İttihat ve Terakki, modernleşme, burjuvazi, ulusal iktisat, toplumsal sınıflar.

OKUL ÖNCESI EĞITIMDE ORYANTASYON SÜREÇLERININ ZORLUKLARI ÜZERINE BIR DENEME

Çocuk Gelişimci Arzu Bademli
AKD Kids Kapadokya Anaokulu Okulöncesi

Bu çalışma kapsamında iki yıl içerisinde yaklaşık 100 çocuğun okul öncesi eğitime başlama ve devam etme
süreçleri incelenmiştir. Çocukların okula başladıkları ilk beş gün detaylı araştırılmış ve oryantasyon dönemi
içerisindeki tüm etkiler ve tepkiler çeşitli metotlar denenerek tasniflenmiştir. AKD KIDS İngilizce Anaokulu
Kapadokya Şubesi'nde öğrenim görmeye başlayan çocuklar örneklem için seçilmiş ve iki yıl boyunca
gözlenmiştir. Sunulan bu çalışmanın sonucu olarak, çocukların okulun ilk günü ailelerinden ayrıldıkları için
okulda kalmak istemedikleri, ancak öğretmenlerini tanıdıkça ve tercih hakkı verildikçe bağımsız vakit geçirmeye
alıştıkları görülmüştür. Öte yandan, ailelerinden uzakta okulda yalnız kalmaktan korkan çocukların oryantasyon
sürecine daha zor uyum sağladıkları belirlenmiştir. Direnç gösteren bu çocukların dikkatleri dağıtılarak, planlı ve
kademeli olarak davranan öğretmenin uyum sürecini kolaylaştırabileceği gözlemlenmiştir. Oryantasyon
dönemlerinde yaşanılan zorluklar ve kolaylıklar üzerine yapılan bu uzun süreli bir çalışmada, oryantasyon
süreçlerini kolaylaştıracak bir 'oryantasyon el kitabı' da tasarlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, oryantasyon, anaokulu
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SELÇUKLU HÜKÜMDARLARININ VÂKIF OLDUĞU DİLLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Dr. Züriye Oruç

Selçuklu hükümdarları Arapça, Farsça, Rumca, Ermenice, Süryanice gibi pek çok dilin konuşulduğu, kültürel
açıdan çeşitliliğin hâkim olduğu geniş bir coğrafyada hükümdarlık kurmuşlardır. Bu coğrafyada varlık göstermiş
Selçuklu devletlerinin resmî yazılarda kullandığı, edebiyatta ve bilimde kullanılan dillerin farklılığı bu kültürel
çeşitliliğin bir sonucudur. Devlet adamlarının, âlimlerin ve şairlerin bildikleri dillere bakıldığında yine aynı
çeşitliliği görmek mümkündür. Selçuklu hükümdarlarının da bu coğrafyada var olan dillerden bazılarını iyi
bildikleri ve o dilde konuştukları veya yazdıkları bilinmektedir.
Araştırmanın konusunu Selçuklu hükümdarlarının vâkıf olduğu çeşitli diller ile ilgili dönem kaynaklarında verilen
bilgiler oluşturur. Bu araştırma çerçevesinde Selçuklu hükümdarlarının hangi dillere vâkıf olduğu, bu dillerde ne
kadar ustalaştıkları ve hangi durumlarda kullanmış oldukları gibi sorulara cevap aranmıştır. Bunun için El
Evamirü’l-Ala’iyye Fi’l-Umuri’l-Ala’iyye, Zubdat al-Nusra va Nuhbat al-‘Usra ve Câmiu’d-Düvel gibi ilk elden
kaynaklar kullanılmıştır. Bunun sonucunda Selçuklu hükümdarlarının Farsça ve Arapça başta olmak üzere
Rumca, Latince gibi dillerden birine ya da birkaçına vâkıf oldukları görülmüştür. Bundan başka özellikle sosyal ve
edebî alanda bu dillerden istifade ettikleri, o dilde şiirler yazacak kadar ustalaştıkları ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Selçuklu, hükümdar, dil

EKOELEŞTİREL YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ İNCELENMESİ

Doç. Dr. Bekir Direkçi
Arş. Gör. Bilal Şimşek

Ekoeleştiri, insanın da bir parçası olduğu doğa merkezli bakış açısıyla edebiyat ve çevre arasındaki ilişkiyi ele
alan disiplinlerarası bir yaklaşımdır. Alan yazında bu yaklaşımla ilgili birçok çalışma yapıldığı görülebilir.
Disiplinlerarası özellik taşıyan bu çalışmaların Türkçe öğretimine de katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu
sebeple 7.sınıf Türkçe ders kitaplarındaki “Doğa ve Evren” temasında yer alan metinler ekoeleştirel yaklaşım
çerçevesinde incelemiştir. Çalışma, nitel araştırma yönteminin doğasına uygun olarak kuramsal bir özellik
göstermektedir. Veri toplama tekniği olarak doküman incelemesinden yararlanılmıştır. Doküman olarak 7. Sınıf
Meram yayıncılık ve 7. Sınıf MEB yayıncılık Türkçe ders kitaplarında yer alan “Doğa ve Evren” temasındaki dokuz
metin incelenmiştir. Araştırmada verilerin analizi için betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Betimsel analiz için
kullanılan 6 tema, ekoeleştirel yaklaşım ile ilgili literatür taraması yapılarak ve uzman görüşleri alınarak
belirlenmiştir.
Araştırmanın sonucunda, metinlerde çoğunlukla doğa merkezci bir tutuma ve tasvirlere yer verildiği
görülmüştür. Bazı metinlerde doğanın, insandan ve dolayısıyla toplumdan uzak bir bakış açısıyla sunulduğu
söylenebilir. İncelenen metinlerde ekoeleştirel yaklaşımın doğasına uygun olmayan cümleler tespit edilmiştir.
Bunun yanında, tespit edilen temalar metinlerde homojen bir dağılım göstermemektedir. Seçilen metinler
genellikle birkaç temaya yoğunluk verilerek hazırlanmıştır. Bu noktada Türkçe ders kitaplarında, belirlenen
temaların iyi işlendiği ve eşit bir dağılım gösterdiği metinlere yer verilmesi uygun görülebilir. Bu metinlerin
öğrencileri doğa hususunda bilinçlendireceği ve temanın amacına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. İlköğretim
Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın yapılandırmacı yaklaşıma dayandırılarak hazırlandığı düşünüldüğünde,
“Doğa ve Evren” temasındaki metinlerin de alanda kabul görmüş ve sistematiği olan bir yaklaşıma
dayandırılması uygun görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ekoeleştiri, çevreci eleştiri, türkçe öğretimi
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OBLIGATION TO NOTIFY OF HEALTHCARE PROFESSIONALS FOR CHILD ABUSE CASES

Hasan Hüseyin Tekin

Children, especially young ones are more prone to be victims of abuse. This abuse can be in many forms such
as physical, sexual and emotional or it can be in many forms of neglect, such as neglect in nutrition or medical
neglect. All these have many negative effects on children. Child abuse is a social and medical problem that
leads to serious morbidity and mortality in children. Because of the hiding tendency, healthcare professional ’s
awareness, knowledge and motivation are very important factors for recognition of child abuse and prevention
of its results. Although there is no specific provision in the Turkish Penal Code to notify the crimes
committed against children, failure to fulfill the notification obligation has been deemed a matter of
aggravating. In this study will discuss, in connection with the abuse of children, the obligation of health
professional to notify of child abuse cases.
Key Words: Child abuse, healthcare professionals, obligation to notify

TÜRKÇENIN GÜNCEL SORUNLARINA İLIŞKIN ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERI ÜZERINE BIR İNCELEME

Hülya Yazıcı Okuyan

Bu araştırmada Türkçe ve Edebiyat öğretmenlerinin; ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin, ortaöğretim on ikinci
sınıf öğrencilerinin ve Türkçe öğretmen adaylarının Türkçenin güncel sorunları ve bunların çözümüne ilişkin
görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu
Burdur’da yer alan her ortaokulun sekizci sınıfından , her tür ortaöğretim kurumunun on ikinci sınıfından ve
MAKÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencilerinden rastlantısal olarak seçilmiş 90
öğrenci ve Burdur Merkez’de görev yapan Türkçe ve Edebiyat öğretmenleri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı
olarak katılımcılara araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır ve
elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenecektir. Araştırma sonucunda okul düzeylerine göre öğrencilerin ve
alan öğretmenlerinin Türkçenin sorunlarına ilişkin farkındalıklarının ve duyarlıklarının olup olmadığına ilişkin
bulgulara ulaşılacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırma, iletişimin en önemli aracı durumunda olan
Türkçenin kullanımına yönelik sorunların betimlenmesi ve buna yönelik çözüm önerilerinin oluşturulması
sürecinde önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, dil ve edebiyat öğretimi, türkçenin güncel sorunları
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ANYONIK VE KATYONIK NIŞASTADAN ÜRETILEN BIYOPOLIELEKTROLIT KOMPLEKSLERIN KÂĞIT ÜRETIMINDE
KULLANIMI
Öğr. Gör. Mehmet Emin Ergün
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Akseki Meslek Yüksek Okulu
Doç. Dr. Sedat Ondaral
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Lif ve Kağıt Teknolojisi
Polielektrolitler, kendiliğinden uygun bir polar bir çözücü (genellikle su) içinde çözülmüş makromoleküler
bileşiklerin bir sınıfını temsil eder. Polielektrolit kompleksler ise zıt yüklü polimerlerin karşılıklı etkileşime
girmesi sonucu meydana gelir ve bu oluşan kompleksler polielektrolitlerden oldukça farklı özelliklere sahiptir.
Seyreltik solüsyonlarla kümelenme kolloidal düzeyde (10-100 nm) sonlandırılarak genel olarak küresel yapıya
sahip polidispers sistemler elde edilebilmektedir. Kağıt kuru sağlamlığı için kullanılacak komplekslerin partikül
çapı 50-250 nanometre arasında olması gerekmektedir, ayrıca kullanılan polielektrolitlerin molekül ağırlığı
arttıkça oluşan kompleks partikül çapını da arttırıcı yönde etki yapmaktadır. Farklı yük oranlarında üretilen
komplekslerin boyutlarında yük oranlarının eşit oluncaya kadar ciddi bir artış meydana gelmemektedir. Ancak
yük oranında ki artışın 1:1 stokiyometriye yaklaşması anyonik ve katyonik polimerler arasında makro
kümelenme oluşumuna neden olmuştur. Bu çalışmada anyonik ve katyonik nişastalar kullanılmıştır. Kompleks
partikül çapı üzerine etkili olan biyopolielektolitlerin ilavesi sırasında ki karıştırma hızı, konsantrasyon ve dozaj
hızının etkisi incelenmiştir. Biyopolielektrolitin ve kompleksin liflere absorpsiyon miktarı asit fenol yöntemiyle
belirlenmiştir. Kâğıdın kuru sağlamlığını geliştirmek için kullanılan kompleksler; tek ve çift tabakalı ilave
teknikleri ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak tek, çift tabaka ilave teknikleri ve komplekslerden üretilen kâğıtların
kopma indeksleri karşılaştırıldığında en iyi sonucu komplekslerden üretilen kâğıtların verdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Polielektrolit, nişasta, kompleks, kopma indeksi- polyelectrolyte, starch, complex
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EVALUATION OF OPINIONS FOR THE CLASSROOM TEACHERS TEACHING PROFESSION

Doç. Dr. Lütfi Üredi
Mersin Üniversitesi Sınıf ÖğretmenliğiEğitimi
Dilek Göl Battı
Milli Eğitim Sınıf Öğretmenliği
In this study, by examining the point of views of teachers about teaching profession, the opinions of teachers
about teaching profession has been investigated. In this study, the evaluation of teachers’ views to their
profession has been aimed. The opinions of classroom teachers who work at primary school were examined in
terms of personal and social features. Relational scaning model was used in this study. The classroom teachers
of spring term of 2015-2016 education and teaching year working in the surrounding counties of Mersin
province (Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, and Mezitli) and are the universe of this study. In the sample of teachers
representing the universe, selection of teachers was done with “ Random Cluster Sampling” method. In this
study totaly 312 classroom teachers working in spring term of 2015-2016 education and teaching year in the
surrounding counties of Mersin province are based on. As a data collection tool, in the first chapter in order to
reach the opinions about classroom teachers ; “Teacher Personal Information Form” which was done by the
researchers and with the aim of evaluating the opinions of classroom teachers “Feedback Form aiming at
teaching profession”which was prepared by researchers and including 15 semi-structured heads defined with
the opinions about teaching profession were used. Datas which were transfered to computer were commented
by analyzing statistical t-test, analysis of variance (one-way) and the comparision test LSD( Least Significant
Different) techniques. The difference between the average of the number of variables that are two cases
where the number of variables and t-tests for more than two were tested by analysis of variance. The results
were evaluated based on computer SPSS Windows 22,00 programme statistical solutions. According to the
results of research, among the opinions aiming at teaching profession, the highest average point is about that
teaching profession has the most important place in the development of the society and teaching is a
profession that must have important responsibilities and self-sacrifice. In addition teachers being included in
this study mentioned that they don’t prefer doing this profession if they don’t have to. However the average
points to aiming to teaching profession and related to social statue were found very low. This state is defined
as teaching profession hasn’t got an important place in society as a result of this study.
Key Words: Classroom teacher, teacher qualifications, opinion of teachers, teaching profession.
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ZORUNLU GÖÇÜN YARATTIĞI ETKİLER: SURİYELİ SIĞINMACI SORUNU

Öğr. Gör. Ömer Yılmaz
Gaziantep Üniversitesi Nizip MYO
Öğr. Gör. Kübra Karayılan
Gaziantep Üniversitesi Nizip MYO

Suriye’de ayaklanmanın başladığı 2011 yılından itibaren Türkiye yoğun bir şekilde mülteci akınına uğramaktadır.
Ayaklanmanın başladığı dönemden itibaren bu akım artarak devam etmektedir. Türkiye’de resmi olmayan
rakamlara göre iki milyonun üstünde Suriyeli sığınmacının olduğu tahminler arasında yer almaktadır. Suriyeli
sığınmacılar en çok sınır illere yerleşmekte ve bu illerde hem ekonomik hem de toplumsal boyutlarda
problemler artış göstermektedir. Suriyelilere yapılan yardımlar, işverenlerin ucuz iş gücü imkanı bulması
nedeniyle yerli halkın ücretlerinin düşmesi, kira fiyatındaki yüksek artışlar Türkiye ekonomisini etkilemektedir.
Fakat Suriyelilerin kendi bünyelerinde küçük çapta işletmeler kurarak ekonomiye katkı sağlamaları olumlu
gözükse de yerli halkın tepkisine yol açmakta ve işçi kesiminin iş fırsatlarını azalttığı gözlemlenmektedir. Bu
tepkiler Suriyeliler üzerinde dışlanmışlık hissi yaratmakta sonrasında ise sosyal sorunlar artmaktadır. Kilis,
Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep illeri başta olmak üzere mülteciler birçok ilde ikamet etmekte ve ekonomik
faaliyetlerine devam etmektedir. Bu illerde çocuk işçilerin artması, doğum oranındaki artış ve çarpık yapılaşma,
ücretlerdeki düşme, kaçak işçi çalıştırma ile ortaya çıkan kayıt dışı ekonomi ve haksız rekabet de ekonomiyi
olumsuz yönde etkileyen sebepler arasında yer almaktadır. Göçün sürekli artması ekonomik ve sosyal
sorunların giderek artmasına neden olmaktadır. Savaş sona erse bile mültecilerin büyük bir bölümünün
Türkiye’de uzun yıllar kalacağı beklenmektedir. Bu süreçte Suriyelilerin toplumla ekonomik ve sosyal anlamda
entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Bu çalışmada Gaziantep ili ve Nizip ilçesinin Suriyeli mülteci
sorunu ve ekonomik etkileri değerlendirilerek Nizip ilçesinde bulunan mülteci kampından izlenimlerle çalışma
desteklenecektir.
Anahtar Kelimeler: Göç, mülteci, ekonomik etki, kayıtdışı ekonomi, sosyal etki

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK İSTISMARI VE İHMALINE İLIŞKIN GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI

Doç. Dr. Firdevs Savi Çakar
MAKÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Bu araştırmanın amacı eğitim fakültesinin farklı bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencilerinin çocuk istismarı ve
ihmaline ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma nitel bir çalışma olarak desenlenmiştir. Araştırmanın
verileri MAKÜ Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinden rastgele seçilmiş 65 öğretmen adayı ile
gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak katılımcılara araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı
yapılandırılmış görüşme formu uygulanmış ve elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yapılmıştır. Sonuç
olarak öğretmen adaylarının çocuk istismarı ve ihmaline ilişkin farkındalıklarının oldukça düşük olduğu, istismar
türlerini ayırt etme, önleme ve müdahale konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları belirlenmiştir.
Özellikle küçük çocuklarla çalışacak olan öğretmelerin bu konuda daha yeterli hale getirilmesi, öğretmen
yetiştirme sürecinde çocuk istismarını önleme ve müdahale konusunda dersler okutulması önemli katkı
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı, çocuk istismarı ve ihmali, nitel araştırma
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TÜRKİYE'DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA YAPILARDA MALZEME KULLANIM EĞİLİMLERİ: EKO-KÖYLER
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Arş. Gör. Dilara Tüfekçioğlu
Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
1970'li yıllarda gündeme gelen ve son 15 yılda kaynak tüketimi, küresel ısınma gibi dünya genelinde artan
sorunlar nedeniyle büyük önem kazanan "Sürdürülebilirlik"; birçok kavramı içine alan geniş bir alandır. Bu
kavramlardan en önemlilerinden biri de malzemedir. Malzemenin sürdürülebilir olması yönünde; ulaşımı kolay,
doğa dostu, kullanımı fayda sağlayan olması, ikinci kez kullanıma olanak sağlaması beklenmektedir.
Sürdürülebilir yapı kavramı; Türkiye'de ve dünyada birçok alanda farklı uygulama örnekleriyle
somutlaştırılmıştır. Eko-köyler bunlardan biridir. Eko-köylerin en önemli özelliği; endüstriyel toplumlarda
benimsenen malzeme ve kaynak kullanım şeklini, “kullan” ve “sonsuza kadar at” mantığını eleştirerek, fosil
yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması, atık sisteminin yönetilmesi gibi çevreye ve
ekosisteme daha az zarar veren yaklaşımlar benimsenmesi gerektiğini vurgulamalarıdır. Eko köyler bu anlayışla;
sürdürülebilirlik kavramının en basit haliyle “bir şeyin kendini devam ettirebilmesi” anlamını desteklemektedir.
Sürdürülebilirlik kavramı da; coğrafi öğelerden faydalanılması, su, enerji ve özellikle malzeme gibi kaynakların
etkin kullanılması ve atıkların geri kazanılması ilkeleriyle eko-köylerin temelini oluşturmaktadır. Bu anlamda
hem sürdürülebilirlik hem eko-köyler için “malzeme” seçimi ve kullanımı oldukça önemlidir. Bu çalışmada;
Türkiye’de uygulanmış belli başlı eko-köy projeleri ele alınmış, bu projelerde yer alan sürdürülebilir yapıların
malzeme kullanımları irdelenmiş, bu doğrultudaki malzeme tercih eğilimleri araştırılmıştır. Çalışmanın amacı;
öncelikle Türkiye’deki ekolojik köylerde; sürdürülebilirlik bağlamında yapı malzemesi kullanımlarını ve bu
kullanımları etkileyen faktörleri incelemek, ikincil olarak Türkiye’deki eko-köy malzeme seçim kriterlerini ortaya
koyabilmektir. Bu amaçla, Türkiye'deki eko-köyler; kendi resmi sayfalarının yanı sıra akademik çalışmalar
kaynak alınarak değerlendirilmiştir. Sonuçta elde edilen bulgularla; malzeme seçim ve kullanım kriterleri
belirlenmiş, kullanılan malzemeler etken faktöre göre gruplandırılmış ve bu yolla malzeme kullanımına yönelik
genel eğilimler nedenleriyle birlikte ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir mimari, eko-köy, yapı malzemesi, doğal-yerel-atık malzeme

YANMAYI GECİKTİRİCİ KİMYASAL MADDELERLE EMPRENYE EDİLEN BAZI AĞAÇ MALZEMELERİN AĞIRLIK
KAYBI ÖZELLİKLERİ

Öğr. Gör. Erhan Mutlu
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan Keskin
Gazi Üniversitesi
Bu çalışma, yanmayı geciktirici kimyasal maddelerle emprenye etmenin doğu kayını, sapsız meşe ve sarıçam
odunlarının ağırlık kaybı değerlerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, ülkemizde yaygın
olarak bulunan, doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky), sapsız meşe (Quercus petraea Lieb.) ve sarıçam (Pinus
sylvestris Lipsky) odunlarından TS EN 345 esaslarına göre hazırlanan deney örnekleri Amonyum sülfat
[(NH4)2S04], Sodyum asetat (NaC2H3O2.3H2O), Alüminyum klorür (Al2C6.I2H2O), Borax [Na2B4O7.5H2O],
Borik Asit [H3BO3] ve Boraks + Borikasit (%50:50) ile emprenye edilmiştir. Sonuç olarak ağaç türüne göre;
ağırlık kaybı değeri en fazla sarıçamda (%198,8) ve en az meşede (%160,5) bulunmuştur. İşlem çeşidine göre;
emprenye edilmiş deney örneklerinin ağırlık kaybı değerler en fazla Borax-Borik asitte (%192,8) en az Amonyum
sülfatta (%142,9) bulunmuştur. Ağaç türü + işlem çeşidine göre; ağırlık kaybı en fazla kayın + Sodyum asetatta
(%216,7) ve en az meşe + Amonyum sülfatta (%123,9) bulunmuştur. Bu çalışmayla, kullanılan işlem çeşitlerinin
çamda ağırlık kaybını artırıcı etki gösterdiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Keywords; ağırlık kaybı, yanmayı geciktirici kimyasallar, emprenye, ağaç malzeme
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MESLEK HASTALIĞINA YAKALANAN ÇALIŞANLARIN MESLEK HASTALIĞI TANISI KOYULMASI SÜRECİNİN
İNCELENMESİ

Ayfer Çalışkan Elverdi
Prof. Dr. Hakan Pekey

Sanayileşmenin artmasının getirdiği yoğun çalışma ile birlikte iş kazaları hayatımızın bir parçası haline gelmiştir;
ancak iş kazaları kadar gündeme gelmemesine rağmen en az iş kazaları kadar çalışanları mağdur eden diğer
konu meslek hastalıklarıdır. Meslek hastalıkları, en basit tanımıyla yapılan işten kaynaklanan hastalıklardır.
Hastalıkların bazıları kalıcı hasara neden olmazken, büyük çoğunluğu çalışanın hayat kalitesini kötü etkiler, bazı
durumlarda sakatlığa ve hatta ölüme neden olabilmektedir.
Bu araştırmanın amacı; meslek hastalığına yakalanan çalışanların “meslek hastalığı” tanısı konulmasında ve
sonrasındaki bürokratik ve yasal süreçlerde karşılaştıkları zorlukların tespitidir. Araştırma için farklı sanayi
kollarında çalışan ve farklı meslek hastalıklarına yakalanan, ilgili sağlık kurumlarınca hastalığına “meslekidir”
tanısı konulan 20 kişi seçilmiştir. Araştırmada yüz yüze olarak röportaj yöntemi uygulanmıştır. Röportaj;
çalışanın yaptığı işin ve çalışma ortamının tarifi, hastalığı ile ilgili ilk şikâyetlerinin ortaya çıkması ve yaptığı işle
ilişkilendirilmesi, işyeri hekimi ve/veya sağlık kurumuna başvurma, hastalığa “mesleki” tanısının koyulması ve
tanı sonrası yaşanan yasal süreçler olarak beş ana bölümden oluşmaktadır. Röportaj sonuçlarına göre; çalışma
ortamında doğru önlemlerin alınmadığı, çalışanların ilk şikâyetlerinin işyeri hekimleri ve/veya başvurdukları
sağlık kurumu hekimleri tarafından işle ilgisinin kurulmasında hekimlerin bilgisinin yetersiz kaldığı, meslek
hastalığı ile ilgili mevzuatın meslek hastalığı tespiti ve sonrasında meslekte iş gücü kaybı oranının tespitinde
yeterli olmadığı, adli işlem başlatılmış durumlarda avukat, müfettiş vb bürokratların da meslek hastalığı ve
hastalığın yapılan işle ilişkilendirilmesi konusunda yeterince bilgili olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Meslek hastalığı, mesleki, çalışanlar

ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ YAZMA TUTUKLUĞU ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA

Doç. Dr. Hasan Bağcı
Bilgi, duygu ve düşüncelerin ifade edilebilmesi için gerekli sembol ve işaretleri kurallarına uygun kullanarak
okunaklı düşünce üretebilme aracı olan yazma (Akyol, 2000: 146), belli bir birikim ve bilgi isteyen zor bir uğraştır
(Yalçın, 1998: 149). Yazma eyleminin doğasından kaynaklanan bazı zorluklar, öğrencilerin yazmadan zevk
almasını ve bunu yaşam boyu kullanılacak bir beceri hâline getirmesini zorlaştırmaktadır. Bu yüzden bireyin
yazma becerisinin yeterince geliştirilebilmesi için o bireyin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel açıdan da hazır hale
getirilmesi gerekir. Öğrencilerin nitelikli yazılar yazamamalarının, duygu ve düşüncelerini içeren kısa da olsa bir
metin oluşturamamalarının sebepleri arasında yazma tutukluğu yaşamaları ile yazmaya yönelik eğilimlerinin
etkili olduğu düşünülmektedir. Yazma etkinliğinin başlangıcında görülen zihinsel durgunluk ya da yazma
sürecinin bazı bölümlerinde görülen akıcı ve rahat yazamama durumu olarak tanımlanabilen yazma tutukluğu,
yazma konusunun ilgi çekici olmaması, yazılması gereken çok şey olması, konu hakkında bir şeyler yazmanın
yılgınlık yarattığı durumlarda ortaya çıkarken, yazma sırasında duyulan kaygı, öfke, kızgınlık, huzursuzluk,
yapılan işten nefret etme ve mükemmeliyetçilik gibi durumlar da yazma tutukluğuna sebep olmaktadır.
Tüm dünyada yapılan çalışmaların sonuçlarında birçok kişide yazma tutukluğunun görüldüğü ve bunun yazma
eğilimiyle yazma becerisine olumsuz yansıdığı belirlenmiştir. Ülkemizde ise öğrencilerin metin oluşturmasına
olumsuz etki eden bu durumlar hakkında yeterli çalışma yapılmadığı belirlenmiştir. İlkokuldan üniversiteye
kadar örgün eğitimin her kademesinde öğrenim gören öğrencilerin yazma tutukluğu ile yazma eğilimleri üzerine
daha fazla araştırma yapılması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin yazma
etkinlikleri sırasında yazma tutukluğuna sebep olan faktörler belirlemeye çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Yazma becerisi, tutukluluk, yazma tutukluğu, yazma eğilimi
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MİMARLIK EĞİTİMİNDE DİJİTAL ORTAM KULLANIMI

Arş. Gör. Meryem Alagöz

Gelişmeleri yakından izleyen eğitim bilim uzmanlarına göre, çağdaş eğitim gereksinimlerini karşılayabilecek
etmenlerden en önemlisi bilgisayar teknolojisidir. Bilgisayar, öğretici ve yardımcı bir araç olarak doğru bir
şekilde kullanıldığında eğitimde verimin artmasını sağlayabilmektedir. Türkiye mimarlık ortamının
problemlerinin çözümünü mimarlık eğitiminin iyileştirilmesi ile olacağı inancıyla, dijital ortamda tasarım
düşüncesinin eğitiminin ve uygulamasının, mimarlık eğitiminde karşılaşılan sorunların çözümünde yardımcı
olacağı ön görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, Mimarlık fakültelerinde eğitim faaliyetlerinde bilgisayar kullanımı,
Mimarlık bölümü lisans eğitimi düzeyinde “dijital ortamında tasarım” alanının anlamının, kapsamının ve
gelişiminin önemini vurgulamaktır. Yazılı kaynaklar, internet veri tabanları ve farklı Mimarlık fakültelerinden
alınan bilgiler çalışma konusunun alt yapısını oluşturmak suretiyle, konu karşılaştırmalı şekil ve fotoğraflarla
desteklenerek anlatılacaktır. Tasarım, modelleme, analiz ve sentez süreçlerinde dijital ortamdan yararlanmanın
klasik eğitim süreçlerinden farkları saptanacaktır. Sonuç olarak mimarlık eğitiminde dijital ortam kullanımı ile
mimari tasarım sürecinin daha hızlı ilerlemesi ve daha verimli olması söz konusudur. Bilgisayar teknolojisinin
ortaya çıkarttığı olanaklardan yararlanabilmek için mimarlık eğitim programının temel strüktürünün
değişmesine gerek yoktur. Bilgisayar ortamı ve bilgisayarla tasarım metodları çoğu derse entegre olabilir.
Sonuçta bunların öğretilmesi özel bir yaklaşım veya temel değişiklik gerektirmez. Bu açıdan eğitimde
yapılabilecek değişiklikler tasarım stüdyosu, çizim ve modelleme ve analiz derslerinin bilgisayar ortamını
kullanması, bilgisayar ortamındaki yeni araçların prensip ve metodlarını öğreten derslerin açılması ve yeni
araçlar geliştikçe bunlarında sisteme katılmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Mimarlık eğitimi, bilgisayar destekli tasarım, dijital ortamda tasarım

“WORKSHOP”LARIN MİMARLIK EĞİTİMİNDEKİ YERİ

Arş. Gör. Meryem Alagöz

Bu çalışmanın amacı, kuramsal ve uygulamalı dersleri bir arada barındıran mimarlık eğitim sürecinde bir eğitim
yöntemi olarak “workshop”ların önemini vurgulamaktır. Yazılı kaynaklar, internet veri tabanları ve farklı
Mimarlık fakültelerinden alınan bilgiler çalışma konusunun alt yapısını oluşturmak suretiyle, konu karşılaştırmalı
şekil ve fotoğraflarla desteklenerek anlatılacaktır. Diğer bilim alanlarından farklı olarak, mimarlık eğitimi
öğrencinin tüm duyuları ve fiziği ile çalışmasını gerektirmektedir. Mimarlık eğitiminde, sanat uğraşısında olduğu
gibi, akıl, göz ve elin birlikte çalışma yeteneği geliştirilmelidir. Bu yetenek, mimarlık öğrencisinin çevre ile olumlu
ve dolaysız ilişkiler kurmasına yardım ederek, estetik algı potansiyeli geliştirmektedir. Mekan, malzeme ve tüm
duyulara çağrı yapan çok boyutlu öğelerini çözümleyebilmek için öğrencinin fiziksel ve duyusal yapısı ile olaya
yaklaşması gereklidir. Fiziği ile çalışma - çizim, maket yapma, yer ve malzeme incelemesi – ve öneri halinde de
olsa bir yapıt var etme, kişiye kendine güven ve yaratma dürtüsü aşılar. Duyarlı ve yaratıcı mimar yetiştirmek
için, mimarlık eğitiminin özünde yatan bu çalışmaları, estetik süreci gerçekleştirmek amacı ile her fırsatta
uygulamanın yararı vardır. Bu uygulamaların stüdyo içerisinde eleştirel kurgu ile yapılması geleneksel
yöntemlerden biridir. Oysa, bilginin tek yönlü aktarıldığı yöntemler yerine, proje yürütücüsü ve öğrencinin
karşılıklı etkileşim içerisinde yeni bilgileri aradığı ortamlar ve tasarım sonucu oluşan son ürüne değil, sürece
önem veren çalışmalar kurgulanabilinir. Bu durumda oluşturulan Mimarlık eğitimindeki workshopların, grup
çalışmasını özendirmesi, diğer disiplinlerle ilişkileri güçlendirmesi, özgür ortamlar yaratması, daha çok paylaşımı
içermesi, motivasyonu artırması, birebir uygulama deneyiminin yaşanması, kişisel özgüvenin artması gibi
faydaları bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: mimarlık eğitimi, workshop, stüdyo
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POLYA’NIN PROBLEM ÇÖZME AŞAMALARIYLA MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN 4.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN
MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Pelin Kösece Loğoğlu
Doç. Dr. Lütfi üredi

Eğitim, bireyleri her anlamda değiştirebildiği gibi bireylerin tutumlarını da etkileyen bir unsurdur. Eğitim
aracılığıyla bireylere istendik veya kendiliğinden çeşitli davranışlar kazandırılabilmektedir. Öğretmenler bu
sayede öğrencilerin tutumları üzerinde etkin rol oynamaktadırlar. Bu nedenle öğretmenlerin öğrencilerin belirli
bir konu hakkındaki tutumlarını doğru ölçüp eğitim-öğretim faaliyetlerini bu tutumları göz önüne alarak
düzenlemeleri eğitimin niteliğini de artıracaktır. Öğrencilerin matematik dersinde zorlandıkları ve bu derse karşı
çoğu zaman olumsuz tutum geliştirdikleri yapılan araştırmalarda pek çok kez ortaya konmuştur. Özellikle
matematiksel problem çözme konusunda öğrenci başarısının istenen seviyede olmaması uluslararası
düzenlenen raporlarda da ortaya çıkmıştır. Bu araştırmanın amacı da matematikte öğrencilerin en fazla
zorlandıkları alanlardan biri olan problem çözmenin Polya’nın aşamalarıyla öğretilmesinin, öğrencilerin
matematiğe yönelik tutumlarına etkisini incelemektir. Çalışmada araştırma yöntemi olarak “ön test- son test
kontrol gruplu desen” yarı deneysel olarak kullanılmıştır. Yarı deneysel desenlerde kişilerin deney ve kontrol
gruplarına gönderilmesinde rastgele dağılımın kullanılmadığı bir deney yaklaşımı vardır. Ancak katılanların
olabildiğince benzer nitelikte olmalarına özen gösterilir. Araştırmaya katılan öğrenciler 2014-2015 eğitimöğretim yılında Adana ilinde iki devlet ilkokulunda okuyan 4.sınıf öğrencileri arasından her okuldan bir deney
grubu bir kontrol grubu seçilerek oluşturulmuştur. Okulların ve öğrencilerin seçiminde bir önceki dönemin
matematik ders ortalamaları ve standart sapmaları göz önünde bulundurulmuştur. Veri toplama aracı olarak
Özdoğan (2008) tarafından geliştirilen Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği ve Öğrencilerin cinsiyet ve
yaşlarını belirlemeye yönelik araştırmacı tarafından hazırlanan bilgi formu kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik
çalışmaları yapılmış ve güvenirliği 0,82 olarak hesaplanmıştır. Bu da ölçeğin kullanılabilmesi için yeterli
güvenirlikte olduğunu göstermektedir. Elde edilen veriler SPSS 22 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Cinsiyet ve yaş dağılımlarını belirlemek üzere, frekans, yüzde gibi istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Yapılan
uygulamanın matematiğe yönelik tutumu nasıl etkilediğini belirlemek için grupların ön tutum ve son tutum
varyans analizlerine bakılmıştır Yapılan analizler neticesinde, grupların son tutum varyans analizlerinde deney
grubu öğrencilerinin puanları daha yüksek olmasına rağmen bu fark manidar düzeyde olmamıştır. Bu durum
bize Polya’nın aşamalarıyla matematik öğretiminin öğrencilerin tutumuna katkısı olduğunu ancak bu durumun
manidar düzeyde olmadığını bunun nedeninin de tutumların kısa süre içerisinde değişmesinin zor olması
olduğunu söylemenin mümkün olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Polya’nın problem çözme aşamaları, matematik öğretimi, 4.sınıf, tutum

FUZZY CONE SYMMETRIC SPACES

Yrd. Doç. Dr. Tarkan Öner
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Matematik Anabilim Dalı
The purpose of this study is to introduce a new concept, fuzzy cone symmetric space, and to investigate some
topological, sequential properties and relationship between cone symmetric spaces and fuzzy cone symmetric
spaces. After defi ning the standard fuzzy cone symmetric space induced by a cone symmetric, we show that
induced fuzzy cone symmetric space by a cone metric with normal constant 1 is a fuzzy cone metric space.
Later we prove that these spaces produce the same topology. Later we give the Banach contraction theorem.
Key Words: Cone symmetric space, fuzzy cone metric space, fuzzy cone symmetric space
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN
BELİRLENMESİ

Yrd. Doç. Dr. Fatma Başar
Dumlupınar Üniversitesi Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Bu araştırma 2014–2015 Eğitim- Öğretim yılında Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ve Eğitim
Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin cinsel sağlık/üreme sağlığı(CS/ÜS)
konusundaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini belirtilen
bölümlerin 1. ve 4. sınıflarındaki toplam 850 öğrenci oluşturmuştur. Evrenden örneklem seçimine gidilmemiş,
araştırmanın yapıldığı gün okullarda bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 573 öğrenci çalışma
kapsamına alınmıştır. Verilerin toplanmasında, literatür taraması sonucu araştırmacı tarafından oluşturulan
anket formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin istatistiksel değerlendirilmesinde SPSS paket program
kullanılmıştır. Araştırmaya katılanların %17.8’i erkek, %82.2’si kız öğrencidir. Öğrencilerin % 37.9’u cinsel sağlığı,
sağlıklı cinsellik; % 31.6’sı üreme organlarının sağlığı olarak tanımlamıştır. Güvenli cinsellik nedir sorusuna
%45.9’u tek eşlilik, %18.3’ü cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak cevabını vermiştir. % 73.4’ü
evlenmeden önce cinsel ilişkiye karşı olduğunu ve karşı olma nedeni olarak %47.6’sı bekaretin önemli olduğunu
ifade etmiştir. Öğrencilerin %47.3’ü cinsel sağlık ile ilgili bilgi aldığını, %51.7’si bu konuyu anne-baba ile hiç
konuşmadığını belirtmiştir. Öğrencilerin sadece %19.4’ü ÜS/CS ile ilgili hizmet aldıkları ve hizmet aldıkları
konuların da ilk sırada %21.8 ile bilgilendirme/eğitim olduğu görülmüştür. %80.6’sı ise ÜS/CS ile ilgili hizmet
almadıklarını, hizmet almama nedeni olarak %53.6’sı gerek duymadım şeklinde cevap vermiştir.
Üniversite gençlerinin üreme sağlığı ve cinsel sağlık ile bilgileri oldukça sınırlıdır. Ayrıca bu konuda
çoğunluğunun hizmet almadığı görülmüştür. Üniversite alanı içerisinde bir “Üreme Sağlığı Merkezi”nin açılması
ve eğitim, danışmanlık hizmetlerinin sürekli hale getirilmesi önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, cinsel sağlık, üreme sağlığı

SOCIAL MEDIA- BASED APPROACHES IN TOURISM

Öğr. Gör. Çetin Topuz

Since tourism is an information-based sector, it is important to understand the information exchange between
the tourism consumers on the social media platforms. Thanks to increasing power of social media, both
consumers and businesses have started to effectively use this platform. Tourism consumers are forming virtual
communities on these social networking sites. Social media marketing provides hotel businesses to reach
tourism consumers faster than ever before and with quite low costs. Successful social media marketing
campaigns, which are created by tourism businesses for the social networking sites, will turn into viral and buzz
marketing campaigns.
The purpose of this research is to investigate the effect of social media on tourism and also find out which
social media platforms are benefited by the potential tourism consumers at the stage of information seeking.
According to the results of the research, coming together of tourism consumers, and sharing their knowledge
and experiences on social media platforms are important issues for tourism businesses to turn their
weaknesses into strengths. In this sense, tourism businesses have to give a lot of importance to social media
marketing, and establish a department working for these social media platforms.
Key Words: Social media, tourism businesses, tourism marketing
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TURİZM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER UYUM YETENEKLERİ

Ars. Gör. Mehmet Tahir Dursun
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Doç. Dr. Mehpare Tokay Argan
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Kariyer, bir bireyin hayatı boyunca mesleki etütler ve davranışlarından kazandığı tecrübelerin tümüdür. Genel
anlamda kariyer, bireyin seçmiş olduğu iş kolunda ilerlemesi, bunun sonucunda daha fazla para kazanması,
daha fazla sorumluluk üstlenmesi, daha fazla saygınlık, güç ve itibar elde etmesidir. Kariyer uyum yeteneği ise
bireylerin iş yaşamları ve kariyerleri ile ilgili karar verme süreçlerinde sahip olmaları gereken kritik becerileri
ifade etmektedir. Bu açıdan kariyer uyum yeteneği, kariyer geliştirme ile sosyal ve psikolojik uyum arasındaki
bir bağlantı olarak da görülebilir. Savickas and Porfeli (2012) Kariyer uyum yeteneklerinin kaynaklarını; kaygı,
kontrol, merak ve güven olmak üzere dört boyutta ele almıştır.
Bu çalışma ile Turizm İşletmeciliği bölümünde okuyan öğrencilerin kariyer uyum yetenekleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Örneklem Mart-Haziran 2016 tarihleri arasında kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Bu dönem zarfında 300 öğrenci ile görüşülmüş ve 245 soru formu analize tabi tutulmuştur.
Kariyer uyum ölçeği ifadelerine faktör analizi uygulanmış ve değerler kabul edilebilir aralıklarda bulunmuştur.
Elde edilen kariyer uyum faktörleri ile öğrencilerin okudukları okul ve gelecekte tercih edecekleri kariyer alanları
arasında istatistiki olarak anlamlı farklılıklar olup olmadığı öğrenilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kariyer, kariyer uyum yeteneği, turizm

MOBİL ROBOTLAR İÇİN HİBRİT BİR NOKTA STABİLİZASYONU YÖNTEMİ

Arş. Gör Suat Karakaya
Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği
Arş. Gör. Gürkan Küçükyıldız
Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği
Prof. Dr. Hasan Ocak
Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği
Bu çalışmada mobil robotlar için statik engellere karşı duyarlı bir nokta stabilizasyonu önerilmiştir. Geliştirilen
algoritma statik engellere duyarlı olması ve exact Euclidian distance transform (EEDT) algoritması ile
güçlendirilmesi bakımından özgündür. İlgili yaklaşım verilen bir başlangıç ve hedef noktası ve de statik engel
konfigürasyonu için EEDT algoritmasını koşturarak en kısa statik yörüngeyi oluşturur. Bu yörünge hücre tabanlı
bir harita üzerinde doğrudan görüşe dayalı bir metot olduğu için açık poligon şeklinde bir yapıya sahiptir.
Poligon köşelerinin teğet açıları, model kestirimi kontrolörlü nokta stabilizasyonu algoritması için başlangıç ve
bitiş ara oryantasyonlarını oluşturur. Mobil robot ana başlangıç noktasından verilen bir oryantasyonla harekete
başladığında EEDT tarafından üretilen poligon köşeleri arasında stabilizasyon gerçekleştirilmiş durumdadır.
Ötelenmiş görüş alanı tekniği (shifted horizon) ile elde edilen stabilize yörüngeler birleştirildiğinde toplam
yörünge elde edilir. Matlab ortamında geliştirilen 3 boyutlu bir sanal gerçeklik arayüzünde yapılan deneyler
yöntemin başarılı bir şekilde nokta stabilizasyonunu gerçekleştirdiğini ve statik engelleri göz önünde tutarak
stabilize bir statik yörünge planladığını göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Nokta stabilizasyonu, model kestirim tabanlı kontrol, exact distance transform, mobil robot,
yörünge planlama
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OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL
BECERİ VE PROBLEM DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Esra Gizem Karakaya
MEB Okul Öncesi Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. Mümin Tufan
Gazi Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi
Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerini belirlemek ve bu becerilerin,
sınıflarında bulunan kaynaştırma öğrencilerinin sosyal beceri ve problem davranışları üzerinde bir etkisi olup
olmadığını ortaya koymaktır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem
grubunu, Kocaeli ilinde görev yapan 42 okul öncesi öğretmeni ile sınıflarında bulunan 43 kaynaştırma öğrencisi
oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak, Okulöncesi ve Anasınıfı Davranış Ölçekleri (OÖDÖ)
(Merrell, 1994) ve Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimini Değerlendirme Ölçeği (Dinçer ve Akgün, 2010)
kullanılmıştır. Veri toplama araçları okul öncesi öğretmenleri tarafından doldurulmuştur. Veri analizinde
hiyerarşik regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları, öğretmenlerin kendi görüşlerine göre
sınıf yönetimi becerilerinin yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile
kaynaştırma öğrencilerinin sosyal becerileri arasında doğrudan bir ilişki bulunamamıştır. Ancak, öğretmenlerin
sınıf yönetimi becerileri ile kaynaştırma öğrencilerinin problem davranışları arasında anlamlı bir ilişki olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Diğer sonuç ve bulgular literatür çerçevesinde değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sınıf yönetimi, Sosyal beceriler, Problem davranış, Kaynaştırma

PSİKOLOJİK İYİ OLUŞUN YORDAYICILARI OLARAK ÖZ-YETERLİK VE ETKİLEŞİM KAYGISI

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kılınç
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Psikolojik iyi oluş düzeyi genel olarak bireyin yaşamında karşılaştığı varoluşsal mücadelelerini yönetmesi olarak
tanımlanmaktadır. Psikolojik iyi oluşun öz-kabul, diğerleri ile pozitif ilişkiler, özerklik, çevresel kontrol, yaşam
amacı ve kişisel gelişim olmak üzere altı boyutu bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin
öz-yeterlik ve etkileşim kaygısı düzeylerinin psikolojik iyi oluşlarını yordama gücünü ortaya koymaktır.
Araştırmaya 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesinin farklı
bölümlerine devam eden 127 (%59) kadın, 88 (%41) erkek olmak üzere toplam 215 öğrenci katılmıştır.
Araştırmanın verileri Psikolojik İyi oluş Ölçeği, Öz-Yeterlik Ölçeği ve Etkileşim Kaygısı Ölçeği ile elde edilmiştir.
Araştırmada, üniversite öğrencilerinin öz-yeterlik ve etkileşim kaygısı düzeylerinin psikolojik iyi oluşlarını
yordama gücünü ortaya koymak için standart çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre
öz-yeterlik ve etkileşim kaygısı psikolojik iyi oluşun %15’ini açıklamaktadır. Regresyon katsayılarının
anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde öz-yeterliğin psikolojik iyi oluşu pozitif yönde anlamlı şekilde
yordadığı ve etkileşim kaygısının ise psikolojik iyi oluşu negatif yönde anlamlı düzeyde yordadığı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik iyi oluş, özyeterlik ve etkileşim kaygısı
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EVLİ BİREYLERDE EVLİLİK UYUMU, BAĞLANMA STİLLERİ VE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

Doç. Dr. Özlem Karakuş
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bu araştırmanın amacı; bireylerin evlilik uyumları, boyun eğici davranışlar ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkiyi
incelemektir. Araştırmanın modeli, genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modelidir. Örneklemini 234 (%
50,0)’ü kadın, 234 (% 50,0)’ü erkek 468 evli birey oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında; Evlilikte Uyum
Ölçeği, Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri kullanılmıştır. Araştırmada en küçük
yaşın 20, en büyük yaşın 70 (ss.10,22) olduğu bulunmuştur. Evlilik uyumu, bağlanma stilleri ve boyun eğici
davranışlar arasındaki ilişkiye Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı tekniği kullanılarak bakılmıştır.
Bağlanma stillerinin ve boyun eğici davranışların bireylerin evlilik uyumunu açıklama gücünü belirlemek için
regresyon analizi kullanılmıştır. Bağlanma stilleri ve (kaygı ve kaçınma boyutlarında) ve boyun eğici davranışlar
evlilik uyumu ile anlamlı düzeyde bir ilişki göstermektedir (R=,443, R2 =,196, F=37,688, p<0,01). Bağlanma ve
boyun eğici davranışlar evlilik uyumundaki toplam varyansının %19’unu açıklamaktadır. Hangi değişkenlerin
yordayıcı olduğuna bakıldığında sırasıyla bağlanma stillerinin Kaygı (β.392, p<.05), Kaçınma (β =-.347, p<.05) ve
Boyun eğici davranışların (β =-.273, p<.05) evlilik uyumunun önemli yordayıcıları olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Evli bireyler, evlilik uyumu, bağlanma stilleri, boyun eğici davranış
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TÜRKIYE’DE YAYILIŞ GÖSTEREN CHRYSOCHAMELA BOISSIER ( BRASSICACEAE, CAMELINEAE) TÜRLERİNİN
FİLOGENETİK ANALİZİ

Efkan Bağda
Hasan Emre Yılmaz
Hayrettin Kadınşah
Erol Dönmez

Brassicaceae familyasında yer alan Chrysochamela Boiss. cinsi dar yayılış alanına sahip tek yıllıklı bir bitkidir.
İran-Turan endemiği olan cins, ülkemizde ikisi endemik olmak üzere üç tür ile temsil edilmektedir. Özellikle jipsli
toprak üzerinde yaşayan cinse ait türler jipsli bölgelerin yayılışına bağlı olarak parçalı ve dar bir dağılışa sahiptir.
Cins sahip olduğu biyocoğrafik özellikleri ve endemik türleri ile taksonomik çalışmalar için model olma
potansiyeline sahiptir. Bu bilimsel önemine rağmen, bir C. velutina örneğine ait ITS ve trnF dizi verileri hariç,
cinse ait moleküler düzeyde yapılmış bir çalışma mevcut değildir.
Bu çalışma ile Türkiye'de de yayılış gösteren Chrysochamela taksonlarının genetik yapısı ve filogenetik akrabalık
ilişkileri RAPD ve İSSR belirteçleri kullanılarak araştırılmıştır.
Çalışma için 3 türe ait 13 farklı lokaliteden toplam 26 örnek kullanılmıştır. İzole edilen total genomik DNA'dan
(Doyle ve Doyle, 1987) RAPD (13 oligonükleotid) ve ISSR (10 oligonükleotid) fragmanları PCR ile çoğaltılarak
bant profilleri agaroz jel yöntemiyle görüntülenmiştir. Bantlar jel üzerinde bulunup- bulunmamasına göre 0-1
olarak kodlanarak veri matrisi oluşturulmuştur. Tür içi ve türler arası genetik uzaklık değerleri ile moleküler
varyans (AMOVA) dağılımının kaynağı araştırılmıştır. DNA uzaklık (UPGMA), maksimum olasılık (ML), maksimum
parsimoni (MP) ve Bayesiyan çıkarsamalı olmak üzere dört farklı analitik yaklaşım uygulanarak filogenetik
analizler her iki belirteç içinde ayrı ayrı ve birlikte olmak üzere gerçekleştirilmiştir.
Çalışma sonucunda elde edilen bant profillerinden RAPD için 11-21, İSSR için ise 10-19 farklı lokustan
amplifikasyonun gerçekleştiği saptanmıştır. Kullanılan bütün primerlerin polimorfizm gösterdiği saptanmıştır.
Moleküler varyans dağılımının taksonlar arasında farklı motifler gösterdiği belirlenmiştir. RAPD ve İSSR için ayrı
ayrı ve birlikte yapılan analizler sonucunda, oluşturulan ağaç topolojilerinin bazı yönleriyle uyumlu oldukları
görülmekle birlikte ciddi farklılıklara da sahip oldukları kaydedilmiştir. Tüm analizler sonucunda tür ayrımının
yapılabildiği ve analizlerin ekseriyetinde taksonların monofiletik olduğu belirlenmiştir.
Bu çalışma ile; herhangi bir genomik bilgiye ihtiyaç duymadan hızlı ve ucuz bir şekilde tüm genomun
çalışılmasına olanak sağlayan RAPD ve İSSR belirteçlerinin Chrysochamela taksonlarının genetik yapılanmasını
belirlemede kullanışlı ve etkili bir yöntem olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak tür ayrımının yapıldığı çalışma
sonucunda cinsin monofiletik olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Chrysochamela, RAPD, İSSR, genetik çeşitlilik, Türkiye
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AZALAN BALIK UNU YERINE KULLANILAN TATLANDIRILMIŞ LÜPEN ILE ACI LÜPEN UNUNUN AYNALI SAZAN
(CYPRINUS CARPIO, L. 1758) YEMINDE KARŞILAŞTIRILMASI

Yrd. Doç. Dr. Beytullah Ahmet Balcı
Arş. Gör. Baki Aydın
Doç. Dr. Erkan Gümüş
Yük. Lis. öğrencisi Yusuf Aktop
Akdeniz üniversitesi
Bu çalışmada, ortalama 1.02±0.03 g Aynalı Sazan (Cyprinus carpio, 1758) yavrularının yemlerinde azalan balık
unu yerine farklı oranlarda (% 15,%25,%35,%45) tatlandırılmış ve tatlandırılmamış lüpen unu ilave edilerek,
balıkların büyüme, gelişme, toplam ağırlık kazancı, spesifik büyüme oranı, protein etkinlik oranı, yem
değerlendirme ve yaşama oranı gibi değerlerin üzerine etkileri araştırılmıştır. Deneme Sazan balıklarının yemleri
%36 ham protein ve 3560 kcal/g SE içerecek şekilde, azalan balık unu yerine tatlandırılmış ve tatlandırılmamış
lüpen unu ilave edilerek 5 farklı grup oluşturularak 63 gün süre ile yapılmıştır. Tatlandırılmamış lüpen deneme
sonunda en fazla ağırlık artışı ve spesifik büyüme oranı kontrol grubundan elde edilmiştir. Yeme ilave edilen ak
lüpen (acı) tohumu ununun yaşama oranını olumsuz yönde etkilediği, yem alımını ise düşürdüğü görülmüştür.
Tatlı lüpende ise en iyi ortalama ağırlık kazancı ve spesifik büyüme oranı %35 ve %45 grubundan elde edilmiş ve
benzer büyüme göstermiştir. Sonuç olarak azalan balık unu yerine tatlı lüpen bitkisi ununun %45 oranına kadar
kullanılabileceği tespit edilirken, tatlandırılmamış lüpen bitkisi unu kullanılmasının büyüme, yem değerlendirme
ve yaşama oranını olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aynalı sazan (Cyprinus carpio, L. 1758), tatlandırılmış lüpen unu, tatlandırılmamış lüpen unu

TESTOSTERON'UN İSKELET SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ: SİSTEMATİK DERLEME

Doç. Dr. Sefa Lök
Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Testosteron androjen gurubunda yer alan bir hormondur. Sporcular tarafindan performans artırıcı olarak uzun
yıllardır kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalarda testosteronun performans artırıcı olmasının yanında bir çok
yan etkisi de vardır. Bu sistematik derlemede amaç Tetstorsteron'un iskelet sistemi üzerine olan etkisini
değerlendirmektir. Derleme York Üniversitesi Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından geliştirilen Centre
for Reviews and Dissemination (CRD) 2009 rehberi doğrultusunda yapılmıştır. Literatür taraması “Pubmed,
Cinahl, Wiley Interscience, Sciencedirect, Ovid, Cochrane, Sport Discus, Spolit, Ulakbim Türk Tıp Dizini ve Türk
Medline veri tabanlarında Türkçe ve İngilizce sözcükler kullanılarak yapılmıştır. 2012-2016 yılları arasındaki
yayınlanmış makaleler taranmıştır. Taramada "Testosteron ve kemik", "Testosterone and bone", " Testosterone
and femur", "Testosterone and humerus", "Testosteron ve iskelet sistemi" ve "Testosterone and skeleton
system" anahtar sözcükleri kullanılmıştır. Bu sistematik derlemenin katma kriterleri; Testosteronun iskelet
sistemine etkisini inceleyen deneysel ve yarı deneysel dışlama kriterleri ise; derlemeler ve tanımlayıcı
araştırmalar olarak belirlenmiştir. Tarama sonucunda araştırma kapsamına beş çalışma alınmıştır. Derlemeye
dahil edilen çalışmalardan elde edilen sonuçlar ise şu şekildedir. Çalışmaların tamamı ratlar üzerinde yapılmıştır.
Çalışmaların tamamı femur ve humerus kemiklerindeki mormometrik değişimleri değerlendirmiştir. Çalışmalar
sonucunda testosteronun femur ve humerus kemiklerinde epifizyal kapanmaya neden olduğu ve bunun
sonucunda kemiklerin boy uzamasını durdurduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Testosteron, İskelet sistemi, Sistematik derleme
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DAVID FOSTER WALLACE'S WORKS IN POST-POSTMODERNISM

Uzm. Burcu Ören Özer

In the late 20th century or early 21st century, the figure of the author, the reader and the text, and the
relationships between them are restructured by the emergence of new technologies. Post-postmodernism is a
wide-ranging set of developments in critical theory, literature, culture, philosophy, architecture and art which
are emerging from and acting in response to postmodernism. David Foster Wallace was an American novelist,
short story writer and essayist and a proffessor of English and creative writing in post-postmodern literature.
Wallace's fiction is often concerned with moving beyond the irony and metafiction associated with
postmodernism. In this article, Wllace's writing is analyzed as an example of post-postmodern literature.
Key Words: David Foster Wallace, post-postmodernism, the author

SÜRDÜRÜLEBİLİR ETİK ÇEVRE YAKLAŞIMLARI: TEMİZ KÖYÜM PROJESİ ÖRNEĞİ

Uzm. Burcu Ören Özer

Hızla değişen dünyada çevre sorunları her geçen gün etkisini ve önemini arttırmaktadır. Bu nedenle yaşamın
devamlılığı için çevre sorunlarının en aza indirilmesi ve çözülmesi hayati önem taşımaktadır. Gelecek nesillerin
sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının ulusal ve uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınması da çevre
konusunda yerel yönetim birimlerinin etik değerler çerçevesinde çevre sorunları ile mücadele çabalarını
arttırmıştır. Bu çalışmada Çevre sorunlarına getirilen çözümler etik değerler çerçevesinde analiz edilmeye
çalışılacak ve 2010 yılında Edirne’nin İpsala ilçesinde yürütülen “Temiz Köyüm Projesi”nin günümüzde
sürdürülebilirliği incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Çevre, sürdürülebilirlik, çevre sorunları, edirne, ipsala
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DENTAL UYGULAMALARDA KULLANILAN TI-6AL-4V ALAŞIMININ LAZER KAYNAK UYGULAMASININ
İNCELENMESİ

Arife Kübra Demirbaş,
Sinem Çevik

Son yıllarda titanyum ve alaşımları havacılık, otomotiv, kimya ve sağlık sektörlerinde kullanılmaktadır. Özellikle
titanyum ve alaşımlarının sağlık sektöründeki önemi çok büyüktür. Titanyumun diş implantlarında kullanımı
yaygınlaştıkça bunun üzerine yapılan araştırmalarda çoğalmaya başlamıştır.
Günümüzde implant uygulamalarında genellikle Ti-6Al-4V alaşımı kullanılmaktadır. Kolay ulaşılabilirliği, çalışma
şartlarının uygunluğu ve düşük sıcaklıklarda güçlü mekanik özelliklere sahip olmalarından dolayı bu alaşımlar,
farklı titanyum alaşımları arasında en yaygın olarak kullanılan biyo -materyallerdir. Diş hekimleri kullandıkları
titanyum implantları vidalama yöntemi ile hastalara nakletmektedirler. Fakat vidalama işleminin bazı olumsuz
yanları bulunmaktadır; vida arasına giren yemek artıkları ya da kimyasallardan dolayı implant bir süre sonra
aşınmakta, kirlenmekte, paslanmaktadır ve bunlar bir süre sonra implantın kırılması ya da çatlamasına sebep
olmaktadır. Bu olumsuzluklarından ötürü bilim insanları yeni çare arayışlarına girmişlerdir. Bir çözüm olarak
titanyum implantı vidalamak yerine lazer kaynak ile birleştirip ağıza yerleştirebilir miyiz düşüncesi ortaya
çıkmıştır. Bu şekilde vidada bulunan boşluklar oluşmayacağından problemlerin çoğu ortadan kalkacaktır.
Lazer kaynağının sağlayacağı faydalardan dolayı Nd: YAG lazer ile kaynaklı Ti-6Al-4V alaşımının implant alanında
kullanılabilirliğini görmek ve geliştirmek için bugüne kadar birçok çalışma yapılmıştır ve yapılmaya devam
edilmektedir. Bu çalışmada da bu titanyum alaşımının diş uygulamaları için kazer kaynaklanabilirliği
araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ti-6Al-4V alaşımı, diş implantı, lazer kaynak

DETERMINATION OF DISSOLUTION KINETICS OF MANGANESE AND ZINC FROM SPENT ZINC–CARBON
BATTERIES IN ACIDIC MEDIA
Hasan Ali Taner
Ali Aras
Tevfik Ağaçayak
In this study, dissolution kinetics of manganese and zinc from spent zinc–carbon batteries in acetic acid solution
was investigated. To determine the kinetics of dissolution of manganese and zinc, shrinking core model was
applied to dissolution recoveries obtained at different temperatures. As a result of kinetic studies, it was
determined that manganese and zinc were dissolved in acetic acid solution by diffusion from product layer and
then activation energies (Ea) were calculated.
Anahtar kelimeler: dissolution kinetics, manganese, zinc, acetic acid, activation energy
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3-7 YAŞ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN BESLENMEYLE İLGİLİ DAVRANIŞLARININ BAZI DEMOGRAFİK VERİLERE
GÖRE İNCELENMESİ

Ganime Aydin
Dicle Akay
Ezgi İbiş

Beslenme, sağlıklı büyüme ve gelişme, yaşamın sürdürülebilmesi, hastalıklardan korunmak için besinlerin yeterli
miktarda tüketilmesidir. Beslenme alışkanlığı; kişinin yaşı, eğitim düzeyi, yaşadığı coğrafi bölge, sosyo-ekonomik
düzeyi, kültürü gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmekle birlikte bireyin beslenme alışkanlığını etkileyen en
önemli faktör, erken çocukluk döneminde ailenin sahip olduğu beslenme alışkanlığıdır. Bu araştırmanın amacı,
annenin yaşı, eğitimi, çalışma durumu ve ailenin aylık gelir durumu değişkenlerinin, annenin beslenmeyle ilgili
sahip olduğu bilginin kaynaklarına, ailenin dışarda yemek yeme sıklığına ve çocuğunun beslenme alışkanlığı
tutumuna etkilerini incelemektir. Yapılandırılmış görüşme tekniğiyle nitel olarak gerçekleştirilen araştırmada,
İstanbul ilinde seçkisiz örneklem yöntemiyle seçilmiş 136 anne yer almaktadır. Veriler, SPSS 17 programında
frekans analizleriyle değerlendirilmiştir. Beslenme bilgi kaynağı olarak medyayı 14-35 yaş aralığındaki (% 63,9)
ve okur yazar olmayan, ilkokul ve ortaokul mezunu anneler (% 66) ilk sırada tercih ederken, çalışan anneler
ikinci sırada (% 51,7) gelir durumu hangi düzeyde olursa olsun annelerin, doktordan sonra medyayı tercih
ettikleri bulunmuştur. Beslenme bilgi kaynağı olarak çalışan anneler (% 65,5) ve üniversite mezunu anneler (%
66) ilk sırada doktordan bilgi almayı tercih ederken, 36 yaş ve üzerindeki annelerin ilk sırada komşu ve
arkadaşları ( % 73,5) ikinci sırada (% 66) medyayı tercih ettikleri bulunmuştur. Ailenin gelir durumu artıkça ve
annenin çalışıyor olmasıyla dışarda yemek yeme sıklığının artığı tespit edilirken, annenin yaş, eğitim durumu,
çalışma durumu ve gelir durumu fark etmeksizin çocuklarının isteğine göre yemek hazırladıkları, yemek
seçiminin çocuklara bırakıldığı tespit edilmiştir. Sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılması için yapılacak
çalışmalarda medya, doktorlar ve annenin eğitim düzeyinin dikkate alınması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Beslenme bilgi kaynağı, 3-7 yaş çocuklar, medya, beslenme alışkanlığı
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SINIF ÖĞRETMENLERININ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUDUĞUNU ANLAMA STRATEJİ VE TEKNİKLERİNİ
KULLANMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ

Abdurrahman Gürbüz
Hasan Gökhan Can

Bu araştırma, ilkokul sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersinde, öğrencilere okuduğunu anlama becerilerini
kazandırabilmek için kullandıkları strateji ve teknikleri hangi düzeyde uyguladıklarını belirlemeyi
amaçlamaktadır. Betimsel tarama modeli kullanılarak yapılan çalışmanın evrenini Konya ilinde çalışan sınıf
öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Konya ili merkez Selçuklu ilçesindeki ilkokullarda
2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde görev yapmakta olan ve tesadüfi (random) olarak seçilen
136 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Epçaçan ve Erzen (2010) tarafından
geliştirilen “Okuduğunu Anlama Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 5´li likert tipi bir ölçek olup 32 maddeden
oluşmaktadır. Derecelemeler, “Her Zaman Yaparım”, “Çoğu Zaman Yaparım”, “Arasıra Yaparım”, “Yapmam”,
“Hiç Yapmam” biçiminde yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 15.0 istatistik programından yararlanılmıştır.
Araştırma sonucunda elde edilen veriler analiz edilmiş ve sınıf öğretmenlerinin Türkçe öğretiminde okuduğunu
anlama strateji ve tekniklerini kullanma düzeyleri ve bu düzeyin cinsiyet, kıdem ve yaş değişkenine bağlı olarak
anlamlı fark gösterip göstermediği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okuma, okuduğunu anlama, okuduğunu anlama stratejileri.

MASTER VE SLAVE ROBOTTAN OLUŞAN TELEOPERASYON SİSTEMİNİN KONTROLÜ

Tayfun Abut
Servet Soygüder
Teleoperasyon sistemleri, insan-makine etkileşim teknolojisini içeren önemli robotik çalışmalarındandır.
Teleoperasyon sistemlerinin kontrolünün ilk olarak simülasyon ortamında gerçekleştirilmesi, gerçek ortamda
yapılacak deneyler esnasında oluşabilecek hasarların belirlenmesi ve algoritma geliştirme aşamalarında tespit
edilen hataların önlenmesi açısından önem taşımaktadır. Teleoperasyon sistemleri genellikle iletişim
gecikmelerine maruz kalırlar. Bu gecikmeler sistemin performansını etkilemektedir. Bu çalışmada, master-slave
robottan oluşan teleoperasyon sisteminin kontrolü hedeflenmiştir. Bu hedefle zaman gecikmesi varlığında tek
serbestlik dereceli teleoperasyon sistemin kontrolü gerçekleştirilmiştir. Master robot tarafından kontrol edilen
slave robotun hareketlerinin görsel olarak geri besleme sağlaması için bir görsel arayüz tasarlanmıştır. Sonuç
olarak bu çalışmada görsel arayüz oluşturulmuş ve zaman gecikmesi varlığında hareket kontrolü
gerçekleştirilmiş, benzetim ortamında uygulanmış ve performans sonuçları irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Teleoperasyon, Dalga değişken methodu, Zaman gecikmesi, Görsel Arayüz
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REAKTIF RED 218’IN ADSORPSIYON ILE GIDERIMINDE MANTAR KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI
Gökçe Didar Değermenci

Boyarmaddelerin endüstride özellikle tekstil, deri, kozmetik, kağıt, ilaç gibi çok yaygın kullanım alanları
bulunmaktadır. Farklı kullanım alanları sebebiyle değişken kimyasal yapısı ve miktarlarda deşarj edilmesiyle alıcı
ortamın renginin değişmesine ve kullanılan boya yapısına göre toksik etki yaparak alıcı ortamın
özümleme kapasitesini engelleyerek ekolojik dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Boyarmadde içeren
atıksulardan renk gideriminde fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemlerin kullanıldığı bilinsede farklı arıtım
metotlarınında uygulandığı bilinmektedir. Literatürde; membran filtrasyonu, ozonlama, elektrokoagülasyon,
iyon değiştirme, elektrooksidasyon ve adsorpsiyon vb. prosesleri olduğu bilinmektedir. Adsorpsiyon ile renk
gideriminde doğada büyük miktarlarda mevcut olan tarımsal atıkların kullanımı oldukça yaygındır. Pirinç
kabuğu, pamuk sapı, sarımsak kabuğu, çay atığı, mantar ve buğday samanı gibi maddeler boya gideriminde
potansiyel adsorbent olarak kullanılmaktadırlar.
Bu çalışmada Reaktif Kırmızı 218 (RR 218) tekstil boyasının sulu ortamdan adsorpsiyon yöntemi ile giderimi
çalışılmıştır. Çalışmada Osmaniye mantarının şapkası ve Akyazı mantarının sapı kullanılmış olup denemelerde
pH, sıcaklık, karıştırma süresi ve adsorbent partikül büyüklüğü sabit tutulurken adsorbent miktarı ve farklı boya
konsantrasyonlarının renk giderimi üzerine etkileri incelenmiştir. RR 218’in giderimi amacıyla gerçekleştirilen
deneyler sonucunda elde edilen adsorpsiyon izotermleri Freundlich, Langmuir, Temkin izotermine oranla
Dubinin-Radushevick izotermine daha iyi uyum göstermiştir. Sonuç olarak, Akyazı mantar sapından ziyade
Osmaniye mantarı şapkasının sularda kirliliğe neden olan RR 218’in gideriminde adsorbent olarak
kullanılabileceği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mantar, Adsorpsiyon, Renk giderimi

SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ
Ahmet Taşdere

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik bilişsel yapılarını ortaya koymaktır.
Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünde 2. Sınıfta öğrenim gören 65 sınıf öğretmen
adayıyla gerçekleştirilen çalışmada, bilimsel araştırmalarda incelenen olguların genellikle zaman içinde değişim
halinde olduğunun benimsendiği ve veri toplama sürecinin zaman içinde tekrarlanarak yapıldığı boylamsal
tarama yöntemi benimsenmiştir. Bu bağlamda, fen ve teknoloji laboratuvar uygulamaları II dersinin başında ve
sonunda öğretmen adaylarının bilişsel yapılarını ortaya koymak amacıyla kavram haritası çizdirilmiştir. Kavram
haritalarının oluşturulma sürecinde öğretmen adaylarına iki adet boş kağıt verilmiş ve bir ders sürecinde (40
dk.) ‘Fen Öğretimi’ ifadesinin zihinlerinde çağrıştırdığı kavram ve sözcükleri birinci kağıda yazmaları istenmiştir.
Bir sonraki derste ise bu çağrışım kelimelerinden oluşan bir kavram haritası çizmeleri istenmiştir. Ayrıca ilk
kağıda yazdıkları kavram ve sözcüklere bağlı kalmadan kendilerini özgürce ifade edebilecekleri yeni kavram ve
sözcüklere de kavram haritalarında yer verebilecekleri belirtilmiştir. Öğretmen adaylarının ders öncesi çizdikleri
kavram haritaları incelendiğinde, daha çok fen bilimleri alan içeriklerini temsil eden fizik, kimya, biyoloji gibi
temel disiplinler ve bu alanların öğretim programlarındaki konu içeriklerini temsil eden madde, canlılar ve hücre
gibi konu içeriklerine kavram haritalarında yer verdikleri tespit edilmiştir. Son test kavram haritasında ise sınıf
içi etkinliklerde sıkça kullandıkları bilimsel süreç becerilerinden gözlem yapma, sınıflama, tahmin gibi becerilere
ve bu becerilerin öğretim etkinliği olarak uygulandığı deney yapma, araştırma gibi tekniklere yer vermişlerdir.
Her iki kavram haritasında ortaya çıkan bu kavramların kullanılma sıklıkları ve aralarındaki ilişkili yapının analizi
devam etmekte olup analiz sürecinin sonucunda ayrıntılı olarak sunulacaktır. Bununla birlikte ‘Fen Öğretimi’
anlayışının öğretmen adaylarının zihinlerinde nasıl yer alması gerektiğine ilişkin spesifik önerilere yer
verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmen Adayları, Fen Öğretimi, Kavram Haritası
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THE OUTLOOK OF CENTRAL ANATOLIAN ENTREPRENEURS ON THE TAX INCENTIVES IN THE TURKISH
TAXATION SYSTEM: ÇANKIRI, ANKARA, KIRIKKALE AND KAYSERI EXAMPLE
Sultan Erge
In ensuring permanent improvements in national economies, austerity in public expenditure is paramount. In
addition to this, certain measures in public revenue to improve the economy and ensure progress should also
be taken. As one of the leading constituents of public revenue, taxes bear the most prominent role in national
economies. This role can be defined as the contribution of taxes to economic progress. For financial growth,
increase in investments and progress in living stand arts are essential. To accomplish this, official authorities
should take steps backing the investors. Among those, the most important one is to grant privileges in
compulsory looking taxe scollected according to certain rules by state or public corporations The main purpose
of this research will be measuring the impacts of tax incentives on regional development and analysing the
ideas and opinions of corporations on the seta incentives. In this study, tax incentives, development and
regional development are critically discussed, and the tax incentives which were implemented in the past and
are still being implemented in Turkey are chronologically examined. In order to assess the impact of incentives
on investors, in accordance with 2012 New Incentive System in Central Anatolia, a survey study has been
conducted with 263 companies in Ankara (Zone 1), Kayseri (Zone 2), Kırıkkale (Zone 3) and Çankırı (Zone 5). The
analysis has unveiled different opinions by the firms, depending on the cities they are located in and the
opportunity of benefiting from information and consultancy services, on the incentive system introduced in
Turkey in July 19th, 2012.
Anahtar kelimeler: Tax, Tax Incentives, Development, Regional Development, Application of Incentive Systems

MİMARİ GÖRSELLEŞTİRMEDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN YERİ
Neslihan Yanar
Mimarlık mesleğinde asıl olan düşündüğünü veya tasarladığını meslek içinde veya dışında yer alan insanlara
çizim yoluyla anlatabilmektir. Bu sebeple mimarlıkta görselleştirme mimarlık mesleğiyle beraber başlamıştır.
Düşünce aşamasındaki projeyi anlatmak, ifade etmek için kullanılan görselleştirme araçları önceleri 2 boyutlu
çizimler perspektife yakın eskiz çizimleri ve maketlerdi. Rönesans döneminde perspektifin keşfedilmesiyle
mimarlıkta görsellik yeni bir boyut kazanmıştır. Teknolojinin gelişimiyle beraber günümüzde kullanılan
bilgisayar programları ile mimari tasarımın ifade edilmesi ve görselleştirilmesi 3 boyutlu dijital ortamlarda
yapılmaktadır. Mimarlar ve inşaat şirketleri; 2 boyutlu çizimler veya yapılması ve muhafazası güç olan maket
yerine, herkesin kolaylıkla ulaşabileceği dijital ortamlardaki 3 boyutlu çizimleri sıklıkla tercih etmektedir.
Günümüzde yeni kullanılmaya başlanan Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality ) teknolojisi de mimari alanda
ifade ve algı konusunda önemli bir yere sahiptir. Tasarımın ifadelendirilmesi sürecinde kâğıt üzerinde kalan 3
boyutlu fotoğrafların yerine tasarımın mobil cihazlarla 3 boyutlu olarak algılanmasını, hatta gerekirse tasarımın
üzerinde değişiklik yapılabilmesi gibi birçok avantaja sahip olan artırılmış gerçeklik uygulamaları mimarlık
alanında son yıllarda ilgi görmeye başlamıştır. Bu çalışmada mimaride görselleştirmenin yeri ve önemi hakkında
bilgi verilerek, Artırılmış Gerçeklik teknolojisinin mimarlıkta kullanım alanları, avantajları ve dezavantajları
üzerinde durulacak, diğer görselleştirme metotları içindeki yeri tanımlanacaktır.
Anahtar kelimeler: artırılmış gerçeklik, mimarlık, görselleştirme
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KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ VE HEMODİYALİZİN MALİYET ANALİZ MODELLERİ
Öğretim Görevlisi Alev Yıldırım Selçuk Üniversitesi Hemşirelik
Kronik böbrek yetmezliği (KBY) görülme sıklığı ve ekonomik yükü fazla olan, yüksek morbidite ve mortalite
nedeni ile yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kronik bir hastalıktır. KBY’nin dünyada her yıl bir milyon kişiden
150-200’ünde görüldüğü, nüfus artışı ve yaşam süresinin uzaması nedeniyle prevelansının son yıllarda %12
arttığı ve insidansının ise son 10 yıl içinde ikiye katlandığı belirtilmektedir. Taiwan, Japonya ve ABD’de yüksek
prevalans oranlarına sahiptir. Türk Nefroloji Derneği (TND)’nin yapmış olduğu Türkiye’de KBY prevelansı
araştırması (Chronic Renal Disease in Turkey-CREDIT) sonuçlarına göre, hasta sayısının 2.5 milyon olduğu
bilinmektedir. Hastalarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için hemodiyaliz (HD), periton diyalizi (PD) ve böbrek
transplantasyonu gibi renal replasman tedavileri (RRT) uygulanmaktadır. TND 2014 yılı verilerine göre,
Türkiye’de RRT gerektiren KBY nokta prevalansı milyon nüfus başına 918 (çocuk hastalar dâhil), insidansı ise 147
olarak saptanmıştır. KBY olan bireylere, HD (%78.37) en sık kullanılan RRT yöntemidir. Bu tedavi yöntemini, PD
(%6.04), transplantasyon (%15.59) gibi RRT’ler izlemektedir. Hasta sayısındaki artış sağlık ekonomisini ciddi
anlamda etkilemektedir. İngiltere, Avustralya ve ABD’de yıllık hasta başına diyaliz maliyeti 45.000-53.0000 ABD
doları arasında bulunmuştur. HD tedavisinin oluşturduğu ekonomik yük nedeniyle sağlık hizmetinin ve sektörün
sürdürülebilirliği için geri ödeme modelleri geliştirilmektedir. Geri ödeme modeli, bir servis sağlayıcının verdiği
hizmetler karşılığında alınan finansal bedeldir. Geri ödeme modelleri, birbirini tamamlayan fiyatlandırma
planları (ilaç, diyaliz tedavisi, ulaşım, teşhis, damar yolu gibi) vakayı temel alan geri ödeme oranını belirler.
Verimlilik temelli planlar (belirli performans verimliliği ve kalite ölçütleri gibi) diyaliz modalitesi, klinik sonuçlar
ve hasta karekteristikleriyle yapılandırılmaktadır. Sağlık işletmelerinde en iyi hizmet verilmeye çalışılırken
mevcut kaynaklarda en verimli şekilde kullanılmalıdır.
Anahtar kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği, hemodiyaliz, maliyet

AKUPRES UYGULAMASININ HEMODİYALİZ HASTALARINDA DEPRESYONA ETKİSİ
Öğretim Görevlisi Alev Yıldırım Selçuk Üniversitesi Hemşirelik

Bu çalışma, Hemodiyaliz hastalarında akupres uygulamasını ve bu uygulamanın depresyona etkisini
değerlendirmek amacıyla yapılmış sistematik bir derlemedir. Çalışmada, Ulakbim, Türk Medline, PubMed,
Ebscohost veri tabanları kontrol edilerek dahil edilme ve dışlanma kriterlerine uyan başlıklar incelemeye
alınmıştır (n= 80). Yinelenen çalışmalar tespit edilmiş ve silinmiştir (n= 14). Konu dışı olan (n=61) makale
çalışmaya dahil edilmemiştir. Araştırmaların arasında çalışmanın amacına uygun olanlar belirlenmiştir (n=4).
Çalışmada deneysel olmayan (n=1) makale dahil edilme ölçütlerini sağlamadığı için çalışma dışında tutulmuştur.
Çalışmaların hepsi randomize kontrollü çalışmalardır. Çalışmalar Taiwan ve Korea’de yapılmıştır. İngilizce
anahtar kelimeler için Medical Subject Headings dizini, Türkçe anahtar kelimeler için Türkiye Bilim Terimlerinde
yer alan İngilizce anahtar sözcüklerin Türkçe çevirisi kullanılmıştır. Sistematik derleme kapsamında
değerlendirmeye alınan çalışma bulguları incelendiğinde, hemodiyaliz hastalarının yaklaşık %65’inde depresif
ruh halinin olduğu belirtilmektedir. Depresyon düzeylerinin ise; %25-60 arasında olduğu belirtilmektedir.
Çalışmalarda hemodiyaliz hastalarına uygulanan akupres’in depresyon seviyesini anlamlı derecede düşürdüğü
saptanmıştır. Hemodiyaliz hastalarında akupres ile masaj yapılan uygulama grubunun psikolojik iyilik halinin
yükseldiği, depresyon düzeyinin düştüğü ve yaşam kalitesinin arttığı görülmüştür. Çalışmalarda akupres
uygulama süresinin ortalama 12-20 dk arasında değiştiği, akupres’in hastalara haftada üç kez ve dört hafta
süresince uygulandığı görülmüştür. Çalışmalarda KI1, KI3, SP6, ST36, GB34 akupres uygulama noktaları
kullanılmıştır. Çalışmalarda akupres’in yan etkisi belirtilmemiştir.Bu sistematik derleme, bu konu üzerinde
yapılan çalışmaların niceliksel sınırlılığını, fakat değerlendirmeye alınan tüm çalışmalarda hemodiyaliz tedavisi
gören ve akupres uygulanan hastalarda gözlenen depresyon üzerine akupres uygulamasının olumlu sonuçları
olduğu görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Hemodiyaliz, akupres, depresyon
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YEREL YÖNETİŞİM BAĞLAMINDA KALKINMA AJANSLARI; KUDAKA VE ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ

Funda Kemahlı
Ayşegül Aydın

Yönetişim modellerinin ağırlık kazandığı küreselleşme ve yerelleşme süreci ile birlikte, kentler yerel düzeyde
birçok faaliyetin yoğunlaştığı ve yönetişim yapılarının daha belirleyici olduğu mekânlar haline gelmiştir. Ayrıca
son yıllarda gerçekleşen yerel yönetim reformları ve kalkınma ajansları gibi kuruluşlar kentsel yönetişim
kavramını da ön plana çıkarmıştır. Özellikle yerel bir aktör olarak bölgenin tüm kaynaklarını ve sermayesini
harekete geçirmeye çalışan kalkınma ajanslarının kuruluşu ile birlikte, kentlerde sosyal değişkenler ve her türlü
sermaye yapısı dikkate alınarak bölgesel planlamalar, sosyal politikalar yönetişim modeli ile oluşturulmaya
çalışılmıştır. Bu süreçte kentlerde ekonomik ve sosyal kalkınma gerçekleştirilirken yerel yönetişim modeli esas
alınmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’nin kalkınma haritası ve bölgesel gelişmişlik farkları dikkate alındığında,
ekonomik açıdan, istihdam açısından, sosyo-kültürel ve eğitim düzeyi açısından Türkiye’nin en yoksul coğrafi
bölgesinde faaliyet gösteren; Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerini kapsayan “Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma
Ajansı (KUDAKA)’nın faaliyetleri, yerel yönetişim ekseninde Erzincan ili örneğinde ele alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Yerel Yönetişim, Kentsel Yönetişim, Kalkınma Ajansları, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma
Ajansı.

ÖZEL EĞİTİM ALANINDA ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ İÇİN GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM
ELEMANLARININ KANIT TEMELLİ UYGULAMALARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Gülcan Boyraz
Bu çalışmada, özel eğitim alanında öğretmenlik uygulaması dersinde görevli öğretim elemanlarının kanıt temelli
uygulamaların, eğitim süreçleri içerisindeki yerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 7
sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Gerçekleştirilen görüşmeler sonucu elde
edilen veriler, tümevarımsal veri analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Tümevarımsal veri analizi tekniği ile elde
edilen veriler, temalar halinde dönüştürülerek, araştırma bulgularına ulaşılması hedeflenmektedir.
Katılımcılarda, Herhangi bir özel eğitim öğretmenliği lisans programından mezun olmak, özel eğitim alanında
lisansüstü eğitim yapmış (veya yapıyor)olmak, öğretmenlik uygulaması dersinde görevli olmak önkoşul
özellikleri olarak kabul edilmiştir. Görüşmelerin tamamı araştırmacı tarafından birebir gerçekleştirilmiştir.
Görüşmeler 6 – 15 dakika sürmüştür. Verilerin analizinde öncelikle, görüşmede yer alan 7 adet açık uçlu
soruların her birine verilen yanıtlar, üzerinde herhangi bir değişiklik veya düzeltme yapılmadan, araştırmacı
tarafından bilgisayar ortamına aktarılmış ve analizler bu ifadelerin betimsel dökümü üzerinden yapılmıştır.
Verilerin analizinde, ilk önce bütün görüşme kayıtlarının betimsel dökümü okunmuş ve tümevarımsal analiz
yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; kanıt temelli uygulama ve özellikleri, eğitim ortamlarında
kanıt temelli uygulamalara yer verilme düzeyi, kanıt temelli uygulamaların kullanımını destekleyen/kolaylaştıran
faktörler, kanıt temelli uygulamaların kullanımını zorlaştıran faktörler temaları belirlenmiş ve betimlemeler bu
temalar üzerinden yapılmıştır. Sonuç olarak, görüşülen öğretim elemanlarının büyük bir bölümünün kendi
eğitim yaşamları içeride kanıt temelli uygulamalara ilişkin ders almadıkları, bu nedenle soruları cevaplarken
zorlandıkları, ders alanların ise bu derslerin yeni yeni açıldığını ifade ettikleri gözlenmiştir. Araştırma sürecinde,
öğretim elemanlarının da ifadelerinde sık sık yer verdikleri, kanıt temelli uygulamalara ve kanıt temelli
uygulamaların kullanımına ilişkin bilgi ve tatbik eksikliklerinin olduğu konusu dikkat çeken bir başka konudur.
Anahtar kelimeler: Kanıt temelli uygulamalar, öğretmenlik uygulaması, özel eğitim
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DETERMINATION OF STUDENTS’ APPROACHES ON THE RELATION BETWEEN SOME DAILY LIFE PROBLEMS
WITH LINEAR EQUATION SYSTEMS
Habip Mehmet Sevgi
The aim of this study is to determine the students’ approaches on the relation between some daily life
problems with linear equation systems. With this purpose, a test which consists of multiple choice and openended questions were practiced to 161 associate degree students who study in a vocational school in Konya
Province. The obtained data has been converted to tables and graphs by using descriptive analysis techniques.
The results of the research show us that students’ three approaches are using model, doing algebraic solution
and trying to solve the problem by giving it values about the relation between some daily life problems with
linear equation systems. Most of the students have been successful in solving systems of two unknowns linear
equations associated with daily life problems, but have had difficulties in solving systems of three unknowns
linear equations. The students preferred more that the method of destruction instead of method of
substitution. The students in this study group have not been introduced with daily life problems in
Mathematics lesson in the unit First Degree Equations in the academic year 2015-2016. Also, Who are
successful at relating with daily life problems with linear equations systems it can be said that students' critical
thinking levels are too high.
Keywords: Daily life problems, Linear equation systems, Critical thinking, Mathematics education

YAZILI BASINDA NEFRET SÖYLEMİ: 7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ
Merve Örenel
Bünyamin Ayhan
Nefret söylemi insanoğlunun en eski ve belki de en güçlü duygularından biridir. Kendi gibi olmayana farklı
bakma ile başlayan bu duygu; hoşgörüsüzlük, tahammülsüzlük ve dışlama ile kendini göstermektedir. Nefret
beslendiği düşünceden ve tutumdan güç almakta ve aldığı bu güç davranışa dönüştüğünde oldukça tehlikeli bir
sürece dâhil olarak ölümlere ve toplumsal kargaşalara neden olabilmektedir. Basın kamuoyu oluşturma gücü ve
diğer toplumsal işlevleri açısından toplum ve bireyleri etkilemektedir. Aynı zamanda basın içerikleri ve kullandığı
dil ile nefret söylemine katkıda bulunabilmektedir. Gazetelerin ideolojik yapısı ve bunun üzerine ürettikleri
haber ve oluşturulan söylem, nefret olgusu üzerine odaklandığında sürekliliği sağlamakta ve nefret olgusunun
toplumsal anlamda yaygınlaşmasına neden olabilmektedir. Diğer taraftan nefret söyleminin toplumda
kullanıldığı alanlardan biri de siyasettir. Özellikle seçim dönemleri bu olgu seçmen olgusunun da etkisiyle daha
sık kullanılmaktadır. Basın bu dönemlerde haber aktörleri ve ideolojileri doğrultusunda nefret söylemi içeren
içerikler yaratmakta ve yayınlamaktadırlar. Bu çalışma basının seçim dönemi siyasi haberlerde nefret söylemini
söylem analizi yöntemi doğrultusunda makro ve mikro yapı kapsamında değerlendirmektedir. Bu bağlamda
çalışmada, Hürriyet, Cumhuriyet, Zaman, Yeni Çağ ve Yeni Şafak gazetelerindeki 7 Mayıs 2015–6 Haziran 2015
tarihleri arasındaki elli adet siyasi haber incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Yazılı basın, Haber, Seçim, Siyasi haber, Nefret söylemi,
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EĞITIMDE VERGI AHLAKI
Sultan Erge
Vergilemeden beklenen başarıda cezai müeyyideler kadar, toplumsal vergi ahlâkı da önemlidir. Vergi
kaçakçılığının asgari ölçülerde görüldüğü toplumlarda cezalardan ziyade, vergi bilinci, vergi kültürü ve vergi
ahlâkının vergi karşısında yapılan hileleri azalttığı görülebilmektedir. Mükellefler vergiye yönelik tutum ve
davranışlarını etkileyen faktörleri doğru tespit etmeli ve bu tespitler doğrultusunda politikalar geliştirmelidir. Bu
bağlamda çalışmada vergiye yönelik tutum ve davranışları önemli bir şekilde etkileyen vergi ahlakının
oluşmasında vergi bilincinin etkisine yer verilmiştir. Çalışmanın amacı; ağırlıklı olarak mesleki alanda eğitim
veren teknik lisesi ile ağırlıklı olarak din ve ahlaki eğitimi veren İmam hatip Lisesi öğrencilerinin vergi bilinci ve
ahlakı üzerindeki görüşlerini incelemek ve sonuçları ortaya koymaktır. Araştırmaların verileri yarı yapılandırılmış
görüşme formu ile toplanmıştır. Konya ili Akşehir ilçesinde yer alan Şehit Özden Çınar Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi ile Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden rastgele seçilmiş toplam 40
öğrenci ile görüşülmüştür. Elde edilen bulgular akademik amaçlara uygun olarak tartışılmış ve
sonuçlandırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Ahlak, Vergi ahlakı, Vergi Bilinci, Din ve Vergi

CHANGING LANDSCAPE PLANNING AND DESIGN PARADIGM AS A RESULT OF CLIMATE CHANGE
İsmail Çinar
Climate change is mankind's greatest problem and we must act together or else ready to dangeres
consequences. Already, many of people are dying each year as a direct result of global warming and air
pollution. If no action is taken, this number will rise in the upcoming decades. Main causes of climate change is
a warming atmosphere. That warming is caused by an increase in greenhouse gases. Even though Carbon
dioxide do not make up a large part of the atmosphere (only 0.039%). Mankind is releasing about 90 million
tons of carbon dioxide into the atmosphere each day, as if it were an open sawer. Alternative energy is the
answer to our climate crisis. In this day and age, we need to accept the reality that fossil fuels will not last
forever.The most popular and most well-known are wind and solar power. Nowadays, you could easily get solar
panels or small wind turbines installed on your home. As a matter of fact, more than a million species could
face extinction. We need to reduce our carbon footprint which is the total set of greenhouse gas (GHG)
emissions we personally cause. In Turkey during the 1950-2014 period, results have shown that the frequency
of recorded minimum air temperature events decreased from the 1950s to the present time, while the
frequency of maximum air temperature events increased evidently in particular with the year of 2000. Half of
the record maximum air temperature events were recorded in the period of 2000-2014. In order to develop
climate resilient urban areas and reduce emissions, several opportunities exist starting from conscious planning
and design of green (and blue) spaces in these landscapes. Green urban infrastructure has been regarded as
beneficial, e.g. by balancing water flows, providing thermal comfort. This article explores the existing evidence
on the contribution of green spaces to climate change mitigation and adaptation services.
Key words: Climate change, global warming, landscape planning and design.
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MATEMATIK ÖĞRENMEYE İLIŞKIN İNANÇ ÖLÇEĞININ GELIŞTIRILMESI: GEÇERLIK VE GÜVENIRLIK ÇALIŞMASI
Osman Birgin
Bu araştırmanın amacı, öğretmen ve öğretmen adayları için matematik öğrenmeye ilişkin inanışları belirlemeye
yönelik ölçek geliştirmektir. Bu amaçla ilgili literatür taraması yapılarak uzman görüşleri doğrultusunda 5’li likert
tipinden 14 maddelik taslak ölçek oluşturulmuştur. Taslak ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması 75 öğretmen
ve 90 matematik öğretmeni adayı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği için madde analizi,
açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi işlemleri sonucunda tek
faktörlü 10 maddeden oluşan ölçek elde edilmiştir. Ölçek maddelerinin tek faktör altında toplandığı, faktör yük
değerlerinin 0.57 ile 0.83 arasında değer aldığı ve toplam varyansın %50.25’ni açıklayabildiği belirlenmiştir.
Açımlayıcı faktör analizinin sonuçlarını test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve elde edilen
uyum değerlerin kabul edilebilir düzeyde olduğu saptanmıştır. Ölçümlerin güvenirliği için hesaplanan Cronbach
alpha iç tutarlılık katsayısı 0.88 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak öğretmen ve öğretmen adaylarının
matematik öğrenmeye ilişkin inançlarını belirlemeye yönelik 5’li likert 10 maddelik geçerli ve güvenilir bir ölçme
aracı elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Öğretmen ve öğretmen adayı, Matematik öğrenme yönelik inanç, Ölçek geliştirme

BİNGÖL İLİNDE 10-13 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN DİNLENME, SERBEST ZAMAN GEÇİRME, OYUN OYNAMA VE
EĞLENCE FAALİYETLERİNE KATILMA HAKLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Neslihan Avcı
Aslı Ocak
Ortaokul çağı çocuklarının dinlenme, serbest zaman geçirme, oyun oynama ve eğlence faaliyetlerine katılma
haklarına ilişkin görüşlerini belirlemenin amaçlandığı bu araştırma nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik
desendedir. Çalışma grubunu kartopu örnekleme tekniğiyle ulaşılan Bingöl ilindeki 10-13 yaş arası 51 çocuk
oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formu Çocuk
Hakları Sözleşmesi’nin 31. Maddesinde yer alan; çocukların dinlenme, serbest zaman geçirme, oyun oynama ve
eğlence faaliyetlerine katılma haklarını nasıl kullandıklarını ve kullanmak istediklerini, kullanamama sebeplerini
ve bu haklarıyla ilgili beklentilerini içeren sorulardan oluşmaktadır. Ses kayıtlarını içeren yazılı dokümanlar
detaylı şekilde incelenmiş, içerik analiziyle 14 kategori altında kodlar oluşturulmuştur. Sonuca göre çocuklar
dinlenme ve serbest zaman geçirme hakkı konusunda; teknolojik aletlerle ilgilenme ve kitap okumaktan sıklıkla
bahsetmişlerdir; bu hakkını kullanamama gerekçesi olarak ders çalışmayı ve aileye yardımı göstermişlerdir.
Dinlenme ve serbest zamanla ilgili aile ve öğretmenlerden beklentiler daha çok duyuşsal yönden (iyi davranma,
kızmama, anlayış, ilgi vb.) olurken devlet büyüklerinden beklentilerinin oyun alanı konusunda olduğu
görülmüştür. Oyun ve eğlence faaliyetlerine katılma hakkı konusunda çocukların top oynama ve grup oyunlarını
sık tercih ettiği görülmüştür. Ailelerinden özgür/rahat davranmaya izin vermelerini, öğretmenlerden derslerin
daha eğlenceli geçmesini, devlet büyüklerinden ise özellikle oyun alanı beklentisinde olduğu görülmüştür. Bazı
çocukların oyun oynamayı daha küçük yaş grubuna has bir eylem olarak gördüğü ve oyun hakkının cinsiyetler
arasında farklılık gösterdiğini düşünmeleri de bulgular arasında yer almaktadır.
Anahtar kelimeler: çocuk hakları, oyun, serbest zaman, eğlence

_____________________________________________________________________________________________________463

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
_____________________________________________________________________________________________________

DNA ETKILEŞIMLI TOP TIPI FTALOSIYANIN MOLEKÜLÜNÜN KEMIK VE MEME KANSERI FOTODINAMIK
TERAPIDE KULLANILABILIRLIĞI
Sinan Soylu
Efkan Bağda
Ahmet Altun
Ebru Yabaş
Esra Bağda
Atilla Kurt
Pahalı tedavisi ile ekonomik bir yük de getiren kansere karşı ulusal sağlık stratejileri geliştirilmesi ile koruyucu
sağlık önlemleri alınması gerekir. Etkili bir tedavi yöntemi geliştirilmesi ile tedavi süresinin, masraflarının ve yan
etkilerinin en aza indirilmesi kanser araştırmalarının en önemli motivasyon kaynağıdır. Bu çalışmada, meme ve
kemik kanseri tedavisi için kullanılma potansiyeline sahip top tipi ftalosiyanin molekülleri sentezlenmiştir.
Sentezlenen molekül L929, MG63 ve MCF-7 hücre hatlarına, lazer aktivasyonu ile uygulanarak fotodinamik
terapi için kullanılabilirliği araştırılmıştır. Kanser, görülme sıklığının yanında tedavi süresinin uzun, maliyetinin
fazla ve yan etkilerinin çok olması nedeniyle günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biridir. Kanser; türüne,
coğrafi bölgelere, hasta yaş ve cinsiyetine göre farklılıklar göstermekle birlikte, insidans hızı toplumda yüzbinde
85 ile 350 arasında değişen bir hastalıktır. Dünyada 2002 yılında 10.9 milyon yeni kanser vakasının görüldüğü,
6.7 milyon hastanın kanser nedeniyle öldüğü ve 24.6 milyon kişinin kanserli olarak yaşamına devam etmekte
olduğu bildirilmiştir (Parkin vd., 2005). Kanser tedavisinde yaygın olarak kullanılan yöntemler cerrahi,
radyoterapi ve kemoterapidir. Primitif tedavi yöntemi olan cerrahi müdahale sınırlı etki değerine sahip olup,
ilave kemoterapi ve radyoterapi uygulamalarıyla desteklenmeye ihtiyaç duymaktadır. Her iki tedavide, ciddi yan
etkilere sahip pahalı ve ağır tedavi yöntemleridir. Hedefli ve spesifik olmayan kimyasalların tekrarlı ve/veya
yüksek dozlarda uygulanmak zorunda kalınması öngörülemeyen yan etkilere de sebep olabilmektedir.
Fotodinamik terapi (FDT), toksik olmayan bir fotoduyarlaştırıcı molekülün kanser hücreleri tarafından tutulması
ve kimyasalın absorbsiyon bandı ile uyumlu dalga boyuna sahip ışıkla uyarılarak reaktif oksijen türleri (ROT)
üretmesiyle sitotoksik etki göstermesi üzerine kuruludur. FDT'de sitotoksik etkiyi sağlayan singlet oksijendir.
Fotodinamik reaksiyonla, atomik (singlet) oksijen ve diğer oksijene bağımlı (oxygen-dependent) sitotoksik
maddelerin oluşması tedavinin mekanizmasını oluşturur. DNA ile interkalasyon etkileşimli suda çözünen, top
tipi ftalosiyanin (TTF) molekülünün fotokemoterapötik etkisinin araştırılması ilaç çalışmaları için önemlidir. Bu
nedenle, bu çalışma ile TTF molekülü L929, MG63 ve MCF-7 hücre hatlarına uygulanarak fotodinamik terapi
ajan kapasitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada TTF bileşiğinin sentezi için 4-nitroftalonitrilin
trietanolamin ile etkileştirilmesi sonucu ilgili ftalonitril bileşiği hazırlandı. Hazırlanan ftalonitril türevinin
tetramerizasyonu sonucu top tipi çinko(II) ftalosiyanin sentezlendi. Çinko(II) ftalosiyaninin metil iyodür ile
etkileştirilmesi sonucu suda çözünebilen tetrakatyonik top tipi çinko ftalosiyanin bileşiği elde edildi.
Sentezlenen bileşik spektroskopik yöntemlerle karakterize edildi. TTF molekülü, ATTC (American Type Cell
Collection)’dan temin edilmiş olan L929 fibroblast hücreleri, kemik (MG63) ve Meme (MCF-7) kanser hücre
hatlarına uygulanmıştır. Hücrelerin çoğaltılması ve pasaj işlemlerinden sonra laszer ışını varlığında ve lazer
uygulaması yokken TTF bileşiği ile muamele edilerek ve hücre canlılığı XTT yöntemi ile belirlenmiştir. Yapılan
çalışmalar sonucunda sentezlenen TTF bileşiğinin sağlıklı fibroblast hücre hattına nazaran kemik ve meme
kanseri hücrelerinde daha yüksek sitotoksik değere sahip olduğu gözlenmiştir. Ayrıca sağlıklı hücrelere
sitotoksik etkisinin önemsenmeyecek kadar düşük olduğu TTF derişimlerinde, lazer uygulamasıyla birlikte
sitotoksik etkinin MG63 ve MCF 7 hücre hatlarında oldukça arttığı gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlar
sentezlenen bileşiğin kemik ve/veya meme kanseri fotodinamik terapisin de kullanılma potansiyeli olduğunu
açığa çıkarmaktadır. Daha ileri araştırmalar ve hayvan deneyleri ile bu bulguların desteklenmesi, sentezlenen
molekülün antikanser ilaç olabilme özelliğini açığa çıkaracaktır.
Anahtar kelimeler: Top tipi ftalosiyanin, MCF-7, MG-63, Fotodinamik Tedavi (FDT)
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INVESTIGATING EFFECTS OF TECHNOLOGY ASSISTED INSTRUCTION TO 4-6 YEARS CHILDREN’S RECOGNITION
AND DISCRIMINATION OF BASIC GEOMETRIC SHAPES

Ahmet Sami Konca
Bilal Özçakır
Nihat Arıkan

Rapid changes in technology have yielded new forms of Information and Communication Technologies (ICT)
and these new forms contain potential benefits for early childhood education . Thus, there is a demand for
integrating ICT to early childhood education. Technology’s positive influence on children’s cognitive
development is reported by numerous researchers. While investigating the influence of technology use on
cognitive learning of young children, researchers used both experimental and quasi-experimental designs to
compare technology-assisted and traditional ways of learning. Concept development of children was widely
investigated by researchers. Many researchers focused on the effect of computer assisted instruction on
children’s mathematical concept learning such as: quantity and position of objects, numbers, geometric shapes,
and problem solving. In this study, effects of technology on geometric shapes for early childhood education are
investigated. Hence, the purpose of this study is to examine effects of game-based dynamic geometry activities
on children’s from 4 to 6 ages recognition and discrimination of basic geometric shapes. Participants of the
study were six children from a kindergarten school in Kırşehir. Game-based six dynamic geometry activities
about basic geometric shapes, namely circle, triangle, square and rectangle. Children examined activities with
tablets about four weeks. The results revealed that children actively engaged in activities and learned the
features of basic geometric shapes.
Anahtar kelimeler: information and communication technologies, tablet pc, basic geometric shapes, early
childhood education
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OKUL ÖNCESINDE GEOMETRIK ŞEKILLERIN ÖĞRETILMESINDE TABLET ÜZERINDE ETKINLIK GELIŞTIRILMESI
Bilal Özçakır
Ahmet Sami Konca
Nihat Arıkan
Bu çalışmada okul öncesinde geometrik şekillerin öğretilmesinde kullanılmak üzere tablet üzerinden çocukların
kullanabileceği etkinlikler oluşturulmuştur. GeoGebra yazılımı kullanılarak hazırlanan etkinliklerde okul öncesi
dönem çocukların temel geometrik şekilleri (üçgen, kare, dikdörtgen, daire) tanımaları ve bu şekillerin temel
özelliklerini öğrenmeleri hedeflenmiştir. Bu amaçla beş adet etkinlik oluşturulmuştur. Etkinliklerde çocukların
temel geometrik şekillerin isimlerini pekiştirmeleri, ayrıca verilen aktivitelerde geometrik şekillerin tanımlarını
kullanarak temel özelliklerine göre sınıflandırmaları desteklenmiştir. Bu çalışmanın okul öncesi eğitime teknoloji
entegrasyonuna yönelik örnek aktiviteler sağladığı düşünülmektedir. Öğretmenlerin çoğu bilgisayara günlük
planlarında yer verirken sadece çok azı bilgisayar kullanımına programlarında yer vermekte ve bilgisayarı müzik
aktiviteleriyle derse hazırlıkta kullanmaktadırlar. Bu çalışmada müfredatla uyumlu şekilde geliştirilen öğretim
materyalleri ve çalışma etkinliklerinin bu açıdan ülkemiz öğretmenlerin kullanımına açılması hedeflenmektedir.
Günümüzde artık neredeyse her evde bulunan ve her çalışma ortamında bireylerin kullanması gereken
teknolojiye karşı çocuklar olumlu bir tutum oluşturacaklar ve aynı zamanda teknolojiyi eğlence amacının
yanında eğitim amacıyla da kullanabilme fırsatı yakalayacaklardır. Bu sayede ülkemizin geleceği olan çocuklara
teknolojiyi doğru amaçlarla kullanabilme becerisi kazandırılacaktır. Ayrıca, Fatih projesi kapsamında okulların
teknolojik altyapılarının ilerletilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda çocukların gelecekte kişisel kullanımına
sunulacak olan tablet bilgisayarların ders sürecinde nasıl kullanılabileceği konusunda yol gösterici olmak
ülkemiz için büyük miktarda yatırım yapılan bu projenin sağlıklı şekilde yürütülmesine yönelik katkı
sağlayacaktır.
Not: Bu araştırma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.
Proje Numarası: PYO-EGF.4001.15.005
Anahtar kelimeler: okul öncesi eğitim, geometri, şekiller, tablet, bilgi ve iletişim teknolojileri
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DUYGUSAL ZEKANIN YARATICILIK ÜZERINDEKI ETKISININ İNCELENMESI

Özge Pınarcık
Miray Özözen Danacı
Nuray Eran

Başarı ve zeka testlerinin temelindeki IQ ölçekleri, bir çocuğun gelecekteki başarısını tahmin etmeye tek başına
yetmemekte, bu konuda duygusal zekanın (EQ) da bireylerin başarılarını yaşam boyu etkilediği bilinmektedir.
Yaratıcılık becerilerinde, bireylerin çeşitli kişisel özelliklerinden de etkilenen duygusal zekanın da en az
mantıksal ve matematiksel zeka kadar karmaşık ve çok boyutlu bir etkiye sahip olduğu görüşü son yıllarda ön
plana çıkmaya başlamıştır. Bu bağlamda duygusal zeka diğer zeka türlerinden ayrışarak, bireyin duygu ve
düşüncelerini geliştirme ve düzenlemesine olanak sağlamakta ve böylece yaşamını zenginleştirecek yaşantılara
neden olmaktadır. Bireylerin, yaşadıkları durumlara yönelik çözüm önerileri geliştirirken çoğu zaman yaratıcı
fikirlere ihtiyaç duydukları da tartışılmaz bir gerçektir. Bu nedenle özellikle kişiliğin en önemli adımlarının atıldığı
okul öncesi dönemde görev alacak öğretmen ve öğretmen adaylarının duygusal zeka ve yaratıcılık konularındaki
yeterlilikleri daha da önem kazanmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada, öğretmen adaylarının duygusal
zeka özelliklerinin yaratıcılık üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmanın evrenini Uluslar Arası Kıbrıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubu ise 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Uluslar Arası
Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul öncesi öğretmenliği öğrenim gören 99 kız ve 4 erkek olmak üzere
toplam 103 öğrenciden oluşmaktadır. İlişkisel tarama modeli ile yürütülen çalışmada, veri toplama araçları
olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan ‘Kişisel Bilgi Formu’ ile öğrencilerin duygusal zeka ve yaratıcılık
özelliklerine ilişkin değerlendirmelerin yapılabilmesi amacıyla Petrides ve Furnham (2000, 2001) tarafından
geliştirilen ‘Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği’ ve Raudsepp (1979) tarafından geliştirilen ‘Yaratıcılık Açısından
Bireyin Kendini Değerlendirmesi Ölçeği’ kullanılmıştır. SPSS 24 paket programı kullanılarak istatistiksel olarak
değerlendirilen verilerin sonuçlarına göre; öğrencilerin duygusal zeka özellikleri ile yaratıcılık becerileri arasında
pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunduğu belirlenmiştir. Demografik özelliklere göre yapılan incelemelere göre
ise, öğrencilerin duygusal zeka özellikleri ile aile türü, baba eğitim düzeyi, yalnızlık değişkenleri arasında anlamlı
ilişki olduğu ve yine öğrencilerin yaratıcılık düzeylerine ilişkin yapılan değerlendirmelerde ise anne eğitim düzeyi
ile yalnızlık değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Ayrıca, duygusal zeka ‘sosyallik’ ve
‘özkontrol’ alt boyutlarının öğrencilerin yaratıcılığını etkileyebildiği ‘duygusallık’ ve ‘iyioluş’ alt boyutların ise
yaratıcılık becerileri üzerinde her hangi bir etkisinin olmadığı saptanmıştır.
Anahtar kelimeler: Duygusal zeka, yaratıcılık
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KENT İÇI YOL AĞAÇLARININ GÖRSEL KALITELERININ KENTLILER TARAFINDAN ALGILANMALARI FETHIYETÜRKIYE ÖRNEĞI

İsmail Cinar

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde bugüne kadar yapılan kent içi yol ağaçlandırmalarında ihmal edilen, ağaçların
genel görsel özelliklerinin (boyutu, tepe çapı, formu, yaprak özelliği, rengi vb.) kentte yaşayanlar tarafından
nasıl algılandığını ortaya koymaktır. Bu çalışmada Akdeniz kıyı şehri olan Fethiye’de yapılan kent içi yol
ağaçlandırmaları örnek alınmıştır. Fethiye kentinde kent içi yol ağaçlandırmalarında ençok kullanılmış olan ağaç
türleri belirlenmiş ve bu ağaç türlerinin orjinleri (yerli, yabancı), herdem yeşil olup olmadıkları, ağaç boyutları,
tepe çapları, tepe çapı dengeleri (dağınık, dengeli), tepe çapı yoğunlukları (seyrek, orta, yoğun), dallanma şekli
(sypodial, monopodial, dichatome), formları (yuvarlak, oval, piramit, sütün, yayılan, fastigiata, düzensiz, sarkık,
palmiye), yaprak tekstürleri (ince, orta, kaba), yaprak boyutları (küçük, orta, büyük), renkleri ve sonbahar
renklenmesi yapıp yapmadıkları göz önüne alınarak gruplanmıştır. Bu gruplamanın yapılabilmesi için faktör
analizinden yararlanılmıştır. Ağaçların beğenilme oranları ve insanlar üzerindeki etkilerini belirlemek için anket
çalışması yapılmıştır. Elde edilen bulgular ankete katılanların demografik özellikleri dikkate alınarak
yorumlanmıştır. Bu güne kadar literatürde eksik olan ağaçların görsel özelliklerinin tümünün birlikte görsel
algıyı nasıl etkilediği ortaya konulmuştur. Elde edilen verilerin kent estetiğini, yaşam kalitesini artıracağı
sonucuna varılmıştır.
Anahtar sözcükler: Ağaçlar, kentsel peyzaj, yaşam kalitesi, kent estetiği

VISUAL PERCEPTION OF THE STREET TREES ON CITY RESIDENTS IN CASE OF FETHIYE-TURKEY

İsmail Cinar

The aim of this study is to determine the perception of the visual common features of trees (dimension, canopy
size, form, leaf form, color) of the city population which in our country has always been ignored in urban road
plantation. In this study road plantation of Fethiye-Coastal Mediterranean City examined. The most commonly
used tree species determined. The origins of these tree species, whether if they are ever green trees, tree
dimensions, canopy sizes, balance of canopy, canopy density, branches shape, tree forms, foliage texture,
foliage size, color changes in session were grouped. Factor analysis was used to be grouped. Perception of trees
were determined by questionnaire. This questionnaire has demographic information about participants. The
result of the study revealed thatquality of these plant’s characteristic. The result of this study will increase the
quality of life and the city aesthetic.
Key words: Trees, urban landscape, quality of life, urban aesthetic.
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PI SPEED CONTROL ADAPTED ON STATIC TRAJECTORIES
Arş.Gör. Suat Karakaya Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
Prof.Dr. Hasan Ocak Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
In this study, a 2D static path planning algorithm is presented. The scheme supplies velocity information at
each grid on the planned trajectory as well. The speed controller is a proportional-integrative (PI) controller.
Assuming that the map is fully known, the occupied grids can be punished with high costs, therefore the
relationship between the current velocity and the approximation to an obstacle can be established off-line. The
relationship provides a way to assign proper velocity to a moving robot depending on the clearance with an
obstacle. The experimental simulations prove that the simulated mobile robot keeps its trajectory in a static
environment by tuning its velocity depending on the approximation of the obstacles.
Anahtar kelimeler: Speed control, PI control, Static path planning, Mobile robot

TITANYUM FTALOSIYANIN BILEŞIKLERININ PH SENSÖR ÖZELLIKLERININ İNCELENMESI
Yrd. Doç. Dr. Ebru Yabaş Cumhuriyet Üniversitesi
pH sensörler özellikle bazı elektronik cihazlarda, biyoteknoloji ve biyomedikal alanlarında geniş kapsamlı
kullanım alanı bulduğundan yeni floresan temelli pH duyarlı moleküllerin geliştirilmesi ve sentezlenmesi önem
kazanmaktadır. Kararlı π-konjüge sisteme sahip ftalosiyaninlerin fotoduyarlılıkları, yüksek floresan kuantum
verimine sahip olmaları, 600-750 nm gibi yüksek dalgaboylarında güçlü absorpsiyon göstermeleri gibi
özelliklerinden dolayı bir çok uygulama alanında ilgi görmektedir [1]. Literatürde daha çok imidazol grupları
içeren yapıların asidik ve bazik ortamda sırasıyla protonlanmış ve deprotonlanmış formlara dönüşmesinden
kaynaklanan absorpsiyon ve floresan temelli pH sensör özellikleri incelenmektedir [2,3].
Bu çalışmada ilginç özelliklere sahip ftalosiyanin ve imidazol türevlerinin birleştirilmesi amacıyla, sentezi ve
karakterizasyonu laboratuvarımızda yapılan imidazol sübstitüye titanyum ftalosiyanin bileşikleri kullanılmıştır.
Bu bileşiklerin farklı pH ortamlarındaki floresan ve absorpsiyon spektrumları incelenmiştir. Asidik ve bazik
ortamlarda protonasyon ve deprotonasyondan kaynaklanan değişmeler spektrumlarda gözlenmiştir. Ayrıca geri
dönüşümlü olarak asidik ve bazik ortamlarda çözelti renginde de değişimler gözlenmektedir. Bu sonuç indikatör
olarak kullanılma potansiyeline de sahip olduğunu göstermektedir.
[1] Sevinc Zehra Topal, Emel Önal, Ayşe Gül Gürek, Catherine Hirel, Dalton Trans., 2013, 42, 11528
[2] Na’il Saleh, Yaseen A. Al-Soud, Werner M. Nau, Spectrochimica Acta A, 2008, 71, 818.
[3] Bing Zhao , Yue Fang, Yu Xu, Qigang Deng, Ting Liu, Wei Kan, Liyan Wang, Tetrahedron Letters, 57, 2016,
1825.
Anahtar kelimeler: Ftalosiyanin, pH sensor, floresan, indikatör
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SANAT VE ESTETİK EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ
İrfan Nihan Demirel
Araştırmada sanat ve estetik eğitiminin gerekliliği tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda nitel araştırma
yaklaşımlarından durum çalışması modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini sosyal bilgiler öğretmenliği 2.
sınıfta öğrenim gören ve araştırmaya gönüllü olarak katılan toplam 27 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Araştırma sürecinde öğretmen adaylarına sanat ve estetik dersi kapsamında 32 saatlik ders anlatımı yapılarak
performans görevi verilmiş ve doğa ile nesnel gerçekler arasında estetik ilişki kurabilecekleri belirli temalardan
yola çıkarak özgün fotoğraflar çekmeleri istenmiştir. Performans görevi kapsamında çekilen fotoğraflar
göstergebilimsel olarak analiz edilmiş ve elde edilen veriler 5 sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme formu ile
desteklenmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğretmen adaylarının bakış açılarının gelişimine katkıda bulunma,
farklı ve ilgi çekici olma, hayal dünyalarının gelişimine katkı sağlama, bakmak ve görmek arasındaki farkı
kavrama, doğaya sanatsal gözle bakabilme gibi yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunmaya yönelik estetik
değer algılarının olumlu açıdan geliştiği görülmüştür. Bu doğrultuda öğretmen adaylarının sanatın önemini
kavrayarak estetik değer algılarının gelişimi konusunda düşünmeyi geliştirici sanatsal aktivitelerle karşı karşıya
getirilmesi ve sanat ve estetik eğitiminin doğa ile iç içe olabilecekleri ortamlara entegre edilmesi konusunda
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: sanat, sanat ve estetik, estetik değer

PERCEPTIONS AND VIEWS OF LANGUAGE INSTRUCTORS OVER TEACHERS’ AUTONOMY: FACTS AND
OPINIONS
Assistant Prof.Dr. Salih Özenici
Assistant Prof.Dr. Abdullah Arslan Schools of Foreign Languages Akdeniz University
Derived from Greek words “autos” and “self-rule”, autonomy in the literature possesses different definitions
and has been classified into various forms as “individual autonomy”, “learner autonomy”, “professional
autonomy”, and organizational autonomy. Autonomy, in this paper, is referred to as language instructors’
control over their own teaching, that is, language instructors’ independence in making professional decisions
within the classroom” and “their making personal judgment to guide instruction. The purpose of this paper is
mainly to discuss the rationale of instructor autonomy and present language instructors’ own views and
experiences concerning their autonomy in educational settings. This paper adopts an explanatory sequential
mixed methods design, which consists of two distinct phases that are quantitative data analysis and qualitative
data analysis in order. In this context, Teachers’ Autonomy Scale, developed by Pearson and Hall (1993) is
applied to 100 language instructors working at tertiary education. In the light of the collected data from the
scale, interviews are conducted through a semi-structured interview form constructed by the researches. The
findings of this paper will be discussed in line with the gathered quantitative and qualitative data.
Anahtar kelimeler: Language Teaching, Autonomy, Teachers’ Autonomy
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ARALIK SAYILARININ BAZI DİZİ UZAYLARI
Ayten Esi
Bu çalışmada aralık sayıları ile tanımlanan bazı dizi uzayları ve bu uzaylar ile ilgili bazı teoremler verilmiştir
Anahtar kelimeler: Dizi uzayı, aralık sayisı

PERCEPTIONS OF SOFL INSTRUCTORS ON REFLECTIVE TEACHING
Yrd. Doç. Dr. Eda Ercan Demirel

Throughout the teaching and learning history, there have been many theories, strategies, methods, and
techniques. Each was lacking a point or failing at meeting the demands, soanother one came and supersede
the previous one. Within the search for newideas, reflective teaching has taken its place. Reflective teaching
beingvery popular nowadays, all the educators, teachers, instructors emphasize itsvalidity, importance,
advantages, and practicality all the time. But whathappens behind the doors? The gap between theory and
practice, what is said andwhat is done is only rarely expressed. To find out the attitudes of the instructorsat
SOFL, the study was conducted. The aim of the study is toshare the ideas of the instructors on reflective
teaching and see theirawareness on reflective teaching, as well. Keeping all these in mind,
the study aims to find out the attitudes of SOFL (School of Foreign Languages) instructors towards using
reflective teaching in prep classes.
Anahtar kelimeler: Reflective teaching, language education, reflective awareness

TEKNOLOJILERIN BENIMSENMESI: E-LOJISTIK ÜZERINE PILOT BIR ARAŞTIRMA
Öğr. Gör. Mustafa Özel
Doç.Dr. Hanifi Murat Mutlu
Bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler her alanda olduğu gibi lojistik ve tedarik zinciri yönetimim alanlarında
da e-iş uygulamalarıyla karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma firmaların e-lojistik uygulamalarını benimseme
davranışını ve bu davranışa etki eden faktörleri teknoloji kabul modelleri çerçevesinde ele alıp incelemeyi
amaçlamaktadır. Gaziantep ilinde yerleşik KOBİ niteliğindeki işletmelerden anket yoluyla elde edilen veriler
yardımıyla, araştırma değişkenleri arasında kurgulanan hipotezler test edilecektir. Araştırma sonuçta E-lojistik
uygulamalarını benimseme düzeyi ile firma performansı arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir.
Çalışma sonuçlarının tartışılması ve gelecek araştırmalar için öneriler ile sonlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Teknoloji Kabul Modeli, E-Lojistik
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BİYODİZEL ÜRETİMİNDE ÜRÜNÜN VAKUM TEKNOLOJİSİ İLE BERRAKLAŞTIRILARAK ÜRÜN KALİTESİNİ
ARTIRILMASININ İNCELENMESİ
Mustafa Döngeloğlu
Bu çalışmada, içten yanmalı dizel motorlarda kullanılan; bitkisel kökenli kanola, soya yağı ve atık bitkisel
yağlardan transestifikasyon yöntemi ile elde edilen biyodizelin bünyesinde asılı vaksların nihai ürüne verdiği
bulanıklığın araç yakıt sistemlerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. bu yöntemle elde edilen biyodizelin vakum
barometrik kondanser yöntemi ile bünyede asılı olan vakslar ve bulanıklığı oluşturan maddeleri ürün
bünyesinden uzaklaştırılması ve berraklık açısından optimal ürünün kullanılır hale getirilmesi incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: biyodizel, vakum

ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU VE AKIL DIŞI İNANÇLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Zeliha Traş N.Erbakan Üniv. A.K. Eğitim Fakültesi Pdr Abd Pdr Abd
Doç. Dr. Emel Arslan N.Erbakan Üniv. A.K. Eğitim Fakültesi Pdr Abd Okulöncesi Eğit. Abd
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerde akıldışı inançlar ve yaşam doyumu arasındaki ilişkininin incelenmesidir.
Bu çalışma genel tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Konya il merkezinde ilk ve orta
okullarda görev yapmakta olan 192 (108 kadın,84 erkek) öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak
Akıl Dışı İnançlar Ölçeği (Türküm, 2003) ve Yaşam Doyumu Ölçeği (Köker,1998) kullanılmıştır. Ayrıca
araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmanın analizinde Pearson productmoment korelasyon tekniği kullanılmıştır. Veri analiz süreci devam etmektedir.
Anahtar kelimeler: yaşam doyumu , öğretmen
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4-6 YAŞ OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ SOSYAL BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ

Emel Arslan
Zeliha Traş
Zehra Müberra Kamer
Bu araştırmada 4-6 yaş çocuklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu değişkenler
cinsiyet, okul öncesi kuruma kaç yıl devam ettiği, anne eğitim durumu ve baba eğitim durumudur. Araştırmanın
Çalışma grubu Konya il merkezinde okul öncesi eğitim kurumuna giden 4-6 yaş grubu 434 (219 kız. 215 erkek)
çocuktan oluşmaktadır. Araştırma grubu tesadüfi elaman örnekleme ile oluşturulmuştur. Araştırma genel
tarama modelinde çalışılmıştır. Araştırma verilerini toplamak için Avcıoğlu (2007) tarafından hazırlanan “sosyal
becerileri değerlendirme ölçeği” ve araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Bu
ölçek verileri öğretmen gözlemine dayalı olarak toplanmaktadır. Araştırmanın analizleri için SSPS paket
programı kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre sosyal becerileri değerlendirme ölçeğinin bütün alt boyutları
cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. Sosyal beceriler alt boyutlarından Kişiler
arası beceriler, Kızgınlık davranışları kontrol etme, Akran baskısı ile başa çıkma becerileri, Kendini kontrol etme
becerisi, Sözel açıklama becerisi, Dinleme becerileri, Amaç oluşturma becerileri okul öncesi kuruma devam
etme süresi değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Sonuçları kabul etme becerileri ve görevleri
tamamlama becerilerinde okul öncesi eğitim kurumuna devam etme değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır. Anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyine göre sosyal becerilerinin bütün alt boyutlarında
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Anahtar kelimeler: okul öncesi, okul öncesi eğitim, sosyal beceri,

ANADOLU’NUN HALI MOTİFLERİNİN İNCELENMESİ VE BU MOTİFLERİN YENİ GRAFİK TASARIMLARDA
KULLANILMA İMKANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ghonche Ghojoghı
Anadolu’nun halı motifleri, dünyanın en eski ve en köklü motifleri olarak Orta Asya, İran, Özbekistan gibi
ülkelerin eserlerinde karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı Türk dünyasına ait kültür, sanat, dil gibi
unsurları kaybetmemek ve bunları yeni medya araçları ile yayma imkanlarını değerlendirmektedir. Bu alan geniş
olduğu için bu araştırmada Anadolu’nun halı motiflerinden 5 motif örnek olarak seçilmiştir. Bu motiflerin
anlamları ve felsefesi incelenip afiş ve kitap illüstrasyonu gibi yeni medya tasarımlarında kullanılabilme
imkanları değerlendirilmiştir. Ülkeler modernleşirken geçmişten kalan motifleri, kültürleri, gelenekleri ve
hikayeleri unutulma geri plana atılma durumundadır. Bu yüzden kültürlerin geçmişi, kültürü, motifleri
günümüze özgü tasarımlar ile yeniden değerlendirilebilir ve bir kültürel miras olarak sürdürülebilir. Bu konuya
ilişkin veriler literatür taraması ve alan araştırma yöntemleri ile toplanmıştır. Araştırmada gereken numuneler
toplanıp motif analizi ve bu motifler ile birkaç örnek tasarım önerisi yapılmıştır. Yapılan araştırmaya göre,
geçmişe ait halı ve kilim motiflerinin iç dekorasyon, grafik tasarım, kentsel tasarım, çevre tasarımı, ambalaj
tasarımı, endüstriyel tasarım, medya ve televizyonda kullanılabildiği görülmüştür. Bu bulgulara göre geçmişten
gelen motifler güncel tasarımlarda yeniden üretilerek farklı bir estetik ile var olmaktadır. Böylece farklı anlamı
olan yerel/ulusal kültürlere ait motifler, yeni tasarımlarla yeni anlamlar kazanıp uluslararası alana da
ulaşmaktadır. Kısaca, Anadolu’nun geleneksel halı motifleri zaten orijinal şekliyle farklı toplumlara yayılmışken
diğer taraftan da yeni tasarımlarla yeniden yaratılarak geleceğe aktarılmaktadır.
Anahtar kelimeler: anadolu motifleri, tasarım, halı
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SIĞINMACI VE GÖÇMENLERE YARDIMDA STK’LARIN YAKLAŞIMI: KONYA ÖRNEĞİ
Özlem Karakuş
Fatümatü Zehra Ercan
Dünyadaki savaşların ve çatışmaların en önemli yıkıcı sonucu bireylerin can güvenliklilerini yitirmesi olarak
görülebilir. Yaşam ve ölüm arasında var olmayı sürdürmek için başka bir deyişle can havli ile sığınacak yer
arayan vatansız kalmış, hayatları askıya alınmış insanların hikâyesidir mültecilik. Mültecilik statüsü bile her
sığınmacıya verilen bir hak değildir. Bazı sığınmacılar için terk etmek zorunda kaldıkları mekânın izleri
boyunlarında bir zincir olmaya devam etmekte ve kaçmak isteseler de yeni bir vatan bulmaktan ziyade ölüm ve
vatansızlık arasında tercihe zorlanmaktadırlar. Türkiye son 6 yılda dünyada en çok “sığınmacı” barındıran ülke
konumuna gelmiştir. Bu durum ciddi sosyal politika uygulamaları geliştirmeyi gerektirmektedir. Sığınmacıların
yaşamlarını idame ettirmeleri, temel ihtiyaçlarını karşılamaları ve yerli halk ile entegrasyonları noktasında kamu
kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri önemlidir. Bu çalışmanın amacı sığınmacılar için
önemli uydu kentlerden olan Konya ilindeki sığınmacılara hizmet veren iki Sivil Toplum Kuruluşu STK’nın onlara
yönelik yaklaşımlarını ve hizmetlerini betimlemektir.Araştırma nitel desende dizayn edilmiş olup betimsel bir
araştırmadır. Araştırmanın veri toplama metodu; kurumların çalışanları, müracaatçılar ve gönüllü üyelerle
yapılandırılmamış derinlemesine görüşme ve katılımcı gözlemdir. İlgili kurumlardaki görüşmeler ve gözlemler
raporlaştırılarak betimlenmiştir. Araştırmanın bulguları, gönüllülerle eşzamanlı çalışmalar yapan STK’nın sadece
ücretli çalışanlarla hizmet veren Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne bağlı STK’ya göre daha
kapsamlı ve derinlemesine müdahalelerde bulunduğu anlaşılmıştır. Gönüllülük esaslı çalışan STK’nın
sığınmacıların ihtiyaçlarına yönelik kaynak yaratmak veya kaynaklara ulaşımları konusunda aracılık yapmak
konusunda daha fazla imkana sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca sağlık, eğitim ve sosyal yaşam konularında da
sığınmacılara danışmanlık yapmada gönüllü çalışanların oldukça etkin olduğu ve müracaatçıların yeni
yaşamlarına adaptasyonları konusunda kolaylaştırıcı olma imkanına sahip oldukları tespit edilmiştir.
Araştırmada, sığınmacılara insani yardım, destek ve dayanışma konularında hizmet veren kurumların kurumsal
yapılanmanın yanısıra toplumsal kaynaklardan destek almasının hizmet verimliliğini ve niteliğini artırdığı, etki
alanını genişlettiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Sığınmacılar, Mülteciler, Sivil Toplum Kuruluşları

CONSTITUTIONAL PERIOD (1875-1888) EVALUATION OF BEYSEHIR ACCIDENT FRAMEWORK OF ECONOMIC
STRUCTURE OF THE OTTOMAN FAMILY
Alper Gedik
İlknur Gedik
This is a case study of how not pose economic structure of the Constitutional Era of the Ottoman family
Beyşehir is a study that revealed the framework accident. Three Sharia court records covering the period 18751888 was based on this study. Income levels were examined in the context of economic activities of Beyşehirl
family and the status of consumer goods and real estate located in the estate are evaluated.
Anahtar kelimeler: Beyşehir, Family Economics, Economic History
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MEDYANIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ KONUSUNDA OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN
EBEVEYNLERİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Zeynep Apaydın Demirci
Emel Arslan

Günümüzde değişen medyanın olumsuz etkilerinden korunabilmek ve sağlıklı bir etkileşimin sağlanabilmesi
önemli bir konudur. Okul öncesi dönemdeki çocuklar medyanın olumsuz etkilerine daha çok maruz kalır. Bu
nedenle Okul öncesi dönemdeki çocuğun medya ile ilişkisinin belirleyicisi olan ebeveynlerin bilinç düzeyleri
belirlenmelidir. Bu araştırmanın amacı, medyanın çocuklar üzerindeki etkileri konusunda okul öncesi dönemde
çocuğu olan ebeveynlerin görüşlerini belirlemektir. Ayrıca ebeveynlerin görüşlerinin çeşitli değişkenlere göre
değişip değişmediği de belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada nicel araştırma modeli olan tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubu, okul öncesi dönemde çocuğu olan ebeveynlerden oluşmuştur. Veri
toplamada Aile Bilgi Formu ile Yılmaz (2013) tarafından oluşturulan “Medyanın Değişen Çocukluğa Etkisi” anketi
kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: Okul Öncesi, Medya, Ebeveyn

ORTAKÖY MYO ÖĞRENCİLERİNİN KREDİ KARTI KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Öğr. Gör. Ayşegül Akkoç Aksaray Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık
Çağdaş pazarlama anlayışı ile üretici ve satıcılar müşteri memnuniyetini sağlayarak satış hacmini arttırmaya ve
kar etmeye odaklanmışlardır. Mal ve hizmet alım- satım işleminin temelinde değişim kavramı yatmaktadır.
Günümüzde değişimi kolaylaştıran araç ise paradır. Tüketiciler sınırsız ihtiyaçlarını karşılamak için yanlarında
nakit para bulundururlar. Ancak nakit para taşıma, çalınma ve kaybetme gibi riskler taşır. Tüketiciler bu risklere
karşı tasarruflarını korumak, taşıma ve değişim kolaylığı sağlamak için kredi kartı kullanımını tercih ederler. Üye
işyerleri de müşterilerin artan kredi kartı kullanımına uyum sağlayabilmek ve satış hacimlerini arttırabilmek için
farklı bankalarla protokol düzenlemekte ve hizmet sunumunu gerçekleştirmektedirler. Ülkemizde kredi kartı
hizmeti bankalar tarafından sunulmaktadır. Bankalar hızla büyüyen kredi kartı portföylerine üniversite
öğrencilerini de dâhil etmek istemektedirler. Bu amaçla bankalar üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalar ve
kampanyalar düzenlemektedirler. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin sosyo ekonomik ve demografik
faktörlerinin kredi kartı sahipliği ve kullanımı üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırmada kullanılan veriler
Aksaray Üniversitesi Ortaköy MYO iktisadi bilimler bölüm öğrencileri ile yapılan anketlerden elde edilmiştir.
Öğrencinin cinsiyeti, yaşı, ailesinin aylık gelir düzeyi, bölümü, öğrenimi süresince kaldığı yer, öğrencinin
kredi/burs durumu ve aylık harcama tutarı gibi değişkenler ile kredi kartı sahipliği ve kullanımı arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığı analiz edilecektir.
Anahtar kelimeler: Kredi Kartı, Kredi Kartı Kullanımı, Üniversite Öğrencisi, Bankacılık
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MÂTÜRÎDİYYE İLE MU’TEZİLE ARASINDA İLLETİN TAHSÎSİ TARTIŞMASI
Ömer Yılmaz
Kur’an’da ve sünnette her meselenin dînî hükmüne doğrudan temas edilmesi mümkün değildir. Bu durum;
vahyin nüzûlünden sonra ortaya çıkan meselelerin hükme bağlanmasını problem haline getirmiştir ve bizi iki
türlü meseleyle karşı karşıya bırakmıştır: Bir kısım meselelerin dînî hükümleri doğrudan Kur’an ve sünnet
nassıyla bilinmektedir. Diğer bazı meselelerde ise hükme ulaşmak doğrudan Kur’an ve sünnet nassıyla mümkün
olmamaktadır. Hükmü bilinen meseleye ait hükmün aradaki benzerlik sebebiyle hükmü bilinmeyen meseleye
verilmesine ise kıyas denilmektedir. Bu işlemde aradaki benzerliği sağlayan unsurun tespiti önem taşımaktadır.
Bu da hükmü bilinen meseleye bu hükmün verilmesini sağlayan niteliğin belirlenmesini gerektirmektedir. “İllet”
olarak isimlendirilen bu nitelik, hükmü Kur’an ve sünnet nassıyla tespit edilen meseleye söz konusu hükmün
verilmesinde etkin rol oynamaktadır. Ancak illetin bulunması, her zaman hükmün de bulunmasını zorunlu
kılmakta mıdır? “İlletin tahsîsi” olarak da ifade edilen bu soruya Mu’tezile, Kerhî (ö. 340/952) ve Cessâs (ö.
370/981) gibi Irak Hanefîleri ile Orta Asya Hanefîlerinden Debûsî (ö. 430/1039) olumsuz cevap vermişlerdir.
İmam Mâtürîdî (ö. 333/944) ve onu takip eden Orta Asya Hanefîlerine göre illetin bulunması, hükmün de
bulunmasını zorunlu kılar; bu yüzden de illetin tahsîsi caiz değildir. İlletin tahsîsi tartışması; ictihadda isâbet ve
büyük günah işleyen kişinin durumuna dair meselelerdeki Mu’tezilî yaklaşımla da ilişkilendirilmiştir. Bu yüzden
illetin tahsîsine cevaz veren Irak Hanefîleri, Mu’tezilî görüşlere meylettikleri yönünde eleştirilmişlerdir. Bu
yazıda illetin tahsîsi tartışması çerçevesinde ileri sürülen görüşlerin kelâmî temelleri incelenecektir.
Anahtar kelimeler: illetin tahsîsi, mâtürîdiyye, mu'tezile

19. YÜZYILIN İLK YARISINDA OSMANLI-İRAN MÜCADELESİNDE VAN EYALETİNDEKİ GELİŞMELER
Zafer Yıldırım
Osmanlı Devleti ile İran arasındaki mücadele tarafların çatışmaları şeklinde uzun yıllar devam etmiştir. IV. Murat
döneminde imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşmasıyla sınırlar belirlenmişse de bu durum çatışmaları sona
erdirmemiştir. 1746 yılına gelindiğinde savaş sonunda imzalanan ve II. Kasr-ı Şirin olarak da kabul edilen
antlaşma ile uzun yıllar sürecek olan bir barış dönemi başlamıştır. Bu dönem, sınırlarda sürekli meydana gelen
huzursuzluklara rağmen 19. yüzyılın başlarına kadar devam etmiştir. 19. yüzyılın başlarında İran’da hakim olan
Kaçar Hanedanlığı döneminde, Rusya’nın da bölgede etkin bir rol oynamasıyla, ilişkilerde bozulmalar başladı.
İran’ın Osmanlı Devleti’nin Batı’daki gelişmelerle uğraşmasını fırsat bilerek cesaretlenmesi ve mütecaviz bir
kimliğe bürünmesi savaşı kaçınılmaz hale getirdi. 1821-1823 arasındaki savaş sonunda sınırlar aynen korunmuş
ve savaş öncesindeki durum değişmemiştir. Bu durum da, Osmanlı’nın artık Batı’daki sorunlarla uğraşmasına
imkan sağlamıştır. Görüldüğü üzere İran ile ilişkiler uzun bir süre Osmanlı Devleti’ni meşgul etmiştir. Şüphesiz ki
bu süreçte, İran ile sınır bölgelerinden biri olan Van en önemli aktörlerden biri olmuştur.19. yüzyılın ilk yarısı da
Van için oldukça hareketli geçmiştir. Van bölgesinin Osmanlı- İran mücadelesindeki yerini anlamak bu
mücadelenin geneline ışık tutması açısından önem taşımaktadır. Savaş öncesi ve savaş sürecinde Van’da
yaşanan olaylar bu mücadelenin karakteristiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca bu sürecin Van üzerindeki etkisi de
araştırılarak bu mücadelenin Osmanlı Devleti’ne etkileri daha iyi anlaşılabilir.
Anahtar kelimeler: Osmanlı,İran,Van,Savaş
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OSMANLI ŞEHIRLERINDE VE KONYA ÖRNEĞINDE BAKKALLAR VE KASAPLAR

Zafer Yıldırım

Osmanlı esnafı, sosyal yaşam içerisinde önemli bir yer tutan ve gündelik hayatı şekillendiren bir topluluktu.
Kendi içinde örgütlü bir yapısı olan ve katı kurallarla idare edilen esnaf grupları kendi aralarında da ilişki
içerisindedir.Her esnaf grubu sektöründe uzmanlaşırken diğer sektörlerle bağlantılı olarak faaliyetlerde de
bulunurdu. Kendi arasında hiyerarşik yapıya sahip olan esnaf grupları genel olarak da bir yönetim ve denetim
mekanizması tarafından idare edilirdi.Ahilik, lonca geleneği ve sonraki süreçte gediklerle devam eden bu yapı
Osmanlı’nın son yıllarına kadar varlığını ve önemini korumayı başarmıştır. Bu çalışmada genel olarak Osmanlı
sosyal hayatında ve özel olarak da Osmanlı Konya’sında esnaf grupları içinde önemli yer tutan ve gıda
sektöründe faaliyet gösteren bakkallar ve kasaplar üzerinde durulacaktır.Daha çok XVIII. Yüzyıldaki durum
değerlendirilirken zaman zaman farklı tarihlere de değinilecektir. Bu esnaf gruplarının genel durumları hakkında
bilgi verilecek, daha sonra Konya’daki durumları özellikle kadı sicillerine dayanarak ele alınacaktır. Osmanlı
sosyal tarihi açısından önemli bir yer tutan esnafların genel durumu ve özellikle gıda sektörünün nasıl işlediğini
anlatabilmek için bir örnek oluşturulmaya çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Osmanlı, bakkal, kasap, esnaf

II. ABDÜLHAMIT DEVRI’NDE YEMEN İLE İLGILI İKI LAYIHA VE YEMEN’IN DURUMU

Zafer Yıldırım

1517’den sonra Osmanlı idaresine geçen Yemen, İslamiyet’in doğuşuna kadar birkaç küçük krallık ve kabilelerin
kontrolünde kalan müstesna bir ülkedir. Osmanlı idaresi altında devletin güney topraklarını oluştururken, aynı
zamanda Osmanlı Devleti’nin güney politikasını belirlemekte de önemli bir rol oynuyordu. Stratejik acıdan
önem arz eden bu bölge, çeşitli devletlerin de doğu siyasetlerinde yer bulmuştur. Özellikle İngiltere’nin Yemen
bölgesine yönelmesinin ardından bu coğrafyada çıkar ve hakimiyet mücadelesi başlamıştır. Osmanlı Devleti ise
hakimiyetini güçlendirmenin gayreti içerisinde olmuştur. Özellikle de son yıllarda idari olarak kurumlarını
güçlendirmenin yollarını aramıştır. Hakimiyetini pekiştirmek için kurduğu kurumları denetleme yoluna gitmiştir.
Yemen’in elde tutulması ve bölgede asayişin teminine yönelik olarak yapılan tüm iyi niyetli girişimler sonuç
vermemiş, bölgede asayişsizlik devam etmiş, bir türlü istenilen seviyede ıslahat gerçekleştirilememiştir. 1872
sonrasında Yemen dahilinde meydana getirilen teşkilatlanma ile önemli adımlar atılmış, sonrasında çeşitli
vesilelerle bölgede yeni teşkilatlanmalara ve düzenlemelere de gidilmiştir. Bu tür düzenlemelere yönelik
öneriler ortaya atan Osmanlı Devlet adamları layihalar hazırlamışlardır. Bu çalışmada II. Abdülhamit devrinde
Yemen ile alakalı layihalardan ikisi incelenecek ve layiha yazarlarının ıslahat konusundaki düşünceleri ortaya
konulacaktır.Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan layihalar günümüz Türkçesine çevrilerek ele
alınacaktır.Böylece bu çalışma hem II.Abdülhamit devrinin genel yapısı hem de Yemen vilayetinin durumunun
net bir şekilde görülebilmesine yardımcı olacaktır.
Anahtar kelimeler: II.Abdülhamit, Yemen, Layiha
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EMBARKING ON THE CAREER OF ENGLISH TEACHING: STUDENT TEACHERS’ MOTIVATIONAL ORIENTATIONS
AND PERCEPTIONS

Ali Karakaş

The departments of English language teaching (ELT) are among the much sought after departments by students
in the Turkish higher education. Given the recent rise in the number of ELT departments and the growing
number of high school graduates wishing to pursue a career as an English teacher, it will not be wrong to
postulate that not all of them have the same motives for becoming an English teacher. Although several
Turkish researchers have already canvassed student teachers’ motivations for choosing a career in ELT, they
have adopted a context-specific positioning, exploring the issue in their own institutions and often reaching
different results for several reasons. Additionally, previous studies seem to not take much notice of the
perceptions behind students’ motivational orientations towards being an English teacher. As a sequel to the
earlier studies, this small-scale study adopting a qualitative case study approach aims to explore teacher
students’ motivational orientations and perceptions about choosing language teaching as a career at a young
state university. For data collection, 36 first-year students were asked in the second week of the fall term of the
2016-2017 school year to write a reflective essay about why they would like to be an English teacher. Data was
analysed through qualitative content analysis to categorize the content of students’ essays and develop
themes. The results indicate that students’ motivational orientations are diverse and their perceptions of ELT
as a career are considerably favourable and instrumental. When grouped according to the conventional
classification of motivation types, it was seen that students’ motivational orientations were mainly skewed
towards intrinsic orientations, followed by extrinsic and altruistic orientations in terms of the extensiveness of
the sub-codes under each main theme.
Keywords: English language teaching, language teachers, motivational orientations, perceptions of ELT as a
career

SİGORTA ŞİRKETLERİNİN MALİ TABLOLARININ ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

Serpil Cula
Merve Mardan

Günümüzde sigorta şirketleri ekonomik, mali, siyasal ve teknik riskler üstlenmektedir. Bu risklerinin analiz
edilmesi ve azaltılması açısından sigorta şirketlerinin finansal yapılarının analizi önem arz etmektedir. Bu
araştırmada, sigorta şirketlerinin mali tablolarının analizi incelenmiş, finansal analiz yöntemleri kullanılarak Türk
sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren, borsada işlem gören iki sigorta şirketi karşılaştırılmıştır. Sigorta
şirketlerinin finansal tabloları, diğer şirketlerin finansal tablolarından farklılık göstermektedir. Bu amaçla
öncelikle sigorta şirketlerinin finansal tabloları incelenmiş ve tabloların özellikleri ortaya konmuştur. Finansal
tabloların incelenmesinden sonra, seçilen iki sigorta şirketinin 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait temel mali
tablolarıdaki veriler esas alınarak, karşılaştırmalı tablolar ve dikey yüzdeler analizi yapılmış bunun yanı sıra 2014
yılı verilerine göre de finansal oranlar uygulanmış ve yıllık değişimler dikkate alınarak finansal oran analizi
yapılmıştır. Analiz sonucunda çıkan veriler şirketler ve sektör bazında değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Analiz, finansal tablo, muhasebe, sigorta
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ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ KENDILERINI ALGILAMA BIÇIMLERI ILE KIŞILERARASI PROBLEM ÇÖZME
YAKLAŞIMLARI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI

Doç. Dr. Coşkun Arslan
Arş. Gör. Hayri Koç

Bu araştırma üniversite öğrencilerinin kendini algılama biçimleri ile kişilerarası problem çözme yaklaşımları
arasındaki ilişki incelenmiştir. Necmettin Erbakan Üniversitesinin Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Fen
Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 1., 2., 3. ve 4. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma bu fakültelerin
çeşitli bölümlerinde öğrenim görmekte olan ve tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 422 kız ve 191 erkek
olmak üzere toplam 613 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Üniversite öğrencilerinin kendini algılama biçimlerini
belirlemek amacıyla Olumsuz Düşünen-Olumlu Düşünen, Mutsuz-Mutlu, Ciddi-Espirili maddelerinin olduğu
skala üzerinden kendini değerlendirmeleri istenmiştir. Üniversite öğrencilerinin problem çözme yaklaşımlarını
belirlemek amacıyla “Kişilerarası Problem Çözme Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin analizinde kendini algılama
biçimleri ile kişilerarası problem çözme yaklaşımları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için Pearson Momentler
Çarpım Korelasyon Katsayısı Tekniğinden yararlanılmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre kendini algılama
biçimleri ile problem çözme yaklaşımları arasında anlamlı ilişkiler ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlar dahilinde
tartışma ve önerilere yer verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Kendilerini Algılama Biçimleri, Kişilerarası Problem Çözme

DEĞERLER EĞİTİMİ BAĞLAMINDA BİR OZAN: NEŞET ERTAŞ

Ahmet Zeki Güven

Toplum içerisinde birlik, beraberlik ve sürekliliğin sağlanması özellikle toplumların sahip olduğu değerleri
korumasına ve bunu kendisinden sonraki kuşaklara aktarmasına bağlıdır. Değerler, insanoğlunun iyi ile kötü
davranışlar arasında ayrım yapmasına olanak sağlayan kabuller ve inançlardır. Bu açıdan bakıldığında değerler,
insanların duygu ve düşüncelerini etkileyerek onların tercih ve davranışlarında önemli roller oynarlar.
Geçmişten günümüze, ahlâk eğitimi, karakter eğitimi gibi adlarla anılan değerler eğitimi, özellikle son yıllarda
eğitim programlarında da yer edinmeye başlamıştır. Türkiye’de de Milli Eğitim Bakanlığı örtük bir şekilde
programlarda değerler eğitimine yer vermeye başlamış, bu konuyla ilgili çeşitli yönergeler düzenleyip okullarda
uygulanmasını salık vermiştir. Bu çalışmada amaç Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi, Neşet ERTAŞ’ın kendi yazdığı
türkülerde değer kavramını incelemektir. Çalışmada Erol Parlak tarafından yazılan Garip Bülbül Neşet Ertaş 1-2
kitaplarında yer alan türküler değerler eğitimi bakımından incelenmiş, ulaşılan bulgular yorumlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Değerler eğitimi, halk ozanı, Neşet Ertaş.
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48-84 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ ERKEN SAYI TESTİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Esra Betül Menevşe
Zarife Seçer

Araştırmanın amacı, Gözden Geçirilmiş Erken Sayı Testinin (Early Numeracy Test-Revised) geçerlik –
güvenirliğini saptamak ve 48-84 aylık çocukların cinsiyet, yaş, anne-baba öğrenim düzeyi ve doğum sırasına göre
matematik becerilerinin farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Tarama modeli kullanılan araştırmanın
evrenini, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Konya il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi
okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocuklar ile ilkokul 1. sınıfa devam eden 48-84 aylık çocuklar
oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 362 çocuk oluşturmuştur.
Araştırma verilerinin toplanmasında, araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve. J. E. Hans Van
Luit (2002) tarafından geliştirilen ve 2009 yılında güncelleme çalışması yapılan “Gözden Geçirilmiş Erken Sayı
Testi (Early Numeracy Test-Revised) “ kullanılmıştır. Araştırma iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada,
Gözden Geçirilmiş Erken Sayı Testinin geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasıdır. Uygulama yapılan
örneklemde, Gözden Geçirilmiş Erken Sayı Testi güvenirliği Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı kullanılmış ve
.92 olarak bulunmuştur. Cronbach Alpha değerinin yüksek çıkması, testin iç tutarlılığının yüksek olduğunu
ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle Gözden Geçirilmiş Erken Sayı Testi’nin 48-84 aylıkTürk çocukları için geçerli ve
güvenilir bir test olduğu kabul edilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında ise; çocukların cinsiyet, yaş, annebabalarının öğrenim düzeyi ve doğum sırası değişkenlerine göre matematik becerilerinin farklılaşıp
farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, çocuğun yaşı ve anne öğrenim düzeyi değişkenine
göre, çocukların erken sayı testi puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Diğer bir
deyişle, annelerin öğrenim düzeyi arttıkça çocukların erken sayı testi puan ortalamaları artmaktadır. Diğer
yandan baba öğrenim düzeyi, cinsiyet ve doğum sırası değişkenlerine göre; çocukların erken sayı testi puan
ortalamalarında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi Dönem, Matematik, Matematik Becerisi, Gözden Geçirilmiş
Erken Sayı Testi.
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OKUL ÖNCESI ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATIK EĞITIMINE İLIŞKIN İNANÇLARI VE ÖZYETERLIK ALGILARI
Zarife Seçer
Esra Betül Menevşe
Bu araştırmada, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği
Anabilim Dalında öğrenim gören ve Matematik Eğitimi dersini almış 4. sınıf öğrencileri ile Konya Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne bağlı merkez ilçelerdeki İlköğretim okulları anasınıfları ve Bağımsız Anaokullarında görev yapan
okul öncesi eğitim öğretmenlerinin matematik eğitimine ilişkin inançları ve öz-yeterlik algıları incelenmiştir.
Araştırma betimsel bir nitelik taşımaktadır ve tarama modeli çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma
grubunu 219 öğretmen adayı ve 68 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma verileri iki ölçek kullanılarak elde
edilmiştir. Bunlar, Güven, Karataş, Öztürk, Arslan ve Gürsoy (1995) tarafından okul öncesi öğretmenlerin veya
öğretmen adaylarının matematiğe, matematik öğretimine ve öğrenimine ilişkin inançlarını belirlemek amacıyla
geliştiren “Matematik öğretimi, öğrenimi ve inançlar ölçeği” ve Tschannen-Moran ve Woolfolk tarafından
geliştirilen ve Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Öğretmen öz-yeterlik algısı
ölçeği”dir. Araştırma verilerinin analizinde öğretmen ve öğretmen adaylarının matematik eğitimine ilişkin
inançlarının belirlenmesinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma istatistikleri, öğretmen ve
öğretmen adaylarının matematik eğitimi inançları ve öz-yeterliklerinin karşılaştırılmasında bağımsız t testi, özyeterliklerin matematik eğitimi inançlarını yordama düzeyini belirlemek için ise regresyon analizi yapılmıştır.
Araştırma sonuçları, okul öncesi eğitim öğretmen ve öğretmen adaylarının matematik eğitimine olumlu
baktıkları, öğretmen adaylarının matematik eğitimine ilişkin puanlarının öğretmenlerden daha yüksek ve özyeterlilik puanlarının ise daha düşük olduğunu göstermektedir. Ayrıca öğretmenlerin matematik eğitimine
ilişkin inançlarını öz-yeterlilik algılarının etkilemediği, öğretmen adaylarının matematik eğitimine ilişkin inançları
üzerinde öğretimle ilgili öz yeterlilik algılarının etkisi olduğu bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlar
ışığında öncelikle alanda çalışan öğretmenlere okul öncesi matematik eğitiminin önemi ile ilgili hizmet içi
eğitimler verilmesi gerektiği ve öğretmen adaylarının öğretmen özyeterliklerinin arttırılması için ise okul öncesi
eğitim kurumlarında uygulama saatlerinin arttırılması önerisinde bulunulmuştur.
Anahtar sözcükler: Öz-yeterlik algısı, matematik eğitimi inancı, okul öncesi eğitim.

TÜRKİYE'DE EVLİLİK UYUMU KONUSUNDA YAPILAN TEZLERİN İNCELENMESİ (2006-2016)
Uzm. Naciye GÜVEN MEB

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de evlilik uyumu konusunda yapılan tezlerin değerlendirilmesidir. Araştırmanın
örneklemini; YÖK Ulusal Tez Veri Tabanında yer alan ve tam metin olarak ulaşılabilen 74 lisansüstü tezi
oluşturmaktadır. Araştırma 2006-2016 yılları arasında Türkiye’de evlilik uyumu konusunda yapılmış olan ve
“evlilik uyumu” anahtar sözcükleriyle taranarak tam metnine ulaşılabilen lisansüstü tezlerle sınırlıdır. Bu
çalışma, nitel bir araştırma olup veriler doküman analizi tekniğiyle toplanmıştır. Ulaşılan verileri incelemek
üzere, çalışmanın amacına yönelik araştırmacı tarafından geliştirilen “Tez İnceleme Formu” geliştirilmiştir. Evlilik
uyumu alanında yapılan çalışmalar; tez türleri, enstitüler, üniversiteler, yıllar, çalışmanın yürütüldüğü iller,
araştırmacının cinsiyeti, danışman ünvanları, çalışma grupları, araştırma türleri, istatistikler açısından analiz
edilmiştir. Belirlenen ölçütler doğrultusunda araştırma sonucunda tezlerin çoğunluğunun; yüksek lisans
tezlerinden oluştuğu, nicel çalışmalar olduğu ve kullanılan istatistiklerin araştırma türüyle paralellik gösterdiği,
çalışma gruplarının farklı evli bireylerden oluştuğu, tezlerin kadın araştırmacılar tarafından çalışıldığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: evlilik uyumu, lisansüstü tezler
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TOPLUM VE KENT AÇISINDAN SAĞLIKLI BİR ÇEVRENİN ÖNEMİ: NİĞDE ÖRNEĞİ
Bülent Kara
Arif Gündüz
Sanayi devrimiyle birlikte ailelerin yoğun şekilde köyden kente yerleşmesi kentleşme sürecini hızlandırmıştır.
Kentleşme olgusu, beraberinde bir takım değişiklikleri de meydana getirmiştir. Bunlardan ikisi çevre ve sağlıktır.
Bu bağlamda bir kentin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli kriter, onun çevre ve sağlıktaki gelişmişlik
düzeyidir. Bu durum aynı zamanda toplumların ekonomik ve sosyal gelişmişliğinin de bir göstergesidir.
Hayatımızda, sanayinin gelişmesinin verdiği ekonomik refahın ve huzurun yanında, bu gelişme sonucu
yaşanılan doğanın ve çevrenin kirletilmesi ve bu kirliliğin her geçen gün artması sosyal bir gerçekliktir. Temiz ve
yaşanılabilir bir çevre, insan sağlığı ve refahı için temel niteliktir. Ancak çevre ve insan sağlığı arasındaki
etkileşimler giderek artan bir ivme yakalamanın yanında, aynı zamanda son derece grift bir hal almıştır.
Dolayısıyla bu etkileşimlerin analizi ve sonuçlandırılması güç bir hale gelmiştir. Toplumun sağlık, çevre, hayat ve
medeniyet düzeyinin geliştirilmesi bir erek olmakla birlikte hayat düzeyinin de teminat altına alınması amaçtır.
Toplumsal etkileşimin gerçekleşmesinin asgari zaruretleri bu teminat ile yakın ilişkilidir. Bunu sağlamada
devletin kurum ve kuruluşlarına bir takım sorumluluklar düşmektedir. Bu makalede çevre ve konularının sağlıklı
bir toplum ve kent üzerindeki etkilerini tespit noktasında , Niğde İli Şehircilik ve Çevre İl Müdürlüğü ,Tarım-Gıda
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Niğde ve Bor Belediyeleri’nin sağlıklı bir kent için sorunları nasıl tespit ettikleri ve
bu sorunlara dair geliştirdikleri çözüm önerileri araştırılmıştır. Araştırmada betimsel içerik analizleri yapılmış,
yüz yüze görüşme ve derinlemesine mülakat teknikleri kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: kent, sağlık, çevre, kentsel yaşam

HARİTA KADASTRO ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN STAJ ÖĞRENİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
KAMAN MYO ÖRNEĞİ
Cuma Kara
İlknur Bekem Kara
Mesleki Teknik eğitim programlarında staj süreci; öğrencilerin mesleki olarak okulda öğrendiklerini
pekiştirmelerini, öğrendikleri teorik bilgilerin uygulama şeklini görmelerini, mesleki açıdan sektörü tanımalarını,
kariyerleri hakkında daha iyi ve daha net kararlar almalarını, mesleki ve teknik açıdan kendilerini geliştirmeleri
konusunda çok önemli avantajlar sağlamaktadır. Mesleki ve teknik olarak öğrencilerin aldıkları eğitimi en
detaylı şekilde tamamlayan bir unsurdur. Bu çalışmada meslek yüksek okulları harita kadastro programı
öğrencilerinin staj sürecini nasıl algıladıkları, aldıkları teorik derslerin uygulamaya yönelik olarak nasıl
ilişkilendirdikleri, staj sürecinin öğrencilere mesleki ve teknik olarak ne gibi faydaları dokunduğu araştırılmıştır.
Bu amaca yönelik Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksek Okulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
Harita Kadastro programında öğrenim gören 120 öğrenciye 20 soruluk çoktan seçmeli bir anket uygulanmıştır.
Bu uygulama ile öğrencilerin stajı faydalı bulup bulmadıkları, öğrenime katkı sağlayıp sağlamadığı, kariyer olarak
hedefleri geliştirip geliştirmediği, staj sonrasında da derslerine katkı sağlayıp sağlamadığı, mesleki bilinçlerine
katkı sağlayıp sağlamadığını. Öğrencilerin algıladığı mesleki ve teknik iş bilgisi ve iş kurallarını her açıdan
tamamlayıp tamamlayamadığı, pratiklerini geliştirip geliştirmediği, aldıkları teorik bilgileri saha uygulamalarında
yarar sağlayıp sağlamadığı, saha uygulamaları içinde en çok hangi derslerden yarar gördükleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Elde edilen verilere göre öğrencilerin çoğunluğu staj sürecini faydalı bulmuş, staj süresinin daha
fazla olmasını istemiş, staj süreci kariyerlerindeki hedefleri ileriye taşımış ve geliştirmiştir. Staj süreci
öğrencilerin uygulamalı mesleki derslerdeki pratiklerini arttırdıkları, öğrencilere harita kadastro teknikerliği
mesleğini daha iyi tanıttığı belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Önlisans; Harita Kadastro Programı; Staj
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GÖLGE ALANLARDA YEŞIL ALAN YÖNETIMI
Gülcan Demiroğlu Topçu
Şükrü Sezgi Özkan
Hızlı nüfus artışı sonucu şehirlerin hızlı gelişmesi ve yoğun yapılaşma, kentsel yeşil alanların ve özellikle yüzey
etkisi oluşturan çim alanların önemini daha da arttırmıştır. Nüfus artışına paralel olarak plansız yapılaşma
sorunlarıyla karşı karşıya kalan şehirlerde, yeşil alanlar insan ile doğa arasındaki bozulan ilişkiyi dengeleme ve
kentsel yaşam alanlarının kalitesinin arttırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Sürdürülebilir bir yeşil alan
oluşturulabilmesi için, çim bitkisi seçimi, çimin nasıl kullanılacağı, nerede yetiştirileceği ve kabul edilebilir
devamlılık düzeyinin ve görüntüsünün ne olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Çünkü her bir çim türünün iyi ve
kötü özellikleri, güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Ekolojik açıdan bu özelliklerin iyi bilinmesi gerekmektedir.
Yaşamın enerji kaynağı olan ışık, tüm yeşil bitkilerde olduğu gibi çim bitkilerinin de vazgeçilmez bir
gereksinimidir. Bitkilerde büyüme ve gelişmenin sağlanabilmesi için gerekli olan ışık enerjisinin yetersizliği
durumunda, fotosentez sınırlanmakta ve gerekli karbonhidratlar köklerden sağlanarak yedek besin depoları
tüketilmekte ve giderek zayıflayıp ölümle sonuçlanmaktadır. Yüksek yapılaşma ve yanlış peyzaj düzenlemeleri
nedeniyle, oluşturulan yeşil alanlar çoğu zaman yoğun gölge etkisine maruz kalmaktadır. Yeşil alan bitkileri, ışık
yoğunluğu sınırlı olan gölge koşullara, değişik düzeyde adapte olabilmekte ve oluşturulacak alanın ışıklanma
durumuna göre seçilecek bitkiler büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, bu bitkilerin gölgeye dayanıklılığını
arttırmak ve çim örtüsünün kalitesini yükseltmek amacıyla bazı önlemler alınabilmektedir. Çalışmamızda,
açıklanan bilgiler ışığında yeşil alan kavramı, gölgeye dayanıklılık ve gölge koşullarda yeşil alan tesis ve bakımı
hakkında bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: yeşil (çim) alan, bitki, gölge, dayanıklılık, sürdürülebilirlik

ICT IN ELT: WHAT IS NEXT?
Assist. Prof. Dr. Eda Ercan Demirel
It’s the 21st century and the whole world around us is continuously changing. Everything is so much different
than what it used to be 10 years ago. How about the education system and the classes? Education nearly dates
so far back as to the beginning of humankind; however, ‘what has changed’ is a concern in question. How much
we can internalise the changes into our lives is another concern. Today’s kids being the digital natives
(Dudeney& Hockly, 2012, pp.8-9) who are born into technology, what should be our role in their learning
environment as teachers and educators - digital immigrants- who have come late to the world of technology?
This paper aims to give insights about the use of technology in language classes, ideas and techniques to
administer, how to adapt to the changes, and how to keep up with the technological evolutions for the sake of
our students.
Anahtar kelimeler: technology, language classes, use of ICT, digital World
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İLKÖĞRETIM ÖĞRENCILERININ ÇOKLU ZEKA DÜZEYLERI VE SINIF IÇI ETKINLIKLERE KATILMA DÜZEYLERI
ARASINDAKI İLIŞKININ BELIRLENMESI

Sevil Filiz

İlköğretim Öğrencilerinin Çoklu Zeka Düzeyleri ve Sınıf içi Etkinliklere Katılma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin
Belirlenmesine yönelik bu araştırma, ilişkisel tarama modelindedir Araştırma, Ankarada’ki ilköğretim
okullarından 2. kademede okuyan toplam 300 öğrenciyle yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak
“çocuklar için sınıf içi etkinlik ölçeği ve çoklu zeka düzeyi belirleme ölçeği” kullanılmıştır.. Öğrencilerin sınıf
etkinliklerine katılma düzeylerine bakıldığında, İlgi duyduğu konularda sevdiği arkadaşlarıyla birlikte çalışma,
arkadaşlarıyla işbirliği yapma, kendine güvenme ve kendinden emin görünme, sorumluluk alma ve yerine
getirme davranışlarını daha çok gerçekleştirirken, soru sormaktan çekinme ve sınıf içi çalışmalarda öğretmenine
çok soru sorma, dersleriyle ilgili deney ve araştırma yapma, derse arkadaşlarından daha farklı kaynaklardan
daha iyi hazırlanarak gelme , sınıf veya topluluk önünde duygu ve düşüncelerini rahat söyleme , kendini
rahatlıkla ifade etme ve anlatımının akıcı ve etkileyici olması davranışlarını daha az gösterdikleri görülmüştür.
Öğrencilerin çoklu zekâ düzeyleri ile sınıf içi etkinliklere katılma düzeyleri arasındaki ilişki incelendiğinde, bütün
zeka düzeyleri ile sınıf içi etkinliklere katılma düzeyi arasında düşük ve orta düzeyde anlamlı bir ilişkinin vardır.
Sosyal zeka(%25) ve mantıksal zeka (%22) düzeyine sahip öğrenciler sınıf içi etkinliklere katılmaktadır. Sınıf İçi
Etkinliklere Katılmanın Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçlarına göre, yordayıcı değişkenlerin
sınıf içi etkinliklere katılma düzeyleri üzerindeki önem sırası sosyal zekâ, mantıksal/ matematiksel zeka, , sözel
zeka, içsel zeka, görsel zeka, doğa zekası, bedensel zeka ve müziksel zekadır. Regresyon sonuçlarının
anlamlılığına ilişkin t- testi sonuçları incelendiğinde ise , sadece mantıksal matematiksel zeka ve sosyal zeka
değişkeninin sınıf içi etkinliklere katılma düzeyleri üzerinde önemli ( anlamlı) bir yordayıcı olduğu
görülmektedir.Sözel zeka, içsel zeka, görsel zeka, doğa zekası, bedensel zeka ve müziksel zeka sınıf içi
etkinliklere katılma düzeyleri üzerinde önemli bir etkiye sahip değildir. Regresyon analizi sonuçlarına göre sınıf
içi etkinliklere katılma düzeyinin yordanmasına ilişkin regresyon eşitliği(matematiksel model) aşağıda
verilmiştir.Sınıf içi etkinliklere katılma düzeyi=72,558+,157 sözel+,829 mantıksal+-7,813 görsel+-,433 müziksel+7,827 bedensel+3,749 doğa+,958 sosyal+,137 içsel
Anahtar kelimeler: çoklu zeka , sınıf içi etkinlikler,sınıf içi aktiviteler
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BAŞARILI ÖĞRETMENLERIN MESLEKI GELIŞIME YÖNELIK GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI
Mehmet Eroğlu
Ramazan Özbek
Bu araştırma amacı başarılı öğretmenlerin mesleki gelişime yönelik görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma
yaklaşımlarından olgu bilim deseninde tasarlanan çalışmanın çalışma grubunu 2012 ve 2013 yıllarında
mesleğinde fark yaratan öğretmenler arasından maksimum çeşitlilik örneklemesiyle seçilen 32 öğretmen
oluşturmaktadır. Verileri toplamak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu web tabanlı olarak
öğretmenlere uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analiziyle analiz edilmiştir. Araştırmada
öğretmenlerin mesleki gelişim etkinliklerine ilişkin görüşleri; güncelleme etkinlikleri, işbirliği ve paylaşım
etkinlikleri, yansıtıcı etkinlikler, deneyim, eğitsel koçluk, kişisel gelişim ve öğrenme, gözlem olmak üzere 7 tema
altında toplanmaktadır. Öğretmenlerin mesleki gelişim etkinliklerinin mesleki gelişime etkisine ilişkin görüşleri;
başarı ve gelişim, güncelleme, öğrenciyi anlama, sevgi, yenilik, ödül, motivasyon, sorun çözme, farklılık yaratma,
üretkenlik ve yeni alışkanlık kazanma temalarından oluşmaktadır. MEB’in mesleki gelişim uygulamalarına ilişkin
öğretmen görüşlerinin olumlu özellikler ile olumsuzluklar ve aksaklıklar olmak üzere iki temel temaya
ayrılmaktadır. Olumlu özellikler teması altında genel katkılar, görüş paylaşımı, değişim ve başarı temaları
vurgulanmaktadır. Olumsuz özellikler ve aksaklıklar temaları altında ise uygulanabilirlik sorunu, eğitmen niteliği,
resmiyet anlayışı, öğretmen tutumları zaman sorunları, yer ve mekan sorunu, içeriğin yetersizliği, ihtiyaca
yönelik olmama ve yüzeysellik vurgulanmıştır. Mesleğinde fark yaratan öğretmenlerin mesleki gelişim
engellerine ilişkin görüşlerinin; motivasyon sorunları, okul kültürü, gelişimin desteklenmemesi, sürekli değişen
yapı, alt yapı sorunları, tükenmişlik, öğretmen seçimi, zaman sorunu, bireyselcilik, alışkanlıklar, meslek algısı,
önyargılar ve yeni fikirlere açık olmama temalarından oluşmaktadır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar göz
önüne alındığında, öğretmenlerin mesleki gelişimine ilişkin bazı düzenlemelerin yapılmasının kaçınılmaz olduğu
söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Mesleki gelişim, başarılı öğretmen, mesleğinde fark yaratan öğretmenler, nitel araştırma

İNŞAAT MÜHENDISLIĞINDE MOBIL UYGULAMALARIN GELECEĞI VE KULLANIM KAPASITESI
Arş. Gör. Bilal Tayfur Bayburt Üniversitesi Yapı
Yrd. Doç. Dr. Ömer Can Bayburt Üniversitesi Yapı

Son yıllarda hem sektörel hem de akademik olarak İnşaat Mühendisliği alanı daha fazla bilgisayar kullanımına
dayalı hale gelmiştir. Şu an için bu durum kişisel bilgisayarlar üzerinden yürütülse de, çağın bir şartı haline gelen
mobilite bu uygulamaların masaüstü bilgisayarlardan, mobil cihazlara doğru kaymasına sebep olmaktadır.
İnşaat Mühendisliği alanında kullanılan çizim yazılımları hali hazırda kişisel bilgisayarlara bağımlı durumdadır.
Ancak bu uygulamalardan elde edilen çıktıların tümü, mobil uygulamalar üzerinden görüntülenebilmektedir. Bu
da özellikle şantiyelerdeki mühendisler için önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Analiz ve hesaplama yazılımları
içinse durum biraz farklı görünmektedir. Büyük ölçekteki analiz programlarının hiçbirisi mobil uygulamalar
üzerinden hesap yapamamaktadır. Fakat daha spesifik hesaplamalar söz konusu olduğunda mobil cihazlar hem
donanımsal hem de yazılımsal olarak bütün ihtiyaçları karşılayabilecek güçtedir. Mevcut durumda bu ihtiyacı
karşılayabilecek yazılımların sayısı çok kısıtlıdır. Az miktarda üretilen uygulamaların çoğu ise yurtdışı menşeili
olarak görünmektedir. Bu bildiride bu tip uygulamalara örnek olarak ürettiğimiz bir uygulamanın genel
çerçevesi ve çalışma sistematiği anlatılacak ve benzer özelliklere sahip uygulamaların hazırlanabilmesi için hangi
koşulların sağlanması gerektiğinden bahsedilecektir. Ayrıca üretilecek uygulamaların şu an için ne tip engellerle
karşılaştığı ve bu engellerin aşılabilmesi için nelerin yapılabileceğinden bahsedilecektir.
Anahtar kelimeler: İnşaat Mühendisliği, Mobil Uygulamalar
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THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDES TOWARDS E-LEARNING AND SELFDIRECTED LEARNING WITH TECHNOLOGY OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Mehmet Eroğlu
Ramazan Özbek

The aim of this study was to investigate the relationships between attitudes towards e-learning and selfdirected learning with technology of secondary school students. This descriptive study was designed with
correlational research methods. The sample of this study is consist of 313 students from 5 different secondary
schools in Malatya. Data was collected in 2015- 2016 academic year through self-directed learning with
technology scale for young students which was developed by Teo, Tan, Lee, Chai and Koh (2010), adapted to
Turkısh Demir and Yurdagül (2013) and attitude scale towards e-learning which was developed by Haznedar
and Baran (2012). Descriptive statictiscs, t-test, Anova and linear regression analysis used for analysis.
According to the findings, mean of self-directed learning with technology is M=3.27 and mean of attitude
towards e-learning is M= 3.25. There were not statistically significant differences in students’ level of selfdirected learning with technology and students’ level of attitude towards e-learning according to gender. It was
found no statistically significant difference in students’ level of self-directed learning with technology and level
of attitude towards e-learning according to purpose of using internet whether it is used for educational
purpose or not. It was found statistically significant differences in students’ level of self- directed learning with
technology (F= 4.089; p<,05) and level of attitude towards e-learning according to students’ daily internet use
time (F= 5.188; p<,05). It was found statistically significant differences in students’ level of self-directed
learning with technology (F= 2.987; p<,05) and level of attitude towards e-learning (F= 4.000; p<,05) according
to frequency of computer and internet use during school lessons. According to the regression analysis results,
the students’ levels of self-directed learning with technology predict students’ attitude towards e-learning
significantly (R=0.328, R2=0.108, F(1,309) = 37,231; p<,05). %11 of the variance of students’ attitude towards
e-learning can be explained by students’ self-directed learning with technology. According to results, frequency
of internet using is important for students’ self-directed learning with technology and attitude towards
e-learning. Also level of students self-directed learning with technology is one of important predictors of
students’ attitude towards e-learning.
Anahtar kelimeler: Self-directed learning with technology, attitude towards e-learning, correlational research,
secondary school

MOĞOLLARIN İSTİLÂ ÖNCESİNDE GÖNDERDİKLERİ İL OLMA DAVETLERİ
Züriye Oruç

Moğollar 13. yüzyılda devletlerini kurduktan sonra hızla hâkimiyet alanlarını genişletmişler ve pek çok devleti
kendilerine tabi hale getirmişlerdir. Ordularıyla karşı karşıya kalmış milletlere büyük korkular yaşatan Moğollar
istilâ edecekleri memleketlerin hükümdarlarına ve yöneticilerine kendilerinin il’i olmalarını tavsiye eden davet
mektupları göndermişlerdir. Çalışmanın konusu Moğolların gönderdikleri söz konusu il olma davetleridir. Bu
çerçevede il olma kavramı, il olmanın hususiyeti, getirdiği sorumlulukların neler olduğu ve davet mektuplarının
hangi hususları içerdiği gibi sorulara cevap aranmıştır. Çalışmanın kaynaklarını El Evamirü’l-Ala’iyye Fi’l-Umuri’lAla’iyye, Câmiu’t-Tevârih, El Kâmil Fi’t-Tarih gibi eserler oluşturur. Bunun sonucunda il olmayı kabul etmenin
Moğollara tabi olmak ve boyun eğmek anlamına geldiği, Moğollar tarafından daveti kabul edecek olanlara,
şehre ve halka zarar verilmeyeceği gibi çeşitli vaatlerde bulunulduğu, il olmayı kabul etmiş devletlerin, şehir ya
da kale kapılarını açmaktan başka asker gönderme ve yıllık haraç verme gibi sorumluluklarının olduğu ortaya
konulmuştur. Ayrıca söz konusu davet mektupları son bir uyarı mahiyetindedir.
Anahtar kelimeler: Moğol, istilâ, il olma, davet, mektup
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TERSYÜZ SINIFLARIN MUHASEBE EĞİTİMİNE YANSIMASI
Aysun Atagan Çetin

Teknolojideki gelişmeler hayatın her alanında kendini göstermekte, insanların iş yapma, yaşama ve öğrenme
biçimlerini etkilemektedir. Teknolojik araçlar ve yöntemlerin eğitim alanında kullanımının yaygın hale
gelmesiyle birlikte, eğitici ve öğrenci açısından eğitimden beklentilerde değişiklikler söz konusudur. Bununla
birlikte öğrenme ortamlarında da, bilgi çağının gereklerine uygun, yeni eğitim yöntemlerinin varlığından söz
etmek mümkündür. Yeni eğitim yöntemlerinden biri olan Ters yüz sınıf yöntemi, geleneksel sınıf, ders anlatımı
ve ödev kavramlarını değiştirmektedir. Dersin video kaydı üzerinden anlatımı, sınıf içerisinde ödev, uygulama ve
projelerin öğretmenle birlikte yapılmasına ve öğrencinin derse aktif katılımına zaman ve imkân sunmaktadır.
Teknolojinin eğitime entegrasyonu ile öğrenci, eğitime zaman ve mekândan bağımsız olarak erişebilmekte,
eğitim sürecinde aktif katılımcı rol üstlenebilmektedir. Eğitimcilerin sadece bilgi aktarıcı olma konumlarından
sıyrılarak, bilgiyi destekleme ve yönlendirme pozisyonuna yerleşmeleri, kullanılan eğitim yöntemine de bağlı
olarak, öğrencinin öğrenme başarısını etkileyecektir. Muhasebe eğitiminde de öğrencinin derse aktif katılımının
artırılması, dersin anlaşılabilirliğinin ve uygulanabilirliğinin sağlanması açısından, yeni eğitim yöntemlerinin test
edilmesi yararlı olacaktır. Etkin bir muhasebe eğitimi için, eğitim yönteminin ihtiyaca uygunluğu, yeterliliği ve
güncelliğinin, eğitici ve öğrenci açısından belirlenmesi ve buna ilişkin değişikliklerin yapılması gerekmektedir.Bu
çalışmada, ters yüz sınıf yönteminin muhasebe eğitiminde kullanılabilirliği tartışılmıştır. Konuya ilişkin literatür
taraması yapılarak, yöntemin, muhasebe eğitiminde eğitici ve öğrenci üzerindeki etkisi ve sınırlılıkları
irdelenmiş, ulaşılan sonuçlar muhasebe eğitimi açısından yorumlanarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ters yüz Sınıflar, Muhasebe Eğitimi, Teknoloji Kullanımı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAHVALTI YAPMA ALIŞKANLIKLARININ BKI’YE ETKİSİ
Mustafa Özgür
Aslı Uçar
Mustafa Volkan Yılmaz

Üniversite bireyin yeni bir ortama, arkadaşlara ve bazı durumlarda da yeni bir şehre alışmaya çalıştığı bir
dönemdir. Yaşanan bu değişimler sağlıklı yaşam biçimi üzerinde etkili olup, bazen olumsuz sonuçlar
doğurabilmektedir. Yanlış beslenme alışkanlıkları, öğün atlama, özellikle de kahvaltının atlandığı
gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin kahvaltı yapma alışkanlıkları ve beden kütle
indeksi (BKİ) ilişkisini incelemektir. Çalışmaya toplam 435 kişi katılmıştır. Çalışma kapsamında öğrencilere anket
formu uygulanmış ve beslenme alışkanlıkları ile besin tüketim durumları sorgulanmıştır. Tüketilen besinlerin
ortalama enerji ve besin ögeleri BeBİS programı, diğer verilerin analizi SPSS programı ilehesaplanmıştır.
Çalışmaya katılanların %17.9’u erkek ve %82.1’i kadındır. Öğrencilerin %77.0’si BKI’ye göre normal vücut
ağırlığında olup, %13.2’si hafif obez ve obezdir. Öğrencilerin % 43.5’i kahvaltı öğününü yapmamaktadır.
Çalışmasonucuna göre; öğün atlayanların BKİ değerleri öğün atlamayanlardan yüksek olup, istatistiksel olarak
anlamlıdır (p<0.05). Kahvaltı beslenme açısından günün en önemli öğünü olup, vücut ağırlığı dengesinin
korunmasında da etkilidir. Bu konuda üniversite öğrencilerin bilgilerinin artırılması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Kahvaltı, Öğün atlama, BKİ, Beslenme alışkanlıkları
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TELEHEALTH PRACTISES AS PART OF HOMECARE SERVICES
Ayşe Sezer Balcı
Fatma Nevin Sisman

Telehealth means making use of communication technologies while providing healthcare services. Telehealth
services also mean sharing of health services (such as protective, supportive and curative practices; patient
admissions and electronic patient referrals) with the help of networks (telephone, computer, interactive
television) that are used in between healthcare personnel, patient, student and other healthcare personnel.
The purpose behind use of telehealth as part of homecare service is to increase use of telecommunication
systems in nursing at home and among health personnel in order to quickly detect and intervene in variations
in patient’s condition; decrease number of home-visits; provide cost-efficient caring by decreasing length of
time patients stay at hospital; enhance patients’ life quality and health; make it possible for them to continue
their independent activities at home. Telehealth practises have become popular in the 1950s around the world
and in the 2000s in Turkey. The Ministry of Health prepared an Action Plan on the issue in 2006 and important
steps have been taken by putting projects. Some of the private institutions have begun to provide telehealth
and telecare practices for control on blood sugar, blood pressure and falling of people. In the systematic review
carried out by Wade et al. (2010) it has been found that cost of telehealth services is much lower and that their
health outcomes are considerably significant. Bowles et al. (2007) have found that telehealth practices reduce
home-visits in homecare. In conclusion use of telehealth services as part of homecare services is beneficial and
appropriate.
Anahtar kelimeler: telehealth, home care, health.

PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF WEARING AN INSULIN PUMP IN ADOLESCENTS
Fatma Nevin Şişman
Ayşe Sezer Balcı

Type 1 diabetes is one of the most common chronic illnesses of childhood and requires a complex and
demanding treatment regimen. While the large majority of childhood diabetes is type 1, there are increasing
numbers of adolescents. The adolescent population with type 1 diabetes may be affecting their psychological
development at this period. Wearing insulin pump cause loss of control over their body, this can affect a
diabetic’s self-esteem and cause anxiety and stress. The specific psychosocial factors that have been
determined as particularly relevant to this group are self-esteem and body image. It has been shown in studies
that diabetics with insulin pump do tend to have lower self-esteem than their non-diabetic peers. Low selfesteem and body image have been closely correlated with glycemic control, it is particularly important to
discover any relationships between these adolescents’ perceived body image and self-esteem, as it may relate
to their medical care. It is suggested that psychological care must be a component of a comprehensive
treatment plan for type 1 diabetes with wearing insulin pump and that social support is one of the most
beneficial treatment methods outside of the medical setting. In this way, low self-esteem and body image
could been improved by psychological diabetes care in adolescents with type 1 diabetes.
Anahtar kelimeler: adolescent, insulin pump, Type 1 diabetes.
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PROBLEM TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMLI 3 BOYUTLU SANAL ÖĞRENME ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ VE
PİLOT UYGULAMA SONUÇLARI*
Arş. Gör. Şirin Küçük Avcı Necmettin Erbakan Üniversitesi BÖTE
Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün İstanbul Medeniyet Üniversitesi BÖTE
Doç. Dr. Fatime Balkan Kıyıcı Sakarya Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi
Sanal dünyaların giderek yaygın bir kullanıma ulaşması ve birçok farklı amaç için kullanılması, bu ortamların
eğitimde de kullanılabileceği fikrini ortaya çıkarmıştır. Geleneksel eğitimde kullanabilecek uygulamaların
tamamına yakını sanal dünyalarda da gerçekleştirilebilmektedir. 3 boyutlu sanal öğrenme ortamlarında
kullanıcılar; istedikleri içeriğe ilişkin etkileşimli ortamlar tasarlayabilmekte, uygulamalar yapabilmekte,
karşılaşılan probleme farklı açılardan bakabilmeyi sağlayacak etkileşimli nesneler geliştirebilmekte, gerçek
hayatta uygulanması zor etkinlikleri güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Üç boyutlu çok kullanıcılı sanal
öğrenme ortamları, fen bilgisi dersinde de öğrencilerin akıllarında canlandıramadıkları, öğrenmekte zorluk
yaşadıkları soyut kavramları somutlaştırmak için kullanılabilmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı; 7. sınıf
fen bilgisi dersi için problem tabanlı öğrenmeye dayalı 3 boyutlu (3B) çok kullanıcılı sanal bir öğrenme ortamı
geliştirmek şeklinde belirlenmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda, problem tabanlı 3B sanal öğrenme ortamı,
ADDIE öğretim tasarımı modeli basamakları (Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama, Değerlendirme) izlenerek
hazırlanmıştır. 3 boyutlu sanal ortamın geliştirilmesinde 5 alan uzmanından süreç boyunca görüş alınmıştır.
Geliştirilen 3B sanal ortamda; giriş alanı, müze alanı ve laboratuvar alanı yer almaktadır. Öğrencilerin uygulama
sırasında 3 boyutlu sanal ortamda karşılaşabileceği sorunları, eksiklikleri ve zorlukları belirlemek amacıyla 7.
sınıf düzeyinde 2 kız 2 erkek öğrenci ile pilot uygulama yapılmıştır. İlk olarak öğrencilere ortam tanıtılmıştır ve
öğrenciler 2’şer kişilik gruplar halinde kendilerine verilen iki farklı problemi 40 dakika boyunca çözmeye
çalışmışlardır. Yapılan pilot uygulama sonuçları doğrultusunda 3B sanal ortam tekrar incelenerek belirlenen
hata ve eksiklikler uzman görüşleri alınarak giderilmiş, ortama son hali verilmiştir. Böylelikle, fen bilgisi dersinde
yer alan maddenin yapısı ve özellikleri ünitesine yönelik 3 boyutlu çok kullanıcılı sanal bir öğrenme ortamı
tasarımı gerçekleştirilmiştir. *Bu çalışma İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon birimince desteklenmiştir. Proje numarası: S-DOK-2015-778
Anahtar kelimeler: Problem Tabanlı Öğrenme; 3B Sanal Ortam; Fen Eğitimi
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BAŞKANLIK DÜELLOSUNDA “KNESICS” YARIŞ: CLINTON VS. TRUMP
Öğr. Gör. Ali ARICI Bilecik Şeyh Edebali University Bozüyük MYO Pazarlama PR
Arş. Gör. Özgür KILINÇ Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ABD

Amerika Birleşik Devletleri’nde 8 Kasım 2016 tarihinde yapılacak olan başkanlık seçimlerinin ulusal, bölgesel ve
küresel konular üzerindeki etki potansiyeli düşünüldüğünde başkanlık seçim süreci ve adaylar arasındaki iletişim
araştırmaya değer görünmektedir. Medyanın gündem belirleme gücü ve tarafgir girişimleri eşliğinde süregiden
yarış, Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump ve Demokratik Parti başkan adayı Hillary Clinton arasında
devam etmektedir. Karşılıklı negatif, suçlayıcı ve propaganda dokulu açıklamalarla temposu yükselen seçim
atmosferi, ABD kadar diğer ülke gündemlerini de meşgul etmektedir. Medya takibinde; çerçevelemesinde
medyatik, sansasyonel ve manipülatif gelişmeler de içeren yarış, kitle iletişim araçları kanalıyla tarafların güçlü
ve zayıf olduğu konular üzerinden yön değiştirerek kızışmaktadır. Algı yönetimine dönüşen süreçte anket
yarışları, kamuoyu reaksiyonları, medya münazaları ve söylem farklılıkları yanı sıra kinesics ve meta (öte)
iletişim kavramları da seçimleri anlamaya; süreci okumaya dair öngörü imkanı sunabilmektedir. Söz konusu
bakış ve beden dili bilimi (kinesics) çerçevesinde başkanlık münazaralarının (debate) analiz edilmesi bu
çalışmanın amacını ortaya koymaktadır. Seçim veya kazanan tahmini yerine kompozisyonu değerlendirmenin
önemli olduğu çalışma ile siyasal iletişim ve kitle iletişim kuramları bağlamında 26 Eylül 2016’da Hofstra
University’de yapılan ilk büyük başkanlık münazarası (Presidential Debate) analiz edilmektedir. Medya önünde;
görünürlüğünde ve yeni medya araçları çeşitliliğinde yayınlanan ilk büyük münazara ile düellonun kinesics ve
iletişim alanlarındaki kazananı tespit edilmek istenmektedir. Mimik, jest, duruş, beden dili ve iletişim bağlamı
temelinde incelenen başkan adayları, medya ve iletişim teorileri ile ilişkilendirilerek kıyaslanmaktadır.
Anahtar kelimeler: ABD Başkanlık Seçimleri, kinesics, medya, iletişim kuramları

DETERMINATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT CUTTING HOURS ON QUALITY OF ALFALFA (MEDICAGO
SATIVA L.)
Yüksek Lisans Öğrencisi Semih Özdemir Uludağ Üni Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilimdalı
Sayın Emine BUDAKLI ÇARPICI Uludag Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
This study was intended to determine the effects of different cutting hours (0600, 1200 and 18 00 h) on dry
matter rate, crude protein, ADF and NDF contents in 2015 and 2016 years. The field trials were arranged in a
randomized block design with three replications. Dry matter rate were affected by cutting hours at 2nd and 3rd
cuttings in 2015, and the highest dry matter rates were determined at 1200 and 18 00 h. Dry matter rate was
affected by cutting hours at 3rd cuttings in 2016, and the highest dry matter rates was determined at 18 00 h.
Crude protein rates were affected by cutting hours at 1st and 3rd cuttings in 2015 and 3 rd cutting in 2016. ADF
and NDF contents were affected by cuttins in 2015 but were not affected in 2016. As a result, evening cutting
time (18 00 h) can be recommended to increase dry matter rate and crude protein content of alfalfa hay.
Anahtar kelimeler: alfalfa, cutting hour, quality, crude protein
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PLANLAMA VE KONTROL ARACI OLARAK BÜTÇELEME VE BÜTÇELEME SÜRECİ
Saime DOĞAN

Globalleşme sonucunda yaşanan ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler, işletmelerin ayakta kalabilmeleri ve
varlıklarını devam ettirebilmeleri için hızlı karar vermelerini ve planlı hareket etmelerini zorunlu hale getirmiştir.
İşletmelerin temel işlevlerinden biri de “planlama” fonksiyonudur. Hazırlanan bütçeler, işletmelerin planlama
fonksiyonunu yerine getirmelerinde önemli bir araçtır. İşletmeler hazırlamış oldukları bütçeler sayesinde
geleceğe karşı hazırlıklı olmakta ve rakiplerine karşı rekabet avantajı elde etmektedirler. İşletmelerde
bütçeleme süreci, gelecek faaliyet dönemine ilişkin hedeflerin tespit edilip planlanması, bu hedeflere ulaşılıp
ulaşılmadığının denetlenmesi, maliyetlerin kontrol altında tutulması gibi nedenlerden ötürü işletmeler
açısından önemlidir. Gelecek faaliyet dönemine ilişkin işletme kaynaklarının belirlenen hedefler doğrultusunda
nasıl kullanılacağını gösteren bütçeler, işletmenin içinde bulunduğu rekabetçi ortamda işletmenin faaliyetlerine
ve yönetim anlayışına yön veren bir rehber niteliği taşımaktadır. Bu çalışmada, planlama ve kontrol aracı olarak
bütçelemenin önemine değinildikten sonra bir örnek yardımıyla işletmelerdeki bütçeleme süreci anlatılmaya
çalışılmıştır. Konuya ilişkin literatür çalışması ile işletmelerdeki bütçe uygulamaları ortaya konduktan sonra,
bütçe uygulamaları esnasında karşılaşılan güçlüklere ve çözüm önerilerine yer verilmiş, bir örnek yardımıyla da
sürecin işleyişi açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Bütçe, Bütçe Sistemleri, İşletme Bütçeleri

KUMLARIN SPT’YE DAYALI SIVILAŞMA ANALIZI İÇIN BASITLEŞTIRILMIŞ GRAFIK YÖNTEM
Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN Dumlupınar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. T. Fikret KURNAZ Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Depremlerin mühendislik yapıları üzerinde yol açtığı hasarların en önemlilerinden birisi, tekrarlı yüklerden
dolayı suya doygun zeminlerde boşluk suyu basıncının yükselerek kayma direncinin azalması sonucu oluşan
zemin sıvılaşması kaynaklı hasarlardır. Sıvılaşma sonucunda, zemin yüzeyindeki yapılarda önemli ölçüde zemine
batma, yan dönme; hafif gömülü yapılarda ise yapının zemin yüzüne çıkması gibi problemlerle
karşılaşılmaktadır. Deprem durumunda zeminlerin sıvılaşma hassasiyetinin belirlenmesi ve olası etkilerin
önceden tahmin edilerek gerekli önlemlerin alınması inşaat mühendisliğinin önemli konuları arasında yer
almaktadır. Zeminlerin sıvılaşma hassasiyetini belirlenmek için kullanılan geleneksel yaklaşımlarda, depremden
kaynaklanan tekrarlı kayma gerilmeleri ile zeminin sıvılaşmaya karşı direnci karşılaştırılmaktadır. Kumların
sıvılaşmaya karşı direncini değerlendirmek için kullanılan en yaygın arazi deneyi ise standart penetrasyon
deneyi (SPT)’dir. SPT’ye dayalı sıvılaşma analizlerinde; depremin karakteristikleri, zemin özellikleri, arazi
koşulları, arazi çalışmaları sırasında kullanılan ekipman özellikleri ve zeminin standart penetrasyon direnci (SPTN) gibi zeminin sıvılaşmasını etkileyen çok sayıda parametre kullanılmaktadır. Analizlerde kullanılan parametre
sayısının fazlalığı ve analiz sürecinin zaman alıcı olması, uygulamadaki zemin etüt raporlarının önemli hatalar
içermesine sebep olmaktadır. Bu çalışmada, Türk Deprem Yönetmeliği’nde tanımlanan deprem bölgelerinde,
farklı ince dane oranları, SPT-N değerleri ve yeraltı su seviyeleri için kum zeminlere ait SPT’ye dayalı sıvılaşma
analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizler sonrasında elde edilen sonuçlar kullanılarak sıvılaşmaya karşı güvenlik
sayısını veren ve pratik kullanımlara uygun hale getirilen grafikler hazırlanmıştır. Bu çalışmada sunulan
basitleştirilmiş grafik yöntem ile kum zeminlerin sıvılaşmaya karşı güvenlik sayılarının hızlı ve hatasız olarak
belirlenmesi mümkün olmaktadır.
Anahtar kelimeler: Sıvılaşma, sıvılaşma analizi, standart penetrasyon deneyi (SPT), grafik yöntem
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EĞITIM VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Nurhan Gümrükçüoğlu
Gonca Serdar
Didem Sarımehmet
Sevilay Hintistan
Çocuklarımızın okul öncesi eğitiminden başlayarak onların iyi bir eğitim almalarına, lise ve üniversiteye gitme
başarısı göstermelerine, bunlar olmaz ise mutlaka ama mutlaka günümüzde ve gelecekte geçerli bir meslek
sahibi olmalarına yardımcı olmak zorundayız. Mesleki eğitim, mesleki başarının yanı sıra kişilik gelişimi açısından
da kişinin hayatında önemli bir rol oynamaktadır. İyi bir mesleki eğitim, iyi bir gelecek anlamına gelmekte ve
işsizliğe karşı önemli bir tedbir olmaktadır. Meslek sahibi olanlar, toplumsal yaşamda ve iş piyasasında yüksek
ücret alması, meslekte yükselmesi, yüksekokulda tahsil yapma yolunun açılması, kendi işyerini kurmasının
kolaylaşması gibi önemli avantajlar elde etmektedirler. İşsiz fakülte mezunu olmaktansa iki yılda iş hayatına
atılmak isteyen adayların tercihi meslek yüksekokulları olmuştur. Öyle ki sektörün ihtiyacına yönelik pek çok
programda öğrencilerin işleri daha okurken hazırdır. İşsizlik istatistikleri incelendiğinde meslek yüksekokulu
mezunları işsiz sayısının lisans mezunlarına göre daha az olduğu görülmektedir. Bu fırsatların yanı sıra meslek
yüksekokulları bazı sorunlarla da karşı karşıya gelmektedir. Bir yandan nitelikli öğrencilerin ilgi alanı dışına
çıkmaları, diğer yandan da meslek liselerinden sınavsız geçiş yollarının açılması meslek yüksekokuluna gelen
öğrenci kalitesinin fevkalade düşmesine yol açmıştır. Öyle ki meslek yüksekokullarının sorunları sayılırken temel
dört işlem (toplama, çarpma, çıkarma, bölme) yapamayan öğrencilerden söz edilir hale gelmiştir. Bu durum
fiziki yetersizlikler ve teknik altyapı eksikliğiyle bir araya geldiğinde meslek yüksekokullarını korkunç bir sorunlar
yumağı haline dönüştürmüştür. Sorunu çözme yolu olarak öğrencilerin ruhsal, fiziksel gelişimleri ile becerilerini
geliştirmeye yönelik sportif, sanatsal, kültürel aktivitelere katılımı artırılacak. Ayrıca mesleklerin tanıtımı
amacıyla iş yeri gezileri, kendi alanında uzman kişilerin okullarda öğrencileri bilgilendirmesi ve kariyer günü
etkinlikleri geliştirilecektir.
Anahtar kelimeler: Meslek Yüksekokulu, İstatistik, İşsizlik

FLIPPED LEARNING !!!
Asst. Prof. Dr. Fahritdin Şanal
Asst. Prof. Dr. Selma Durak Üğüten
In learning and teaching environment, it is difficult to keep learners motivated and eager to learn. In traditional
lectures, teachers are active and learners are busy with taking notes. So, generally they do not have enough
time to reflect upon what is said or to take the responsibility of their own learning. However, in flipped
learning, by the help of videos or prerecorded materials, learners have the control of learning process. This
paper will give detailed information about what flipped learning is, why it is important and what the
advantages and disadvantages are.
Keywords: flipped learning, advantages, disadvantages
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL FOBİNİN YORDAYICISI OLARAK BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI

Arş. Gör. Namık Kemal Haspolat
Doç.Dr. Mücahit Kağan
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinde beden algısı ve benlik saygısının, beden imajının anlamlı birer
yordayıcısı olup olmadığını incelemek amaçlanmıştır. Yöntem: Yapılan araştırma, ilişkisel tarama modelinde bir
çalışmadır. Bu çalışmanın, araştırma grubu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Erzincan Üniversitesi Eğitim
Fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören 483 (%64,4) kız, 267 (%35,6.3) erkek olmak üzere toplam 750
üniversite öğrencisinden oluşmuştur. Araştırma grubunun yaş ortalaması 21.44’dür. Araştırmada veri toplama
araçları olarak Vücut Algısı Ölçeği (Hovardaoğlu,1992), Sosyal kaygı ölçeği (Özbay-Palancı, 2001), Rosenberg
Benlik Saygısı Ölçeği (Rosenberg,1965) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Araştırmada elde
edilen verilere adımsal çoklu regresyon analizi uygulanmış ve sonucunda, yordayıcı değişkenlerin model
üzerinde yordama işlemini başarıyla yerine getirdiği yani regresyon işleminde kurulan modelin istatiksel olarak
anlamlı olduğu (F(1,748)=273.35; F(2,747)=149.26; p<.01) belirlenmiştir. Benlik saygısı ve beden imajı
değişkenlerinin birlikte üniversite öğrencilerinde sosyal fobiye ilişkin toplam varyansın yaklaşık % 29’nu
açıklamaktadır (R=.534; R2 =.286; P<.01). Adımsal regresyon analizinin birinci adımında incelenen benlik saygısı
değişkeninin üniversite öğrencilerinin sosyal fobiyi yordamada Beta katsayısı -.517’dir. Beta katsayısının
anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları anlamlı bulunmuştur (t=-16.53; P<.01). Tek başına benlik saygısı değişkeni
üniversite öğrencilerinde sosyal fobinin yaklaşık % 27’sinı açıklamaktadır. (R=.517; R2 =.268). Adımsal regresyon
analizinin ikinci adımında modele benlik saygısı değişkenine benden imajı değişkeni de eklenmiştir. Sosyal fobiyi
etkileyen diğer değişkenler sabit tutulduğunda benlik saygısı ve benden imajı değişkenleri birlikte sosyal fobinin
yaklaşık % 29’sini açıklamaktadır (R=.534; R2 =.286). Modeldeki diğer değişkenler sabit tutulduğunda benlik
saygısı değişkeninin Beta katsayısı -.451; beden imajı değişkeninin Beta katsayısı -.149’dır. Beta katsayısının
anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları anlamlı bulunmuştur (tB.S=-13.07; P<.01/ tB.İ.=-4.32; P<.01).İkinci adımda
modele giren değişkenlerin beta katsayıları ve beta katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçlarına göre
benlik saygısı ve beden imajı değişkenlerinin sosyal fobiyi anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir. Modeldeki
değişkenlere ilişkin Beta değerleri dikkate alındığında üniversite öğrencilerinin sosyal fobilerini birinci sırada
benlik saygısı ikinci sırada benden imajı değişkenlerinin anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir.
*Bu bildiri Doç. Dr. Mücahit KAĞAN danışmanlığında yürütülen yüksek lisans tezinde daha kapsamlı olarak
çalışılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Beden imajı, benlik saygısı, sosyal fobi.
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REGIO CERVICALIS ANTERIOR(TRIGONUM CERVICALE ANTERIUS) ANATOMİSİ VE KLİNİK ÖNEMİ
Özlem Kaştan
Boyun musculus sternocleidomastoideus(m) ile ön ve arkayan olarak iki üçgen alana ayrılır. Bu üçgenler içinde
önemli oluşumlar vardır. Bu oluşumları tanımlamada ve yerini bulmada özellikle cerrahi müdahaleler de bu
üçgenler önemli rol oynar. Regio cervicalis anterior’da 4 küçük üçgen bulunur. 1-Trigonum caroticum: Arkada
m.sternocleidomastoideus , üstte m.stylohyoideus ile m.digastricus’un venter posterior’u Önde
m.omohyoideus’un venter superior’u tarafından sınırlanır. Burada boyun damar-sinir paketi, nervus(n)
hypoglossus, n.laryngeus superior ve lenf düğümleri bulunur. 2-Trigonum musculare: Önde hyoid’ten sternum’a
çizilen çizgi (boynun orta hat çizgisi) Arka üstte m.omohyoideus’un venter superior’u, Arka altta
m.sternocleidomastoideus’un ön kenarı İçindekiler hyoid altı kasları, glandul (gl) thyroidea ve gl.parathyroidea
bulunur. 3-Trigonum submentale: İki taraftaki m.digastricus’un venter anterior’ları ile hyoid kemiğin gövdesi
arasındadır. İçindekiler vena(v) jugularis anterior’u oluşturan küçük venler ve submental lenf düğümleri
bulunur. 4-Trigonum submandibulare: Üstte mandibulae’nın alt kenarı Önde m.digastricus’un venter anterior’u
Arkada m.digastricus’un venter posterior’u ve m.stylohyoideus tarafından sınırlanır. İçindekiler arteria(a)
v.facialis, gl.submandibularis, a.v.submentalis, v.a.n.mylohyoideus bulunur.
Anahtar kelimeler: Regio, cervicalis, anterior, klinik

SAĞLIK HIZMETLERI MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCILERININ ÇEVRE KIRLILIĞINE KARŞI ALGILARININ
DEĞERLENDIRILMESI
Nurhan Gümrükçüoğlu
Gonca Serdar
Didem Sarımehmet
Sevilay Hintistan
Amaç: Araştırmanın amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin
çevresel riskler konusundaki duyarlılıklarını saptamaktır. Araştırma, sağlık personeli adaylarının çevresel
tutumlarını belirlemeyi amaçlamıştır. Öğrencilerin tutumları ile onların cinsiyetleri, öğrenim gördükleri sınıf
düzeyi bölümleri, en uzun süre yaşadıkları yerleşim birimi, babalarının eğitim düzeyi – mesleği ile ailelerinin
gelir düzeyi arasındaki ilişki geliştirilen ölçekle ölçülerek değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın
istatistiksel değerlendirmesi, SPSS programı ile yapılmıştır. Analizlerde sayı yüzde-dağılımı, t-testi ve anova
analizleri kullanılmıştır. P değerinin 0,05’in altında olması istatistiksel anlamlılık olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırmadan elde edilen bulgular, öğrencilerin okudukları sınıf ve çevreye karşı olan tutum,
farkındalık ve duyarlılıkları konusunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir.
Öğrenciler tarafından ileri veya çok ileri düzeyde risk faktörü olarak algılanan ilk üç çevresel faktör sırasıyla cep
telefonu, seller ve ozon tabakasının delinmesi. Öğrenciler tarafından düşük düzeyde risk faktörü olarak
algılanan veya risk faktörü olarak algılanmayan ilk üç çevresel faktör sırasıyla mercan kayalıklarının azalması,
şişe suları ve bronzlaşmak olarak belirlenmiştir. Sonuç: Günümüzde pek çok hastalık ve sağlık sorunlarının
çevresel etkilenimler sonucu ortaya çıktığı bilinmekte olup, bu olumsuz etkilerin en aza indirilmesi amacıyla
çevresel risklere mümkün olduğunca az maruz kalınması önem taşımaktadır. Özellikle toplumda yükseköğrenim
kademesinde eğitim alan öğrencilerin bu konuda, toplumun diğer bireylerinden daha fazla duyarlı olmaları
beklenmekte olduğundan, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin çevresel riskler karşısındaki
duyarlılıklarını belirlemek bu açıdan önem taşımaktadır. Bu nedenle düzenli eğitimler sayesinde öğrencilerin
çevresel duyarlılıklarının arttırılması sağlanmalıdır.
Anahtar kelimeler: Üniversite öğrencisi, risk faktörü, soyodemografik özellik, t-testi, anova analizi
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REGIO CERVICALIS POSTERIOR(TRIGONUM CERVICALE POSTERIOR ) ANATOMİSİ VE KLİNİK ÖNEMİ
Özlem Kaştan
Regio cervicalis posterior’da 2 tane üçgen yer alır. Boynun arka üçgeni, musculus(m) omohyoideus’un venter
inferior’u ile iki üçgene ayrılır, üst üçgen daha büyüktür. 1-Trigonum supraclaviculare (omoclaviculare) 2Trigonum occipitale Trigonum supraclaviculare: Altta clavicula Üstte m.omohyoideus’un venter inferior’u Önde
m.sternocleidomastoideus’un arka kenarı ile sınırlıdır. İçindekiler arteria(a) vena(v) subclavia,v.jugularis
externa, a.v.transversa colli Klinik bilgi Trigonum supraclaviculare’nin bulunduğu yere uyan çukura fossa
supraclavicularis major denir ve a.subclavia’nın pulsasyonu en iyi bu üçgende alınır. Trigonum occipitale :Önde
m.sternocleidomastoideus’un arka kenarı Arkada m.trapezius’un ön kenarı Altta m.omohyoideus’un venter
inferior’u ile sınırlıdır. İçindekiler a.v.transversa colli, plexus cervicalis, nervus(n) accessorius, n.auricularis
magnus Cerrahi müdahalelerde oluşumların yerlerini tespit edebilmek için bu üçgenlerin sınırlarını ve içlerinde
yer alan oluşumları bilmek önemlidir.
Anahtar kelimeler: Regio, cervicalis, posterior, klinik

AILELERIN EKMEK TÜKETIMLERI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA; ANKARA, ANTALYA, AYDIN ÖRNEĞI
İsmail Mücahit Alptekin
Funda Pınar Çakıroğlu
Bu araştırmanın amacı, farklı coğrafi bölgede yer alan 3 farklı ildeki ailelerin ekmek tüketim durumlarını tespit
etmektir. İllerde araştırmaya katılmayı kabul eden ailelerle anket çalışması yapılmıştır. Ankette ekmek tüketimi,
tercihleri, tüketim ve tercihlerine ilişkin nedenler, bayat ekmeği değerlendirme yöntemleri ve ekmekle ilgili bazı
bilgi ve görüşleri sorulmuştur. Veriler, ocak-şubat 2016 tarihleri arasında 426 aile ile ( %27.6’sı Ankara, %36.2’si
Antalya, %36.2’si Aydın) anket çalışması sonucu elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, ailelerin %30.8’i gibi
büyük bir çoğunluğu günde 6-8 adet ekmek almaktadır. Satın alınan ekmek çeşidinde ilk sırada beyaz ekmek
sonrasında tam buğday ununda yapılmış ekmek gelmektedir. Ekmekleri en fazla fırından (%46.9) ve bakkaldan
(%22.7) ulaşım kolaylığı ve taze-sıcak olarak bulabildikleri için satın aldıkları belirlenmiştir. Satın alma nedeni
olarak sağlık, lezzet ve doyuruculuk faktörleri ilk sıralarda yer almaktadır. Ailelerin %2.8’i satın aldıkları
ekmekleri tüketemediklerini ve her zaman bayatladığını, %65.7’si ise nadiren bayatladığını belirtmişlerdir.
Ekmek bayatladığında ailelerin büyük bir çoğunluğu, bayat ekmeği köfte harcı, kıtır ekmek ve hayvan yemi
olarak değerlendirdiğini söylemiştir. Ekmeğe ait bilgi ve görüşlerinde ‘beyaz ekmek yemeden doymuyorum’ gibi
hatalı görüşler olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, Ülkemizde en çok tüketilen besin olan ekmek konusunda
uzman kişiler tarafından tüketicilerin bilinçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılmasının iyi olacağı
düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Ekmek, sağlık, beslenme
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KENT MEYDANLARININ KENT KIMLIĞINE ETKISININ DEĞERLENDIRILMESI
Ümmügülsüm Ter
Kentlerin, fiziksel, ekonomik ve sosyo-kültürel yapısının birbirleri ile ilişkisi sonucu ortaya çıkan kent kimliği,
uzun bir tarihsel süreç içerisinde biçimlenmektedir. Bir kenti diğerinden ayırt edici özgün nitelikler taşıyan kent
kimliğinin oluşumunda, tarihsel süreç içerisinde şekillenen fiziksel karakterleri ve işlevleri ile kent meydanlarının
rolü büyüktür. Geçmişten günümüze değin pek çok toplumsal olaya tanıklık etmesi ve kültürel sürekliliğin
sağlaması açısından kent meydanları, toplumsal belleğin oluşmasında önemli bir yere sahiptir. Bulundukları
kentin simgesi haline gelen kent meydanları ve bu özellikteki caddeler, kent imgesinin oluşmasında, kentsel
mekanın algılanmasında, oryantasyonun sağlanmasında ve sosyo-kültürel anlamda kentlilerde aidiyet
duygusunun oluşmasında etkili olan en önemli kamusal mekanlardır. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı,
mekânsal, işlevsel, sosyo-kültürel ve tarihsel karakteristikleri ile kente karakter kazandıran kent meydanlarının,
kent kimliğine etkisinin Avrupa ve ülkemizdeki örnekler üzerinden değerlendirilmesidir. Literatür taramasına
dayalı olarak hazırlanan çalışma, yerinde yapılan inceleme ve gözlemler ile desteklenmiştir.
Anahtar kelimeler: Kentsel Açık Alan, Meydan, Kent Kimliği, Kültürel Süreklilik

YAŞLI İSTISMARI VE İHMALI
Didem Sarımehmet
Sevilay Hintistan
Nurhan Gümrükçüoğlu
Gonca Serdar
Yaşlanma ile görülen sosyal ve fiziksel sorunlar, bunlarla ilişkili olarak yaşlının ve aile bireylerinin yaşadıkları
sıkıntılar, yaşlılara bakım ve yaklaşım sorunlarını gündeme getirmiştir. Yaşlılara yaklaşım konuları içerisinde
özellikle yaşlı istismarı ve ihmali dünya boyutunda tartışılan önemli bir sosyal sorundur. Yaşlı istismarı ve
ihmalinin önlenmesinde istismarın ve ihmalin belirtilerini ve risk gruplarını bilmek önemlidir. İstismar ve ihmal
tüm yaşlı bireylerde görülebilir ancak özellikle mental bozukluğu, temel ihtiyaçlarını karşılamada başkalarına
bağımlılığı, depresyonu olan ya da hasta, hassas yaşlı bireyler risk gruplarını oluşturur. Yaşlı bireyler, toplumun
insan kaynaklarının önemli ve değerli bir bölümünü oluşturmaktadır. Yaşlı istismarı ve ihmalinin hiçbir şekli
kabul göremez. Bu nedenle alınacak önlemler ve çeşitli girişimlerle yaşlı istismarı ve ihmalinin önlenmesi ve
saptanması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Yaşlılık, istismar, ihmal, yaşlı istismarı, yaşlı ihmali
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EXAMINATION OF EFFECT OF DIVERSITY AND INDEPENDENCY IN MANAGEMENT BOARD ON R&D ACTIVITIES
AND INNOVATIVENESS: SAMPLE OF ALANYA
Prof. Dr. Tahir Akgemci Selçuk University
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Kaynar Uşak University
Öğr. Gör. Emine Vasfiye Korkmaz Selçuk University
The management board is regulated with new provisions both in structural and functional meanings by new
Turkish Commercial Code. While preparing these provisions, principles of corporate governance was taken into
account so that professional and expert boards could be created. Management board is a mandatory and legal
organ in stock corporation. Liability is within the management board of stock corporation. While there are
several methods and techniques that affect business performance, innovation has become a significant and
frequently used tool to this end in recent years. Enterprises which are growing fast in today’s highly
competitive business environment pay heed to research and development and to be innovative. This attention
to research and development has some reasons about market, enterprise itself, social benefit and stuff and
therefore research and development has been gaining importance in the global scale. The purpose of this study
to examine the impact on the diversity and independence of the Board of Directors and R & D and innovation.
The sample of the study are tourism businesses in Alanya. Research has examined the survey technique. It is
expected that the findings of this study will contribute to the relevant literature and provide useful information
for the practitioners in the field.
Keywords: Board of Directors, R&D, Innovation

YAŞLI BIREYLERDE KRONIK BÖBREK HASTALIĞI
Didem Sarımehmet
Sevilay Hintistan
Nurhan Gümrükçüoğlu
Gonca Serdar
Yaşlanma, organizmadaki pek çok sistemi etkileyen bir süreçtir. Böbrek fonksiyonları yaşla birlikte belirgin
biçimde değişir. Belirgin patolojilerden bağımsız olarak glomerüler filtrasyon hızı progresif olarak düşer. Kronik
böbrek hastalığı (KBH), glomerül filtrasyon hızının (GFR) böbrek fonksiyonlarında tespit edilebilir düzeyde
değişikliklere neden olacak kadar, kalıcı bir şekilde azaldığı durum olarak tanımlanabilir. Bu durum genellikle
GFR 25 ml/dk.nın altına indiğinde ortaya çıkar. GFR normalin % 75.i kadar azaldığında buna sebep olan hasar
ortadan kaldırılsa bile böbrek fonksiyonlarındaki bozulma kaçınılmaz olarak devam eder. KBH mutlaka nefron
sayısı ve nefron fonksiyonlarında azalma ile sonuçlanan ve sıklıkla son dönem böbrek yetmezliklerine (SDBY)
götüren pek çok etyolojik sebebi olan patofizyolojik bir süreçtir. Hastalık ya da stres anında, yaşlılarda değişen
koşullara böbreğin adaptasyonu azalmaktadır. Bu makalenin amacı, yaşlı bireylerde kronik böbrek hastalığının
incelenmesi, tedavisi ve önlenmesi üzerine güncel literatürlerin incelenmesidir.
Anahtar kelimeler: Yaşlanma; böbrek; kronik böbrek Hastalığı
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ÖĞRETMEN İSTİHDAMINDA UYGULAMAYA KONULAN SÖZLÜ SINAVIN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ
GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sinan ARI
Doç.Dr. Sabahattin Çiftçi
Türkiye’de öğretmen istihdamında günümüze kadar birçok farklı uygulamalara gidilmiş ve 1999 yılından itibaren
DMS (Devlet Memurluk Sınavı) ile test sınavı uygulanmıştır. Bu sınav 2002’de isim değişikliğine uğrayarak KPSS
(Kamu Personeli Seçme Sınavı) ismi ile devam etmiştir. 2014 yılı itibari ile de Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim
Bilimleri testlerinden oluşan bu sınavın yanı sıra sınıf öğretmenliği ÖABT sınavı getirilmiştir. 03. 08. 2016 tarihli
ve 29790 sayılı resmi gazetede yayınlanan sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmelikle birlikte ise
öğretmen adaylarına mülakat yapılması (sözlü sınav) kararlaştırılmıştır. Ancak alınan bu karar sınıf öğretmeni
adaylarında bir takım endişelere yol açmıştır. Bu kapsamda; araştırmada sınıf öğretmeni adaylarına yarı
yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak mülakat sınavı sınıf öğretmeni adaylarının gözüyle incelenmeye
çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Mülakat, Sözleşmeli Öğretmen, Atama, Sözlü Sınav

DIZI-FILM JENERIKLERINDE GÖRSEL ÖĞELERIN KULLANIMI
Aydın Zor
Kübra Göymen
Jenerikler, programın türüne ve hedef kitlesine göre farklı tasarımlar ve tekniklerle uygulanabilmektedir.
Günümüzde farklı tekniklerle uygulanan jenerik tasarımları; televizyon dizilerinin tanıtımı sağlamakta ve aynı
zamanda izleyiciye etkili bir görsel sunmaktadır. Jeneriklerin rolü filmin tarzının belirlenmesinde bir yol olarak
tanımlanmaktadır. Bu makale dizi - film jeneriklerinde görsel öğelerin kullanımı incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Grafik Tasarım, Görsel Tasarım, Jenerik
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KANDIRA İLÇESI (KOCAELI) KIYI YERLEŞKESI ZEMIN ÖZELLIKLERININ İNCELENMESI
Yrd. Doç. Dr. T. Fikret Kurnaz, Sakarya Üniversitesi Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı
Ülkemiz, aktif bir tektonik kuşak üzerinde bulunmakta olup, deprem, heyelan vb. doğal afetlere elverişli bir
topoğrafyaya sahiptir. Bu da, yerleşim alanlarının planlamalarında, zemin özellikleri açısından güvenli ve riskli
olan bölgelerin tespit edilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Kocaeli ili Kandıra ilçesinde kıyı
şeridinde yer alan bir bölgenin zemin özellikleri, jeolojik, jeofizik ve jeoteknik çalışmalar ile incelenerek
yerleşime uygunluk durumu araştırılmıştır. Bölgedeki hakim jeolojik birim genel olarak Kuvaterner yaşlı alüvyon
olup deniz kenarındaki yamaçlarda ise Paleosen yaşlı Akveren formasyonuna ait mikritik kireçtaşları
görülmektedir. İnceleme alanında yerleşime uygunluğun değerlendirilmesi amacıyla 21 adet sondaj, 20 adet
sismik kırılma, 13 adet MASW, 9 adet mikrotremor çalışması ve laboratuvar deneylerine ait sonuçlardan
yararlanılmıştır. Alüvyon kesimlerde zemin sınıfları Z3 - Z4 olarak belirlenirken, kireçtaşlarının bulunduğu
alanlarda ise zemin sınıfı Z2 olarak belirlenmiştir. Alüvyon birimler genelde yüksek plastisiteli killerden
oluştuğundan ötürü sıvılaşma riski düşük olmakla birlikte oturma problemlerine karşı tedbir alınmalıdır. Kaya
birimler için yapılan deneylerde, bölgedeki kireçtaşlarının çok düşük ile orta arasında dayanım değerlerine sahip
olduğu belirlenmiştir. İnceleme alanının batısında yer alan tepelik bölgede Akveren formasyonuna ait alanlarda
eğimin % 40‘ın üzerinde olması ve kireçtaşlarında karstik boşluklar bulunmasından dolayı bu alanlar yerleşime
uygun değildir.
Anahtar kelimeler: Kandıra, zemin araştırması, yerleşime uygunluk, jeoteknik

THE IMPORTANCE OF RELIGIOUS TOURISM IN INCREASING THE DEMAND OF FOREING TOURISM: THE
SITUATION OF KONYA/TURKEY
Asst. Prof. Dr. Semih Büyükipekci Selçuk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği
Res. Assist Sunay Ezlen Selçuk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği
Tourism is the sector that gets impoved day by day. Increasing welfare, income level and the free time that
people have inspire to verge tourism. Tourims sector which both provides people to socialize and supports the
country economy is renewed every single day. Mass tourism that consists of sea beach and sun is the sector
that joined by everyone is being left lately. It is being replaced by alternative tourism. Religious tourism is of
one them and it has a huge potential for our country. It is attempted to analyze the tourism potential of Konya
that has being shaped with Islamic and Christian belief.
Keywords: Faith, FaithTourism, Konya
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IMPORTANCE OF MASTIC GUM (RESIN) IN TURKISH CULINARY CULTURE AND HUMAN HEALTH
Saime Kucukkomurler
Husne Demırel
Nagme Boran
Mastic gum is a secretion of a tree (resin) unique to east Mediterranean flora. Studies demonstrated that
mastic gum was used throughout the history as tools with different aims. In today’s Turkish culinary culture,
mastic gum has been used in ice creams, deserts with milk, and drinks (alcohol free or with alcohol) with aims
to get taste and flavorant, create consistence and tissue, and enhance endurance. Beside these, especially in
recent years, its benefits such as decreasing cholesterol, protecting from heart diseases, preventing for peptic
ulcer and digestive tract disorders, and inhibiting some kinds of cancer to be formed were demonstrated with
studies. The aim of this paper is to provide on the studies conducted to discover mastic gum from historical to
contemporary in order to demonstrate utilization areas and proposes in mastic gum usage in human nutrition
depending on scientific findings. Therefore, the review will shed light on the impact, And the importance of
mastic gum With regard to todays Turkısh nutrition habits and human health depending on studies conducted
on habits of today’s Turkish culinary culture and human health.
Anahtar kelimeler: mastic gum, Turkısh culinary, culture, health

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ “İSTATİSTİK” KAVRAMI İLE İLGİLİ BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ
Osman Benibil
Doç. Dr. Ahmet Erdoğan
Bu araştırmanın amacı, matematik öğretmen adaylarının “İstatistik” kavramı hakkındaki bilişsel yapılarını
belirlemektir. Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim (fenomenolojik) deseni
kullanılmıştır. Araştırmaya Anadolu’da bir devlet üniversitesinde eğitim gören 83 matematik öğretmen adayı
katılmıştır. Veriler Bağımsız Kelime İlişkilendirme Testi kullanılarak toplanmıştır. Matematik öğretmen
adaylarına “İstatistik” anahtar kavramı Bağımsız Kelime İlişkilendirme Testi ile sunulmuştur. Test sonucunda
elde edilen verilerden frekans tablosu oluşturulmuştur. Frekans tablosuna göre kesme noktası tekniği
kullanılarak matematik öğretmen adaylarının istatistik kavramı hakkındaki bilişsel yapılarını ortaya koyan
kavram ağları çizilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine göre analiz edilerek, kategoriler frekans değerlerine
göre verilmiştir. Verilerin analizi sonucunda “İstatistik” kavramı ile15 kategori altında 163 kelime
ilişkilendirilmiştir. Araştırmada “İstatistik” anahtar kavramı için 76 ve üzeri frekansa sahip kategoriler daha
önemli ve dikkat çekici bulunmuştur. Bu anlamda “İstatistik” anahtar kavramının yüksek frekansta
ilişkilendirildiği kategoriler; “Merkezi Dağılım Ölçüleri”, “Gösterim”, Anlam”, “Olasılık”, “Uygulama Alanı” ve
“Verilerin Analizi” şeklindedir. Öğrencilerin/Öğretmen adaylarının bilişsel yapılarındaki kavramsal
ilişkilendirmeleri ortaya koymak amacıyla başka matematiksel kavramlar için de benzer araştırmaların yapılması
önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: İstatistik, Bağımsız Kelime İlişkilendirme Testi, Bilişsel Yapı, Matematik Öğretmen Adayı.
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MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ “OLASILIK” KAVRAMI İLE İLGİLİ BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ
Osman Benibil
Doç. Dr. Ahmet Erdoğan
Bu araştırmanın amacı, matematik öğretmen adaylarının “Olasılık” kavramı hakkındaki bilişsel yapılarını
belirlemektir. Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim (fenomenolojik) deseni
kullanılmıştır. Araştırmaya Anadolu’da bir devlet üniversitesinde eğitim gören 83 matematik öğretmen adayı
katılmıştır. Veriler Bağımsız Kelime İlişkilendirme Testi kullanılarak toplanmıştır. Matematik öğretmen
adaylarına “Olasılık” anahtar kavramı Bağımsız Kelime İlişkilendirme Testi ile sunulmuştur. Test sonucunda elde
edilen verilerden frekans tablosu oluşturulmuştur. Frekans tablosuna göre kesme noktası tekniği kullanılarak
matematik öğretmen adaylarının olasılık kavramı hakkındaki bilişsel yapılarını ortaya koyan kavram ağları
çizilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine göre analiz edilerek, kategoriler frekans değerlerine göre
verilmiştir. Verilerin analizi sonucunda “Olasılık” kavramına ile 13 kategori altında 148 kelime ilişkilendirilmiştir.
Araştırmada “Olasılık” anahtar kavramı için 95 ve üzeri frekansa sahip kategoriler daha önemli ve dikkat çekici
bulunmuştur. Bu anlamda “Olasılık” anahtar kavramının yüksek frekansta ilişkilendirildiği kategoriler; “Anlam”,
“Deney”, İstatistik” ve “Olay” şeklindedir. Öğrencilerin/Öğretmen adaylarının bilişsel yapılarındaki kavramsal
ilişkilendirmeleri ortaya koymak amacıyla başka matematiksel kavramlar için de benzer araştırmaların yapılması
önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Olasılık, Bağımsız Kelime İlişkilendirme Testi, Bilişsel Yapı, Matematik Öğretmen Adayı.

TÜRKIYE’ DE ÖĞRETMENLERIN MESLEKI GELIŞIMINE İLIŞKIN YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDIRILMESI
Mehmet Eroğlu
Bu çalışmanın amacı; ERIC, EBSCO, SCIENCE DIRECT ve ULAKBIM veritabanları kapsamındaki dergilerde, YÖK tez
tarama sisteminde yayınlanan Türkiye orjinli öğretmenlerin mesleki gelişimine ilişkin araştırmalarının;
yöntemsel boyutlarını incelemek ve öğretmenlerin mesleki gelişimine ilişkin eğilimleri, değişimleri ortaya
çıkarmaktır. Bu amaçla, 2015 yılı kapsamında belirlenen tarama alanlarında 2000-2015 yılları arasında
öğretmenlerin mesleki gelişimi ile ilgili yayınlanmış Türkiye orjinli makaleler, tezler ve bildiriler içerik analizi
yöntemiyle incelenmiştir. Bu tarama alanlarındaki yayınların taranmasında “mesleki gelişim (professional
development), hizmet içi eğitim (in service education), öğretmen gelişimi (teachers’ development), öğretmen
yeterlikleri (teachers’ efficacy ), mesleki gelişim etkinlikleri/uygulamaları (professional development
activities/applications )” anahtar sözcükleri kullanılarak çalışmalara ulaşılmıştır. Elde edilen çalışmalar
araştırmanın amacı, yöntemi, örneklem büyüklüğü ve ölçme araçları bakımından değerlendirilmek üzere veriler
sınıflandırılmıştır. Sınıflandırılmış bu veriler daha sonra istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Bu verilere ilişkin
betimsel istatistik bulguları ortaya konularak sonuçlar yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre
öğretmenlerin mesleki gelişimine ilişkin yapılan çalışmaların son yıllarda artış gösterdiği görülmektedir.
Çalışmalarda hizmet içi eğitim, öğretmen yeterlikleri, öğretmenlerin teknoloji kullanımı, okul temelli mesleki
gelişim gibi konuların ön plana çıktığı belirlenmiştir. Bununla birlikte yapılan çalışmaların çoğunlukla betimsel
nitelikteki tarama çalışmaları olduğu ve deneysel çalışmaların çok sınırlı olduğu görülmüştür. Çalışmalar
örneklem büyüklüğü açısından incelendiğinde görece küçük örneklemlerle bu çalışmaların yürütüldüğü
belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak anket ve ölçeklerin ön plana çıktığı bunun yanında görüşme formlarının
da kısmen kullanıldığı görülmüştür. Veri analizi yöntemlerinden nicel yöntemlerden betimsel analiz, nitel
yöntemlerden ise içerik analizinin daha çok kullanıldığı dikkat çekmektedir. Araştırma sonuçları
değerlendirildiğinde öğretmenlerin mesleki gelişimine ilişkin çalışmaların sayı ve nitelik olarak artırılması
gerektiği söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Mesleki gelişim, hizmet içi eğitim, öğretmen gelişimi, öğretmen yeterlikleri.
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TUZLULUK AÇISINDAN ÇÖZÜM OLUŞTURABILEN BIR ÇIM SEÇENEĞI “PASPALUM VAGINATUM”
Doç.Dr. Gülcan Demiroğlu Topçu Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Zir.Yük.Müh. Şükrü Sezgi Özkan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Yaşayan organizmaların büyük bir bölümü sudan meydana gelmektedir. Yaşamın temelini oluşturan
reaksiyonlar su içerisinde gerçekleşmekte ve bu nedenle suya yaşam sıvısı da denilmektedir. Doğada bulunan
suyun genel kullanım için %2´si elverişli olmasına rağmen, sadece %0,027´si insanların içebilmesi için uygundur.
Akdeniz ekolojisinde yoğun olarak yaşanan kuraklık, tuzluluk vb. sorunlara global ısınmanın getirdiği olumsuz
katkılar da eklendiğinde su kavramının insanlık için öncelikli sorun haline geldiği görülmektedir. Günümüzde
nüfus artışının güdümünde kentlerin hızla gelişmesi ve tüketim toplumunun sosyal ihtiyaçları kapsamındaki
sınırsız taleplerin artması, yeşil alanların ve özellikle yüzey etkisi oluşturan çim alanların önemi giderek
arttırmaktadır. Ülkemizde de yeşile duyulan özlem artmakta ve bu nedenle özellikle sahil kesimlerinde çim
alanlar oluşturulmaktadır. Temel karakteristiğini yoğun su kullanımı oluşturmasından dolayı, yakın gelecekte bu
alanlarda ciddi sıkıntılar yaşanması kaçınılmazdır. Özellikle çok geniş alanlarda meydana getirilen rekreasyon ve
golf, vb. spor alanlarının marjinal alanlara kaydırılması ve yeniden kazanılabilen atık sularla veya belirli oranda
tuz içeren su kaynaklarıyla sürdürülebilme olanakları araştırılmaktadır. Tuz içeren su kaynaklarıyla sulanabilme
araştırmaları sonucunda, sahil kıyılarında denizlerin etkisinin yarattığı tuzluluk sorunlarının da çözülebileceği
düşünülmektedir. Son yıllarda, araştırıcıların yoğun çalışmaları ile Paspalum vaginatum bitkisinin ekstrem
tuzluluğun görüldüğü alanlarda yüksek çim performansı gösterebildiği saptanmıştır. Ayrıca, çalışmalar sonucu
birçok başarılı çeşitler ıslah edilmiştir. Çalışmamızda, Dünya'da son zamanlarda popüler hale gelen bir çim
seçeneği olan Paspalum vaginatum bitkisinin agronomik özellikleri, tuzluluk problemi görülen alanlarda tesis ve
bakımı ile tuz içeren kaynaklarla sulanabilme olanakları hakkında bilgiler verilmesi ve yapılan araştırma
sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Çim, tuzluluk, sulamaPaspalum vaginatum,

SOĞUK ORTAMLAR VE IREQ YÖNTEMI: GIDA SEKTÖRÜNDE ÖRNEK ÇALIŞMA
Arş. Gör. Fatih Deniz Kocaeli Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği
Doç. Dr. Cenk Çelik Kocaeli Üniversitesi Termodinamik ve Isı Tekniği
Amaç: Gıda endüstrisinde soğuk ortamda çalışanların soğuğa maruziyet durumlarını belirlemek, çalışma
düzenini planlamak ayrıca memnuniyet düzeyini ve sağlık sorunlarını ortaya koymaktır. Yöntem: Bu çalışma, ISO
11079 tanımlanan IREQ modeline göre gıda sektöründe soğuk ortamda yapılmıştır. Ayrıca bu ortamlarda çalışan
24 işçiye uluslararası standartta (ISO10551) tavsiye edilen beş ölçekte anket uygulanmıştır. Bulgular: Yapılan
ölçümlerde Ta < 10oC (soğuk ortam) olan 8 nokta tespit edilmiştir. Bu noktalarda elde edilen ölçüm verileri ile
her bir nokta için IREQ değeri hesaplanmıştır. Bu 8 noktadan 7 sinde Icl < IREQmin olarak bulunmuştur. Bu yedi
nokta için maruziyet limit süreleri(DLE) sırasıyla; (0,7) ; (1,2) ; (1,9) (1,4) ; (0,9) ; (1,8) ; (2,2) olarak
hesaplanmıştır. Soğuk ortamda çalışanların %17’ si ortamı kabul edilemez bulurken, %27’si ortama katlanmayı
çok zor olarak değerlendirmiştir. Ayrıca çalışanların %50’si ortamdan kaynaklanan bir hastalıkları olduğunu
belirtmiştir. Sonuç: Soğuk ortamlarda işçi kıyafetlerinin ve maruziyet limit sürelerinin belirlenmesi için IREQ
yöntemi uygulanabilir. Bu uygulamaları desteklemek için anketler yapılabilir. Böylelikle olası sağlık sorunlarının
ve iş kazalarının önüne geçilebilir. Anahtar Kelimeler: IREQ Yöntemi, Soğuk Çalışma Ortamı, İş Sağlığı
Anahtar kelimeler: IREQ Yöntemi, Soğuk Çalışma Ortamı, İş Sağlığı
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SARIMSAĞIN ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ
Deren Tahmas Kahyaoğlu
Serap Uraylı
Oksijen, insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için elzem bir moleküldür. Fakat oksijenin eksik
indirgenmesi sonucu hücreye zarar veren reaktif oksijen türleri oluşmaktadır. Hücrede reaktif oksijen türleri ve
serbest radikalin aşırı miktarda oluşmaları "oksidatif stres" olarak tanımlanır. Bu olay, tüm hücre bileşenleri
(karbonhidratlar, proteinler, yağlar) üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Canlı hücrelerde bulunan protein, lipid,
karbonhidrat ve DNA gibi okside olabilecek maddelerin oksidasyonunu önleyen veya geciktirebilen maddelere
antioksidan, bu olaya da antioksidan savunma denir. Antioksidanlar etkilerini; oluşan serbest radikalleri toplayıp
kararlı hale getirerek, zincir kırıcı etki ile serbest radikal üreten kimyasal reaksiyonları durdurarak, baskılayıcı
etki ile reaksiyon hızını azaltarak, onarıcı etki ile biyolojik moleküllerdeki hasarı onararak, organizmadaki
antioksidan enzimler ile enzimatik olmayan antioksidanların sentezini artırarak gösterirler. Doğal antioksidanlar,
bitki ve hayvan dokularında bulunan ve ekstrakte edilebilen veya gıda işlenmesi sırasında açığa çıkan
bileşenlerdir. Meyve ve sebzelerde bulunan ve antioksidan aktiviteye sahip fenolik bileşikler, vitaminler (C
vitamini ve E vitamini) ve karotenoidler oksidatif stresle ilişkili hastalıklardan korunmada etkili bileşikler olarak
öne çıkmaktadırlar. Kuvvetli bir doğal antioksidan olan sarımsak biyokimyasal açıdan potansiyel aktiviteye sahip
ve hücreleri serbest radikallerin zararından korumaya yardımcı olan aminoasitler (sistein, glutamin, izolösin ve
metionin), kükürtlü bileşenler (alliin, allisin, ajoen, allilpropil disülfür, diallil trisülfiür, S-allil sistein), enzimler
(allinaz, peroksidaz, mirasinaz), karbonhidratlar (sakaroz, glikoz), vitaminler, selenyum, germanyum, tellurium
ve diger iz elementler olmak üzere birçok kimyasal bileşik içermektedir. Yapılan araştırmalarda sarımsağın
antioksidan özelliğinden dolayı, vücutta nötralize edilmesi oldukça zor olan kurşun, civa, kadmiyum, arsenik ve
bakırlı kirleticilerden kaynaklanan ağır metal zehirlenmelerine karşı vücudu etkin bir şekilde koruduğu tespit
edilmiştir. Ayrıca yapılan çalışmalar; sarımsağın esas antioksidan ajan bileşiklerinin allisin, diallil disülfür, diallil
trisülfür gibi uçucu kükürtlü bileşenler olduğunu, allisinin düşük konsantrasyonlarda sarımsağın antioksidan
aktivite özelliğinden sorumlu olduğunu, ancak yüksek konsantrasyonlarda pro-oksidan olarak rol oynadığını
göstermiştir.
Anahtar kelimeler: sarımsak, oksidasyon, antioksidan

TÜRKIYE’DE EVDE EĞITIM UYGULAMALARININ BU EĞITIMI VEREN ÖĞRETMENLERIN GÖRÜŞLERINE GÖRE
DEĞERLENDIRILMESI
Doç.Dr. Sabahattin Çiftçi

Evde eğitim, Türkiye’de zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden okul öncesi, ilköğretim
veya özel eğitim programlarından birini uygulayan örgün eğitim kurumlarından sağlık problemi nedeniyle
doğrudan yararlanamayanlara evlerde verilen eğitimdir (MEB, 2010). Yapılan bu çalışmada son beş yıldır
ülkemizde uygulanmaya başlanan evde eğitim uygulamalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel
araştırma yöntemlerine göre yürütülmüş verilerin toplanmasında nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan
görüşme tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Konya ili merkez ilçelerinde (Selçuklu, Meram ve
Karatay) görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırmanın verilerin analizinde betimsel analiz
yöntemi kullanmıştır.
Anahtar kelimeler: Evde eğitim, Sınıf öğretmeni, Özel eğitim, Hastaların eğitimi
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SİMAV YÖRESİNİN VAZGEÇİLMEZİ: EV BAKLAVASI
Yahya Özdoğan
Aslı Uçar
Mustafa Özgür
Cevizli baklava Türkiye’nin değişik yörelerinde çeşitli malzeme ve yöntemler kullanılarak yapılan şerbetli hamur
tatlılarından birisidir. Bu tatlı çeşidi Kütahya’nın Simav ilçesinde belediyenin yaptırmış olduğu mahalle
fırınlarında, özellikle dini bayramlarda mahalledeki kadınların bir araya gelerek imece usülü yaptıkları
geleneksel yiyeceklerdendir. Bu çalışmada, geleneksel ev yapımı cevizli baklavanın bileşenleri ve üretim aşaması
belirlenerek, kayıt altına alınması amaçlanmıştır. Ev yapımı cevizli baklavanın dini bayramlarda konuklara ikram
edilmesi geleneği ise uzun yıllardır sürmektedir. Cevizli baklava bayramdan bir iki gün önce yapılmakta, mahalle
fırınlarında odun ateşinde pişirilmekte ancak şerbeti bayram sabahında dökülmektedir. Geleneksel olarak
yapılan bu tatlı çeşidinin diğer özelliği ise genelde, kullanılan cevizin kişilerin kendi ağaçlarından toplanmış
olmasıdır. Araştırma verilerine göre, temel bileşenler hamur için; un, yumurta, sıvı yağ, süt, yoğurt, yemek
sodası ve tuz, şerbet için şeker ve su, ara malzeme için ise ceviz ve şekerdir. Araştırma, nitel çalışma şeklinde
gerçekleştirilmiş olup, veriler Simav’da ikamet eden kaynak kişilerden yapılandırılmış görüşme formu
kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma sonuçları, betimsel analizler kullanılarak değerlendirilmiştir. Üretiminin
kayıt altına alınması, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılması açısından bu tür çalışmalar önem arz etmektedir.
Anahtar kelimeler: Ceviz, baklava, Yöresel, Tatlı.

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Şirin Pepe
Aydın Pekel
Bu çalışmanın amacı Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlikleri ile iş Doyumları arsındaki ilişkinin
incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Kayseri ilinde görev yapan 119 Beden Eğitimi Öğretmeni gönüllü olarak
katılmıştır. Gönüllülerden sosyo-demografik bilgi formu, mesleki tükenmişlik ölçeği ve iş doyumu ölçeğini
uygulamaları istenmiştir. Elde edilen veriler IBMM SPSS 22.0paketprogramı ile istatistiksel analizleri yapılmıştır.
Adaylara ilişkin kişisel bilgiler ve envanter toplam puanlar ve faktör puanları frekans(f) ve yüzde (%) değerleri
tespit edilerek verilmiştir. Ölçeklerden elde edilen puanların arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek için
cinsiyetlerine göre karşılaştırmalarda Mann-Whitney U test istatistiği kullanılmıştır. Yaş, medeni durum, mesleki
tecrübe ve haftalık ders saatlerine göre karşılaştırmalarda ise Kruskal Wallis test istatistiğinden ayrıca mesleki
tükenmişlik ile iş doyumu arasındaki ilişkinin tespit edilmesi için de Sperman Kolerasyon analizinden
faydalanılmıştır. Sonuç olarak, mesleki tükenmişliğin haftalık çalışma saati, İş doyumun ise yaş, mesleki tecrübe
ve haftalık çalışma saati ile ilişkili olduğu ayrıca mesleki tükenmişlik kişisel başarı duygusunda azalma alt boyutu
ile iş doyumu meslek niteliği alt boyutu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Beden Eğitimi Öğretmeni, Mesleki Tükenmişlik, İş Doyumu
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COMPARING THE DATA OF FOREIGN TRADE AND THE PURCHASING POWER OF TURKEY (1983-2011)
Alper Gedik
In this study, empirical relations between purchasing power parity and foreign trade have been analyzed for
the period of 1983-2011 by using econometrical model. Based on the analysis; it has been decided that, by
examining export, import, volume and balance dependent variables at unit root analyses, they are stagnant.
Based on LM test result, it is found that no autocorrelation exist at the serial. According to model results for
export, it is found that changes in foreign trade data have no significant effect on changes in purchasing power
parity. However, for the import, changes in foreign trade data have significant effect on changes in purchasing
power parity. Purchasing power parity has negative effect on import. When SAGP increases 1 point, import
decreases 1.05 point. In addition, purchasing power parity’s effects on foreign trade volume and balance of
foreign trade are negative. Granger Causality Test has been utilized to see if there is any causality among
variables and since the variables’ p value is larger than 0.05, non-absence hypothesis which states “Variables
are not Granger reason of each other” has been accepted. There is no causalrelationamongvariables.
Keywords: Purchasingpowerparity, Foreigntrade, Exchange rate

PSİKOLOJİK SERMAYE İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE, ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN
ARACILIK ETKİSİ: ELAZIĞ İLİNDE BİR UYGULAMA
Dr. Semiha Kılıçaslan İnönü Üniversitesi
Uz Aslı Kaya Süleyman Demirel Üniversitesi
Son yıllarda örgütsel araştırmalar tarafından sıklıkla üzerinde durulan bir konu olan ve “özyeterlilik, iyimserlik,
umut ve psikolojik dayanıklılık” boyutlarından oluşan, çalışanların geliştirilebilir psikolojik özelliği olarak ele
alınan psikolojik sermaye kavramı, önemli örgütsel çıktıları etkilemektedir. Bu önemli çıktılardan biri de örgütsel
bağlılıktır. Çalışmanın amacı; psikolojik sermayenin, örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde, çalışanlar tarafından
algılanan örgütsel desteğin aracılık etkisinin olup olmadığını incelemektir. Bu amaçla, Fırat Üniversitesi
Araştırma hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları üzerinde anket yöntemi uygulanmış, ilgili değişkenlerin
etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Anket analizi devam etmektedir. Anahtar kelimeler: Psikolojik Sermaye,
Örgütsel Bağlılık, Algılanan Örgütsel destek.
Anahtar kelimeler: Psikolojik sermaye, örgütsel bağlılık
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JOB SATISFACTION: AN APPLICATION ON ALANYA TOURISM SECTOR
Öğr. Gör. Emine Vasfiye Korkmaz Selçuk University
Each day human force is getting more important. Therefore, businesses must determine the factors that
affecting the job satisfaction for employees and try to find out the ways to improve it. In the tourism sector
which is a crucial member of services sector because of the dimensions of the usage of human resources, the
need of quality services production and the competition, satisfaction of employees becomes significant. The
tourism sector is especially based on the labor force and high satisfaction of employees of in this sector can
increase the performance and competitiveness of the companies. The aim of the current study is to investigate
job satifaction of employees The study is designed to conduct an empirical research, and will utilize from
survey techniques to collect data. Employees in accommodation businesses in Alanya constitute the population
of the study. Sampling was aimed at the 95% confidence level and 5% confidence interval. The size of the
sample selected to conduct the survey is composed of a total of 419 employees. The data to be collected in this
study was be analyzed using SPSS. It is expected that the findings of this study will contribute to the relevant
literature and provide useful information for the practitioners in the field.
Keywords: Job satifaction, service sector, tourism

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİNE
İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Doç.Dr. Sabahattin Çiftçi
Sınıf öğretmenliği anabilim dalı ders programında yer alan çevre eğitimi dersinin içeriği genel hatlarıyla; “temel
ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı
yaşama, yaşamın devamı, toprak "biome"ları, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki,
erozyon, ormanların yok olması, kentsel çevreler, davranış kirliliği, çevre kirlenmesi, bataklıklar ve atık su,
duyarlı insanların tepkisi, çevreyle ilgili karar verme, toprak ve su kaynakları ve bunların yönetimi, koruma,
kültür ve ilkel yaşam, global bakış, ekolojik konu ve sorunlar, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili
yapılan çalışmalar, kurum ve kuruluşlardır.” Yapılan bu çalışmada da sınıf öğretmenli anabilim dalı ders
programında yer alan çevre eğitimi dersinin etkililiği ve işlenişine ilişkin sınıf öğretmeni adayların görüşlerini
ortaya koymaktır. Bu amaçla farklı üniversitelerde okuyan 15 sınıf öğretmeni adayı ile görüşmeler yapılmış ve
çevre eğitimi dersi çeşitli açılardan ele alınmıştır. Çalışma nitel bir çalışmadır. Verilerin analizinde betimsel
analiz yöntemi kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: sınıf öğretmenliği, çevre, çevre eğitimi
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ERGENLERDE KARİYER KARAR VERME GÜÇLÜKLERİ VE EGO KİMLİK STATÜLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
Doç. Dr. Zeliha Traş N.Erbakan Üniv. A.K. Eğitim Fakültesi Pdr Abd
Öğretmen Zekeriya Gökçe Konya Meram Ram
Bu araştırmanın amacı, ergenlerdeki kariyer karar verme güçlükleri ve ego kimlik statüleri arasındaki ilişkinin
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaca bağlı olarak aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır. 1. Ergenlerin
kariyer karar verme güçlükleri ile ego kimlik statüleri cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 2.
Ergenlerin kariyer karar verme güçlükleri ile ego kimlik statüleri puanları arasında ilişki var mıdır? Bu araştırma
"ilişkisel tarama modeli" kullanılacaktır. Araştırmada ilişkisel tarama modelini seçilmesini nedeni, var olan
durumlar arası ayrımların betimlemek istenmesidir. Bu araştırma Konya ili merkez ilçe (Meram, Karatay,
Selçuklu)sınırları içerisinde öğrenimine devam eden 9. 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin kariyer karar verme
güçlüklerinin ego kimlik statülerinin incelenmesi ve aralarındaki ilişkinin araştırılmasını amaçlayan, ilişkisel
tarama modelinde, betimsel bir çalışmadır. İlişkisel tarama modelleri, iki ya da daha çok sayıdaki değişken
arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir (Karasar,
2004). Çalışma grubu: Bu araştırmada çalışma grubu, Konya merkez ilçelerinde okuyan 9.10. ve 11.sınıf 303 kız,
304 erkek olmak üzere toplam 609 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama araçları Araştırmada veri toplamak
amacıyla kişisel bilgi formu; lise öğrencilerinin kariyer karar verme güçlük düzeylerini ölçmek amacıyla Gati ve
Saka (2001) tarafından geliştirilen ve Bacanlı (2008) tarafından uyarlanan Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeği
(KKVGÖ) . Kimlik statülerini belirlemek amacı ile Bennion ve Adams (1986) tarafından geliştirilen Türkçe çevirisi
ve uyarlaması Oskay (1998) yapılan Genişletilmiş Objektif Ego Kimlik Statüsü Ölçeği (GOEKSÖ) kullanılmıştır.
Verilerin analizinde t testi ve Pearson Moments Product Correlation Technique kullanılmıştır. Verilerin
analizinde SPSS 16. 00 paket program kullanılmıştır. 1. Araştırma bulgularına göre; kariyer karar verme
güçlüklerinde cinsiyete göre ergenlerin Hazırlık Eksikliği ve Bilgi Eksikliği anlamlı farklılık göstermezken, (p > .05)
tutarsız bilgi puanları anlamlı farklılık göstermektedir ( p > .001) . Farkların kaynağını belirlemek için yapılan t
testi sonuçlarına göre, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre tutarsız bilgi puanlarının daha düşük olduğu
olduğu görülmektedir. 2. Araştırma bulgularına göre; cinsiyete göre ergenlerin genişletilmiş objektif ego kimlik
statülerinde başarılı ve dağınık kimlik statülerinde anlamlı farklılık göstermezken (p > .05) , moratoryum ve
ipotekli kimlik statülerinde erkek öğrencilerin lehine anlamlı farklılık göstermektedir ( p > .001) . 3. Araştırma
bulgularına göre, kariyer karar verme güçlükleri alt ölçeklerinden Hazırlık Eksikliği ile başarılı, moratoryum,
ipotekli ve dağınık kimlik statüleri arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmuştur. Bilgi Eksikliği (BE) ile
başarılı kimlik statüsü arasında negatif yönlü; moratoryum, ipotekli ve dağınık kimlik statüleri arasında ise
pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Tutarsız Bilgi (Tutarsız Bilgi) başarılı kimlik statüsü arasında negatif yönlü;
moratoryum, ipotekli ve dağınık kimlik statüleri arasında ise pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Araştırma
bulguları; ergenlerin kariyer karar verme güçlükleri ve benlik kimlik statülerinde cinsiyet değişkeninin anlamlı
olduğunu göstermiştir. Lise öğrencilerinde gerek kariyer karar verme zorlukları gerekse benlik kimlik statüleri
bakımından cinsiyet ayırt etmeksizin rehberlik etkinlikleri yapılabilir.
Anahtar kelimeler: Karar verme güçlüğü, ego kimlik statüleri, yaşam doyumu, ergenler
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RHAPONTICOIDES GOKCEOGLUI (ASTERACEAE) BITKISININ YAKIN AKRABA TÜRLERINDEN AYIRIMI IÇIN
UZMAN SISTEM TASARIMI
Öğr. Gör. Dr. Hasan Kartlak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Elektrik Programı
Uzman sistemler, zamanla kendini yenileme özelliğine sahip belirli bir uzmanlık alanında gerçek bilgileri temel
alan yazılımlardır. Bu çalışmada uzman sistem yaklaşımı kullanılarak Rhaponticoides Gokceoglui (Asteraceae)
bitkisinin yakın akraba türleri arasında seçim yapılması sağlanmıştır. Veri tabanında bulunan kurallar sistemi
yorumlanarak seçim için gerekli olan kurallar otomatik olarak verilmiştir. Akraba bitkilerin Rhaponticoides
Gokceoglui (Asteraceae) bitkisinden ayrımının gerçekleştirilmesi için uzman sistem tasarlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Rhaponticoides Gokceoglui, Uzman Sistem, Asteraceae

PIMPINELLA IBRADIENSIS (APIACEAE) BITKISININ YAKIN AKRABA TÜRLERINDEN AYIRIMI IÇIN UZMAN SISTEM
TASARIMI
Öğr. Gör. Dr. Hasan Kartlak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Elektrik Programı
Uzman sistemler, zamanla kendini yenileme özelliğine sahip belirli bir uzmanlık alanında gerçek bilgileri temel
alan yazılımlardır. Bu çalışmada uzman sistem yaklaşımı kullanılarak Pimpinella ibradiensis (Apiaceae) bitkisinin
yakın akraba türleri arasında seçim yapılması sağlanmıştır. Veri tabanında bulunan kurallar sistemi
yorumlanarak seçim için gerekli olan kurallar otomatik olarak verilmiştir. Akraba bitkilerin Pimpinella ibradiensis
(Apiaceae) bitkisinden ayrımının gerçekleştirilmesi için uzman sistem tasarlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Pimpinella ibradiensis, Uzman Sistem, Apiaceae

60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİ: ANNE-BABA ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRMESİ
Yrd.Doç.Dr Ayşe Öztürk Samur Adnan Menderes Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı
Yrd.Doç.Dr D.Esra Angın Adnan Menderes Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı
Bu araştırma okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların sosyal becerilerinin belirlenmesinde, annebaba ve öğretmen değerlendirmeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bazı değişkenlere göre sosyal beceri
düzeylerinin ortaya konulması amacıyla yapılmıştır. Tarama modelinde desenlenen bu araştırmada çalışma
grubunu Batı Anadolu’da yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anasınıfı ve bağımsız anaokullarına devam eden
73 çocuğun anne-baba ve öğretmenleri oluşturmuştur. Çocukların sosyal becerilerini belirlemek amacıyla,
Özbey (2009) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği (PKBS-2)
Sosyal Beceri Ölçeği bölümü kullanılmıştır. Ölçek her çocuk için, anne-baba ve öğretmen tarafından
doldurulmuştur. Verilerin analizinde, anne-baba ve öğretmen değerlendirmeleri arasındaki ilişkiyi belirlemek
amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Cinsiyet, okul öncesi eğitim deneyimi, kardeş sayısı ve doğum sırası
değişkenlerine göre ise çocukların sosyal becerilerindeki farklılaşmayı belirlemek için varyans analizi ve bağımsız
t testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; anne-baba ve öğretmen değerlendirmelerine göre, sosyal beceri
ölçeği faktörleri ve sosyal beceri ölçeği toplam puanları arasında anlamlı düzeyde ilişki olduğu bulunmuştur.
Doğum sırası değişkenine göre; sosyal beceri ölçeği anne sosyal işbirliği ve baba sosyal işbirliği faktörlerinde
anlamlı bir farklılaşmanın olduğu, cinsiyet, okul öncesi eğitim deneyimi ve kardeş sayısı değişkenleri açısından
ise anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Okul öncesi dönem çocukları, sosyal beceri, anne-baba, öğretmen
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INVESTIGATION OF COMBUSTION AND BLOCK VIBRATION OF DİESEL ENGINE WİTH FUELLED DIFFERENT
FUELS
Harun Yıldırım
Ali Çınar
Ahmet Necati Özsezen
Ali Türkcan
Ertan Alptekin
Due to different sources like exhaust valve and inlet valve open/close, fuel injection, combustion, piston slap
can be cause the engine block vibration which is a complex signal signature. An experimental analysis of the
vibration behaviour of six cylinders engine, which is fuelled with diesel and biodiesel blends, is presented in this
paper. The aim of this study is to examine the effects of proportion of blend of waste sunflower methyl ester
(WSOME) with diesel to the combustion and vibration of engine block. Four of type fuels were used. They were
pure diesel and WSOME blends of biodiesel with diesel at volume percentages of 20%, 50% and 100% (B20,
B50 and B100). The engine tests were performed constant conditions in which 1500 rpm engine speed and idle
and load 200 Nm. Coherence analysis has been fulfilled to compute relationship between the cylinder pressure
and the accelerometer signals. According to the results of the coherence analysis, coherence highest values
have been achieved in the frequency band (450-2550 Hz). Finally, the cylinder pressure and accelerometer
signals have been carried out the power spectrum density analysis. Thus, due to the fuels in the test engine
which frequencies have been shown to contain energy density.
Anahtar kelimeler: Combustion, Diesel Engine, Noise, Vibration

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA BİYODİZEL YAKITININ TİTREŞİME ETKİSİ
Yard. Doç. Dr. Hakan Köylü Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği
Yard. Doç. Dr. Ertan Alptekin Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği
Doç. Dr. Ahmet Necati Özsezen Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği
Arş. Grv. Harun Yıldırım Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği
Doç. Dr. Ali Çınar Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği
Yard. Doç. Dr. Ali Turkcan Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği
Biyodizel yakıtı bitkisel ve hayvansal ürünlerden üretilen yenilenebilir bir yakıttır. Motor üzerinde herhangi bir
değişiklik yapılmadan kullanılan bir yakıttır. Bundan dolayı biyodizel, dizel yakıta alternatif ve çevre dostu
yakıtlardan biridir. Kirletici emisyon üretmeyen biyodizel yakıtı dizel yakıtına benzer motor performansı sunar.
Deneyler 2000 d/d motor hızında dizel-biyodizel karışımları (M80B20, M50B50, B100 ve M) ve petrol bazlı dizel
yakıtları ile yapılmıştır. Yapılan deneylerde dizel yakıtı diğer yakıtlara göre daha az titreşim ürettiği gözlenmiştir.
Baskın frekans değeri 1500 Hz çevresinde oluşmuştur. Koherens analizinde 500-2500 Hz frekans bandında
oldukça fazla uyumlu olduğu gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Yanma, Titreşim, içten yanmalı motorlar
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TASARIMA DAYALI GÖRSEL EĞITIM SÜRECININ PLANLAMA EĞITIMI ÜZERINDEN DEĞERLENDIRILMESI

Arş. Gör. Sevde Derman
Doç. Dr. Ümmügülsüm Ter
Temel tasarım eğitimi, bütün tasarım ve mimari temelli bölümlerin ortak dayanağıdır. Öğrencilerin ilk ve orta
öğretimde aldıkları eğitimin aksine temel tasarım, görsele dayalı bir eğitim sistemine uyum sağlamalarını
kolaylaştıran bir süreç olarak ele alınmalıdır. Bu süreç, sözlü kültürden gelen öğrencilere soyut – somut
ilişkisinin matematiksel araçlar ile öğretilmesi üzerine kurgulanır. Tasarım süreci, öğrenciler için şimdiye kadar
içinde bulundukları ve tek bir doğruya ulaşmayı amaçlayan eğitim sürecine göre oldukça zorlu bir aşamadır.
Öğrenciler farklı görüşlerin ışığında, belirli kurallar çerçevesinde herkesin kendi doğrularını kurgulayabileceği bir
eğitim sürecine adapte olmaktadır. Bu eğitim ile görsel algının gelişmesi sağlanarak öğrencilerin yeni fikirler
ortaya koyması amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün birinci sınıfının ilk
yarıyılında okutulan Planlama Stüdyosu 1 kapsamında verilen eğitimin akademisyen-öğrenci arasındaki
etkileşim ve yaratıcı planlama kavramı üzerine etkisinin ortaya konmasıdır. Planlama Stüdyosu 1 dersi ile
öğrencilerin yaratıcı düşüncelerinin geliştirilmesi ve bunları üç boyutlu ifade edebilmeleri amaçlanmakta olup
temel tasarım kavramları ile birlikte soyut düşünmeye yönlendirme, görsel algı becerisi kazandırma, mekânı
tanıma ve anlamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan bu çalışmada söz konusu sürecin
Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde
işleyişine ve etkinliğine ilişkin deneyimlere dayalı sonuçlar ortaya konacaktır.
Anahtar kelimeler: Temel Tasarım, Görsel Eğitim, Planlama Eğitimi, Yaratıcı Planlama

TÜRKÇE DERSI ETKINLIKLERINDE AMAÇ
Dr. Arif Çerçi
Etkinlik kavramında amaç bileşenin kavramsal olarak ele alındığı bu çalışmada, betimsel tarama yapılarak
Türkçe dersi etkinliklerinde yer alması gereken amaçlar kavramsal olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Türkçe dersi
etkinliklerinin amaçları üç kategoride ele alınmıştır. 1. Dil becerilerine yönelik amaçlar 2. Temel becerilere
yönelik amaçlar 3. Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları Bunlardan birincisiyle ilgili olarak bir Türkçe dersi
etkinliği; öğrencilere yeni bir kazanımı vermek, daha önce verilmiş bir kazanımı pekiştirmek, öğrencilerin
kavram yanılgılarını gidermek, öğrenme eksik ve yanlışlarını belirlemek adına ölçme ve değerlendirme yapmak
amaçlarından en az birine erişmek için hazırlanır. İkinci kategoriye ilişkin olarak Türkçe dersi öğretim
programında (2006) temel beceriler; “Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, eleştirel düşünme, yaratıcı
düşünme, etkili iletişim kurma, problem çözme, araştırma, karar verme, bilgi teknolojilerinden yararlanma,
girişimcilik” olarak yer almaktadır. Türkçe dersinden dil becerilerinin yanında bu temel becerileri de geliştirmesi
beklenmektedir. Üçüncü grup amaçlar ise etkinliğin üst amacı olarak ifade edilebilir. Bunlardan dil becerilerine
yönelik amaçları etkinlik türü belirler. Bir etkinliğin okuma etkinliği ya da yazma etkinliği olması onun
geliştirmeyi amaçladığı dil becerisinin göstergesidir. Fakat temel becerilere ve Türk Millî eğitiminin amaçlarına
yönelik olanlar, örtülü amaç olma niteliği taşır. Bu örtülü amaçları belirleyen unsur ise etkinliğin içerik
özellikleridir. Bir okuma etkinliğinde seçilen okuma metninin Atatürk İlke ve İnkılâplarına ilişkin olması Türk Millî
eğitiminin genel amaçlarından “Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı yurttaşlar yetiştirme” amacına hizmet
edecektir. Burada önemli olan öğretmenin “Bu etkinliği niçin yapıyor- yaptırıyorum ?” sorusuna cevap verirken
bu geniş perspektiften bakması veya bakabilmesidir.
Anahtar kelimeler: Türkçe öğretimi, Etkinlik, Amaç
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İLKOKUL 1. SINIFA BAŞLAYAN ÇOCUĞA SAHIP ANNELERIN TUTUMLARININ ÇOCUĞUN AYRILIK KAYGISI VE
OKULA UYUM SÜRECINE ETKILERI

Psikolog Fatma Beyza Yeşildaş
Psikolog Mehmet Kavaklı
Yrd. Doç. Dr. S. Barbaros Yalçın
Bu çalışmada ilkokul 1. sınıfa yeni başlayan çocukların anneden ayrılma kaygısı ve çocuğun okula uyum
sürecinin annenin tutumları ve çocuğa bağlanması çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma
nitel bir çalışma olarak tasarlanmıştır ve 1. sınıfa başlamış çocuğa sahip 15 anneyle yürütülmüştür. Yakın ilişki,
kişinin dünyaya geldiği andan itibaren var olan bir ihtiyaçtır. Bağlanma bebeklikten hatta anne karnında
başlayan ve insanın ileri ki yaşamını da şekillendiren bir olgudur. Bağlanmanın güvenli olması kişinin yaşamında
pek çok noktada önem teşkil etmektedir. Kişinin hayatına duygusal, sosyal gelişimi; stresle başa çıkma, problem
çözme becerileri gibi alanlarda yön vermektedir. Bağlanmanın tanımından bu süreci etkileyen temel faktörün
bebeğe bakım veren kişinin tutumlarının olduğu anlaşılmaktadır. Bireyin psikososyal gelişimi, eğitimi, kişilik
özellikleri, tutum ve davranışları üzerinde çocuğun yetiştiği ortamın yani ailenin önemli bir etkiye sahip olduğu
bilinmektedir. Bağlanmanın güvenli olabilmesi için de anne baba tutumlarının ilgili, sıcak, ihtiyaç anında
çocuğun gereksinimlerine cevap veren, iletişime açık bir şekilde olması gereklidir. Bağlanma kuramından yola
çıkarak okula yeni başlamış 1. sınıf öğrencilerinin okula uyum problemlerinin ve anneden ayrılık kaygılarının
değerlendirilmesi ve annelerinin bağlanma konusunda düşüncelerinin ele alınması amaçlanmıştır. Bireylerin
yaşamlarını birçok alanda etkileyen bir unsur olan bağlanmanın, annelerin çocuklarına yönelik tutumlarıyla
birlikte ele alınarak çocukların uyum sorunlarına etkilerinin incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.
Araştırma sonuçlarına tam metinde yer verilecektir.
Anahtar kelimeler: anne tutumları, bağlanma, ayrılık kaygısı, okula uyum

AUTONOMOUS LEARNER !!!
Asst. Prof. Dr. Selma DURAK ÜĞÜTEN
Asst. Prof. Dr. Fahritdin ŞANAL
In traditional teaching atmosphere, learners have not questioned their learning process. However, in recent
years, with the advent of new approaches and techniques, they have begun to be part of their learning process,
by being active and sharing the responsibility with their teachers. Teachers have no longer been the
information giver in the classroom. So who is an autonomous learner and what are the characteristics of an
autonomous learner? This study will give detailed information about learner autonomy, characteristics of an
autonomous learner and advantages and disadvantages of having autonomous learners in the classroom.
Keywords: autonomy, characteristics, advantages and disadvantages
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GIDA ÜRETEN İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLARIN GIDA GÜVENLİĞİ VE HACCP’E YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN
İNCELENMESİ: KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ
Öğr. Gör. Nuran Erdem
Doç. Dr. Didem Önay Derin
Gıda güvenliği, gıdanın üretiminden sonra tüketime (çiftlikten çatala) kadar kimyasal, fiziksel, duyusal ve
biyolojik niteliklerini koruyarak sağlıklı ve güvenilir bir şekilde tüketiciye sunulması ve bunun için alınan
önlemler paketini kapsamaktadır. Bir durum saptaması olan bu çalışma, Konya il merkezinde gıda üreten iş
yerlerinde çalışanların gıda güvenliği ve HACCP’e yönelik görüşlerinin incelenmesi amacıyla planlanıp
yürütülmüştür. Tarama modeli kullanılarak yürütülen bu çalışmaya, çeşitli gıda firmalarında çalışan gönüllü 206
personel katılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu aracılığıyla elde
edilmiştir. Çalışanların %76.1'i erkek, %23.9'u da kadındır. Çalışanların yaş ortalaması 33.23±9.78 yıl olup, en
fazla 35-42 yaş aralığındadır (%26.3). Çalışanların %36.6'sı ilkokul mezunudur. Personelin çoğunluğu (%71.2)
üretim personeli olarak çalışmaktadır. Çalışanlara "sizce gıda güvenliği nedir?" diye sorulduğunda, çalışanların
yarıya yakının (%44.9) sağlıklı ve hijyenik üretim şeklinde cevap verdikleri görülmüştür. Gıda güvenliği
sertifikalarından TSE, çalışanların büyük çoğunluğunu (%82.4) tarafından bilinmektedir. Personele göre güvenilir
olmayan gıda tüketilmesi nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarından birinci sırada zehirlenmenin (%42.9) yer
aldığı görülmektedir. Araştırma kapsamındaki çalışanlara "sizce gıda güvenliğine yönelik en sık karşılaşılan
tehditler hangileridir?" diye sorulduğunda, çalışanların yarısı (%50.2) mikrobiyolojik sorunlar sorunlar şeklinde
cevap vermiştir. Çalışanlara HACPP kavramından ne anladıkları sorulduğunda, çalışanların yarıya yakının (%46.3)
bilmedikleri, %18.5’inin kritik kontrol noktalarının kontrol altında tutulması, %16.6’sının tarladan sofraya
güvenilir gıda, %10.7’sinin de sağlık ve hijyenik üretim şeklinde cevap verdikleri belirlenmiştir. Gıda güvenliği ve
HACCP ile ilgili bilgi ve uygulamalarının doğru ve kalıcı olabilmesi için, gıda sektöründe çalışan tüm firma
personeline, gıda güvenliği ve beslenmenin temel ilkelerine göre sürdürülebilir eğitimler verilmelidir. Food
Safety of Employees Working In Food Producing Businesses And Examining Their Views On Haccp: Konya
Province Center Example Abstract Food safety covers the offering the food in a safe and healthy way by
preserving the chemical, physical, sensorial and biological characteristics of it from production to consumption
(farm to fork) and the package of measures taken for it. This study is a situation determination and it has been
planned and carried out in order to examine the food safety of employees working in food producing
businesses and their views on HACCP. This study was conducted using a screening model, and 206 staff
volunteers from various food companies participated in it. Research data were obtained through a
questionnaire prepared by the researcher. 76.1% of the personnel are men and 23.9% are women. The average
age of employees is 33.23 ± 9.78 years and it is between maximum 35-42 age range (26.3%). 36.6% of them are
primary school graduates. The majority of personnel (71.2%) have been working as production staff. When the
employees were asked "What is food safety?”, nearly half of the employees (44.9%) replied it as “a healthy and
hygienic production”. TSE, one of the Food safety certifications is known by majority of the personnel (82.4%).
According to the personnel, poisoning ranks first (42.9%) among the adverse health effects caused by the
consumption of unsafe food. When asked to the employees included in the study "What are the most common
threats to food safety?", half of the employees (50.2%) answered it as microbiological problems. When asked
to the employees what they understand from the concept of HACCP, it has been seen that nearly half of the
employees (46.3%) do not know it, 18.5% of them replied it as keeping the critical control points under the
control, 16.6% of them replied it as a safe food from farm to fork and 10.7% of them replied as healthy and
hygienic production. All company personnel working in the food industry should be provided with sustainable
training in accordance with the basic principles of food safety and nutrition, so that the personnel can have
right and permanent information and applications related to HACCP, Key Words : Food safety, food, HACCP,
food safety certification, nutrition
Keywords: Gıda güvenliği, gıda, HACCP, gıda güvenliği sertifikası, beslenme
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THE FOREIGN LANGUAGE ANXIETY OF THE FOREIGN STUDENTS WHO LEARN TURKISH AS A FOREIGN
LANGUAGE AND THEIR PROBLEMS WHILE THEY ARE LEARNING TURKISH
S.Barbaros Yalçın
Ece Sarıgül
This study aims at identifying the levels of foreign language anxiety and problems of foreign university students
who are’ learning Turkish as a foreign language and trying to suggest solutions to overcome those problems.
The main aim is to identify the foreign language anxiety levels towards Turkish and the relationship between
the anxiety levels and the language skills such as speaking,listening,writing and reading. Another aim of the
study is to examine whether those problems are going on after learning Turkish or not.If the problems are
going on after they have learned Turkish , the levels of anxiety and possible solutions to overcome them will be
investigated in detail.The subjects of this study will be volunteer foreign students who are coming from
different countries and learning Turkish as foreign language in Necmettin Erbakan University.The study has a
qualitative research design.A semi-structured interview form and a demographic form which have been
developed by the researchers will be used in order to gather data for the study.The Turkish learning
environments will be examined by using both of the forms in the first place.Then, there will be some 10 focus
group interviews with the participants who have the most and the least anxiety levels by using a contrastive
state sampling technique.The problems of foreign students will be identified when they are learning Turkish as
a foreign language in this way.
Keywords: Learning Turkish, Foreign language, language learning

DC-DC KONVERTOR TABANLI TAŞINABILIR SOLAR ŞARJ İSTASYONUNUN TASARIMI VE UYGULAMASI
Öğr. Gör. Aydın Güllü Trakya Üniveresitesi Elektronik Ve Otomasyon Bl
Öğr. Gör. Ozan Akı Trakya Üniveresitesi Elektronik
Doç. Dr. Hilmi Kuşçu Trakya Üniveresitesi Makine
Akıllı cep telefonu gibi teknolojik cihazların kullanımı artmaktadır. Bu cihazların en büyük dezavantajı
enerjilerinin kısıtlı olmasıdır. Üzerlerinde bulunan bataryalar şebeke destekli şarj cihazları ile doldurulmaktadır.
Bu çalışmada gün içersin de güneş ışığından faydalanarak mobil cihazların şarj gereksinimleri için bir tasarım
yapılmıştır. Tasarımda güneş pilleri ile gün ışığından enerji üretilmektedir. Üretilen enerji DC-Dc konvertor
kullanılarak şarj cihazları için uygun hale dönüştürülmüştür. Tasarlan bu düzenek günlük hayatta kullanılan bir
çanta üzerine yerleştirilerek kullanışlı hale getirilmiştir. Ayrıca güneş paneli akım ve gerelim kontrolü, DC-DC
çevirici, pil şarj kontrolü devresi geliştirilmiş ve uygulanmıştır.
Anahtar kelimeler: Solar Şarj, DC-DC Konvertor
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERME STİLLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER
AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Dr. Şirin Pepe
Doç. Dr Yahya Polat
Bu çalışmanın amacı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin Karar Verme Stillerinin bazı değişkenler
açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında
Türkiye’nin yedi bölgesinde bulunan illerdeki üniversitelerin, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğrenim
gören öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini tesadüfi belirlenen toplam 750 öğrenci
alınmıştır.Çalışmaya katılan gönüllülerden sosyo demografik bilgi formu ile Melbourne Karar Verme, ölçeğini
uygulamaları istenmiştir. Elde edilen veriler bilgisayarda SPSS (Statistical Package For Social Scientists for
Windows Release 18.0) programında kayıt edilmiştir. Öğrencilerin ölçeklere verilen cevapların aritmetik
ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanarak, öğrencilerin karar verme stilleri, ilişkin dağılımlar
belirlenmiştir. İkili karşılaştırmalar için Mann-Whitney U Testi ve çoklu karşılaştırmalar için Kruskal-Wallis
Varyans Analizi kullanılmıştır. Çoklu karşılaştırmalar sonucunda anlamlı farkın çıktığı durumlarda bu farkın hangi
gruplar arasından kaynaklandığını belirlemek için Mann Whitney U Testi uygulanmıştır. Yapılan istatistiksel
analizler sonucunda, Öğrencilerin karar vermede özsaygı ve karar verme alt boyutlarına ait puan
ortalamalarının Cinsiyet değişkenine göre panik, Bölüm değişkenine göre karşılaştırılmasında dikkatli, kaçıngan,
ve erteleyici, Sınıf değişkenine göre karşılaştırılmasında erteleyici, Baba eğitim düzeyi değişkenine göre
karşılaştırılmasında ise, panik karar verme stiline ait puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaştığını
göstermiştir. Sonuç olarak; Beden eğitimi ve Spor yüksekokulu öğrencilerinin Kişisel özelliklere göre, Karar
Verme Stilleri, arasındaki ilişki bazı değişkenlere göre anlamlı farklılık bulunurken bazılarında ise anlamlı bir
farklılık bulunmamıştır. Öğrencilerin Karar Verme Stilleri, arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için Spearman
Brown tekniğinden yararlanılmış olup, istatistiksel olarak pozitif bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor, Karar verme.

THE EFFECT OF GENDER ON ATTACHMENT BEHAVIOR
Hatice İrem Özteke Kozan
Aim of this current study is to reveal the effect of gender on attachment insecurity behavior –avoidance and
attachment-. Attachment is one of the important aspects of adults’ close relationships and gender has also
significant role on attachment insecurity. Regarding to study aim, study group consists of 222 university
students -124 of them female-. t-test and cohen’s d technique was used in analyzing data. Findings of study
indicated that gender has an effect on attachment insecurity behaviors of university students. In details, gender
has a medium effect on avoidant attachment.
Anahtar kelimeler: Attachment, gender, cohens’d
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ÇOCUK DOSTU KENT KAVRAMININ KENT PLANLAMA BILIMI ÇERÇEVESINDEN DEĞERLENDIRILMESI
Arş. Gör. Mete Adıgüzel
Doç. Dr. Ümmügülsüm Ter
Endüstri devrimiyle birlikte kentler hızlı, kontrolsüz ve çarpık kentleşme sürecine girerken, kentle ilgili karar
alma süreçleri belli güç gruplarının eline geçmiştir. Bu süreçte, çocuklar, engelliler, yaşlılar ve yoksullar gibi
savunmasız, güçsüz ve yoksul gruplar kentle ilgili karar alma sürecinin dışına itilerek ihtiyaçları göz ardı
edilmiştir. Özellikle bu dezavantajlı gruplar içerisinde çocukların ele alınacağı bu çalışmada, çocukların
yaşadıkları çevreden nasıl etkilendikleri ve yaşadıkları çevreyi nasıl etkiledikleri sorusunun cevabı aranacaktır.
Çocuklarla ilgili yapılan pek çok araştırma çocuğun doğaçlama, yaratıcılık, özgürlük ve keşif duygusunun
gelişmesinde oyun ile birlikte yaşadığı çevreninde büyük etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Fakat günümüzde
teknolojinin de gelişmesiyle birlikte televizyon, bilgisayar, telefon ve tablet gibi aygıtlar çocukları bağımlı hale
getirmekte ve onları sosyal mekândan uzak tutarak zihinsel ve fiziksel aktivitelerinin gelişmesine olumsuz
etkilemekte, bireyselliği ön plana çıkarmaktadır. Çocukların fiziksel, sosyal, kültürel ve zihinsel gelişiminde etkisi
olan kent mekânların gelişimi için üretilen “Çocuk-Dostu Kent – Child-Friendly City”, “Kuşaklararası Mekanlar –
Intergeneration Space” ve “Yaş-Dostu Kent Age-Friendly City” kavramlarından faydanılarak hazırlanan bu
çalışmada çocukların kentlerde yaşadıkları sorunlar irdelenerek, kentlerin çocuklar için daha yaşanabilir hale
getirilmesinde gerekli olan stratejiler ve kriterler belirlenecektir.
Anahtar kelimeler: Çocuk, Kentsel Mekan, Çocuk Dostu Kent, Dezavantajlı Gruplar

TRT REPERTUVARI’NDA BULUNAN MİSKET AYAĞINDAKİ (DİZİSİNDEKİ) TÜRKÜLERİN MAKAMSAL - TEKNİK
YÖNDEN İNCELENMESİ
Hasan Delen
Bu çalışmada amaç, TRT Türk Halk Müziği Repertuvarı’nda bulunan Misket Ayağı’ndaki (dizisindeki) Türkü’lerin
makamsal-teknik yönden analizlerini çıkarıp, bu Türkülerin analiz sonuçlarına göre birbirleriyle olan ilişkileri
değerlendirilip, ulaşılan sonuçlarla bu konudaki boşluğu doldurmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada;
müzik, müzik kültürü, Türk Müzik Kültürü tarihi ve Geleneksel Türk Müziği türleri ses sistemi hakkında bilgiler
verilerek, “Makam”, “Ayak” ve “Dizi” kavramları hakkında nazariyatçıların görüşlerine değinilmiş, makam,
makamı meydana getiren unsurlar ve makam çeşitleri irdelenmiştir. Bu bilgiler ışığında, TRT Türk Halk Müziği
Repertuvarı’nda bulunan “Misket” Türküler, makamsal ve teknik yönden analiz edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Türk Halk Müziği, Makam, Ayak, Dizi
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMINA VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİ
Süleyman A. Sulak
Öğretmen geçmişte bilgiyi aktaran, öğrencilere ders veren kişi olarak görülmekteydi. Günümüzde ise
öğretmenin, “öğretme” rolü değişmiş, öğrencilere rehberlik etme, “öğrenmeyi öğretme” rolü ön plana çıkmıştır.
Bir ülkenin gelişebilmesinin temelinde eğitimli bireylerin sayıca artması ve nitelikli insan gücünün işe koşulması
gerekmektedir. Eğitilmiş insan gücü direk olarak öğretmenlik mesleği ile ilgilidir. Öğretmenler daima nasıl daha
etkili öğretirim sorusuna cevap aramaktadırlar. Öğrenme işinin nasıl daha kolay ve verimli yapılabileceğine dair
araştırmalar yapmaktadırlar. Öğretmenlik mesleğinin belli bir standart işleyişi yoktur. Öğretmenlik mesleğinin
evrensel kuralları vardır. Bunun yanında toplumlar kendi kültürel özelliklerine göre öğretmenlik mesleğine belli
standartlar getirmektedir. Öğretmen olarak atanacakların gerekli ve yeterli düzeyde genel kültür, özel alan
eğitimi ve pedagojik formasyon almaları esastır. Bu eğitim süreçlerinin birini tamamlamamış olanların öğretmen
olarak ataması yapılmamaktadır. Eğitim Fakülteleri mezunu olmayan kişilerin öğretmen olarak atamalarının
yapılabilmesi için pedagojik formasyon eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu çalışma nitel ve nicel,
karma bir çalışmadır. Çalışmada öğretmen adaylarının (eğitim fakültesi öğrencileri ve pedagojik formasyon
programı öğrencileri) pedagojik formasyon programı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili görüşleri alınmıştır.
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri farklı değişkenler dikkate alınarak tutum ölçeği ile
incelenmiştir. Nitel boyutta öğretmen adayları arasından tesadüfi örnekleme yoluyla seçilenlerle yapılandırılmış
soru formu ile görüşleri alınmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri
arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Pedagojik formasyon programına ilişkin görüşleri arasında anlamlı
bir farklılık görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Öğretmen adayı, pedagojik formasyon, öğretmenlik mesleği

DOĞRUSAL FIRÇASIZ DC MOTORLARDA MIKNATISLARIN KUVVET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Öğr. Gör. Yusuf Avşar Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksek Okulu
Doç. Dr. Ahmet Fenercioğlu Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bu çalışmada, Özgün olarak tasarlanmış Doğrusal Fırçasız DC motorun rotor üzerinde kullanılan mıknatısların
kuvvet üzerindeki etkisi incelenmiştir. Motor 3 fazlı ve 6 kutuplu olarak tasarlanmıştır. Stator silisli sacdan kutup
adımları ve kutup boşlukları 12 mm olarak tasarlanmıştır. Rotor 5 mm kalınlığın da demir blok ve üzerinde 15
mm genişliğinde NdFe35 mıknatısları yerleştirilmiştir. Stator ve Rotor arasındaki hava aralığı 1 mm olarak
belirlenmiştir. Eyleyici sabit stator ve hareketli rotor olarak tasarlanmıştır. . Tasarlanan eyleyici 3 boyutlu sonlu
elemanlar yöntemi ile magnetostatik analizleri gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan nüve bobinleri üzerine 800
Amper-sarımlık akım uygulanmıştır. Çalışmada mıknatıs yükseklikleri 1 mm aralıklar ile değiştirilerek rotor
üzerinde oluşan itme kuvveti incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Doğrusal Motor, Fırçasız DC Motor, Doğrusal Fırçasız DC Motor
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BAZI KAVRAMLARA
İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARI
Yrd. Doç. Dr. Yusuf İNEL
Mehmet ORAN
Bu araştırmanın amacı ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler öğretim programında yer alan "Vatandaşlık,
Hak, Anayasa, Yasama, Yürütme ve Yargı" kavramlarına yönelik bilişsel yapılarını kelime ilişkilendirme testi (KİT)
aracılığıyla tespit etmektir. Tarama modeline göre desenlenen araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016
öğretim yılı Uşak ili merkez ilçesindeki resmî 4 ortaokulun 8. sınıfında okuyan ve kolay ulaşılabilir örnekleme
yoluyla seçilmiş 120 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilere altı anahtar kavram verilerek bunlara yönelik KİT
uygulanmıştır. Elde edilen bulgular betimsel analize tabi tutulup, verilen cevaplar frekans tablolarına
dönüştürülmüştür. Öğrencilerin belirlenen kavramlara ilişkin bilişsel yapılarını ortaya koymak için frekans
tablolarından kavram ağları oluşturulmuştur. Kavram ağlarından elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin
anahtar kavramlarla en sık ilişkilendirdikleri kelime ‘’insan’‘ olmuştur. İnsan kelimesini sırasıyla: mahkeme, hak,
hukuk, yürütme ve yasama kelimeleri izlemiştir. Araştırma kapsamındaki altı anahtar kavramın
ilişkilendirildikleri kelimeler ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmuştur.
Anahtar kelimeler: Sosyal Bilgiler, Kavram Öğretimi, Bilişsel Yapı, Kelime İlişkilendirme

USING SYMMETRIES IN SOLVING DIFFERENTIAL EQUATIONS
Prof. Dr. Teoman Özer Istanbul Technical University Civil Engineering
Araş. Gör. Özlem Orhan Istanbul Technical University Mathematical Engineering
In the literature, the methods to solve nonlinear ordinary differential equations play an important role. One of
these methods for application to nonlinear differential equation is symmetry method. In this study, we
examine that how is used symmetries to solve differential equations. Especially, Lie group theory was initially
developed to facilitate the solution of differential equations. This method has many powerful tools and results,
we deal with these results. Finally, some recent results on the application of classical Lie point symmetries to
problems is presented.
Anahtar kelimeler: Symmetry, Differential Equation, Invariant Solution
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HASTALIK GÖÇÜRMEDEN ÇOCUK EĞLENDİRMEYE BİR TEKERLEMENİN İŞLEVSEL DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE
Yrd. Doç. Dr. Selçuk Peker
Ereğli (Konya) yöresindeki Türkmen aşiretlerinden Bekdikler arasında tespit ettiğimiz bir tekerleme, günümüz
itibarıyla çocukları eğlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Ülkemizin başka yörelerinde de benzerlerini tespit
edebileceğimizi düşündüğümüz bu tekerleme günlük hayatta çocukların oyun amaçlı olarak kullanmasından
başka bir işleve sahip değildir. Bir çocuk, karın ağrısı şikâyetiyle aile büyüklerinden birinin yanına gitmekte;
ebeveyn, çocuğun karnını ovalarken hastalığın oradan çıkıp başka yerlere gitmesini isteyen sözler içeren
tekerlemeyi söylemektedir. Tekerlemenin sonunda hastalığın karnından çıkıp gittiğine inanan çocuk, mutlu bir
şekilde odadaki köşesine çekilirken varsa başka çocuklar, aynı uygulama için aile büyüğünün önünde sıraya
girmektedir. Bir hastalığın bir kişi veya hayvanın içinden çıkarılıp başka bir yere aktarılmasına “hastalık
göçürme” adı verilmektedir. Doğadaki canlıların yanı sıra cansız bazı varlıkların da ruhu olduğuna inanan Türkler
arasında hastalık göçürme, bir dönem oldukça yaygın olarak gerçekleştirilen bir uygulamadır. Şaman, kam,
baksı, otacı ve benzeri adlarla anılan kişiler, hastalıkları insan bedeninden çıkarıp kimi zaman başka bedenlere
kimi zaman da dağ, ağaç, su gibi varlıklara göçürmüşlerdir. Bu göçürmelerde hiç şüphesiz dağ, ağaç, su gibi
varlıkların kültsel özellikleri de etkilidir. Çocuk eğlendirmede kullanılan tekerlemenin içerisinde de hastalığın
dağa, taşa, suya, ağaca geçmesi temennisinde bulunulması, tekerlemenin tarihsel süreç içerisinde hastalık
göçürme etkinliğinin bir parçası olarak kullanıldığını, zamanla bu tedavi yöntemini terk eden Türkmen
topluluğunun tekerlemeyi bir eğlence vasıtasına dönüştürerek yaşatmaya devam ettiğini göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Tekerleme, dağ kültü, ağaç kültü, mitoloji, hastalık göçürme.

AMERİKAN VE TÜRK ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK ÖZ-YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Yrd. Doç. Dr. M. Bayram Yılar
Akademik öz-yeterlik, bireyin akademik bir görevin üstesinden başarıyla gelebileceğine ilişkin inancını ifade
etmektedir. Bu anlamda genel olarak akademik ve bilişsel ağırlıklı bir meslek olan öğretmenliğe yakın bir
zamanda adım atacak olan öğretmen adaylarının akademik özyeterlik inançlarına ilişkin verilerin elde edilmesi
önemli görünmektedir. Bunun yanı sıra gelişmiş bir eğitim sistemine sahip olan ABD ile ülkemizdeki öğretmen
adaylarının karşılaştırılması ise vereceği ipuçları açısından ayrıca önem taşımaktadır. Bu doğrultuda
araştırmanın amacı; eğitim fakültesinin farklı bölümlerinde okuyan Amerikan ve Türk öğretmen adaylarının
akademik öz-yeterliklerini karşılaştırmaktır. Amerikan ve Türk öğretmen adaylarıyla yürütülen bu araştırmada
nicel araştırma yöntemlerinden biri olan betimsel tarama modeli benimsenmiştir. Araştırmanın örneklemini
2013-2014 öğretim yılının bahar döneminde Pennsylvania State Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin farklı kademe
ve bölümlerinde öğrenim gören 190 öğretmen adayı (kadın=134, erkek=56) ile 2014-2015 öğretim yılının bahar
döneminde Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin farklı kademe ve bölümlerinde öğrenim gören 246
öğretmen adayı (kadın=168, erkek=78) oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Jerusalem &
Schwarzer (1981) tarafından geliştirilen; Yılmaz, Gürçay & Ekici (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçek
kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel istatistikler, bağımsız t testi ve ANCOVA kullanılarak analiz edilmiştir.
Sonuç olarak Amerikan öğretmen adayları ile Türk öğretmen adayları arasında Amerikan öğrenciler lehine
(p=0,000) istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Ayrıca Amerikan kadın öğretmen adayları ile Türk
kadın öğretmenleri arasında yine Amerikan öğrencilerin lehine (p=0,000) anlamlı bir farklılık bulunurken;
Amerikan erkek öğretmen adayları ile Türk erkek öğretmen adayları arasında ise anlamlı bir farklılık (p=0,318)
bulunamamıştır.
Anahtar kelimeler: Akademik özyeterlik, Amerikan ve Türk Öğretmen Adayları
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MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ (TPAB) YETERLİK ÖLÇEĞİ
İbrahim Çetin
Ahmet Erdoğan
Türkiye’de özellikle son yıllarda TPAB çalışmaları, çok hızlı büyüyen bir araştırma sahası hâline gelmesine
rağmen matematik alanına özgü ölçek sayısı yok denecek kadar azdır. Bu çalışma ile ilköğretim ve ortaöğretim
matematik öğretmenlerinin TPAB yeterliklerinin tespitine yönelik alana özgü geçerli ve güvenilir bir ölçeğin
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile
belirlenmiştir. Araştırma, 373’ü Eğitim Fakültesi İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği son sınıfta
öğrenim gören, 82’si de formasyon eğitimi alan Fen Fakültesi Matematik bölüm öğrencisi toplam 455 öğretmen
adayı ile yürütülmüştür. TPAB modelinin alt bileşenleri (faktörleri) kuramsal olarak Teknoloji Bilgisi (TB), Alan
Bilgisi (AB), Pedagoji Bilgisi (PB), Teknolojik Alan Bilgisi (TAB), Teknolojik Pedagoji Bilgisi (TPB), Pedagojik Alan
Bilgisi (PAB) ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) olmak üzere 7 alt faktör olarak belirlendiği için bu
çalışmada önceden belirlenmiş olan bu faktörler üzerinden sadece doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.
Geliştirilen ölçeğin geneline ilişkin hesaplanan Coronbach Alpha iç tutarlık katsayısının .98 ve ölçekte yer alan
tüm maddeler için madde toplam korelasyonlarının .33 ile .86 arasında değiştiği gözlemlenmiştir. 5’li likert
tipindeki 79 maddeden oluşan matematik öğretmenlerinin TPAB yeterliklerini ölçmek için geliştirilen bu ölçek
hem araştırmacılar hem de eğitimciler tarafından kullanılabilecek yeterlikte güvenilir ve geçerli bir ölçme
aracıdır.
Anahtar kelimeler: Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Matematik, Ölçek Geliştirme

ŞIZOFRENI HASTASINA BAKIM VERENLERDE PSIKOLOJIK SAĞLAMLIK
Yrd. Doç. Dr. Kerime Bademli Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Ad
Yrd. Doç. Dr. Neslihan Lök Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Ad
Şizofreni hastalarının bakımından çoğunlukla aileler sorumlu olduğundan şizofreni hastalığı sadece hasta için
değil aile içinde stresli bir durum haline gelmektedir. Şizofreni, ailenin de yaşamını olumsuz etkilemektedir.
Ailede psikolojik sağlamlık(family resilience) kavramı, güç durumlardaki sağlıklı aile işlevlerini anlamamıza
yardımcı olur. Bazı aileler kronik stres veya kriz karşısında paramparça olmalarına rağmen, bazı ailelerin böyle
durumlardan daha güçlü ve yetenekli bir biçimde çıkması durumu dikkat çekmektedir. Psikolojik sağlamlık
(resilience) yıkıcı yaşam olaylarına karşı dayanabilme ve toparlanma yeteneği ruh sağlığı alanında son yıllarda
önemli bir kavram haline gelmiştir. Ailede psikolojik sağlamlık aile işlevleri, sosyokültürel yapı ve yaşam
süreçleri açısından değerlendirilmelidir. Ailede stresli durumun üstesinden gelememe başarısız olma ile
sonuçlanabilir. Aile destek grupları, toplum kaynakları ve sosyal sistemler gibi yapılar ile ailenin psikolojik
sağlamlılığını yeniden kazanmasına yardımcı olunabilir. Şizofreni hastalarının bakım verenleri ile yapılan
çalışmalarda bakım verenlerin psikolojik sağlamlık açısından desteklenmesi gerektiği belirtilmektedir. Yöntem:
Literatürde şizofreni hastalarının bakım verenlerinin psikolojik sağlamlığı ile ilgili yapılan çalışmalar “resilience
caregiver” ve “bakım verenlerde psikolojik sağlamlık/psikolojik dayanıklılık” anahtar kelimeleri ile taranmıştır.
Şizofreni hastalarının bakım verenlerinin psikolojik sağlamlığı sınırlı sayıda tanımlayıcı çalışmada
değerlendirilmiş olup. Şizofreni hastasına bakım verenlerin psikolojik sağlamlığını geliştirmek için müdahale
programına rastlanmamıştır. Sonuç: Şizofreni hastalarının bakım verenlerinin psikolojik sağlamlığının
değerlendirilerek bakım verenlerin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konması ve aile müdahale programları
aracılığı ile bakım verenlerin desteklenmesi önemlidir.
Anahtar kelimeler: Şizofreni, bakım veren, psikolojik sağlamlık
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KEÇECİZÂDE İZZET MOLLA’NIN OSMANLI SİYASET DÜŞÜNCESİ METNİNİN DEĞERLER EĞITİMİ BAKIMINDAN
İNCELENMESİ
Asuman Akay Ahmed
İzzet Molla Osmanlı tarihinde daha ziyade şair kimliği ile tanınan bir Osmanlı entellektüeliydi. Hayatında
Osmanlı-Rus savaşları, Sırp ve Grek ayaklanması , yeniçeriliğin kaldırılması gibi birçok önemli olay yaşadı.
Bunlara ek olarak Avrupa fikirleriyle Nizam-ı Cedid döneminin literatürü yoluyla haberdar oldu ve II. Mahmut
döneminde bu fikirlerin bir temsilcisi olarak hizmet etti. Bu makalede İzzet Molla’nın fikirleri ve onun dönemi
değerler eğitimine göre incelendi. Araştırmada doküman inceleme tekniği kullanılmıştır.Bu makalenin
amaçlarından biri İzzet Molla’nın fikirleri hakkında onun dönemi açısından bir değerlendirme yapmaktır. II.
Mahmut döneminde Osmanlı İmparatorluğunun 19. yüzyılın başlarında Avrupa hakkındaki algılamaları,İzzet
Molla’nın Osmanlı siyaset düşüncesi metinlerinde de yer almaktadır. Keçecizâde İzzet Molla’nın layihaları
incelenerek akılcılık, sorumluluk bilinci, eleştirel düşünme, ilme değer verme, çalışkanlık, vatan sevgisi, nizam ve
intizamın önemi, eşitlik vb değerlerin vurgulandığı görülmektedir. Layihaların bu yönüyle araştırılması Türkçe
eğitimi açısından katkı sağlayacaktır.
Anahtar kelimeler: Keçecizâde İzzet Molla, Osmanlı Layihaları, Türkçe Eğitimi, Değerler Eğitimi

DEĞIŞIK HAMMADDELERDEN BIYOETANOL ÜRETIMI VE DÜNYADA BIYOETANOL PAZARI ÜZERINE BIR
ARAŞTIRMA
Prof. Dr. Sinan Uyanık Harran Üniversitesi Müh. Fak. Çevre Müh. Bölümü Çevre Mühendisliği
Arş. Gör. Ayşe Cebe Harran Üniversitesi Müh. Fak. Çevre Müh. Bölümü Çevre Mühendisliği
Nüfus artışına bağlı olarak hızlı sosyoekonomik büyüme gerçekleşmekte ve enerji ihtiyacı da hızla artmaktadır.
Dünya enerji gereksiniminin büyük bir kısmı petrol, kömür, doğal gaz gibi fosil kökenli kaynaklardan
karşılanmaktadır. İnsanoğlu petrol kaynaklarının yakın bir gelecekte tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmakla
birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla ilgi göstermeye başlamıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları
arasında yer alan biyokütle enerji kaynaklarından biri olan biyoetanol; günümüzde mısır, patates, şeker pancarı,
şeker kamışı ve çeşitli tahıllar kullanılarak üretilmektedir. Araçlarda benzinle harmanlanarak kullanılan
biyoetanol, çevreci bir yakıt olmakla birlikte sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltabilir. Ülkemizde Resmi
Gazetede yayımlanan 27 Eylül 2011 tarih ve 28067 sayılı Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile akaryakıt olarak piyasaya verilecek benzin türlerinde yerli tarım
ürünlerinden üretilmiş etanol muhtevasının 1/1/2013 tarihinden itibaren en az %2, 1/1/2014 tarihinden
itibaren en az %3 olması zorunlu hâle getirilmiştir. Bu çalışmada bazı dünya ülkelerinde değişik
hammaddelerden biyoetanol üretimi konusunda yapılan çalışmalar değerlendirilmiş ve biyoetanolün çevresel
etkileri irdelenmiştir. Dünya ülkelerinde biyoetanol teknolojilerinin analizi yapılarak üretim miktarlarının yıl
bazında artış gösterdiği grafiklerle ortaya konulmuştur
Anahtar kelimeler: yenilenebilir enerji, biyoetanol, çevresel etkiler, fosil yakıtlar
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ÖRGÜTSEL SİNİZM: TUNCELİ VE KAFKAS ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN YAŞADIKLARI ÖRGÜTSEL
SİNİZM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARI BELİRMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Yrd. Doç. Dr. Bayram Kırmızıgül
Yrd. Doç. Dr.Yunus Zengin
Doç. Dr. Bünyamin Akdemir
Yoğun rekabet ortamının yaşandığı günümüz koşullarında örgütler daha fazla kar elde etmek ve maliyetleri
düşürmek adına birçok faaliyet sergilemektedir. Dış kaynak kullanımı, örgütsel küçülme, şirket evlilikleri,
örgütsel adaletsizlik vb. gibi eylemler çalışanlarda olumsuz tutum ve davranışların sergilenmesine neden
olmakta ve örgütsel bağlılığı olumsuz etkilemektedir. Çalışanların göstermiş olduğu bu olumsuz tutum ve
davranışlardan biri de sinizm’dir. Sinizm; insan davranışları ile ilgili olumsuz algıları ifade eden ve doğuştan
gelen bir kişilik tipidir. Örgütsel sinizm ise; bir kurumda çalışan personelin o kurum ile ilgili olarak bilişsel,
duyuşsal ve davranışsal olarak üç farklı boyutta yaşadığı olumsuz durumlar olarak bilinmektedir. Bilişsel boyut
örgütün (çalışanların) dürüstlüğü ile ilgili olup, çalışan nezdinde örgütün dürüst davranış sergilemediği inancı
hakimdir. Duyuşsal boyut, birey tarafından olumlu yada olumsuz olarak ifade edilen duygusal deneyimlerdir.
Üçüncü boyut olan davranışsal boyut ise; bireyin örgüt hakkında sıklıkla göstermiş olduğu küçümseyici ve sert
eleştirisel davranışlardır. Bu olumsuz durumların çeşitli faktörlere bağlı olarak, farklı boyutlarda ve değişik
düzeylerde ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle yapılan bu çalışmada temel amaç
örgütsel sinizm düzeylerini belirleyerek farklı kurumlarda nasıl bir değişim göstereceğini ortaya koymaktır.
Ayrıca araştırmaya katılanların cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyleri ile örgütsel sinizm arasında anlamlı farklılıkların
olup olmadığı tespit etmektir. Bu amaçla iki devlet üniversitesinde (Tunceli ve Kafkas Üniversite’lerinde) çalışan
530 personel üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışma neticesinde elde edilen veriler SPSS programında
analiz edilmiştir. Ulaşılan bulgulara göre; bu iki kurum personeli arasında örgütsel sinizmin ortaya çıkışına ilişkin
olarak, bilişsel boyutta anlamlı düzeyde farklılıklar tespit edilmiştir. Duyuşsal ve davranışsal boyutta ise anlamlı
farklılıklara rastlanmamıştır. Ayrıca araştırmaya katılan üniversite çalışanlarının örgütsel sinizm durumu, Tunceli
Üniversitesi çalışanlarının Kafkas Üniversitesi çalışanlarından daha yüksek olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Örgütsel Sinizm, Bilişsel Sinizm, Duyuşsal Sinizm, Davranışsal Sinizm
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ADOLESANLARIN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI
Arş.Gör. Meryem Elif Öztürk Ankara Üniversitesi
Dyt. Naile Kuru Ankara Üniversitesi
Dyt Emine Şentürk Ankara Üniversitesi
Dyt Erkan Cin Ankara Üniversitesi
Dyt. Merve Demir Ankara Üniversitesi
Dyt. Edanur Gülşah Aslan Ankara Üniversitesi
Doç.Dr. Nurcan Yabancı Ayhan Ankara Üniversitesi

Bu çalışmanın amacı adolesanların süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıklarını değerlendirmektir. Çalışma
Ankara, Çorum, Düzce, Karabük ve Samsun illerinde eğitim gören 13-17 yaş arası 225 erkek, 320 kız, toplam 545
adolesan üzerinde yürütülmüştür. Araştırma verileri anket formu ile karşılıklı görüşme yöntemi kullanılarak
toplanmıştır. Araştırmaya katılan adolesanlara uygulanan anket formu, sosyo-demografik özellikler ile süt ve
ürünleri tüketim alışkanlıklarından oluşmaktadır. Adolesanların süt, yoğurt ve ayranı ne sıklıkta ve ne miktarda
tükettikleri sorgulanarak kaydedilmiş, günlük toplam süt ve yoğurt (ayran tüketim miktarı yoğurdun yarı yarıya
sulandırıldığı düşünülerek hesaplanmıştır) tüketimleri 200 mL’den az ve 200 mL ve üstü şeklinde iki gruba
ayrılmıştır. Araştırmanın istatistik verileri SPSS 21.0 ile değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan adolesanların yaş
ortalaması 15.4±1.1 yıldır. Adolesanların %91.4’ü süt tükettiklerini, %8.6’sı ise tüketmediklerini bildirmişlerdir.
Annelerinin eğitim düzeyi arttıkca adolesanların günlük süt ve ürünleri tüketimi artmaktadır (p<0.05). Süt ve
ürünleri tüketim durumu annenin eğitim düzeyinden etkilenirken, babaların eğitim düzeyinin süt ve ürünleri
tüketimini etkilememektedir. Kendisi dahil kardeş sayısı 3 ve daha fazla olan adolesanlar ile ailedeki birey sayısı
5 ve daha fazla olan adolesanların günlük 200mL’den daha az süt tükettikleri saptanmıştır (p<0.05).
Adolesanların osyodemeografik özellikleri süt ve ürünleri tüketimini etkilemektedir. Süt ürünleri tüketimi
adolesanların sağlıklı gelişimi açısından oldukça önemli olup, adolesanların süt ve ürünleri tüketimleri
arttırılmalıdır.
Anahtar kelimeler: Süt ve süt ürünleri, Adolesan, Sosyodemografik durum

DOĞRUSAL FIRÇASIZ DC MOTORUN GÖMÜLÜ SISTEM ILE KONTROLÜ
Ozan Akı
Yusuf Avşar

Doğrusal motorlar mekanik tahrik amacıyla kendine farklı uygulama alanları bulmuştur. Bununla birlikte, fırçasız
DC motorlarda olduğu gibi, doğrusal fırçasız motorlar da elektronik anahtarlama yoluyla kontrol edilmeye
ihtiyaç duyarlar. Bu çalışmada, doğrusal bir DC motorun kontrolünü sağlayan gömülü sistem tasarlanmıştır.
Tasarım aşamaları, elektronik devre tasarımı ve şeması, baskı devre tasarımı ve mikro denetleyici yazılımı olarak
ayrı ayrı ele alınmıştır. Elektronik devre tasarımında, ihtiyaç duyulan güce göre anahtarlama elemanlarının
seçimi, sürücü ve mantıksal devrelerin tasarımı, mikro denetleyici seçimi, ve nihayetinde elektronik devre
şeması çıkarılmıştır. Baskı devre tasarımında ise, devre elemanlarının fiziksel yerleşimi ile devre bağlantıları
sağlanmıştır. Mikro denetleyici yazılımında ise, motoru sürebilmek için gerekli algoritmalar belirlenerek yazılım
kodlanmış ve doğrusal motor kontrolü, gerçek bir doğrusal motor üzerinde başarıyla çalıştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: doğrusal fırçasız DC motor, fırçasız DC motor, doğrusal motor, gömülü sistem
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UYKU VE KRONİK HASTALIK İLİŞKİSİ
Arş. Gör. Meryem Elif Öztürk Ankara Üniversitesi
Doç.Dr. Nurcan Yabancı Ayhan Ankara Üniversitesi Beslenme Ve Diyetetik
Uyku bireyin duyusal veya başka uyaranlarla uyandırılabileceği geçici bilinçsizlik durumudur Sağlığımızın önemli
bir belirleyicisi olan uykunun son yıllarda kronik hastalıklar ile olan ilişkisi oldukça dikkat çeken bir konudur.
Uyku nöroendokrin fonksiyonun ve glukoz metabolizmasının önemli bir düzenleyicisidir. Uyku kaybı, glukoz
toleransında, insülin duyarlılığında azalma, ghrelin seviyesinde artma ve leptin seviyelerinde azalma ile iştahta
artış gibi metabolik ve endokrin değişikliklere neden olmaktadır. Obezite prevalansında artışla uyku süresinde
azalmanın paralel gittiği gözlemlenmiştir. Birçok çalışmada kısa uyku süresi ile obezite arasında anlamlı ilişki
bulmuştur. Çalışma sonucunda erişkinlerde günlük uyku süresindeki bir saatlik azalmanın beden kütle
indeksinde artış ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Uykunun obeziteye etkisinin yanı sıra diyabet ve hipertansiyon
üzerinde etkileri bilinmektedir. Bir metaanaliz çalışmasında kısa uyku süresine (günde 5 saatten az veya 6
saatten az uyuyanlar) sahip olan kişilerde hipertansiyon görülme riski 6-7 saat uyuyan gruba göre anlamlı
şekilde yüksek çıkmıştır. Ayrıca kısa uyku süresine sahip bireylerin her çeşit mortalite riskinin daha yüksek
olduğu saptanmıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda düşük uyku kalitesinin de obezite ile ilişkisi olduğu
gösterilmiştir. Ayrıca uyku kalitesi ve hipertansiyon ilişkisini saptamaya yönelik yapılan çapraz kesitsel bir
çalışmada kötü uyku kalitesi ile hipertansiyon görülme oranı arasında ilişki anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur.
Bununla birlikte düşük uyku kalitesi ile metabolik sendrom arasında da pozitif ilişki gözlemlenmiştir. Uyku
süresinin ve uyku kalitesinin sağlığımızı etkilemektedir. Kronik hastalıkların önlenmesinde uyku süresi ve
kalitesine dikkat edilmelidir.
Anahtar kelimeler: Uyku süresi, kronik hastalık, uyku kalitesi

YAZILIM MÜHENDISLIĞINDE MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME VE ANALOJI
Aydın Çetin
Analoji özetle bilinen başka bir konudan belirli bir konu hakkında anlam veya bilgi çıkarımı gerçekleştirmeye
yarayan bilişsel bir süreç olarak tanımlanabilir. Analoji günlük yaşamımızda oldukça etkin bir şekilde yer
almaktadır. Eğitimde, bilimde ve mühendislikte olayları açıklamak ve problem çözmede yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bir ürün olarak yazılım soyuttur. Soyut bir ürün geliştirme süreci ve bu süreçte yer alan tüm
faaliyetler karmaşık yapıya sahiptir. Yazılım mühendisliğinde ürün geliştirme süreçlerinde karmaşıklık düzeyini
azaltmak ve maliyeti düşürmek için son yıllarda analojinin kullanılabilirliği tartışılmaya başlanmıştır. Bu
makalede kural tabanlı yazılım geliştirme, yazılımda mantıksal akıl yürütme ve analojinin etkisi tartışılmaktadır.
Makalede, analoji ve mantıksal akıl yürütme üzerinde genel bir karşılaştırma yapılarak yazılım açısından
analojilerdeki bilişsel yetenekler ele alınmış ve yazılımda analojinin etkisi incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Yazılım, Analoji, Akıl yürütme
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POLİMERİK MALZEMELERİN SERTLİK DEĞERİNE NANO KATKILARIN ETKİSİ
Alim Kaştan
Kemal Bilici
Teknolojideki hızlı gelişmelere bağlı olarak, yeni ve farklı özelliklerde malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Buna
bağlı olarak polimer esaslı malzemelerin kullanım alanları sürekli olarak artmaktadır. Artan kullanım alanı
polimerik malzemelerden istenilen özellikleri de değiştirmektedir. Hedeflenen özelliklerin elde edilebilmesi için
endüstriyel ve akademik araştırmalar devam etmektedir. Amaç, daha iyi mekanik, termal ve tribolojik
özelliklere sahip malzemeleri daha ekonomik olarak üretmektir. Özellikle nano boyuttaki katkılar, polimer esaslı
malzemelerin teknik özellikleri üzerinde son derece etkilidir. Çünkü genel olarak malzemelerin nano boyuttaki
özellikleri ile makro boyuttaki özellikleri farklılık göstermektedir. Bundan dolayı, katkı malzemelerinin matrise
ilavesinde boyutlar önemlidir. Araştırmalar polimerik nanokompozitlerde matrise ilave edilen düşük oranlardaki
nano katkıların, kompozitin özellikleri üzerinde son derece etkili olduğunu göstermiştir. Bu derleme
çalışmasında, polimer matrisli malzemelere ilave edilen nano katkıların, üretilen kompozitlerin sertliğine olan
etkisi daha önce yapılan bazı çalışmalar ışığında araştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Polimer, nanokompozit, sertlik,

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMININ MİMARLIK EĞİTİMİNDEKİ YERİ
Aysu Özdoğan
Türkiye'nin yüz ölçümünün %92’si deprem kuşağında ve nüfusun %95’i bu kuşakta yaşamaktadır. Depremlerde
can kayıplarının nedeni ise direkt depremin kendisi değil, deprem etkisi ile yapıların büyük çoğunluğunun
gereken deprem dayanımına sahip olmamasıdır. Bu sebeple deprem güvenlikli yapı tasarımı, ülkemizde inşa
edilecek yapılar için en önemli kriterlerden biridir. Depreme dayanıklı tasarlanmış yapı salt taşıyıcı sistem
tasarımı ve hesaplarıyla çözümlenecek bir mesele olmayıp, mimari tasarım içinde ele alınması gereken, yapının
biçimlenişine dahi etki eden önemli bir sürecin ürünüdür. Bu süreç, yapı üretiminin ilk ve en önemli adımı
olduğundan, bu ilk adımın çok sağlam atılması gereklidir. Bunun için mimarın gerekli strüktür, malzeme,
uygulama bilgisine ve deprem güvenlikli yapı kriterlerine hakim olması gerekmektedir. Doğru mimari tasarımla
yapının güvenli, estetik, işlevsel ve ekonomik bir ömrü olacaktır. Bu noktada mimarlık eğitiminin niteliği önem
kazanmaktadır. Lisans, lisansüstü ve meslek içi eğitimlerle bu konuda mimarlar sürekli bilgilendirilmelidir. Bu
çalışmanın amacı mimarlık eğitiminde, deprem güvenlikli yapı tasarımı konusunda yapılacak iyileştirmenin
deprem zararlarını azaltmada önemli bir faktör olduğunu ortaya koymaktır.
Anahtar kelimeler: Depreme Dayanıklı Yapı, Mimari Tasarım, Deprem ve Mimarlık Eğitimi
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ASMA FIDANLARIN GELIŞIMI VE MINERAL MADDE ALIMI ÜZERINE IBA (INDOL BÜTRIK ASIT)
UYGULAMALARININ ETKILERI
Sezer Şahin
Mustafa Uysal
Bu çalışma indole butyric acid dozlarının IBA (0, 500, 1000 ve 2000 ppm) altı asma çeşidi (R. Globe, Black
Seedles, Trakya İlkeren, Crimson Seedles, Michele Palieri ve Alphonse Lavalle) çeliklerinin kök gelişimi ve
mineral madde alımı üzerine etkilerini belirmek için yürütülmüştür. Çalışma Tesadüf Blokları Deneme Desenine
göre 3 tekrarlı olarak bir saksı çalışması olarak yürütülmüştür. Her saksıda bir asma çeliği dikilmiş ve bitkilerin
gelişimleri sağlanması için her saksıya 200 ppm N, 80 ppm P2O5 ve 125 ppm K20 verilmiştir. Bitkilerde yaprak
sayısı, kök ve gövde yaş ve kuru ağırlıkları ölçülmüş, yaprak klorofil miktarları ve bitkinin yapraklarında azot,
fosfor ve potasyum kapsamlarına bakılmıştır. IBA dozları artıkça bitkilerin kök ağırlıkları ve yaprak ağırlıklarında
önemli artışlar gerçekleşmiştir. Bitkilerin topraktan kaldırdığı N, P ve K miktarları kontrole gore 1000 ve 2000
ppm IBA uygulamalarında artış göstermiştir. İncelenen özellikler üzerine çeşitlerin etkisi önemli bulunmuştur.
IBA uygulamasının yapıldığı bu çalışmada 2000 ppm IBA uygulamasıyla asma fidanları daha fazla biyokütle elde
etmiş olup aynı zamanda besin elementi alımıda artmıştır.
Anahtar kelimeler: Asma, IBA, kök gelişimi, mineral madde alımı

ÇİNKO VE BOR UYGULAMALARININ ŞEKER PANCARINDA (BETA VULGARIS L.) VERİM VE BAZI KALİTE
ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Sezer Şahin
Volkan Şener
Bu çalışmada, çinko (Zn) ve bor (B) uygulamalarının şeker pancarının (Beta vulgaris L.) verimi, digestion miktarı
ve mineral madde konsantrasyonları üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2013 yılında
Amasya ili Ovasaray köyünde tesadüf bloklarında faktöriyel deneme desenine göre 3 tekerrürlü tarla denemesi
yürütülmüştür. Denemenin Zn uygulamasında şeker pancarına topraktan 0, 300, 600 ve 900 g da-1 Zn ve
yapraktan % 0, 0,25, 0,50 ve 0,75 uygulaması ZnSO4.7H2O gübresinden uygulanmıştır. Denemenin B
uygulamasında şeker pancarına topraktan 0, 150, 300 ve 450 g da-1 B ve yapraktan % 0, 0,12, 0,25 ve 0,50 B
uygulaması Etidot-67 (% 21 B) gübresinden uygulanmıştır. Dönemsel olarak yaprak örneklemesi yapılarak
uygulamaların etkisini belirlemek için N, P, K, Zn ve B konsantrasyonlarına bakılmıştır. Denemeler sonunda
topraktan ve yapraktan Zn uygulamaları şeker pancarı verimi ve digestion miktarı üzerine etkisi önemli
bulunurken yapraktan uygulamaya ait Zn konsantrasyonunda da önemli artışlar gerçekleşmiştir. Kontrol
uygulamasına göre topraktan Zn uygulaması verimi ortalama % 11, yapraktan Zn uygulaması ise verimi % 10,8
arttırmıştır. Bor uygulamasında topraktan B uygulaması kontrole göre verimi % 6, yapraktan B uygulaması
verimi % 8,7 artırmıştır. Çinko uygulaması ile yaprakların Zn konsantrasyonlarında önemli artışlar
gerçekleşmiştir. Şeker pancarına B uygulaması ile yaprakların B konsantrasyonu Temmuz döneminde 13 mg kg1 iken yapraktan % 0,50 B uygulaması ile 28 mg kg-1 olarak tespit edilmiştir. Çalışmalarımızın sonuçları,
toprakta noksanlığı durumunda uygulanan Zn ve B uygulamalarının şeker pancarının verimini ve mineral madde
miktarını artırdığını ortaya koymuştur.
Anahtar kelimeler: Şeker pancarı, bor, çinko, gübreleme, verim, digestion
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SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA GÖSTERGELERININ İLLERARASI KARŞILAŞTIRMA ANALIZI: KIRŞEHIR ÖRNEĞI
Arş. Gör. Dilek FERUDUN Avi Evran Üniversitesi Fiziki Coğrafya
Kalkınma kavramı günümüzde “ekonomik anlamda kalkınma” kavramının dışına çıkmış ve doğal çevrenin
korunması, kullanım olanaklarının belli standartlara dönüştürülmesi konularını da kapsar hale gelmiştir.
Sürdürülebilir kalkınma; ekonomik ve beşeri faaliyetler devam ederken ve aynı zamanda gelişirken, çevrenin
korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem arz etmektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda
dünyada sürdürülebilir kalkınmanın önemi daha çok dikkatleri üzerine çeken bir konu olmuştur ve bu konuda
her geçen yıl yeni çalışmalar yürütülmektedir. Ülkemizde sürdürülebilir kalkınma kavramı yeni yeni yerleşen bir
kavramdır. Bu çalışmanın amacı Kırşehir’in diğer illerle karşılaştırıldığında sürdürülebilir kalkınma konusunda
hangi konumda yer aldığını tespit etmek ve öneriler getirmektir. Kırşehir diğer illerle karşılaştırıldığında ve
özellikle çevresel göstergeler açısından incelendiğinde; ağaçlandırma çalışmalarına öncelik verilmesi gerektiği,
bitki örtüsünün büyük ölçüde tahrip edildiği, hava kirliliği için yeni planlamaların yapılması gerektiği
görülmektedir. Sonuç olarak diğer illerle kıyaslandığında Kırşehir ,jeostratejik açıdan ekonomik gelişmelere daha
fazla açık bir lokasyonda yer almaktadır. Doğru tespit edilen potansiyel analizi ve çevre koruma önlemleri ile
daha verimli sürdürülebilir kalkınma politikaları elde edebilecektir.
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, İllerarası Karşılaştırma, Kırşehir

TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLİMLER ALANINDA “BİLİM İNSANI OLABİLME” SORUNU
Prof. Dr. Nazmi Avcı
Bilimsel çalışmalarda yeni bulgulara ulaşmak, yeni söylemler geliştirmek ve yeni stratejiler belirlemek kadar,
ortaya konulan eser ya da düşüncelerin henüz yetişmekte olan kuşağa, hatta gelecek kuşaklara taşınması veya
aktarılması da bir o kadar büyük bir önem arz etmektedir. Dolayısıyla her toplum sürekliliğini muhafaza etmek
ve ilerlemek adına kendi içinden çıkacak düşün insanlarına, bilge kişilere de ihtiyacı vardır. Bilimsel düşünüş,
bilimsel yaklaşım, bilimsel sorgulama, bilimde objektiflik gibi nitelemeler aynı zamanda bilim insanını da
tanımlamaktadır. Ülkemiz, özellikle sosyal bilimler alanındaki hemen her disiplinde Batı Avrupa ile benzer bir
proseste yer almış, batıdan uzak kalmamıştır. Ancak bilim insanları adına kolay da olmamıştır. Çünkü erk ve
sosyal bilimciler dönemsel karşı karşıya kalışlar yaşamış, pek çok bilim insanı erke rağmen bilimsel
yaklaşımlarından ödün vermemeye çalışmıştır. Bu durum sadece ülkemizle sınırlı bir yaşanmışlık da değildir.
Diğer taraftan ise, ülkemizde sosyal bilimcilerin bilimsel araştırmalarında karşılaşılan en temel sorunları;
ekonomik yetersizlikler, yetersiz kaynak ya da kaynağa erişimde engeller, indeksleme sorunu, uzmanlaşma
sorunu, doküman sorunu v.s. Günümüzde bunların çoğunu aşmış görünüyoruz. Nicel verilerle de bunlar ortaya
konulmaya çalışılıyor. Fakat bizim bugün sosyal bilimler alanında tartışılması gerekenin "bilim insanı olabilme
sorunu" olduğunu düşünüyorum.
Anahtar kelimeler: Sosyal Bilimler, Yüksek Öğretim, Bilimsel Düşünme, Bilim İnsanı
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ALANYA’YA GELEN İSVEÇ VATANDAŞLARINDA OLUŞAN TÜRK TURIZM İMAJI
Doç. Dr. Sedat Şimşek Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema
Bir kentin ve ülkenin imajı turizm sektörü açısından önemlidir. Ülke imajı seyahat edenlerin davranışları
açısından etkilidir. Bu çalışmada, Alanya turizm merkezi örnek alınarak, İsveçliler üzerinde Türk Turizminin imajı
hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, 498 İsveç vatandaşı ile elektronik ortam ve yüz yüze
görüşülmek sureti ile veri toplama çalışması yapılmış ve İsveçlilerin Türkiye ve Türk Turizmi hakkında
zihinlerinde oluşturdukları imaj öğrenilmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar bilimsel araştırma yöntemleri ile
analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda: Türkiye’ye gelen İsveçlilerin Türkiye’yi tercih etme sebeplerinin
önemliden önemsize doğru sırasıyla deniz ve güneş, ucuz olması, insanların misafirperverliği olduğu ortaya
çıkarılmıştır. Çalışmada tespit edilen bir diğer sonuca göre ise sokaktaki satıcıların tavırları İsveçli turistler
tarafından beğenilmemiştir. Genel görüşe göre de; araştırmaya katılan İsveçlilerin Alanya’yı ziyaret ettikten
sonra Alanya ve dolayısıyla da Türk Turizmi hakkında olumlu imaj edindikleri tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: İmaj, Turizm, İsveç, Alanya, Türk Turizmi

3,4-DIMETOKSIBENZIL ALKOLÜN HETEROJEN KATALIZÖRLÜ ORTAMDA OKSIDASYONU
Turgay Tay
Fenoller oldukça önemli, iyi bilinen ve kimyasal endüstrinin farklı alanlarında oldukça yaygın olarak kullanılan
bileşiklerdir. Plastik, patlayıcı madde, ilaç, renklendirici ve deterjan üretiminde kullanılmaktadır [1-3]. Ayrıca
fenol içeren bileşikler, bitki öldürücü, böcek öldürücü, bakteri öldürücü ve mantar öldürücü olarak
kullanılmaktadır [4]. Bu çalışmada 3,4 dimetoksi benzil alkolün demir içeren porfirin katalizörlüğünde ter-bütil
hidroperoksit, hidrojen peroksit gibi oksidantlar varlığında oksidasyon çalışmaları yapılmıştır. Oksidasyon
çalışmalarına, pH, sıcaklık, substrat ve oksidant miktarı gibi parametrelerin etkisi gaz kromatografisi kullanılarak
araştırılmıştır. Kaynaklar 1 Martinez P., Pocurull, E., Marce RM., Borrull F., Calull M. (1996) Separation of eleven
priority phenols by capillary zone electrophoresis with ultraviolet detection, J. Chromatogr. A, 734, 367-373. 2
Çimen Y., Türk H., (2007) Oxidation of 2,6-Di-tert-butylphenol with tert-Butylhydroperoxide Catalyzed by Iron
Phthalocyanine Tetrasulfonate in a Methanol-Water Mixture, J. Mol. Catal. A: Chem., 265, 237-243. 3 Türk H.,
Ford WT. (1988) Autoxidation of 2,6-di-tert-butylphenol in water catalyzed by cabalt
phthalocyaninetetrasulfonate bound to polymer colloids, J. Org. Chem., 53, 460-462. 4 Tomlin C. (Ed) (1994)
The Pesticides Manuel, 10. edn., Crop Protection Publ., The Royal Society of Chemistry, Cambridge.
Anahtar kelimeler; Katalizör, porfirin, oksidant, 3,4-Dimetoksibenzil Alkol

_____________________________________________________________________________________________________527

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
_____________________________________________________________________________________________________

GERTRUDE BELLE’IN ANILARINDA ANADOLU’DA BULUNAN TÜRK HAFIZA MEKANLARI
Mehmet İPÇİOĞLU
Toplumsal hafızanın en önemli unsurlarından biri tarihsel hafızadır. Tarihsel hafızanın da en önemli alt unsuru
ise hafıza mekanlarıdır. Bu anlamda hafıza mekanları mekana ve zamana işlemiş toplumsal belleğin mücessem
halidir. Geleneğin geleceğe bağlı kanatları mutlaka bir mekana bir yere tutunur. Tarihteki yaşanmışlıkları
günümüze taşırken bu mekanlar fiziksel ve simgesel nesnelerin hafıza sürekliliği arasındaki bağı oluşturur.
Anadolu medeniyetlerinin önemli şaheserleri olan hafıza mekanlarının bir çoğunun durumu Gertrude Bell’in
yazdığı anılarında ve çektiği resimlerde ortaya çıkmaktadır. 1899 -1911 yılları arasında Anadolu’yu bir çok kez
kazı ve gezi amacıyla dolaşan Bell, uygarlık mirasının çok önemli unsurları olarak tarihe kaydedilmiş olan bir çok
eseri fotoğraflayarak tarihin hafızasına kaydetmiştir. Gertrude Bell’in fotoğraflarındaki bu tarihi mirasa daha
sonra gereği gibi sahip çıkılarak muhafazasına ve gelişmesine katkı sağlayacak işlemlere mi, yoksa unutulup
gitmesi için yapısal bir amneziye mi maruz bırakılmıştır? Bu çalışmada 14 Temmuz 1868 – 12 Temmuz 1926
tarihleri arasında yaşamış olan İngiltere’de ayrıcalıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ünlü İngiliz kadın
arkeolog, seyyah ve casus Gertrude Margaret Lowthian Bell’in 1899 ve 1911 yılları arasında dolaştığı Anadolu
seyahatleri sırasında çektiği resimler anı notları ve mektuplarından yola çıkılarak yirminci yüzyılın başında
Anadolu’daki hafıza mekânlarının konumu ortaya çıkarılacaktır. Anadolu’ya ilke gelişi 1899 yılına denk gelen
Bell, Kudüs’e giderken uğradığı İzmir’de çektiği helenik kalıntılarla işe başlar. Sonraki yıllarda 1905 yılında geldiği
Türkiye’den ayrılırken İzmir, Mersin, konya, Karaman ve İstanbul’da çektiği resimlerle ayrılır. 1907 senesinde
Karaman’ki Kırkkilise kazılarına katılmak üzere İzmirden Konyaya yolculuk yapan Bell, İzmir üzerinden, Manisa
ve sonrasında Isparta’ya gelirken bölgede yaptığı keşifleri fotoğraflayarak hafıza vesikaları haline getirir. 1909
yılında Eskişehir, Malatya, Kayseri, Mardin, Elazığ’daki tarihi yerleri fotoğraflayan Bell, 1911’de geldiği
Anadolu’nun doğusunda Diyarbakır, mardin, Silvan, Viranşehir ve Harran’da bulunan hafıza mekanlarını
görüntülerine kaydetmiştir. Gertrude Bell’in anıları temel bilgi kaynağı olmakla birlikte tek veri tabanı değildir.
Burada verilen bilgiler çağdaşı olan kaynaklarla kıyaslandıktan sonra neticeye ulaşmaya çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Gertrdue Bell Anadolu Hafıza Mekanları

DERİNİN TASARIM DALLARINA YANSIMASI
Yrd. Doç. Dr. Nuray Olcay Işık
Öğr. Gör. Yıldırım Onur Erdiren
Geçmişten günümüze kadar gelen ve geçmişi uzun yıllara dayanan deri, insanlık tarihi için önemli rol
oynamaktadır. Deri geçmişten beri birçok üründe kullanulmaya başlanmıştır. Deriye günümüzde sıkça
rastladığımız giyim, aksesuar, mobilya ve ürünlerde derinin kullanımını görmekteyiz.. Derinin kullanımı tasarım
dallarına yansıdığını da görmekteyiz. Bunlar, moda tasarımı, mobilya tasarımı, aksesuar tasarımı ve endüstri
ürünleri tasarımı olarak sıralayabiliriz. Tasarımcılar ürünlerinde farklı nitelikler taşıyan deriyi kullanarak farklı
ürünler sunup, son zamanlarda ilgi gittikçe artmıştır. Bu çalışmada derinin tasarım dallarına nasıl yansıdığı
anlatılmıştır.
Anahtar kelimeler: Deri, tasarım, tasarım dalları
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SAYISAL DERSLERDE AKILLI TAHTA KULLANIMIYLA ILGILI ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCILERIN GÖRÜŞLERI
Doç. Dr. Ayfer Şahin
Ali Şahin
Eğitim teknolojisi; eğitim düzeyini geliştirmek, ilerletmek ve oluşan ürünleri daha iyi seviyeye getirmek için işe
koşulan teknolojidir. Bilginin hızla tüketildiği ve çok çabuk eskitildiği günümüzde bilgiye hızlı ulaşma insanlar için
çok önemli bir avantaj olmaktadır. Türkiye’deki eğitim seviyesini daha iyi seviyelere getirmek ve belirlenen
hedeflere daha kısa yoldan erişilmesini sağlamak için Millî Eğitim Bakanlığı bütün okulları, teknolojik araç
gereçlerle donatmak maksadıyla bir proje hazırlamıştır. Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Projesi
(FATİH) adıyla uygulamaya konulan bu proje bağlamında Bakanlık orta dereceli okulların dersliklerini akıllı tahta
sistemine geçirmiş ve öğrenci ve öğretmenlere ücretsiz olarak tablet -PC dağıtarak eğitim öğretimde
teknolojinin daha yaygın kullanılmasına fırsat sunulmasını amaçlamıştır. Liselerde kullanılan akıllı tahtaların
kullanımıyla ilgili öğretmen ve öğrencilerin görüşlerinin tebpit edilmeye çalışıldığı bu çalışma var olan durumun
olduğu gibi ortaya konulmasının amaçlandığı betimsel bir çalışmadır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilmiş
bir anket aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu Kırşehir il merkezinde dersliklerinde akıllı
tahtaların olduğu liselerde görev yapan 80 öğretmen ile 150 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma sonuçlandığında
elde edilecek bulguların akıllı tahtaların dersliklerde daha etkin ve amacına uygun olarak kullanılması için
öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra program yapıcılara ve ders kitabı yazarlarına yol göstereceğine
inanılmaktadır.
Anahtar kelimeler: FATİH Projesi, akılllı tahta, lise.

TÜRKİYE’DE OKULÖNCESI VE İLKOKUL (İLK OKUMA VE YAZMA) PROGRAMLARININ AŞAMALILIK VE
BÜTÜNLÜK İLKELERI BAĞLAMINDA İNCELENMESI
Doç. Dr. Ayfer Şahin
Türkiye’de “36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitimi Programı” 2006 yılında denenip geliştirilmek üzere
uygulamaya konulmuştur uygulamadan gelen geri bildirimler çerçevesinde ve Okul Öncesi Eğitiminin
Güçlendirilmesi Projesi çalışmaları kapsamında; okul öncesi eğitimi veren bütün paydaş kurum ve kuruluşların
da katkıları ile 2012-2013 yıllarında program yeniden ele alınarak tamamlanmıştır. Program çocukların
gelişimsel özelliklerini, ilgi ve gereksinimleri ile çevresel koşullarını dikkate alan “gelişimsel”, “sarmal” ve
“eklektik” bir yapıdadır (MEB, Okulöncesi Programı; 8). 36-48, 48-60 ve 60-72 Ay evrelerine göre
kademelendirilmiş olan kazanımlar; bilişsel gelişim, dil gelişimi, motor gelişim ve öz bakım becerileriyle ilgili
olacak şekilde düzenlenmiştir. İlk Okuma ve Yazma Öğretimi Programı, İlköğretim Türkçe Dersi Programının bir
bölümü olarak hazırlanmıştır. 2005 yılında ilk defa yayınlanan ve uygulamaya konulan program uygulamada
karşılaşılan sorunların giderilmesi için 2009 yılında revize edilmiştir. 2015 yılında Millî Eğitimimizdeki 4+4+4 gibi
model değişikliği sürecinden sonra programın yeniden düzenlenmesi luzümü doğmuştur. Buna binaen ele
alınan, özetlenen ve güncellenen Türkçe dersi (1-8. Sınıflar) Programı’nın kademeli olarak 2016-2017 Öğretim
yılından itibaren uygulanması öngörülmüştür. Bu programda 2005 tarihli programın aksine doğrudan
belirtilmemiş olsa da, “yapılandırıcı yaklaşım” merkeze alınmakla birlikte, “çoklu zekâ, beyin temelli öğrenme,
öğrenci merkezli eğitim, bireysel farklılıklara duyarlı eğitim, sarmal, tematik ve beceri yaklaşımı” gibi çeşitli
eğitim yaklaşımlarından yararlanılmıştır. Birinci sınıftan itibaren kazanımların belirlenmesinde öğrencilerin
gelişim evreleri dikkate alınmıştır. Okul öncesi programları ile ilkokul programlarının sarmal ve tematik program
anlayışı ile birbirinin üzerine bina edilmesi gerekirken, Türkiye’de komisyonların birbirinden bağımsız çalışarak
program hazırladıkları bilinmektedir. Bu durum uygulamada zaman zaman kopuklukların olmasına ve sorunların
oluşmasına sebep olmaktadır. Bu çalışmada sarmal ve tematik program anlayışının da bir gereği olarak bu iki
programın bütünlük ve aşamalılk ilkesine ne kadar uygun olduklarının ortaya konulması amaçlanmıştır.
Çalışmanın Millî Eğitim Bakanlığı’nın (özellikle Talim Terbiye Kurulu) ilgililerine, program yapıcılara, kitap
yazarlarına ve eğitimin diğer bütün paydaşlarına yol gösterebileceğine inanılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Okul öncesi eğitim programı, ilkokul programı, aşamalılık ilkesi, bütüncüllük ilkesi.

_____________________________________________________________________________________________________529

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
_____________________________________________________________________________________________________

CHRONIC KIDNEY DISEASE AND COST ANALYSIS MODELS OF HEMODIALYSES
Alev Yıldırım
Chronic kidney disease (CKD) is a chronic disease which has high prevalence, puts an excessive economic
burden on people and negatively affects life quality due to high morbidity and mortality. It is reported that CKD
is seen in 150-200 persons out of 1 million people every year in the world and as a result of population growth
and increased longevity, its prevalence has recently increased by 12 % while its incidence rate was doubled in
the last 10 years. It has high prevalence rates in Taiwan, Japan and the USA. According to the results of Chronic
Renal Disease in Turkey – CREDIT conducted by the Turkish Society of Nephrology (TSN), the number of
patients is 2.5 million in Turkey. Haemodialysis (HD), peritoneum dialysis (PD) and such renal replacement
treatments (RRT) as kidney transplantation are applied so that the patients can lead their lives. According to
the 2014 data of TSN, in Turkey, point prevalence of patients with CKD requiring RRT is 918 (including
paediatric patients) per million of population while its incidence is 147. For the patients with CKD, HD 878.37
%) is the most commonly used RRT method. This treatment method is followed by PD (6.04%) and
transplantation (15.59 %). Increasing number of patients significantly affects health economics. In England,
Australia and the USA, the dialysis cost per patients was found to range between 45.000 and 53.000 USD. Due
to the economic burden caused by HD treatment, repayment models have been developed in order to
maintain the healthcare services and sustainability of the sector. Repayment model is the financial price
received in return for services provided by a service provider. In repayment models, complementary pricing
plans (drug, dialysis treatment, transport, diagnosis, vascular access etc.) determine the base repayment rate.
Efficiency-based plans (specific performance efficiency and quality criteria etc.) are structured with dialysis
modality, clinical results and patient characteristics. While the attempt is being made to offer the best service
in healthcare institutions, the existing resources should be used in the most effective manner.
Anahtar kelimeler: Chronic kidney disease, haemodialysis, cost.

AGRICULTURAL IRRIGATION MANAGEMENT IN KOP (KONYA PLAIN PROJECT)
Yrd.Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN
Water is the essential for living creature. The water that living creature needs exist in hydrological cycle as
solid, liquid and gas, actively changes phases from solid to liquid to gas and vice versa. In several places,
warming and drought and in other places precipitations and floods occur because of global warming in recent
years. Drought begins become more perceivable in KOP regions day by day. Irrigation is the essential for
agricultural production in KOP region which has arid and semi-arid climatic conditions. The KOP region is the
place where drought increase and accordingly water resources decreases. Irrigated farming which is preferred
by the many farmers in the region because of its high income turns up the pressure on water resources days by
days. However, water usage without considering soil-plant-water relations and designation of ineligible
irrigation methods cause water losses. Especially, insensible and improper irrigation blocks the sustainable
usage of water resources in the region. In this study, using agricultural water economically and preventing
waste of water were examined in KOP region. Anahtar kelimeler: Turkey, KOP region, Irrigation, Agricultural
water management
Anahtar kelimeler: Turkey, KOP region, Irrigation, Agricultural water management
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ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KONUŞMA BECERSİNİN YERİ
Dr. Serdar Derman
Türkçe öğretiminin temel amaçlarından biri, öğrencilerin problem çözme, iletişim gibi temel becerilerini
geliştirmenin yanında okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmektir. Söz konusu temel dil
becerilerine yönelik olarak öğretim programlarında becerilere yönelik hedefler, davranışlar kazanımlar yoluyla
düzenlenmektedir. Teorik olarak düzenlenen öğretim programlarındaki kazanımlar etkinlik temelli bir öğretim
anlayışıyla ders kitaplarına yansıtılmaktadır. Bu çalışmada ortaokul Türkçe ders kitaplarında yer alan konuşma
etkinlikleri içerik analizi yöntemiyle değerlendirilecektir. Ayrıca bu etkinliklerin oluşturduğu müfredat ve bu
müfredata yönelik tespitler kazanımlarla ilişkilendirilerek betimsel bir değerlendirme ortaya konulacaktır.
Anahtar kelimeler: Türkçe öğretimi, konuşma becerisi, ders kitapları, etkinlik değerlendirme

ACIGÖL (DENIZLI) DEN IZOLE EDILEN ALKALIFILIK BAKTERILERIN 16S RDNA DIZI ANALIZI ILE TANILANMASI
Gamze Başbülbül
Bülent Bozdoğan
Erman Oryaşın
Bu çalışmanın amacı ülkemizdeki ekstrem çevrelerden biri olan ve alkalifik karakterdeki Acıgöl (Denizli) den
bakteri izolasyonu ve izole edilen bakterilerin moleküler tanısının yapılmasıdır. Yöntem: Gölden alınan su,
toprak ve çamur örneklerinden 6 farklı besiortamına ekim yapılmıştır. Sıvı besiyerinde gelişen kültürler,
petrilerdeki katı besiortamlarına aktarılarak, saf kültürler elde edilmiştir. İzolasyon sonucu elde edilen kültürlere
katalaz testi ve Gram boyaması uygulanmıştır. Ayrıca izolatlardan DNA izolasyonu yapılarak 16S rDNA bölgesi
PCR ile çoğaltılmıştır. Elde edilen amplikonlara dizi analizi yaptırılarak GenBank ta yer alan diğer dizilerle
karşılaştırılmış ve homolojiler belirlenmiştir. Sonuçlar: Çalışmada izole edilen 49 adet bakterinin 45 tanesi Gram
(+), tümü katalaz pozitif çeşitli kok ve basillerdir. 16S rDNA analizine göre izolatların Bacillus (n=21), Halomonas
(n=4), Enterococcus (n=1), Exiquobacterium (n=2), Piscibacillus (n=2), Haloalkalibacillus (n=2), Aerococcus
(n=1), Acinetobacter (n=4), Lysinibacillus (n=3), Oceanobacillus (n=4), Planococcus (n=1), Micrococcus (n=4)
genusuna dahil oldukları belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: alkalifilik, bakteri, 16S rDNA
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SYNTHESIS, IN VITRO ANTIOXIDANT AND APOPTOTIC EVALUATION OF NEW BISPHOSPHINIC ACIDS
DERIVATIVES (YENİ SENTEZLENMİŞ BAZI FOSFİNİK ASİT TÜREVLERİNİN IN VİTRO ANTOKSİDAN AKTİVİTELERİ
VE APOPTOZ ÜZERİNE ETKİLERİ )
Msc. Taner DAŞTAN Bingol University, Faculty of Arts and Science, Department of Chemistry,
Assist. Prof. Sevgi DURNADAŞTAN Cumhuriyet University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of
Zootechnics and Animal Nutrition,
Assoc.. Prof. Özge Çevik Cumhuriyet University, Faculty of Pharmacy Department of Biochemistry,
Prof. Metin Koparır Firat university, Arts and Science Faculty Department of Chemistry,
Prof. ahmet çetin Bingol University, Faculty of Arts and Science Department of Chemistry,
Today the synthesis of polyfunctional compounds containing broader antimicrobial, antitumor and biologic
activities is constituting an important field in organic syntheses. Various organophosphorus compounds are
known to exhibit antitumor, anti-inflammatory, antiviral, antifungal, antihypertensive and analgesic properties
and their uses as antibiotics and pesticides are known for a long time. Among them phosphinic acids are being
widely investigated in order to synthesise antimicrobial, antiviral and antitumor compounds and they gain
progressively more importance as their roles in biological mechanisms were being increasingly determined. In
this study, diamines were added to arylaldehydes in ethanol, the reaction gave corresponding diimines. Then
the synthesis of novel bis-1-aminophosphinic acid compounds was achieved by the interaction of diimines with
hypophosphorous acid. The bis-α-aminophosphinic acid compounds (4a-h) were characterized by elemental
analyses, FT-IR, and 1H, 13C, 31P NMR techniques. The in vitro antioxidant activities of the newly synthesized
compounds were measured with metal chelating activity, Hydroxyl radical (•OH) scavenging activity,
Superoxide radical scavenging activity, Hydrogen peroxide scavenging activity, Diphenyl-2-picrylhydrazyl
(DPPH) radical scavenging activity methods and found to exhibit significant antioxidant activity than of the
some standard as ascorbic acid or α- tocopherol. Also novel 8 bis(α-aminoalkyl)phosphinic acid derivatives (4ah) compounds were evaluated by cytotoxic effects in vitro on human breast cancer (MCF-7) and normal
endothelial (HUVEC) cell lines. Effects of compounds on cell lines were evaluated by microscopy screening for
cellular growth and development; by using XTT method for cytotoxicity and antiproliferation. All phosphinic
acid derivatives were effective for cytotoxicity on both MCF-7 and HUVEC lines while 4c, 4e, 4f compounds
were found significantly more effective. Compounds 4e, 4h and 4g were found as apoptotic at high doses
however apoptosis only induced by 4e compound was determined by AO/EB staining.
Keywords: Aldehydes, Aminophosphinic acids, Anticancer, Antioxidant activity, HUVEC, MCF-7.
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KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN SANAL KAYTARMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Doç. Dr. Ali Erbaşı Selçuk Üniversitesi İşletme Yönetimi
Yüksek Lisans Öğr. Şeyda Yakut Selçuk Üniversitesi Turizm İşletme
Yüksek Lisans Öğr. Sunay Ezlen Selçuk Üniversitesi Turizm İşletme
Çalışanların, mesai saatleri içerisinde bilgi iletişim teknolojilerini iş dışı amaçlarla kullanımından kaynaklanan
şikayetler gün geçtikçe artış gösteren bir sorun halini almaktadır. Çoğunlukla literatürde sanal kaytarma olarak
ifade edilen bu sorunla ilgili yapılan literatür taraması sonucunda ulaşılan genel kanı, sanal kaytarma
davranışlarının çalışanın üretim miktarına olumsuz yansıdığı şeklindedir. Ancak konunun özüne inilerek hangi
saiklerle çalışanların sanal kaytarma eğilimlerinin arttığı araştırılması gereken öncelikli konular arasındadır.
Çalışmamızda çalışanların kişilik özelliklerinin sanal kaytarma eğilimleri üzerinde etkisi olacağı varsayımıyla
temel hipotez oluşturulmuştur. Bu bağlamda hangi kişilik özelliklerine sahip çalışanların sanal kaytarma
eğilimlerinin daha yüksek olduğunun irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak Antalya ve Bursa
illerinde bulunan 4 ve 5 yıldızlı turizm işletmelerindeki çalışanlara yapılan 300 anket değerlendirmeye tabi
tutulmuştur. Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama yönteminin kullanıldığı araştırmadan elde edilen
sonuçlara göre, kişilik özelliklerinin sanal kaytarma eğilimi üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiş, 5 faktör kişilik
özelliklerinden duygusal denge halinin sanal kaytarma eğilimi üzerinde etkisi olduğu, diğer 4 faktör olan
yumuşak başlılık, sorumluluk, dışa dönüklük ve deneyime açıklık özelliklerinin sanal kaytarma eğilimi üzerinde
etkisi olmadığı bulgulanmıştır.
Anahtar kelimeler: Sanal kaytarma, kişilik özellikleri, duygusal denge, yumuşak başlılık, sorumluluk, dışa
dönüklük, deneyime açıklık.

EFFECTS OF DIFFERENTIAL TIME APPLICATIONS ON SOME CYANOBACTERIAL NORHARMAN PRODUCTION
RATES (FARKLI GÜN UYGULAMALARININ BAZI SIYANOBAKTERILERDE NORHARMAN ÜRETIMI ÜZERINE ETKISI)
Yrd. Doç. Dr. Sevgi Durnadaştan Cumhuriyet Üniversitesi Biyometri Ve Genetik
Msc. Taner Daştan Bingöl Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Bölümü
Dr. Tünay Karan Gaziosman Paşa Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü
Msc. İnanç Baral Cumhuriyet Üniversitesi Biyometri Ve Genetik
Prof. Zekeriya Altuner Gazi Osman Paşa Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü
Cyanobacteria are an important class of bacteria by their metabolic activities for biology, ecology and economy.
They contain series of secondary metabolites produced under negative stress conditions and providing
specialized functions. One of the metabolites which is biologically active and can be used as drug for
antibacterial and antitumor properties is norharman which has (9H-pyrido 3, 4-b) indole structure. In this study,
water samples were collected from Yesilirmak river of Tokat province of Turkey and cyanobacteria were
isolated under inverted microscope by micropipette and microinjection and were cultured for a month.
Selection from cultures was done during predetermined time courses and produced norharman levels were
determined by HPLC. At 16th day maximum norharman production was determined as 8.8167 and 0.712 µg/g
from Chroococcus minitus and Anabaena oryzae respectively. Highest norharman production from Nostoc
linckia determined as 1.191 µg/g at 20th day. Since Geitlerinema carotinosum began exponential growth phase
faster than other strains the highest amount of norharman production was determined as 0.825 µg/g at 12th
day.
Anahtar kelimeler: Cyanobacteria; Cultivation; Norharman; HPLC; Seconder Metabolite.
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COĞRAFI BILGI SISTEMLERI YARDIMIYLA HAVZA KARAKTERISTIKLERININ BELIRLENMESI: AFYONKARAHISAR
ÇAY DERESI HAVZASI
Emin Taş
Hızlı nüfus artışı ve çarpık yapılaşma sonucu sürdürülebilirliği hızla tehlikeye girmekte olan sınırlı su kaynakları,
iklim-arazi kullanım değişimi dikkate alınarak niceliksel ve niteliksel olarak ele alınmalıdır. Bu bağlamda
hidrolojik döngü süreci açısından çok önemli olan havza karakteristiklerinin elde edilmesi, birçok su kaynakları
planlama ve yönetim çalışmalarına altlık oluşturmaktadır. Bu çalışmada birçok topoğrafik, jeomorfolojik,
hidrolojik ve beşeri havza karakteristikleri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknikleri kullanılarak belirlenmiştir.
Verilerin toplanması, derlenmesi, depolanması, konumsal sorgulaması, çözümlemesi ve sunulması gibi süreçler
için CBS, birçok alanda olduğu gibi su kaynakları planlama ve yönetiminde de kolaylık sağlayan çok önemli bir
karar destek sistemidir. Bu çalışmada yükseklik, eğim, bakı, alan, çevre uzunluğu, genişlik, şekil-biçim indisleri,
nehir ağı, drenaj yoğunluğu-frekansı, çatallanma oranı, nehir kol dereceleri, ana akarsu kol uzunluğu-eğimi
boykesiti, hipsometrik eğri, ağırlık merkezi, alt havzalar ve arazi örtüsü gibi havza karakteristikleri belirlenen Çay
Deresi Havzası, Akarçay Havzası'nın bir alt havzasıdır. Akış üzerinde kar erimesi etkin olduğundan kar erime
mevsiminde akım verimi ve taşkın riski yüksek olan, havzanın çıkış kısmına yakın Çay ilçe yerleşimi olan havzada
sulama-içme suyu amaçlı Çay Barajı'nın yapılıyor olmasından dolayı Çay Deresi Havzası, çalışma alanı olarak
seçilmiştir. Çalışmanın amacı, havza karakteristiklerinin belirlenerek havzanın tanınmasının yanında su
kaynakları planlama ve yönetimi çalışmalarına altlık oluşturulmasıdır.
Anahtar kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Havza Karakteristikleri

HAVZA KARAKTERISTIKLERINE KONUMSAL ÇÖZÜNÜRLÜĞÜN ETKISI: AFYONKARAHISAR ÇAY DERESI HAVZASI
Emin Taş
Hidroloji uygulamalarının bir çoğunda havzayı tanımak ve altlık oluşturmak için yada girdi verisi olarak havza
karakteristiklerinin bilinmesi gerekmektedir. Havza karakteristiklerinin belirlenmesi için Coğrafi Bilgi
Sistemlerinin (CBS) kullanımı büyük kolaylıklar sağlamaktadır. CBS ortamında birçok havza karakteristiği Sayısal
Yükseklik Modelinden çeşitli yüzey ve hidroloji analizleri ile türetilerek elde edilmektedir. Sayısal Yükseklik
Modeli, raster veri olduğundan konumsal çözünürlüğü (hücre boyutu) çalışmaların doğruluğu ve hassasiyeti
açısından önemlidir. Bu çalışmada, Afyonkarahisar Çay Deresi Havzası için 10, 30 ve 90 m konumsal çözünürlüğe
sahip Sayısal Yükseklik Modelleri kullanılarak yükseklik, eğim, bakı, drenaj özellikleri, alan ve çevre uzunluğu gibi
havza karakteristiklerinin grid boyutu ile değişimleri incelenmiştir. Bu şekilde konumsal çözünürlüğün havza
karakteristikleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Konumsal Çözünürlük, Havza Karakteristikleri, CBS
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12-15 YAŞ, SUÇA SÜRÜKLENEN PARÇALANMIŞ AİLE ÇOCUKLARININ DEPRESYON VE SOSYAL KAYGILARININ
İNCELENMESİ
Prof. Dr. Erdal Hamarta Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Rehberlik ve
Psikolojik Danışma Anabilim Dalı
Uzm. Psik. Dan. Halil İbrahim Çabuk Adalet Bakanlığı
Bu araştırmanın amacı 12-15 yaş suça sürüklenen parçalanmış aile çocuklarının depresyon ve sosyal kaygı
düzeylerinin incelenmesidir. Araştırma genel tarama modeline uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmanın
çalışma gurubu İzmir Adliyesi Çocuk Savcılığına getirilen yaş ortalaması 13,5 ± 1,1 olan 95 (59 Erkek, 36 Kız) Suça
Sürüklenen parçalanmış aile çocukları ile Şeker Mevhibe Orta Okulunda okuyan yaş ortalaması 13,46 ± 1,1 olan
102 (57 Erkek, 45’i Kız) ailesi ile birlikte yaşayan ve herhangi bir suç sayılabilecek olaya karışmamış ve adliyede
haklarında herhangi bir dosya bulunmayan 12-15 yaş grubu çocuktan oluşmaktadır.. Araştırmada veri toplama
araçları olarak Kovacs (1981) tarafından geliştirilen ve Türkiye’de uyarlaması ÖY (1991) tarafından yapılan
“Çocuk Depresyon Ölçeği” kullanılmıştır. Veri toplama araçlarından bir diğeri ise Kaygı Düzeyini belirlemek
amacıyla kullanılan “Çocuklar İçin Sosyal Kaygı Envanteri”dir. La Greca ve arkadaşları tarafından geliştirilen
ölçeğin Türkiye’de uyarlaması Demir (1993) tarafından yapılan “Çocuklar İçin Sosyal Anksiyete Envanteri”
kullanılmıştır. Ayrıca araştırmacı tarafından elde edilen bilgiler doğrultusunda“ Kişisel Bilgi Formları”
doldurulmuştur. Araştırma sonucunda suça sürüklenmiş ve parçalanmış aile çocuklarının depresyon puanları
ailesi ile birlikte yaşayan ve herhangi bir suça karışmamış çocukların depresyon puanlarından anlamlı düzeyde
yüksek bulunmuştur. Araştırmanın diğer bir sonucunda da suça sürüklenmiş ve parçalanmış aile çocuklarının
sosyal kaygı puanları ailesi ile birlikte yaşayan ve herhangi bir suça karışmamış çocukların sosyal kaygı
puanlarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Cinsiyet, anne çalışma durumu ve baba çalışma durumu
değişkenine göre göre suça sürüklenmiş parçalanmış aile çocukları ve ailesi ile birlikte yaşayan herhangibir adli
dosyası olmayan çocukların depresyon ve sosyal kaygı puanlarının anlamlı düzeyde farklılaşmadığı bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Çocuk Depresyonu, Parçalanmış Aile, Çocuk Suçluluğu, Çocuklarda Kaygı
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"ARCHITECTURE AND HUMAN RIGHTS"-EMERGENCY CASE ARCHITECTURE
Gülhis Duygun
According to a civilized understanding; it is accepted that, having the right to live in healthy, secure,qualified
structures for everyone is the most important and privileged universal human right. The first article in the
Universal Declaration of Human Rights (UDHR) says “All human beings are born free and equal in dignity and
rights.They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of
brotherhood.”. Council of Europe also declares that architecture is a human right. Architecture simply is the
design of the formation of living. This formation in its context and extent has a natural variety since people
differ in their ways of living. The space or location which is the result of this formation process not only adds
richness to the life but also organizes the life both qualitatively and quantitatively. Starting from this it can be
said that in a sustainable environment, a thought of architecture of which its aim is to provide better conditions
for next generations is possible in theory and practice. In Turkey, if the existing environment is analyzed, it can
be easily seen that the understanding or thought of architecture explained above is not dominant. This fact is
visible particularly for the cases after natural disasters such as earthquakes. Since Turkey is an “earthquakes
country” (big earthquakes such as 1992-Erzincan, 1999-Kocaeli, 2011-Van), the application of this
understanding of architecture after such disasters gain much more importance. As a human right, having
strong, durable and of good quality buildings and structures around us quality at the moment of a disaster
forms a problem for architecture and construction. The role of the structure of the environment is not only
important for the moment of disaster, but also important to build sustainable living areas after the disaster.
From starting this point, according to various disaster sceneriaos, constructing temporary buildings and
common living spaces analyzing properties of existing structures is important. The article aim is to answer the
question of how individuals from at architectural designers can invent these spaces by shelter after disaster
and how they can join.
Anahtar kelimeler: Body, space, urban, Earthquakes, Emergency, Human Rights , Shelter After Disaster

PROBLEMS AND SOLUTIONS RELATED TO IN VITRO PROPAGATED COMMERCIALLY IMPORTANT
ORNAMENTAL BULBOUS PLANTS
Çiğdem Alev Özel
Instead of using traditional methods of improving existing varieties, these days most of the commercially
produced bulbous plants are bred and clonally produced through tissue culture techniques as conventional
methods of propagation through seeds are slow, difficult time consuming and laborious. Today it is possible to
clonally micropropagate bulbous plants through meristem culture to produce virus free plants in less time.
However, their are some noteworthy problems in the production of bulbous plants that are affected by
genotype, age, and used explant types, pathogens like viruses, bacteria, fungi and nematodes and the
methodology of surface sterilisation of plant material. To get rid of visible contaminants, it is important to
sterilize equipments used and nutrient media used for propagation; which are fortified with different types of
plant growth regulators and their concentration. Growth conditions like light intensity, temperature, incubation
conditions, photoperiod and humidity also play a crucial role in the growth of tissue cultured plants. In this
study, the problems challenges and solutions related to tissue culture of commercially important bulbous
plants belonging to Amaryllidaceae, Liliaceae, Iridaceae, Orchidaceae used as cut flowers and also used in
landscaping, urban horticulture, with high medicinal properties are discussed in detail.
Anahtar kelimeler: bulbous plants, in vitro, tissue culture
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TÜRKÇE ÖĞRETMENI ADAYLARININ YARATICI DÜŞÜNME DÜZEYLERININ FARKLI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN
KARŞILAŞTIRILMASI
Ahmet Zeki Güven
Yaratıcılık, herhangi bir durum ya da sorun karşısında hayal gücünü de kullanarak o zamana kadar ortaya
konulmamış bir bakış açısı geliştirme, sorunlara sıradışı çözüm önerileri sunmadır. Düşünme ise insanı diğer
canlılardan ayıran en önemli zihinsel etkinliktir. Düşünme eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yansıtıcı
düşünme gibi birbirinden farklı türlere ayrılmaktadır. Bu türlerden biri olan yaratıcı düşünme kavramı, bazen
yaratıcılık kavramının yerine kullanılabilmektedir. Yaratıcı düşünme en genel manada, sorunlara yeni ve orijinal
çözümler üreten, olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirebilen düşünme biçimidir. Bu yönüyle yaratıcı
düşünme bireyin kendini ve dolayısıyla da içerisinde yaşamış olduğu toplumu geliştirebilmesi için çok önemli bir
düşünme biçimidir. Özellikle toplumu eğiten ve ona yön veren öğretmenlerin yaratıcı düşünme becerilerinin
gelişmiş olması daha nitelikli ve daha etkili bireylerin yetişmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla bu
çalışmada, Türkçe öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme düzeylerini belirlemek amacıyla Torrance Yaratıcı
Düşünme Testi A formunun, Sözel Yaratıcı Düşünme Testi kullanılmıştır. Sözel Yaratıcı Düşünme Testi, 7 ait
ölçekten oluşmaktadır. Sözel kısım; Soru Sorma; Nedenleri Tahmin Etme; Sonuçları Tahmin Etme; Ürün
Geliştirme; Alışılmadık Kullanımlar; Alışılmadık Sorular; Farz edin ki: alt testlerinden oluşmaktadır. Torrance
Yaratıcı Düşünce Testi’nin değerlendirilmesi, Torrance Yaratıcı Düşünce Testi’nin norm ve kriter dayanaklı
ölçütlerini kapsayan yönergeler doğrultusunda yapılmıştır. Testte verilen cevapların miktarı akıcılık puanı,
cevapların kaç ayrı türde düşünüldüğü esneklik puanı, alışılmadık olması ise orijinallik puanı olarak
değerlendirilmektedir. Bu alt ölçeklerden elde edilecek veriler, akıcılık, esneklik, orijinallik becerilerine göre
değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Akıcılık, esneklik, orijinallik, Türkçe eğitimi.

KAYITDIŞI İSTİHDAMLA EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Prof.Dr. Bedriye Tunçsiper Balıkesir Üniversitesi İktisat Teorisi
Yrd. Doç. Dr Ferhan Sayın Celal Bayar Üniversitesi İktisadi Gelişmeve Uluslararası İktisat
Yrd. Doç. Dr Emine Fırat Aksaray Üniversitesi İktisadi Gelişmeve Uluslararası İktisat
Yüksek Lisans Öğrenci Halil İnal Balıkesir Üniversitesi İktisat Teorisi
Bu çalışmada, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ekonomilerde bulunan sorunlardan olan kayıtdışı ekonomi ve
kayıtdışı istihdamın ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. Kayıtdışı istihdam türleri ile kayıtdışı
istihdamın olumlu ve olumsuz etkilerinden bahsedilmiştir. Türkiye’de kayıtdışı istihdamın ekonomik büyüme
üzerindeki etkilerinin sosyal, ekonomik ve siyasal yönleriyle ele alınmıştır. Türkiye ve gelişmiş ülkeler arasındaki
kayıtdışı istihdam boyutları ele alınmış ve karşılaştırılmıştır. Türkiye’de kayıtdışı istihdamla mücadelede alınan
tedbir ve politikalardan bahsedilmiştir. Türkiye İstatistik Kurumundan alınan 1980:2015 yılları arasında verilere
göre yapılan Granger nedensellik testi sonucunda kayıtdışı ekonomiden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü
pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Sonuç olarak nedensellik sonucu ile Türkiye’de kayıtdışı istihdamla mücadelede
ne tür önlemlemler alınabileceğine yönelik önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Kayıtdışı Ekonomi ve
İstihdam, Ekonomik Büyüme, Granger Nedensellik Testi
Anahtar kelimeler: Kayıtdışı Ekonomi ve İstihdam, Ekonomik Büyüme, Granger Nedensellik Testi
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AN APPLICATION FOR DETERMINING ENTREPRENEURIAL TENDENCIES: THE CASE OF SELCUK UNIVERSITY
Yrd.Doç.Dr. Derya Özilhan Özbey Selçuk Üniversitesi İşletme
Arş.Gör. Emel Gelmez Selçuk Üniversitesi İşletme
Yrd.Doç.Dr. Zührem Ergün Selçuk Üniversitesi İşletme
Together with the change and transformation experienced with the globalisation, developments occurring in
the information and informatics Technologies have led to the emergence of an intense competition in the
international arena. It has become important that countries can use their entrepreneurial power. The
transformation of entrepreneurial work into producted business idea are considered to be important elements
in the global arena. Therefore, the recognition of individual ability, the correct interpretation disclosing of
entrepreneurship tendencies provide businesses to achieve competitive advantage. In this context, the basic
aim of this study is to determine entrepreneurial tendencies of individuals. In accordance with this basic aim,
survey method was used in this study. The survey was conducted on the students of Beyşehir Ali Akkanat
Faculty of Business and hypotheses were tested in this line.
Anahtar kelimeler: Enterprise, Entrepreneurship, Entrepreneurial Tendency

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEYEN ENERJİ TÜKETİMİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ
Cuma BOZKURT
İlyas OKUMUŞ
Ömer YILMAZ
Bu çalışmada, Türkiye’de ekonomik büyüme, yenilenebilir enerji tüketimi, yenilenemeyen enerji tüketimi ve
ticari serbestleşme ilişkisi 1991-2011 yıllarını kapsayan dönem için incelenmiştir. Çalışmada bu değişkenler
arasındaki kısa dönemli ve uzun dönemli ilişkiyi incelemek için ARDL sınır testi yaklaşımından faydalanılmıştır.
Analiz sonucunda ekonomik büyüme, yenilenebilir enerji tüketimi, yenilenemeyen enerji tüketimi ve ticari
açıklık oranı arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kısa dönemde Türkiye’de
yenilenebilir enerji tüketiminin, yenilenemeyen enerji tüketiminin ve ticari açıklık oranının ekonomik büyümeyi
pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Uzun dönemde, sadece yenilenemeyen enerji tüketimi istatiksel olarak
anlamlı olmakla birlikte ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir.
Anahtar kelimeler: Yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji tüketimi, Ekonomik büyüme, Türkiye
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ÇİMENTO İLE ZEMİN STABİLİZASYONUNUN TEK EKSENLİ SERBEST BASINÇ DAYANIMI DEĞERLERİNE ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Fatih Yılmaz Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Geoteknik mühendisliği açısından elverişsiz olarak kabul edilen fiziksel, kimyasal, mekanik ve hidrolik özelikleri
zayıf olan zeminlerin bu özelliklerinin amaçlanan bir mühendislik uygulamasında kullanılmak üzere
iyileştirilmesine zemin stabilizasyonu denilmektedir. Bu çalışmada yüksek plastisiteli siltli bir zeminin çimento
katkısı ile iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Stabilizasyon çalışmasında doğal malzemeye %0, %3, %6, %9, %15, %20
oranlarında çimento ilave edilerek deney numuneleri elde edilmiştir. Hazırlanan karışımların indeks, dayanım
gibi geoteknik özellikleri ile bu özelliklerin çimento oranı ve zamana bağlı değişimleri araştırılmıştır. Tek eksenli
dayanım değerlerine göre çimentonun %15 oranında doğal malzemeye karıştırılmasıyla elde edilen numuneler
dayanım açısından en yüksek değeri vermiştir. Bu deneysel çalışmada çimentonun zemin stabilizasyonunda
kullanılmasının olumlu sonuçlar meydana getirdiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Zemin stabilizasyonu, çimento, serbest basınç dayanımı

THE TIMES GAZETESI’NE GÖRE AĞA HAN MEKTUBU ILE İLGILI İSTANBUL’DAKI GAZETECI YARGILAMALARI
Öztürk Kart
24 Kasım 1923’de Londra’dan Emir Ali ve Ağa Han imzalarıyla Başbakan İsmet Paşa’ya gönderilen, meşhur Ağa
Han mektubu sadece hilafetin kaldırılma sürecini hızlandırmakla kalmadı, aynı zamanda İstanbul’da kısa süren
ancak tartışmalı bir yargı sürecinin de başlamasına sebep oldu. Mektup hükümete ulaşmadan basına
sızdırılmıştı. Ayrıca yazarlarından İsmaili tarikatının önde gelenlerinden olan III. Ağa Han aynı zamanda İngiliz
Gizli Servisi’nde ajanlık yapmış ve I. Dünya Savaşı boyunca İngiliz çıkarları yönünde faaliyetlerde bulunmuş
birisiydi. Mektubun diğer yazarı, Londra Müslüman Cemiyeti başkanı Emir Ali de İngiltere devletine bağlı bir
yargıç ve aynı zamanda İngiliz Kraliyet danışmanıydı. TBMM’nin 8 Aralık 1923 tarihli gizli oturumunda İsmet
Paşa, bu kişilerin İngiliz Hükümeti’nin yönlendirmeleriyle hareket ettiklerini ve bu mektubu yayınlayanların da
Hıyanet-i Vataniye Kanunu’na göre suç işlediklerini ileri sürerek İstanbul’da bir İstiklal Mahkemesi kurulmasını
teklif etti. 9 Aralık 1923 tarihindeki oturumda kabul edilen teklifle kurulan bu İstiklal Mahkemesi’nde mektubu
yayınlayan gazeteciler yargılandı. Yargılama sürecinin İngiliz basını ve özellikle de Times gazetesi tarafından da
çok yakın bir şekilde takip edildiğini görmekteyiz. Dava süreci Times gazetesinin kendi muhabirleri tarafından
bizzat takip edilmiş, ayrıca davayla ilgili gazetede başyazılar yayınlanmıştır. Times gazetesinin bu yargılama
süreci bakımından bir başka önemli özelliği de davaya konu olan mektubun yazarları Ağa Han ve Emir Ali’nin de
dava sürecinde kendilerine yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak Times gazetesine uzun cevap mektupları
göndermeleri ve kendilerini Times gazetesi üzerinden ifade etmiş olmalarıdır. Çalışmamızda Times gazetesinin
davayla ilgili yayınları konuyla ilgili mevcut çalışmalarla birlikte değerlendirilerek dava sürecinin o dönem
İngiltere’sinden nasıl değerlendirildiği ortaya konulacaktır.
Anahtar kelimeler: Halifeliğin kaldırılması, Basın, İstiklal Mahkemeleri, Ağa Han Mektubu, The Times Gazetesi,
Türkiye-İngiltere İlişkileri
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ORTA ÖĞRETIM MÜFREDATINDA TÜRK DÜNYASI KONULARININ ÖĞRETIMI
Öztürk Kart
Rusya’nın kuruluşundan itibaren takip ettiği Türk Dünyası’na yönelik genişleme politikası 19. Yüzyılın sonunda
tamamen başarıya ulaşmış ve çok geniş bir Türk Dünyası coğrafyası tamamen Rus egemenliği altına girmiştir. Bu
durum SSCB’nin kurulmasıyla da değişmediği gibi, Sovyetler Birliği’nin bu coğrafyayı dünyaya kapatmasıyla
Türkiye ve Türk Dünyası arasındaki iletişim ve kültürel alışveriş Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını
kazandığı 1991 yılına kadar çok uzun bir süre boyunca kesintiye uğramıştır. Bu dönemde gerek Sovyetler
Birliği’nin bu ülke halklarına uyguladığı kültürel asimilasyon ve farklı milli kimlikler dayatma politikası ve gerekse
Türkiye’de Atatürk’ün ardından Türk Dünyasına yönelik çalışmaların yeterince ilgi görmemesi Türkiye ile Türk
Dünyasını oluşturan diğer ülke ve topluluklar arasında kültürel kopukluğa sebep olmuştur. Bu sorunu gidermek
için 1990’lı yıllardan itibaren öğretmen yetiştiren kurumların ilgili bölümlerine Türk Dünyası ile alakalı dersler
konulduğu gibi orta öğretim kurumlarındaki bazı derslerde de Türk Dünyası ile ilgili konular işlenmeye
başlanmıştır. Bu yöndeki çalışmalar Türk Dünyasına mensup diğer ülkelerde de devam etmekte ve nitekim
2015’deki Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi toplantısında ortak bir Türk Dünyası Tarih kitabının
yayımlanmaya hazır hale geldiği de bildirilmiştir. Bu çalışmada tarih başta olmak üzere ülkemizde orta öğretim
kurumlarında okutulmakta olan derslerde Türk Dünyası konularının öğretimi ele alınacak ve mevcut durum
ortaya konduktan sonra buna ilişkin bazı öneriler getirilecektir.
Anahtar kelimeler: Ders Programları, Türk Dünyası, Ders Müfredatları, Türk Dünyası Tarihi

HEDİYE VERME VE YENİDEN HEDİYE ETME DAVRANIŞINA YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
Doç.Dr. Hanifi Murat Mutlu
Hediye verme davranışının, sadece işlemsel bir eylem olmadığı çeşitli sosyal motivleri de içeren çok yönlü bir
davranışın ve kültürel bir geleneğin bir yansıması olduğu ifade edilmektedir. Çalışma temel olarak Türkiye’den
elde edilen bir örneklem ile Türk tüketicisinin hediye verme ve yeniden hediye etme davranışını ampirik olarak
incelemeyi amaçlamaktadır. Hediye vermeye ilişkin durumsal faktörler, değer, zaman ve taraflar arasındaki bağ
gibi faktörler araştırma değişkenleri olarak ele alınmaktadır. Hediye verme ve yeniden hediye etme
davranışlarını konu eden çalışmalar ağırlıklı olarak niteliksel araştırma yöntemlerinin kullanımına dayanmakla
birlikte bu çalışma daha büyük örneklere arişimi sağlayabilecek nicel yöntemlerden elde edilen veri ile araştırma
modelini test etmektedir. Araştırma Türk tüketicisinin hediye verme davranışı ve yeniden hediye etme
davranışına ilişkin ampirik bulguların tartışılması ile sonlandırılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Hediye verme, Yeniden hediye etme, Tüketim, Tüketici davranışları
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ÇİNKO KAPLANMIŞ Ç1050 ÇELİĞİNİN %3 HİDROKLORİK ASİT (HCI) ÇÖZELTİSİ ORTAMINDAKİ KOROZYON
DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
Alim Kaştan
Serdar Salman
Bu çalışmada Ç1050 çeliğinden yapılmış numunelerin yüzeyleri elektro kaplama yöntemiyle çinko kaplanmıştır.
Daha sonra çinko kaplanan numuneler %3 HCI çözeltisinde farklı sürelerde bekletilerek, yüzeyde meydana gelen
korozyon ve kütle kayıpları incelenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda zamana bağlı olarak numunelerde kütle
kaybı oluştuğu ve çinko kaplamanın korozyona uğradığı tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Ç1050 çelik, çinko kaplama, HCL

EFFECTS OF DIETARY YEAST CELL WALL ON EGG QUALITY AND CARCASS CHARACTERISTICS IN POULTRY
Prof.Dr. Sakine Yalçın Ankara University, Veterinary Faculty Department Of Animal Nutrition
Prof.Dr. Suzan Yalçın Selçuk University, Veterinary Faculty Department Of Food Hygiene And Technology
The purpose was to explain the effects of dietary yeast cell wall on egg quality and carcass characteristics in
poultry. Therefore two experiments were made. In the first experiment a total of 225 Lohmann Brown laying
hens aged 39 wk were randomly allocated into one control group and four treatment groups with 1, 2, 3 and 4
g/kg yeast cell wall (YCW-derived from bakers yeast Saccharomyces cerevisiae, InteMOS). Dietary treatments
did not significantly affect egg weight, egg internal and egg shell characteristics. YCW supplementation at the
level of 1 and 2 g/kg decreased egg yolk cholesterol level as mg per g yolk (P<0.05). In the second experiment
the effects of dietary yeast cell wall on carcass characteristics in broilers were determined after 42 days
feeding. A total of 272 one day old Ross 308 male broiler chicks were allocated into four treatment groups with
0, 1, 2 and 3 g/kg YCW. No differences were observed in carcass yield and the relative weights of gizzard, liver
and heart. YCW supplementation decreased the relative weight of abdominal fat (P<0.05). From results
obtained in these studies yeast cell wall can be effective feed additive in terms of egg quality and carcass
characteristics for poultry.
Key words: Yeast cell wall, broiler, laying hen, egg quality, carcass characteristics

GÖÇÜN PSIKOSOSYAL ETKILERI VE ÇOCUKLUK
Öğr. Gör Alper Yusuf Köroğlu Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri
Doç. Dr. Nejla Canbulat Şahiner Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
Hemşireliği
Bu çalışma, göçün çocuklar üzerindeki en önemli etkilerinden biri olan psikososyal etkisini inceleyen çalışmaları
derlemek amacıyla planlandı. Yöntem: Literatür derlemesi olarak planlanan çalışmaya göçün psikososyal
etkilerini belirleyen araştırmalar dahil edilmiştir. Temel Sonuçlar: Göçün en önemli psikososyal etkisi olarak
“aidiyet duygusu”nun yoksunluğu, bir gruba dahil olma isteği olarak belirlenmiştir. Tartışma: Göçün psikososyal
etkileri uzun vadede çocuğun suça karışması, bir gruba dahil olmak için riskli davranışlarda bulunması durumları
ile yakından ilgilidir. Bunların yanında uyum problemleri, benlik saygısının azalması, adaptasyon sorunları,
kendini kanıtlama çabası gibi etkileri de görülebilir.
Anahtar kelimeler: Göç, Çocuk, Psikososyal Etki
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ÇOCUKLARIN CINSEL İSTISMARDAN KORUNMASI İÇIN ÜLKEMIZDE ALINAN TEDBIRLER
Öğr. Gör. Alper Yusuf Köroğlu Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri
Bölümü
Doç. Dr. Nejla Canbulat Şahiner Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
Hemşireliği
Amaç: Bu çalışma, çocukların cinsel istismardan korunması için ülkemizde alınan tedbirleri derlemek amacıyla
planlandı. Yöntem: Literatür derlemesi olarak planlanan çalışmaya ülkemizde var olan kanunlar, kabul edilen
uluslararası sözleşmeler, sivil toplum örgütlerinin gerçekleştirmiş oldukları önleyici çalışmalar, hazırlanan
raporlar ve bu konuda yapılmış araştırmalar dahil edilmiştir. Temel Sonuçlar: Ülkemizde çocukların cinsel
istismardan korunması için gerekli yasal tedbirlerin alınmaya çalışıldığı, uluslararası sözleşmelerin kabul edildiği
ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin bu konuda genel bilinç ve duyarlılık oluşturmak için çalışmalar yürüttüğü
belirlenmiştir. Tartışma: Her ne kadar gerekli önlemler alınmaya çalışılsa da cinsel istismara maruz kalan çocuk
sayısının her geçen gün yükseldiği görülmektedir. Dünyada son 4 yılda çocuklara yönelik taciz veya şiddet
uygulamaları %90 arttığı bilinmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocuklara yönelik uygulanan cinsel
istismar oranları giderek yükselmektedir. İstatistikler incelendiğinde ‘Çocukların cinsel istismarı’ çerçevesinde
açılan dava sayısının 2006 yılında 2 bin 414 iken, 2011 yılında 16 bin 827’ye ve 2014 yılında da 40.266’ya
yükseldiği görülmüştür.
Anahtar kelimeler: cinsel istismar, çocuk, önlemler

ERGENLİK VE ŞİDDET
Araş. Gör. Mehtap Çöplü Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Araş. Gör. Demet Çelik Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç
Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Ergenlik; çocukluğun son, yetişkinliğin de ilk evresidir. Ergenler, tamamen doyum verici bir kimlik oluşturmak
için, alternatifleri yeteri kadar araştırmadan, ilk rolleri ve ana baba değerlerini kabul etmektedirler. Bireyin
şiddetini gözlemlediği kişi, ebeveyn, yakın arkadaş ya da sevilen bir kahraman gibi yüksek düzeyde değer verilen
bir kişi ise, şiddet davranışının ortaya çıkması beklenmektedir. Bu bağlamda, çocuğun şiddet davranışı
sergilemesinde ebeveynlerin şiddet uygulamasının etkili olduğunu belirten çalışmalar mevcuttur. Sosyal
öğrenme kuramı, şiddetin içgüdüsel bir davranış olmasından ziyade, öğrenilmiş bir davranış olduğunu ileri
sürmektedir. Bu yaklaşıma göre; saldırganlık model alma yoluyla ortaya çıkmaktadır. Bireyin gözlemlemiş
olduğu davranışın sonucunda şiddetin ortaya çıkabilmesi için davranışa dikkat edilmesi, davranış sonucu elde
edilen bilginin hatırlanması, gördüğü şeyi gerçekleştirmesi ve bunların ardından ödüllendireceğini düşünmesi
gerekmektedir. Şiddeti ortaya çıkaran birçok faktör bulunmaktadır. Örneğin, ailede şiddet gören veya şiddete
tanıklık eden bireylerin şiddete daha yatkın oldukları bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına
göre, ergenlik dönemindeki şiddet ile ebeveyn-çocuk arasında zayıf bağlanma olması, ailedeki çocuk sayısının
fazla olması ve aile üyelerinin birbirleriyle bağlılığının zayıf olması arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Bu
etkenlerin çoğu sosyal destek eksikliğinde ergenin sosyal ve duygusal gelişimini ve davranışlarını olumsuz
etkileyebilmektedir.
Anahtar kelimeler: Ergenlik, şiddet ,kuram
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HODGKIN’S HASTALIĞI OLAN GERIATRIK HASTALAR VE HEMŞIRELIK YAKLAŞIMLARI
Arş.Gör. Demet çelik Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Hemşirelik
Hodgkin’s hastalığı genellikle önce boyundaki lenf bezlerinden başlar ve tüm vücuda yayılır. Etiyolojisi tam
olarak bilinmemekle birlikte olguların %20’sinde neden ebstein-bar virüsü enfeksiyonudur .Hogkin Hastalığı
genellikle 20-40 yaş arasında görülmektedir (1). Yaşlılarda Hodgkin hastalığı daha agresif seyirlidir, erken
relapslar sık görülür. Yaşlı hastalarda bleomisine bağlı pulmoner toksisite insidansı ve mortalitesi daha yüksektir
(2). Hondgkin lenfoma büyük oranda periferik lenf nodlarında görülen ağrısız büyüme ile ortaya çıkar.En sık
boyun bölgesinde görülür.Vücut sıcaklığının artması,gece terlemesi ve son altı ayda % 10 ‘dan fazla kilo kaybı
gibi sistemik semptomlar görülür.Bu belirtilere ‘’ B semptomları ‘’ adı verilir (3). Tanı etkilenen lenf bezlerine
biyopsi sonucu konulur. Reed Sternberg hücresinin varlığı Hodgkin’s hastalığı tanısını kesinleştirir. Hastalığın
evresine göre tedavi planına karar verilir .Tedavide kemoterapi ve radyoterapi kullanılır (4). Yaşlılarda kanser ve
komorbidite insidansı yüksektir. Bu hastaların genel tıbbi durumlarındaki karmaşıklık, kanserin getirdiği ek
sorunlar nedeniyle daha da güç bir hal alır ve sorunun çözümü için multidisipliner çalışmayı gerekli kılar (5)
.Multidisipliner ekip içerisinde önemli görevleri üstlenen hemşireler geriatrik kanser hastalarına öncelikle
kapsamlı geriatrik değerlendirme yapmalıdır. Lenfoma dışındaki hastalıklar ile ilgili yeterli önlemler
almalıdır.Enfeksiyon riski başta olmak üzere ağrı ,nötropenik ateş,beslenme takibi yapmalıdır. Yaşlılarda ağız,diş
sorunları sıklıkta görülmesi ile birlikte hastaların kemoterapi alması da mukozit gelişimine zemin
hazırlar.Hastalara sık sık ağız bakımı vermelidir.Hastalık ,ölüm ve tedavi korkusuna yönelik hastanın yaşadığı
anksiyete değerlendirir. Bakımda tedavinin erken ve geç komplikasyonları ele almalıdır (3,4). 2.AMAÇ Bu
derleme Hodkin’s hastalığı olan geriatrik hastalara dikkat çekmek ve hemşirelik yaklaşımlarını belirlemek
amacıyla hazırlandı. 3. MATERYAL-METHOD Konu ile ilgili tarama yapıldıktan sonra ; tam metin Türkçe ve
yabancı makalelerden, kitap bölümlerinden yararlanılarak literatür doğrultusunda bu derleme hazırlandı.
4.BULGULAR Kılıçkap ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada (2003) 60 yaş ve üzerindeki Hodgkin olguları;
değişen fizyolojileri, azalan organ rezervleri, komorbid hastalıkları, bunlara bağlı yüksek toksisite profilleri,
düşük yanıt oranları ve tüm bu olumsuz faktörler nedeniyle prognozu daha kötü olan bir grup oluşturduğunu
belirtmiştir(6) .Engert ve arkadaşlarının (2005) yaptığı araştırmada benzer sonuçlar bulmuş olup ,yaşlıların daha
yoğun lökopeni ile ilgili tedaviye maruz kaldığını , tedaviler boyunca ölümlerin meydana geldiğini
saptamışlardır(7). Stark ve arkadaşlarının (2002) yaptığı araştırmada çoğu yaşlının hastalıkla ilgili daha zor
mücadale ettiklerini ,tedavi ve değerlendirme için yeni yaklaşımların olması gerektiğini paylaşmışlardır (8). 5.
SONUÇ VE ÖNERİLER Hem Hodgkin’s hastalığı hem de yaşlılık ile birlikte gelişen fizyolojik,psikolojik gibi
değişiklikler yaşlıların zorlanmasına neden olmaktadır. Onkoloji hemşiresi eğitim vererek hastanın yaşayacağı
süreçler ile ilgili eğitimler vermeli ,destek mekanizmaları için hastaya yardımcı olmalıdır. 6. KAYNAKLAR Akdemir
N,Birol L.İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Ankara ;2011 :525. Bostankolu Ö,Öztürk B,Coşkun U,Büyükberber
S,Benekli M. Yaşlı Hastalarda Kanser Kemoterapisi. Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi 2008;3(18):186192. Ovayolu, N.,Ovayolu ,Ö.Temel İç Hastalıkları Hemşireliği ve Farklı Boyutlarıyla Kronik Hastalıklar .Nobel Tıp
Kitabevi .2016 .Adana ; 515-517. Can G,Demir M. İç Hastalıkları Hemşireliği .(Ed.Enç N.) Nobel Tıp Kitabevi
.İstanbul .2014 ;-353-356. Tuna S. Kanserli geriatrik hastalarda komorbidite ve klinik değerlendirme. Türk
Onkoloji Dergisi 2007; 22(4):192-196. Kılıçkap S,Abalı H,Barışta İ,Tekuzman G. Hacettepe Üniversitesi Onkoloji
Enstitüsünde İzlenen 60 Yaş ve Üzeri Hodgkin Lenfomalı Hastalar. Turkish Journal of Geriatrics 2003; 6 (1): 6-9.
Engert A,Ballova V,Haverkamp H,Pfistner B,Josting A,Dühmke E,Hermelink MK,Diehl V. Hodgkin’s Lymphoma in
Elderly Patients: A Comprehensive Retrospective Analysis From the German Hodgkin’s Study Group .2005
;23(22): 5052-5060. Stark L G,Wood MK,Jack F,Angus B,Proctor JS, Taylor RP. Hodgkin’s disease in the elderly: a
population-based study.British Journal of Haematology.2002; 119 (2): 432-440.
Anahtar kelimeler: Hodkin's hastalığı,Geriatri,Hemşirelik
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AİLE İÇİ ŞİDDETTE ÇOCUKLAR
Araş.Gör. Mehtap Çöplü Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Araş.Gör. Demet Çelik Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç
Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Aile içi şiddet olgusu; bir kişinin eşine, çocuklarına, yakın akrabalarına karşı fiziksel kaba kuvvet uygulamak, ruh
sağlığını etkileyecek şekilde sözlü ve bedeni kuvvet uygulamak, ekonomik ve sosyal özgürlüklerini kısıtlamak ya
da engellemek, aile bireylerini ihmal etmek ve ihtiyaçlarını karşılamamak olarak tanımlanabilir. Aile içi şiddetin
mağdurları eşler (kadın veya erkek), çocuklar, yaşlılar, nişanlılar, bakıma muhtaç olan özürlüler olabilirler. Aile
içi şiddet davranışlarının uygulanışı ve uygulanış şekilleri farklılık göstermektedir. Aile içi şiddetin asıl mağdurları
çocuklardır. Anne-baba arasındaki şiddetin psikolojik baskısı çocuklar üzerinde etkilidir. Ebeveynlerin
aralarındaki geçimsizlikten dolayı çocuklarına şiddet uyguladıkları bilinmektedir. Aile içi şiddette çocuğa yönelik,
şiddet içeren her türlü davranış çocuk istismarı kapsamına girer. Çocuklara uygulanan fiziksel şiddet
uygulamalarının (hırpalama, dayak atma, kesici ve delici aletlerle yaralama, yakıcı nesnelerle yaralama,
sakatlama ya da öldürme gibi) ya da çocuğun duygusal gelişimini engelleyecek tipte duygusal şiddet
uygulamalarının (tehdit, bağırma, eve hapsetme gibi) yanı sıra her türlü cinsel şiddet çocuk istismarına
girmektedir. Aile içi şiddet uygulanan çocuklarda fiziksel hasarlardan çok çocuğun ruh sağlığını ve sosyal
yaşantısını etkileyecek hasarlar görülmektedir. Bu hasarlar; korkma, dayak korkusu, aşırı çekingenlik, kendine
güvensizlik, hırçın/ saldırgan davranışlar, kabus görme, insanlara güvenmeme, kişilik bozuklukları, sosyal iletişim
kuramama, toplumdan dışlanma, psikolojik bozukluklar ve anlık duygu değişimleri, yetişkinliklerinde şiddete
meyilli olma, evden kaçma gibi sonuçlar doğurabilir. Aile içi şiddet gören erkek çocuklar babalarını örnek model
olarak görüp alarak gerek aile hayatlarında gerekse sosyal hayatlarında şiddeti bir çözüm olarak görmektedirler.
Çok nadir olmasına rağmen erkek çocuklarının bir kısmında babaya tepkiden dolayı cinsel sorunlar
(homoseksüelliğe eğilim) görülmektedir. Kız çocukları ise erkeklerden nefret etme, karşı cinsle sağlıklı iletişim
kuramama gibi sorunlar yaşamaktadırlar.
Anahtar kelimeler: Aile,çocuk,şiddet

ÖZEL EĞİTİM KURUMUNDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ DOYUM, YAŞAM DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK
DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Y.lisans Öğr. zeynep çiftci Erzincan Üniversitesı PDR
Y.lisans Öğr. Feyza Çavuşoğlu Erzincan Üniversitesı Sınıf Öğretmenliği
Bu araştırma özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin mesleki doyum, yaşam doyumu ve
tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenlere göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin yaşam doyumları Yaşam doyum Ölçeği (Köker, 1991), mesleki doyumları
Mesleki Doyum Ölçeği (Kuzgun, Aydemir-Sevim ve Hamamcı, 1998), tükenmişlik düzeyleri ise Maslach
Tükenmişlik Envanteri (Maslach ve Jocksan, 1981)kullanılarak belirtilmiştir. Araştırma grubunu Erzincan
merkezinde özel eğitim kurumlarında görev yapan 45 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda
öğretmenlerin cinsiyet, çocuk sayısı, aynı kurumda görev yapma süresi ve yaş değişkenleri ile yaşam doyumu,
mesleki doyum, duyusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarısızlık puanları arasında anlamlı bir fark
bulunamamıştır. Mesleki kıdem değişkenine göre öğretmenlerin yaşam doyumu, mesleki doyum, duyusal
tükenme ve duyarsızlaşma puanları anlamlı düzeyde farklılaşmazken kişisel başarısızlık puan ortalamalarına
göre anlamlı düzeyde farklılaşma görülmüştür. Mesleği seçme nedenine göre duyarsızlaşma ve kişisel
başarısızlık puanına göre anlamlı derecede farklılık bulunmazken yaşam doyumu, mesleki doyum ve duyusal
tükenme puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Mesleği yapma nedeni değişkenine göre yaşam doyumu,
kişisel başarısızlık puanlarına göre anlamlı fark bulunamazken mesleki doyum, duyusal tükenme ve
duyarsızlaşma puanlarında anlamlı derecede fark bulunmuştur. Algılanan sosyoekonomik düzey değişkenine
göre mesleki doyum, duyusal tükenme, duyarsızlaşma, kişisel başarısızlık puanına göre anlamlı düzeyde fark
bulunamazken, yaşam doyumunda anlamlı fark bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Yaşam Doyumu, Mesleki Doyum, Mesleki Tükenmişlik
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FEN BİLİMLERİ DERS KİTAPLARINDA BULUNAN ANALOJİLERİN SINIFLANDIRILMASI
Doç. Dr. Dündar YENER

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi
Ramazan Ziya YAMAÇ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Fen kavramaları bilimsel düşünme, problem çözme ve yaratıcılığın gelişmesinde önemlidir. Fende hem somut
hem de soyut kavramlar karşımıza çıkmaktadır. Soyut kavramları öğrenci zihninde anlamlandıramadığı için bu
kavramların öğrenilmesi de zorlaşmaktadır. Bu durumda devreye öğretmenler girmekte ve bu kavramların
anlaşılmasını sağlamak amacıyla farklı yöntem ve teknikler kullanmaktadır.
Soyut kavramların somutlaştırılmasında analojiler, deneyler, dramalar ve modeller gibi tekniklerden
yararlanılmaktadır (Kaptan ve Arslan, 2002). Ayrıca bir bilginin ya da kavramın öğrenilmesinde yeni bilgilerin
eski bilgilerle ilişkilendirilmesinin başarısına bağlı olarak öğrenilen bilgi anlamlıdır (Kesercioğlu vd., 2004).
Analojiler, bilinenden bilinmeyene gitme yolu olarak düşünülebilir. Çünkü analojiler bir akıl yürütme biçimidir ve
akıl yürütme; iki durum arasındaki ilişki sonucunda bilinenden bilinmeyene ulaşmak şeklinde tanımlanabilir
(Demirci Güler, 2007). Bu açıdan bakıldığında analojilerle bilinen somut kavramlardan soyut kavramlara
ulaşılabilir.
Bu çalışmanın amacı 2015-2016 yılında devlet ve özel okullarda okutulmakta olan Fen Bilimleri ders
kitaplarındaki analojilerin Thiele ve Treagust (1994) tarafından yapılan analojik sınıflandırmaya göre
sınıflandırmak ve belirli soruları cevap aramaktır.
Bu çalışma betimsel bir araştırma olup tarama modeline göre yapılmıştır. Araştırılmak istenen durum ve
durumlar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin incelenmesini sağlayan doküman analizi tekniği uygun teknik
olarak belirlenmiştir. Çıkarılan analojilerin yüzdeleri bir tablo haline getirilmiş ve bu tablodan bulgular elde
edilmiştir.
Elde edilen bulgular incelendiğinde ders kitaplarında yer alan analojilerin yapısal, sözel, zenginlik durumu
açısından basit düzeyde olduğu ve analojilerde çoğunlukla kaynak ve hedef arasındaki sınırlandırmanın
verilmediği dikkat çekmiştir. Ayrıca kullanılan analojilerin çoğunlukla biyoloji alanında olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Fen Dersi Kitabı, Analoji, Fen Eğitimi
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TIRSI DIVANI’NDA RAKIB’E MIZAHI YAKLAŞIM/HUMOROUS APPROACH TO RIVAL IN TIRSI’S DIVAN

Tolga Öntürk
Divan şiirinin muhtevasını oluşturan unsurlar çeşitlidir. Yüzyıllar boyunca hemen her konuda şiir kaleme alınmış,
18. yüzyılda ise bu çeşitlilik artmış ve farklı yönelişler kendini göstermiştir. Bu yüzyılda gerek devletin
otoritesinin zayıflaması gerekse yeni arayışlar şairleri farklılığa yönlendirmiştir. Gelenek içinde hezliyat
başvurulan türlerden biri olmuştur. 18. yüzyılda farklılığa yönelen şairlerden biri olan İbrahim Tırsi, hezliyatı
geleneğin dışında ele almıştır. Bu gelenek dışı tavır, Tırsi’nin divanının tamamının mizah ve hezliyat üzerine bina
edilmesidir. Şiirlerinin tamamında farklı üslup ve muhtevayı benimseyen bu gelenek dışı tavır, Tırsi’nin rakibe
yaklaşımında da kendini gösterir. Divan edebiyatının vazgeçilmezi olan aşk üçgeninde her zaman kendine rol
bulan rakip, mütemadiyen aşıklar tarafından sevilmeyen, nefret edilen, vuslata mani olan bir tip olarak
karşımıza çıkar. Her şair, üslubunca ve istidadınca bu tipi hicveder, küçültür. İbrahim Tırsi de hezliyata adadığı
divanında rakib’i mizahi bir yaklaşımla muhtevaya dahil eder. Bu çalışmada, 18. yüzyıldaki farklı yönelişlere ve
divan şiiri geleneğinde şairlerin rakibe yaklaşımına kısaca değinilecek; Tırsi’nin rakib karşısındaki mizahi, alaycı
tavrı işlenecektir. Böylelikle, divan şiirinin vazgeçilmezlerinden biri haline gelen rakibin, Tırsi’deki hezliyat
perspektifinden nasıl ele alındığı üzerinde durulacaktır. Abstract: The elements constituting the contents of
Divan poetry vary. Throughout the centuries, poetries in almost all themes had been written while in 18th
century, this variety increased and different orientations distinguished themselves. In this century, both
weakening of state authority and new quests directed the poets to differentness. In tradition, hezliyat became
one of the types adopted. İbrahim Tırsi, one of the poets tending towards differentness in 18th century,
considered hezliyat out of tradition. This untraditional manner is the fact that whole of Tırsi’s divan was built
upon humour and hezliyat. This untraditional manner adopting a different style and content in whole of his
poetries also manifests itself in Tırsi’s approach to rival. The rival always finding a role for him in love triangle,
the indispensable element of Divan literature, appears before us all the time as a character who is not loved is
hated by lovers, obstructs ultimate union. Every poet satirizes, lowers this character to the extent of his style
and ability. İbrahim Tırsi includes the rival in content with a humorous approach in his divan dedicated to
hezliyat, as well. In this study, different orientations in 18th century and the approach of poets to rival in divan
poetry tradition will be briefly addressed; humorous, ironical manner of Tırsi against rival will be discussed.
Thus, how the rival, who became one of the indispensable elements of divan poetry, was approached from
hezliyat perspective of Tırsi will be emphasized.
Anahtar kelimeler: Tırsi, rakip, hezliyat, mizah, divan şiiri/Tırsi, rival, hezliyat, humor, divan poetry
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SABAHATTİN ALİ'NİN YENİ DÜNYA'SINDA TOPLUMCU TAVIR
M. Arif Erzen
Cumhuriyet dönemi Türk romancılığı ve öykücülüğünü şekillendiren ana temayüllerden biri de 1940’lı yıllardan
itibaren daha somut bir görünüme bürünen “toplumcu gerçekçilik” anlayışıdır. Bu yazın anlayışının güçlü
isimlerinden biri olan Sabahattin Ali, romanlar da kaleme almakla birlikte daha ziyade öyküleriyle iz bırakmış;
hatta gözlem gücü ve üslûbuyla çoğu kez modern Türk öykücülüğünün yol açıcı birkaç ismi arasında
gösterilmiştir. Buna karşın Sabahattin Ali’yi çok sayıdaki toplumcu gerçekçi Türk öykücüsünden ayıran
hususiyetlerin yeterince izah edilmediği söylenebilir. Bu eksiği gidermek ve Sabahattin Ali’nin toplumcu tavrıyla
sanat anlayışı arasındaki ilgiyi daha iyi kavramak noktasında yapılması gereken, onun öykülerini dikkatli bir gözle
değerlendirmektir. Yazarın sanatta olgunluk dönemine rastlayan 1943’te yayımladığı Yeni Dünya adlı kitabı,
onun öykücülükte yakaladığı çizgiyi iyi örnekleyen bir metinler toplamı sunmaktadır. Toplumsal meseleleri dil ve
anlatımdan ödün vermeksizin kurguya taşıdığı bu öykülerden hareketle yazarın aşk, ölüm gibi bireysel
denebilecek temalarla sosyal sorunları nasıl bir uyum içerisinde işlediği izlenebilmektedir. Bu çalışmada, yazarın
Yeni Dünya kitabındaki öyküler merkeze alınarak tematik bir okuma gerçekleştirilecek; Sabahattin Ali
öykücülüğünde toplumcu tavrın kurgu ve tematik örgü üzerindeki belirleyiciliği üzerinde durulacaktır.
Anahtar kelimeler: Cumhuriyet devri Türk öyküsü, toplumcu gerçekçilik, Sabahattin Ali, Yeni Dünya

DEVLET ADAMLARINA YAZILAN KASIDELERDE DUA BÖLÜMÜ
Ahmet Öntürk
Osmanlı’da daima devleti yönetenler, şair ve sanatçıları koruyup kollamışlardır. Devlet yöneticileri şairleri ve
sanatçıları koruyup desteklemelerinin yanı sıra kendileri de bizzat şairdir. Devleti yönetenlerin destek ve
korumaları birçok şair ve sanatçının yetişmesine vesile olmuş, şairlere ve sanatkârlara devletin her
mertebesinde kendilerini gösterebilme imkânı sunmuştur. Osmanlı devletinde, şair-hami (şair-patron) ilişkisi
önemli bir yer teşkil eder. Osmanlı kültür coğrafyasında hemen hemen her şair bir hami (patron) ihtiyacı
hissetmiştir. Şairler hamilerinin beğenisini kazanmak için genellikle kaside yazma yolunu seçmişlerdir. Kasideler
tür bakımından çeşitlilik arz etmekle birlikte, şairlerin divanlarının başında münacaat ve na’t gelmektedir.
Münacaat ve na’t türündeki kasidelerden sonra şairler kendileri için önemli olan şahıslar için kasideler
yazmışlardır. Bir hamiye (patrona) kaside sunmak, Osmanlı edebiyatında bir gelenektir. Şairler sadece
padişahlara değil sadrazamlara, şeyhülislamlara, defterdarlara, vezir-i a’zamlara, valilere vs. kasideler sunmuşlar
ve hangi mertebeden devlet adamına erimişlerse onun beğenisini kazanmaya çalışmışlardır. Bu çalışmada
devlet adamlarına sunulan kasidelerin dua bölümlerinde şairlerin hamilerine (patronlarına) nasıl dua ettiklerini,
dua ederken mertebe farkı gözetip gözetmediklerini ve kullandıkları üslubun değişip değişmediğini belirlemeye
çalışacağız.
Anahtar kelimeler: Kaside, dua bölümü, divan şiiri, patronaj
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8.SINIF İNGILIZCE DERSINDE BASAMAKLI ÖĞRETIM MODELININ ÖĞRENCILERIN BAŞARI VE TUTUMLARINA
OLAN ETKISININ İNCELENMESI
Tuncay Dilci
Onur Köksal
Mustafa Önder
Çalışmamız Konya İl merkezinde örneklem olarak seçilen bir grup öğrenci üzerinde yapılan alan araştırmasıdır.
Öğrencilere uygulanan anket ve testlerden elde edilen veriler analiz edilerek 8. Sınıf İngilizce dersinde
uygulanan Basamaklı Öğretim Modeli’nin öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır.
Araştırmamızın temel problemini test edebilmek için öğrencilere uygulanan anket ve testlerden elde edilen
verilerin analizi SPSS 22.0 sürümü ile yapılmış, frekans dağılımı, ortalama puanlar, ilişkisiz t- Testi, tek yönlü
varyans analizi (Anova) kullanılmıştır. Varyans analizinde aralarında anlamlı fark bulunan gurupların
belirlenmesi için LSD kullanılmıştır. Kritik p değeri 0,05 olarak alınmıştır. Ulaştığımız sonuçlar 8. Sınıf İngilizce
dersinde uygulanan Basamaklı Öğretim Modeli’nin öğrencilerin tutum ve davranışlarında etkili olduğunu ortaya
koymuştur. Çalışmamızdan elde edilen sonuçların öğrenci başarısına, alan uzmanlarına ve İngilizce
Öğretmenleri ile program geliştirme çabalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: İngilizce Dersi, Basamaklı Öğretim, Öğrenci Başarısı, 8.Sınıf

ÖĞRETMENLERIN TEKNOSTRES DÜZEYLERINI DÜŞÜRMEYE YÖNELIK ÇÖZÜM ÖNERILERİ
Doç. Dr. Ahmet Naci Çoklar
Yrd. Doç. Dr. Erkan Efilti
Yrd. Doç. Dr. Y. Levent ŞAHİN
Teknolojik gelişmeler, sağladığı kolaylıklar sayesinde her alanda etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Son yıllarda
eğitim alanında da özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri araçları yoğun bir şekilde eğitim sürecine entegre
edilmeye çalışılmaktadır. Bu süreçte liderlik ve kullanım şekline yön veren öğretmenler önemli rol oynamaktadır.
Özellikle son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çok sayıda proje (Temel Eğitim Projesi, Intel Gelecek için
Eğitim Projesi, MEB İnternete Erişim Projesi, ThinkQuest Eğitim Portalı, Yazarlık Yazılımları Projesi) yapılmıştır.
Nihai olarak gündemde olan FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesi ile de eğitim
sisteminin işleyişinde yoğun teknoloji kullanımı gerekliliğinden dolayı öğretmenlerden yoğun bir teknoloji
kullanımı beklenmektedir. Ancak bu beklenti öğretmenler açısından bazı olumsuzlukları da beraberinde
getirmektedir. Bunlardan biri de teknoloji kaynaklı stres yani teknostrestir. Teknostres teknoloji kullanımının bir
bedeli olarak tanımlanmaktadır. Bir başka tanımında ise; yeni teknolojilere sağlıklı bir şekilde başa
çıkamamaktan dolayı oluşan modern bir adaptasyon rahatsızlığı olarak tanımlanırken diğer bir tanımında ise
teknolojik cihazları kullanmakta çok sık veya sürekli bir başarısızlık durumunda oluşan panik ve stres, teknostres
olarak adlandırılmaktadır Kullanıcılar bilgisayarla çalıştıkları zaman adrenalin seviyeleri yükselirken, baş ağrısı,
kalp krizi, sindirim problemleri, sinirlilik, uykusuzluk, astım, kas gerilmesi, kalp hızı ve kan basıncının artması gibi
ve nadir durumlarda da diyabet ve kanser gibi belirtiler göstermektedirler. Araştırma kapsamında alan
uzmanlarından öğretmenlerin teknostreslerini çözmek için çözüm önerileri istenmiş, tüm boyutlar incelenerek
teknostres için özellikle belirli başlıkların ön plana çıktığı görülmüştür. Bu kapsamda nitel yöntemle desenlenen
araştırmaya uzman olarak PDR ve eğitim teknolojisi alanlarının her birinden 15 olmak üzere toplam 30
öğretmenden (12 kadın, 18 erkek) görüş alınmıştır. Uzmanlar, öğretmenlerin eğitilmesi veya bilinçlendirilmesi,
teknik destek hizmetinin sunulması, uygun ortamların sağlanması ile doğru teknoloji entegrasyon politikalarının
izlenmesi şeklinde öneriler getirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmenler, teknostres, FATİH projesi, teknoloji entegrasyonu.
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Relation Of The Nurses Of Internal Clinics With Level Of Burnout And Behavior Of Emotional Labor
Hem. Evre YILMAZ Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Konya
Selda ARSLAN Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Konya

The research; was performed descriptively and attitudinally in order to determine the behaviors of emotional
labor and the levels of burnout for nurses of internal clinics. The universe of study consisted of 193 nurses
working in internal clinics and study was completed with 180 nurses who meet the criteria of research. The
questionnaire form, emotional labor scale, and Maslach burnout scale were used for collecting the data. T-test,
single direction variance analysis, Pearson correlation analysis and Tukey HSD tests were used for analyzing the
data obtained.
The average age of nurses participated in study was 30,7±5,9 and % 80 of them were found as women, % 71,7
of them were as married and % 53,3 were as bachelor's degree. There was determined that the nurses
participated in the research got 22±6,7 points from the emotional exhaustion sub-dimension of Maslach
Burnout scale, 7,4 ±4,1 points from depersonalization sub-dimension and 20,9±5,2 points from personal
accomplishment sub-dimension. The relations were found between the situation of having a child and
depersonalization sub-dimension of sociodemographic attributes and educational background and personal
accomplishment sub-dimension (p<0, 05). The relations were found between working order and personal
accomplishment, the situation of re-electing the same occupation and the sub-dimension of emotional
exhaustion and depersonalization, the situation of being satisfied with the work and emotional exhaustion, the
sub-dimensions of depersonalization and personal accomplishment while the professional features and the
sub-dimensions of burnout scale were examined (p<0,05). There was found was a positive and poor relation
between superficial labor and personal accomplishment sub-dimensions of the emotional labor behaviors.
There was found a positive poor relation between in-depth behavior and emotional labor sub-dimensions and
burnout scale sub-dimensions.
In accordance with these results; there were found the facts that the burnout status of nurses was in mediumlevel and there was a positive relation between burnout level and emotional labor behaviors, but this relation
was on a weak level.
Anahtar Kelimeler: emotional labor; nurse; burnout
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