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BT001
MEB 2013 OKUL ÖNCESİ PROGRAMININ ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN
ANALİZİ
Dr. Banu ÖZKAN
Dr. Mehmet Nur TUĞLUK
Araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı 2013 Okul Öncesi Eğitim Programında yer
alan kazanım, gösterge, belirli gün ve haftaları çevre eğitimi açısından analiz etmektir.
Araştırmada içerik analizi yapılmıştır. Okul öncesi eğitim alanında çalışan 20 uzman çalışmaya
dahil edilerek, uzmanlara , kazanım, gösterge belirli gün ve haftalarla ilgili görüş formu
verilerek görüşleri alınmış daha sonra madde sayıları ve iç güvenirlik katsayıları incelenmiştir.
Ararştırmanın veri analizi devam etmektedir.
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BT004
İLKOKUL KURUM MÜDÜRLERİ BAKIŞ AÇISINDAN KAPSAYICI EĞİTİM
Yaşar DİLBER
18 Mart Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora Öğrencisi
MEB/Psikolojik Danışman/Bursa
Özet
Bu araştırma ile ilkokulda görev yapan okul müdürlerinin kapsayıcı eğitim konusundaki
bilgi düzeylerini, değerlendirme ve kurumlarındaki uygulamalarını ortaya koymak
amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasının kullanıldığı bu araştırmada,
veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla Bursa ili merkez iki ilçesinden ölçüt
örnekleme tekniği ile belirlenen ilkokullarda görev yapan 15 okul müdürü ile görüşmeler
yapılarak elde edilmiştir. Verilerin betimsel analizi sonucunda; kurum müdürlerinin kapsayıcı
eğitim konusunda farkındalıklarının kısa süre önce aldıkları hizmet içi eğitimden dolayı arttığı,
alınan hizmet içi eğitimi nitelikli olarak değerlendirdikleri, kurumlarındaki uygulamaların
MEB tarafından yürütülmesinin istendiği çalışmalar ile sınırlı kaldığı belirlenmiştir. Sonuç
olarak kurum müdürlerinin dezavantajlı öğrenciler konusunda bilgi düzeylerinin arttırılması,
kapsayıcı eğitim anlayışının yaygınlaştırılması ve bu amaçla kurumlarda yapılacak farklı
uygulamalar için eğitimin tüm paydaşları ile fikir alışverişlerinde bulunulması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İlkokul müdürleri, Kapsayıcı eğitim
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BT005
YÜNLÜ KUMAŞLARIN KONFOR ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Tümay Yulet NUR
Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi, Ocak 2018
Beymen Magazacılık
yulet.nur@hotmail.com

ÖZET
Günümüzde insanların tekstil malzemesinden beklentileri artarken dokuma
kumaşlardan beklenen konfor özellikleri de giderek artmaktadır. Konfor beklentileri giysilerde
tercih edilebilirliği önemli derecede etkileyen tamamlayıcı bir unsur olarak karşımıza
çıkmaktadır. Giysilerden beklenen konfor vücudun ısıl tepkilerine uyum göstermesi, ısı ve su
buharı transferini en iyi şekilde yapmasıdır. Giysi konforu, kullanıcı performansını etkileyen
parametrelerden biridir. Konfor sağlayan iş giysilerinin tasarımının ve üretiminin yapılabilmesi
için, giysinin kullanım alanları ve amacının bilinmesi, kullanıcı beklentilerinin dikkate
alınması, fonksiyonel ve estetik tasarım özelliklerini taşıması gereklidir.
Tekstil terbiyesinde kumaş kullanım özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla farklı tipte
yumuşatıcılar kullanılmaktadır. Bu çalışmada %100 yünlü dokuma kumaşın konfor
özelliklerini etkileyen parametreler belirlenerek ; yumuşatıcı tipi, yumuşatıcı konsantrasyonu
ve kurutma sıcaklığının yıkama öncesi ve yıkama sonrası hava geçirgenliği özelliklerine
etkileri incelenmiştir. Sonuçlar SPSS programı ile istatistiki olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dokuma, kumaş, konfor, terbiye,hava geçirgenliği.
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BT008
OKUL YÖNETİCİLERİNİN İNSİYATİF ALMA DÜZEYLERİNİN SOSYAL ZEKÂ
ÜZERİNE İNCELENMESİ

Gülşah ERMUTUŞ
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yüksek Lisans Öğrencisi
gulsahermutus34@gmail.com

Özet
Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin inisiyatif alma düzeyleri ile sosyal zeka arasındaki ilişkinin
incelenmesidir. Okul yöneticilerinin kıdem, yaş, cinsiyet, eğitim durumları, eğitim yönetimi ve liderlik ile ilgili
bilgileri, görev aldıkları pozisyonlar açısından farklılık gösterip göstermediğine, inisiyatif alma davranışları ve
sosyal zekâ düzeyleri arasındaki ilişkilerin önemini incelemektir.
Bu araştırmada yordayıcı ilişkisel tarama modeli, nicel araştırma anket yöntemi 5’li likert ölçek
özellikleri olan İnisiyatif Alma Ölçeği ve Tromso Sosyal Zeka Ölçeği (TSZÖ;Silvera ve ark. ,2001),araştırmacılar
tarafından hazırlanan veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Araştırmada inisiyatif alma ve sosyal zeka
kavramları kuramları ve bu konuda yapılan araştırmalar incelenmiş ve araştırılmıştır. Araştırma 2017-2018 eğitimöğretim yılında İstanbul ili Bayrampaşa ilçesinde 46 kamu okullarından ilkokul ortaokul ve lise kademelerinde
görev yapan 152 okul yöneticilerinin üzerinden gerçekleştirilmiştir. Okul yöneticilerinin inisiyatif alma
davranışları ve sosyal zeka düzeyleri arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir.
Araştırmanın bulguları, inisiyatif alma ve sosyal zeka arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. İnisiyatif
alma ve sosyal zekâ anket sonuçları incelendiğinde cinsiyet, eğitim durumu ile ilgili anlamlı bir fark
bulunmamaktadır. Bunun sonucu kadın ve erkek okul yöneticilerin eşit sayıda olmaması da bir etken
olabilmektedir.
Anahtar Kelime: Okul yöneticileri, inisiyatif alma, proaktif zekâ, çoklu zekâ, sosyal zekâ sosyal beceri,
sosyal farkındalık, IQ,EQ,SQ
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BT009
ÖĞRETMENLERİN ÖZ-ANLAYIŞLARI İLE MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Uzman Psikolojik Danışman Fatih ATLI
Erzin Halk Eğitim Merkezi
fatihatli01@gmail.com
Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ
Yıldız Teknik Üniversitesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı
edeniz@yildiz.edu.tr

ÖZET
Çalışmanın amacı; öğretmenlerin Öz-Anlayışları ile Mesleki Tükenmişlikleri
arasındaki ilişkinin yaş, cinsiyet, medeni durum, hizmet yılı ve okul türü değişkenlerine göre
incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini
ise 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Hatay ili Erzin, Dörtyol, Payas ve İskenderun
ilçelerinde görev yapan öğretmenler arasından tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 400
öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında İnce ve Şahin (2015) tarafından geliştirilen
“Mesleki Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci Formu (MTE-EF)’’ ile Deniz, Kesici ve Sümer
(2008) tarafından geliştirilen “Öz-Anlayış Ölçeği (ÖAÖ)’’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde
SPSS Windows 22 programından yararlanılarak analizler için “İndepented Samples T”, “One
Way Anova”, “Çoklu Regresyon Analizi”, “Pearson Moment Çarpım Korelasyon Analizi” ve
“Tukey” testleri kullanılmıştır. Elde edilen analiz bulgularına göre; tükenmişlik alt boyutları
olan duygusal tükenme ve duyarsızlaşma ile Öz-Anlayış arasında negatif ve istatistiksel olarak
anlamlı, diğer tükenmişlik alt boyutu olan kişisel başarı ile Öz-Anlayış arasında ise pozitif ve
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Ayrıca duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeyi
artarken Öz-Anlayış düzeyi azalmakta, kişisel başarı düzeyi artarken ise Öz-Anlayış düzeyi
artmaktadır. Bununla birlikte; duyarsızlaşma boyutu ortalaması erkek öğretmenlerde, kişisel
başarı boyut ortalaması ise kadın öğretmenlerde daha yüksektir. 25-29 yaş aralığındaki
öğretmenlerin duyarsızlaşma boyut ortalaması 30-34 yaş aralığındaki öğretmenlere göre daha
yüksektir. Ortaokulda görev yapan öğretmenlerin ilkokulda görev yapan öğretmenlere göre
duyarsızlaşma boyut ortalaması daha yüksektir. Bekar öğretmenlerin evli öğretmenlere göre
duyarsızlaşma ve duygusal tükenme boyut ortalaması daha yüksek iken evli öğretmenlerin de
bekar öğretmenlere göre Öz-Anlayış düzeyleri daha yüksektir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Tükenmişlik, Öz-Anlayış
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BT011
AİLƏ PSİXOLOGİYASI
Elnur Rüstəmov
Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu

elnur013@yahoo.com
Ailə psixologiyası, ailə münasibətlərini araşdıran, ailədə baş verən böhran dönəmlərini
və onların yaranma səbəblərini müəyyənləşdirən, daxili harmoniyanı qoruyub saxlayan, fərdipsixoloji konktekst daxilində xüsusi emosional və funksional vəzifələri tədqiq edən
psixologiyanın bir sahəsidir. Evlilik və ailə psixologiyası, 1960-1970-ci illərdən etibarən
psixoloqların əsas tədqiqat mövzusu olmuşdur. Ailələr, ilkin dönəmlərdə psixi xəstəliklərin
araşdırılması və təhsil prosesinə yönəlməmə baxımından tədqiq olunmuşdur. Daha sonrakı
dönəmlərdə isə ailə psixologiyasının tarixi keçmişi və təkamülü, gənclərin ailə qurmağa
hazırlılıq dərəcəsi, ailə həyatının mərhələləri, cütlüklər arasındakı münasibət, valideyn-övlad
münasibətləri, ailə və cəmiyyət arasındakı münasibət kimi məlumat mənbələri psixoloqların
diqqətini çəkməyə başladı.
Bu məqalədə, ailə psixologiyasının əsas mövzuları, ailədaxili münasibətlərin doğru bir
şəkildə formalaşmasına təsir göstərən amillər araşdırılmışdır. Son zamanlarda müşahidə olunan
ailədaxili problemlərin statistik nəticələrinə əsasən qeyd edə bilərik ki, ailə quran şəxslərdə
evliliklə bağlı psixoloji maarifləndirmə olmadığı üçün qarşılaşdıqları problemlər zamanı nələrə
diqqət edəcəkləri, problemi necə aradan qaldıracaqları ilə bağlı informasiyaya malik deyillər.
Bu səbəbdən də ailədaxili konfliktlərin sayı artır və arzuolunmaz nəticələrə yol açır.
Bu səbəblərdən dolayı məqalənin əsas məqsədi, ailə münasibətlərinin tənzimlənməsi,
daxili balansın təmin olunmasına yardım etməkdir.
Açar sözlər: ailə psixologiyası, evlilik, konfliktlər

TURKCESS 2019

6

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

BT013
ERGENLERDEKİ AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ(NOMOFOBİ) GENEL
ERTELEME VE OKULA BAĞLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
Abdullah MERT
Uşak Üniversitesi,
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
ABD Öğret. Üyesi
adbullahmert@gmail.com
Recep AYDINLI
Uşak Üniversitesi,
Rehberlik ve Psikolojik Danışman
recepayd199595@gmail.com
ÖZET:
Teknoloji çağındaki gelişmeler ile birlikte hayatımıza birçok alanda kolaylıklar
sağlandı. Akıllı telefonlar, günümüzde artık yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir (Adnan &
Gezgin, 2016). Bunlar insanlarla olan ilişkilerimizi kısıtlaması, işlerimizi aksatmamız ve
okuldaki başarımızın düşmesi gibi birçok alanda etkilemektedir. Yirmi birinci yüzyılın yeni
fobisi olarak nitelendirilen nomofobi, kişinin mobil cihaza erişemediği veya cep telefonu
üzerinde iletişim kopukluğu olduğunda yaşanılan korku olarak tanımlanmaktadır (King vd.,
2013: 141; Yıldırım ve Correia, 2015: 131). Mobil cihazlardan yoksunluk durumu, bağımlılık
oluşturan ve haz veren bir ortamdan ayrılma durumunu ifade etmektedir ve bu durumdan
yoksun kalmak bireylerde endişeye ve kaygıya yol açmaktadır (Bragazzi ve Puente, 2014).
Nomofobik bireylerin ayırt edici özellikleri olarak; sürekli sms veya çağrı olup olmadığını
kontrol etme, kapsama alanı dışı veya kullanımın kısıtlı olduğu yerlerde endişe ve gerginlik
duyma, telefonu 24 saat açık bırakma, yatağa akıllı telefon ile girme gibi davranışlar
sıralanmaktadır (Bragazzi ve Pente, 2014: 156-157). Nomofobinin ihtiyaç duyulmayan
zamanlarda aktif kullanılması sebebiyle bireyi psikolojik, davranışsal, zihinsel, fiziksel
boyutlarda etkilemektedir. Genel olarak erteleme olgusunun tanımında ve konuyla ilgili
kuramsal açıklamalarda uzmanların ortak bir görüşü bulunmamaktadır. Knaus (1998)
ertelemeyi, zamanında yapılması gereken bir işi geciktirme veya son zamana bırakma olarak
tanımlamıştır. Bunun yanında erteleme eğilimi gösteren bireylerin, ertelemenin altında olan
mekanizmaları tam anlamıyla anlamamalarıyla beraber, ertelediklerinin farkında oldukları yani
bilinçli olarak ertelediklerini belirtmektedir (Çakıcı,2003). Okul bağlılığı öğrencinin kendini
okula ait hissetmesi ve okulun amaçlarını benimsemesidir (Finn, Akt.Arastaman,1993). Okula
bağlılık sağlamak ile akademik başarı ve okula devamsızlık yapmama, yüksek akademik
beklentilere sahip olma gibi diğer eğitimsel sonuclar arasında olumlu bir ilişki vardır Finn ve
Rock, Akt Arastaman, 2009) gore okula bağlılığın bircok faydası vardır bunlardan biri; okula
karşı olumlu duyguları olan, okuldaki ceşitli etkinliklerde etkin olarak yer alan öğrencilerin
okulu bitirme ve bağımsız oğrenebilen bireyler olma şansları daha fazladır (Thomson, Akt.
Arastaman 2009).
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Bu araştırmanın amacı lise son sınıf ve üniversitede birinci sınıfta öğrenim gören
öğrencilerin mobil cihaz bağımlılığının okula bağlılık durumlarına ve genel erteleme üzerine
etkisinin incelenmesidir. Bu araştırmanın örneklemini, Uşak ilinin çeşitli ortaöğretim
okullarından 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 167 kız ve 133 erkek olmak
üzere 300 öğrenci oluşturmaktadır. Sınıf ortamında uygulanan bu ölçekler spss 17.0 paket
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın verileri, kişinin mobil cihaza ulaşamama
endişesini ölçmek Nomofobi Ölçeği (NBÖ), için kişinin birçok alanda gösterdiğimiz erteleme
davranışlarını saptamak amacıyla Genel Erteleme Ölçeği (GEÖ) ve Öğrencilerin okula bağlılık
seviyelerini saptamak amacıyla kullanılan Okula Bağlılık Ölçeği (OBÖ) kullanılmıştır.
Nomofobi öğrencilerin okula bağlılığı üzerinde etkisi var mıdır? Ve Nomofobinin öğrencilerin
genel erteleme eğilimi üzerinde etkisi var mıdır? sorularının cevabı aranmıştır. Öğrencilerin
mobil cihaz bağımlılığının yani nomofobinin okul bağlılığı ve genel erteleme durumlarına
ilişkin görüşlerinin, öğrencilerin cinsiyetine göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkisiz ttesti ile ailenin gelir durumuna göre farklılık gösterip göstermediğine tek yönlü ANOVA (Oneway ANOVA) istatistik teknikleri ile analiz edilmiştir. Alde edilen sonuçlar incelendiğinde,
Nomofobi ile okul bağlılığı arasında bir ilişki bulunamamış ancak nomofobi ile genel erteleme
arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Nomofobinin cinsiyete göre değiştiğini,
kadınların lehine anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Yani kadınlar erkeklere göre daha fazla
nomofobik eğilimler göstermektedirler.
Anahtar Sözcükler: Okula Bağlılık, Nomofobi, Genel Erteleme
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BT014
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DÜŞÜNME STİLLERİNİN EŞ SEÇİMİNE
ETKİSİ
Abdullah MERT
Uşak Üniversitesi,
Rehberlik ve Psikolojik ABD Öğret. Üyesi
adbullahmert@gmail.com
Abdullah IŞIKLAR
Bursa Teknik Üniversitesi,
Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi
abdullah.isiklar@btu.edu.tr
ÖZET
Eş seçimi; kişinin hayatına alacağı, yaşamını birleştireceği, evliliğe adım atacağı kişiyi
seçmesidir. Üniversite öğrencileri, üniversiteye geldikleri ilk yıllardan mezun olana kadar
sosyalleşmelerindeki farklılaşmayla birlikte eş seçimine dönük fikirlerinin de geliştiği bir
dönemden geçerler. Evliliği düşünen ve hayal eden bu gençlik, çevresindeki arkadaşlarından
aradığı kriterlere uygunluğuna göre- birisini kendisine eş adayı seçebilir. Karşılıklı ilişkilerin
ilerlemesiyle bu birliktelik genel olarak evlilik ile sonuçlanmaktadır (Bener, 2011). Güvenç’e
(2010) göre evlilik, sosyal, psikolojik, cinsel, ekonomik vb. boyutları bulunan, toplumsal
normlara göre onaylanmış bir bağın kurulması ve karı-koca arasındaki cinsel ilişkinin toplumsal
normlara uygun duruma getirilmesidir. Düşünme stilleri; bireylerin karşılaştıkları olaylara,
olgulara karşı sergiledikleri kendilerine ait kişisellik içeren yaklaşımlarıdır. Bilgi aktarımı,
kişilik gelişimi ve beden ve ruh sağlığını destekleme gibi görevlerinin yanı sıra; üst düzey
düşünme stratejilerinin geliştirilmesini de hedefleyen eğitim sisteminin en önemli kurumu olan
okulun temel işlevi insanın düşünme yetisini geliştirmek ve korumaktır (Vural & Kutlu, 2002).
Düşünme stili, kişisel tercih edilen düşünceyi kullanma şeklidir ve sahip olduğumuz zihinsel
ya da başka yeteneklerimizi kullanma biçimimizle ilişkilidir. Bireyler karşılaştıkları olaylarda
kendilerine ait düşünme stillerini kullanarak düşünürler. Bu zamanlarda da düşünme stilleri
kişiye yol gösterir. Bireylerin kullandıkları düşünme stilleri sürekli olarak olaylara, olgulara
göre değişim gösterebilir. Kişiler bir olaya karşı birden çok düşünme stiline sahip olabilir(
Sternberg (1997).
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin düşünme stillerinin eş seçimine etkisini
araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Uşak
Üniversitesi’nde öğrenimine devam eden 300 (193 kadın, 103 erkek) oluşturmaktadır.
Çalışmanın verileri, insanların bilgi islemede kullandıkları sezgisel-yaşantısal ve analitikrasyonel düşünme biçimlerinde gösterdikleri bireysel farklılıkları ölçmek amacıyla “Düşünme
Stilleri Ölçeği” (DSÖ) eş seçme stratejilerinin anlamak için “Eş Seçim Stratejileri Envanteri”
(EŞSE)kullanılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli uygulanmıştır. Araştırmanın analizi
WINDOWS SPSS 23.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Verileri analiz etmek için Faktör
analizi, güvenirlik analizi, T Testi, Korelasyon testleri uygulanmıştır. Verilerin analizinde,
verilerin türüne göre, korelasyon (r), t testi, F değerlerinin anlamlı olması durumunda farkın
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hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için Tukey Testi uygulanmıştır. Ayrıca ölçeklerin
uyarlanması açısından gerekli olan istatistiksel işlemler yapılmıştır. 1)Düşünme Stillerinin
Üniversite öğrencilerinin Eş Seçim Stratejilerine etkisi var mıdır? 2) Düşünme Stilleri
Üniversite öğrencilerinin Eş Seçim Stratejilerini etkiliyorsa, etkisi ne boyuttadır? Sorularının
cevabı aranmıştır. Yapmış olduğumuz analizde anlamlılık değeri 0,000<0,05 olduğundan
Kadın ve Erkek öğrencilerin eş seçiminde fiziksel özellik tercihleri arasında anlamlı farklılık
(0,000<0,05) olduğunu görüyoruz. Yapılan araştırmalar sonucunda Düşünme Stillerinin, Eş
Seçimine anlamlı etkisi bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin düşünme stillerinin çeşitli
bağımsız değişkenlere göre incelendiği bu araştırmada, eş seçimi stratejilerinin, düşünme
stillerinin cinsiyet, yaş, bölüm değişkenleri boyutunda farklılaştığı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, Eş Seçme Stratejileri, Düşünme Stilleri
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BT015
VAROLUŞSAL ENDİŞE, ÖLÜM KAYGISI, YAŞAMIN ANLAMI, YAŞAM
DOYUMU, POZİTİF/NEGATİF DUYGU DURUM VE DEPRESYON ARASINDAKİ
İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
Gözde Evram
Yakın Doğu Üniversitesi
gozde.evram@neu.edu.tr

ÖZET
Bu çalışmanın amacı bireylerin varoluşsal endişe, ölüm kaygısı, hayatın anlamı, yaşam
doyumu, pozitif ve negatif duygu durum ve depresyon düzeylerinin birbirleri ile ilişkili olup
olmadıklarının incelenmesidir.
Çalışmaya, sosyal medya ve çevrimiçi yollarla ulaşılan gönüllü 100 (77 kadın ve 23
erkek) birey katılmıştır. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Bruggen, Klooster,
Westerhof, Kleine, Bohlmeijer ve Glas (2017) tarafından geliştirilmiş Türkçe’ye uyarlaması
Ümmet, Ekşi, Özkapu ve Ekşi (2018) tarafından yapılmış Varoluşsal Endişe Ölçeği, ThorsonPowell (1992) tarafından geliştirilmiş Türkçeye uyarlaması Karaca ve Yıldız (2001) tarafından
yapılmış Ölüm Kaygısı Ölçeği, Steger, Frazier, Oishi ve Kaler (2006) tarafından geliştirilmiş
Türkçe’ye uyarlaması Akın ve Taş (2015) tarafından yapılmış Yaşamın Anlamı Ölçeği, Deiner,
Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilmiş Türkçe’ye uyarlaması Yetim (1993)
tarafından yapılmış Yaşam Doyumu Ölçeği, Watson, Clark ve Tellegen (1988) tarafından
geliştirilmiş Türkçe’ye uyarlaması Gençöz (2000) tarafından yapılmış Pozitif ve Negatif Duygu
Durum Ölçeği, Beck ve arkadaşları (1961) tarafından geliştirilmiş Türkçe’ye uyarlaması Hisli
(1989) tarafından yapılmış Beck Depresyon Envanteri kullanılmıştır.
Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 21.0 paket programı analiz edilmiştir.
Katılımcıların demografik özelliklerine göre dağılımı frekans ve yüzde analizi ile gösterilmiş
ve ölçek puanlarına ilişkin ortalamalar ve standart sapma değerlerini içeren betimleyici
istatistiksel analizler kullanılmıştır.
Katılımcıların ölçek puanları arasındaki korelasyonların incelenmesinde Spearman
korelasyon analizi kullanılmıştır. Ölüm kaygısı, yaşamın anlamı, yaşam doyumu, duygu durum
ve depresyon puanlarının Varoluşsal Endişe puanlarını yordama durumu doğrusal regresyon
analizi ile incelenmiştir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre ölüm kaygısı, negatif duygu durum ve
depresyon arttıkça, varoluşsal endişenin arttığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Varoluşsal Endişe, Ölüm Kaygısı, Yaşamın Anlamı, Yaşam
Doyumu, Pozitif ve Negatif Duygu Durum, Depresyon
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BT017
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTABININ YAZMA
STRATEJİLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehmet Fidan
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi
fidanm3838@gmail.com
ÖZET
Ana dili ve yabancı dil öğretimi olarak iki ana başlıkta sıralanan dil eğitimi, bireylerin
kendilerini ifade edebilmelerinde önemli konumda bulunur. Dil eğitimi formal, informal
süreçlerin etkisinde gelişir ve çok boyutlu bir yapıdadır. Bu durum bireylerin sosyal bir varlık
olmasından ve iletişim kurma ihtiyacından kaynaklanır. İletişim becerisi gelişmiş bireyler hem
kendilerine gönderilen iletileri doğru şekilde algılayabilmekte hem de kendilerini etkin bir
biçimde ifade edebilmektedirler. Çünkü dil eğitimleri bireylerin bilişsel ve duygusal yapılarını
etkilediği için onların idrak ve ifade kabiliyetlerini de şekillendirmektedir.
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi uzun bir tarihi geçmişe sahiptir. Özellikle Divanı Lugatit Türk’ün temelini oluşturduğu bu tarihi süreç günümüze değin etkisini devam
ettirmiştir. Günümüzde bu amaçla Türkiye’deki göçmen ailelerin çocuklarına ve Türkiye’deki
üniversitelerde eğitim görmek isteyen bireylere yönelik Türkçe öğretim programları
tasarlanmaktadır. Dilin bir kültür taşıyıcısı görevinde de olması, Türk kültürünün tanıtılması
açısından Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine eğitimcilerin özenle yaklaşmalarını
gerektirmektedir.
Bireylerin kendini ifade edebilmelerinin yollarından olan yazılı anlatım becerisi, dil
eğitim programlarının temelinde yer alır. Çünkü etkili bir yazma becerisi üst düzey bilişsel
becerilere sahip olmayı gerektirmektedir. Bu sebeple yazma etkinliklerinde kullanılan yöntem
ve tekniklerin tasarlanmasında üst düzey bilişsel becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Yazma etkinliklerinde bireylerden kullanmaları beklenen stratejiler kalıcı öğrenmeler ve
uygulama açısından önemli konumda bulunmaktadır.
Bu araştırmada Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan Yedi İklim Türkçe Ders
Kitabı setinde yer alan yazma etkinliklerinin yazma stratejileri yönünden değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Araştırmanın veri kaynağı Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan Yedi
İklim Türkçe A2 Seviyesi Ders Kitabı’dır. Araştırmada nitel yöntemlerden doküman analizi
kullanılmıştır. Yazma etkinlikleri yazı türleri ve yazma stratejileri açısından değerlendirilmiştir.
Genelde yazma etkinliklerinin kısa metinlerden oluşacak şekilde tasarlandığı görülmüştür.
Ayrıca kitapta, metin türleri açısından çeşitlilik oluşturulduğu da belirlenmiştir. Araştırma
sonucunda kitaptaki etkinliklerde güdümlü yazma, form oluşturma, farklı bir metinden
hareketle yazma, metin tamamlama gibi yazma stratejilerinin kullanıldığı tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türkçe Eğitimi, Dil Eğitimi
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BT020
ÖĞRETMENLERİN İNTİKAM EĞİLİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE
İNCELENMESİ
Burak Güner
MEB
burakguner55@gmail.com
Prof. Dr. Ercan Yılmaz
Necmettin Erbakan Üniversitesi
ercanyilmaz70@gmail.com
Öç yani diğer adıyla intikam olarak bilinen kavram bireyin, haksız yere yaşadığı
davranışlar sonucunda bireyin duygularından ortaya çıkan bireysel bir tepkidir. Öç kelimesi
TDK tarafından, “Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme
isteği ve işi, intikam” olarak tanımlanmıştır. İntikamdaki asıl amaç failin hak ettiği gerçek
durumu ortaya çıkarmak için gerekirse kötü kişilerle bile işbirliği yaparak, haksız yoldan elde
ettiklerini diğer bireye ödetme çabasıdır. Fakat intikam konusunda dikkate alınması gereken en
önemli düşüncenin adaleti sağlamaya yönelik olmasına rağmen bu adaletin kişisel olmasıdır.
Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin intikam eğilimlerinin cinsiyet, medeni durum, yaş,
branş, okul türü (ilkokul, ortaokul, lise) ve çalıştığı kurum türü (kamu ve özel) değişkenlerine
göre incelemektir.
Araştırmanın çalışma grubunu kamu ve özel okullarda çalışmakta olan 568 öğretmen
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Stuckkless ve Goranson (1992)
tarafından geliştirilen Satıcı, Can ve Akın (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanan İntikam
Ölçeği kullanılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin intikam eğilimleri cinsiyet ve branş
değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşma gösterirken, öğretmenlerin intikam
eğilimleri medeni durum, öğrenim durumu, yaş, okul türü ve çalıştığı kurum türü değişkenlerine
göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: intikam eğilimi, öğretmen, çalıştığı kurum türü, okul türü
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BT021
ÖĞRETMENLERİN DAMGALAMA EĞİLİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE
GÖRE İNCELENMESİ
Prof. Dr. Ercan Yılmaz
Necmettin Erbakan Üniversitesi
ercanyilmaz70@gmail.com
Burak Güner
MEB
burakguner55@gmail.com
Damgalama sözlük anlamıyla lekeleme olarak adlandırılırken günümüzde daha çok
“utanç ve rezillik” bireyin kişiliğini, konumunu lekeleme ve küçük düşürme anlamında
kullanıldığı söylenmektedir. TDK tarafından verilen tanımlamalarında ise, “Bir kimseye,
gerçeğe dayanmadan herhangi bir özellik veya nitelik yüklemek” ya da “Birine yüz kızartıcı bir
suç yüklemek” olarak ifade edilmektedir. Merriam- Webster Online sözlükte damgalama,
“kınama, uygun görmeme” olarak tanımlanmıştır. Başka bir tanımda ise damgalama, kişileri
etiketleme, belirli bir rutin içine sokma, ayrıştırma, kişilerde statü kaybı yaratma ve ayrımcılık,
dışlama olarak tanımlanmaktadır. Kısacası damgalama, bireyin ya da bireylerin kendilerine ait
niteliklerinden dolayı diğer kişi veya kişilerce toplumdan ötekileştirilme çabasıdır.
Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin damgalama eğilimlerinin cinsiyete, medeni
duruma, branşa, gelir durumuna, okul türüne (ilkokul, ortaokul, lise) ve eğitim durumuna göre
incelemektir.
Araştırmanın çalışma grubunu 568 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri
toplamak amacıyla Yaman ve Güngör tarafından geliştirilen Damgalama (Stigma) Ölçeği
kullanılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin damgalama eğilimleri cinsiyet, okul türü,
branş, öğrenim durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılaşma gözlenmiştir.
Öğretmenlerin damgalama eğilimleri medeni durum ve gelir durumu değişkenlerine göre ise
anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, damgalama eğilimi, okul türü, eğitim durumu, gelir
durumu

TURKCESS 2019

14

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

BT022
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN STEM TEMELLİ ETKİNLİKLERE YÖNELİK
GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ*
İbrahim Erdoğan
Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
i.erdogan@alparslan.edu.tr
Mustafa Sami Topçu
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
mstopcu@yildiz.edu.tr
Ayşe Çiftçi
Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
a.ciftci@alparslan.edu.tr
Gülşah Kuru
Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
g.kuru@alparslan.edu.tr

ÖZET
Türkçe açılımı Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik olan STEM eğitimi, günlük
hayattaki problemlere dayanan disiplinler arası uygulamalara yönelik bir yaklaşım
içermektedir. Dijitalleşen dünyada; problem çözen, eleştirel düşünen, sorgulayan ve üreten
kısaca 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip olan bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde STEM
eğitiminin erken yaşlarda kazandırılması ve öğrenme ortamlarında STEM uygulamalarının
etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ile bilimde ve teknolojide kalkınmanın sağlanacağı ve
çocuklarda 21. yy becerilerinin de gelişeceği düşünülmektedir. Dolayısıyla mevcut araştırmada
da STEM eğitiminin küçük yaşlardan itibaren uygulanmasının gerekliliğine önem verilmiş ve
ilkokul 4. sınıf öğrencileri ile STEM temelli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada,
ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi kapsamında yapılan STEM temelli etkinliklere
dair görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda 2018 yılında revize edilen fen
bilimleri dersi öğretim programında, “Aydınlatma ve Ses Teknolojileri” adlı ünitede yer alan
kazanımlara uygun STEM temelli etkinlikler, 6 hafta boyunca uygulanmıştır. Araştırmada nitel
araştırma yöntemi esas alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu daha önce STEM eğitimi
almamış olan ve araştırmaya katılma konusunda gönüllü olan, Muş ili merkezinde yer alan bir
ilkokulda öğrenim gören 28 öğrenci (13 kız, 15 erkek) oluşturmaktadır. Veriler, yarı
Bu çalışma, Muş Alparslan Üniversitesi BAP-18-EMF-4901-08 numaralı BAP projesi
kapsamında yazılmıştır.
*

TURKCESS 2019

15

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde, içerik analizi yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin olumlu ve olumsuz olmak üzere iki temelde görüş
geliştirdiği; çoğunluğunun (%93) bu uygulama sürecini olumlu bulduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Öğrencilerin olumlu görüşlerine yönelik olarak; STEM temelli etkinliklerin hayal güçlerini ve
el becerilerini geliştirdiği, öğrencilerin bu etkinlikleri eğlenceli bulduğu, STEM’ e yönelik
farkındalıklarının arttığı, çevreye olan duyarlılıklarının geliştiği, takım çalışmasından keyif
aldıkları, teknoloji ile ilgili farkındalıklarının arttığı ve problem çözme becerilerinin geliştiği
sonuçlarına ulaşılmıştır. Bununla birlikte öğrenciler, STEM temelli etkinliklerin sadece fen
bilimleri dersinde değil diğer derslerdeki başarılarının artmasına da katkıda bulunacağını
belirtmişlerdir. Olumsuz görüşlerine yönelik olarak ise, uygulamaları yaparken kullanılan
malzemelerin hayal ettikleri gibi olmadığından ve uygulama sürecinin uzun oluşundan
yakındıkları tespit edilmiştir. Bu araştırmanın öğrencilere küçük yaşlardan itibaren STEM
eğitiminin uygulanması açısından önem arz ettiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: STEM Eğitimi, İlkokul Öğrencileri, Fen Bilimleri Dersi
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BT031
TÜRKLERİN TARİH BOYUNCA KULLANDIKLARI ALFABELER
Aytan Namazova
İstanbul Kültür Üniversitesi
akush.namazova@gmail.com
Tarih boyunca Türklerin göçebe hayatı onların değişik kültürlere sahiplenmesine neden
olmuştur. Dedelerimiz yaşadığı savaşlar, güzergahlar onların çoğu zaman birlik sağlamasına
engel olmasının beraberinde zamanla aynı kökten olduklarını unutturup, karşı karşıya da
getirmiştir. Tarihimize göz önüne serecek yazılı belgelerimiz gurumuzdur diyerekten yola
çıkmak isterdim. Ama inceleyip ve irdelediğimizde sürekli güzel Türkçemize başkalarına
mahsus alfabelere ses uydurarak kendi dil kalıbımıza oturtmuşuz. Bugün dünyanın her tarafında
Türk milletinin izini göre biliyoruz ki, bunun temelinin eski zamanlardan geldiği yazılı
belgelerde doğruluğunu buluyor. Böyle ki, değişik yerlere mesken salan ecdadımız aynı
zamanlarda farklı coğrafyalarda farklı alfabe kullanarak bizi zengin tarihe sahiplendirmişler.
Doğrudur, aynı millete mensup olmamıza rağmen farklı lehçelere aitliğimiz ve alfabemiz
bizleri bizden ayırmak için tırnak arası komşularımıza malzeme olmuştur. Zengin kültürümüz
bizleri biz eden varlığımızdır, bu nedenle de yirmi birinci yüzyıl kardeşlik yılı olacaktır diye
umut edelim ve nihayet Türk devletlerinin ortak alfabe kullanımına geçiş sağlamalarına tüm
gücümüzle destek olarak çorbada tuzum olsun, tek elden ses çıkmaz diyerekten özümüze,
sözümüze, dilimize, alfabemize sahip çıkalım. Sovyetler Birliği’nde vaktiyle mevcut olmuş
Türk devletlerine uygulanan farklı alfabenin bugün yarattığı olumsuzluklar daima aydınlar
tarafından dile getiriliyor. Hala da bu yolda ortak çözüme ulaşmayan Türk Devleti vardır. İşin
siyasi taraflarını dışladığımızda çözüme ulaşmayın kolaylığını fark etmek kaçınılmazdır.
Makalemizde Türk halklarının bugünümüze kadar kullandıkları alfabelerden
bahsetmiş olacağız. Runik alfabesinden başlayan bu yolculuk Latin alfabesinde son durağını
bulmuş oluyor. İslam’dan önce mevcut olan Göktürk alfabemiz, İslam’ı kabul ettikten sonra
yani onuncu yüzyılda Karahanlı devletinin mevcut olduğu zaman veya başka bahisle desek
Talas savaşında Araplarla beraber olup Çinlilere karşı birleştiğimiz dönem bizim tarihimize
Arap alfabesinin benimsenmesiyle damga vurmuştur. Bununla yetinmeyerek daha 11 alfabe de
bizlere tarih boyunca eşlik etmiştir. Bu makalemizde 13 alfabenin sadece 8 tanesinden
bahsedeceğimiz için aşağıdaki gibi listeyi göstere biliriz:
1.Göktürk Alfabesi; 38 harften oluşan bu alfabe Kutluk devletinde kullanılmıştır.
2.Uygur Alfabesi; 22 harften oluşan bu alfabeyi Uygur Devleti kullanmıştır.
3.Orhun Alfabesi; Uygur alfabesi adıyla Orta Asya’da yaşayan Türkler tarafından
kullanılmıştır.
4.Soğd Alfabesi; Uygur Türkleri tarafından kullanılmıştır.
5.İbrani Alfabesi; Hazar Türkleri tarafından kullanılmıştır.
6.Arap Alfabesi; Karahanlılar, Gazneniler, Tolunoğulları, İhşitler, Selçuklular,
Osmanlılar tarafından kullanılmıştır.
7.Kiril Alfabesi; Sovyet Birliğine dahil olan Türk Devletleri tarafından kullanılmıştır
ve hala da Kırgızistan Devleti kullanıyordu.
8.Latin Alfabesi; Türkiye Cumhuriyetiyle beraber Sovyet Döneminin yıkımından sonra
özgürlüğüne kavuşan tüm Türk devletleri kullanıyor.
Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası, Alfabe, Sovyetler Birliği
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BT032
TÜRKÇE FELSEFE:DÜNYADAKİ FELSEFEYE TÜRKÇE NASIL SUNULABİLİR?
Dr. Öğr. Üyesi Engin Yurt
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Felsefe Bölümü
enginyurt@sdu.edu.tr

Bir zamanlar Türkiye’deki felsefenin meselesi Türkçenin felsefeye uygun bir dil olup
olmadığı, Türkçe felsefenin yapılabilir olup olmadığı, Türkçe felsefenin diğer dillerdeki
felsefelere oranla ne denli yetkin olabileceği idi. Artık Türkiyedeki felsefenin meselesi böyle
şeyler değil. Bu tartışmalar çok geride kaldı. Türkçe, felsefe için felsefeyi önemseyen herhangi
başka bir dil kadar güzel bir dil artık. Ancak mesele sadece Türkçenin felsefeye layık olduğunu
mu göstermekti yoksa dünyadaki felsefenin gidişatına -spesifik olarak 21. yüzyıl felsefesininyön vermek gibi bir derdi de var mı Türkçe felsefenin? Dünyadaki felsefe tartışmalarında
Türkçenin hatrı sayılır bir yeri olmasını sağlamak elbette oldukça güç. Birçok etmen var bunun
olmasını zorlaştıran. Batı felsefesinde baskın olan ikisi ölü beş dilin (Grekçe, Latince, Almanca,
Fransızca, İngilizce) yarattığı gelenek hâlâ mevcudiyetini koruyor. Ama bir taraftan da oldukça
kolay olabilir aslında bu. Globalizm, multikültürel yapılar, kozmopolitizm gibi öğeler
felsefenin dünya dillerine yaklaşımını kökensel olarak değiştirdi. Felsefe iki bin beşyüz yıllık
tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar dünya dillerine açık bir durumda şu an. Böyle bir
dönem Türkçenin felsefe için ne kadar verimli bir diyar olabileceğinin felsefeye gösterilmesi
için olabildiğince uygun gözükmektedir. Türkçeyi dünyadaki felsefeye tanıtmak ve ona asla
sarsılamayacak bir yer edindirmek. Felsefe tarihini şekillendirmek elbette felsefe tarihinin bu
basamağındaki, tabiri caizse sıradaki “o” fikri ve düşünmeyi bulmaktan geçer. Ancak felsefe
sadece bundan ibaret değildir. Felsefe aynı zamanda bir turizmdir. Bu yüzden Türkçenin dünya
felsefesindekini yerini alması kendine ne kadar ve ne türden ilgi çekebildiği ile doğrudan
ilişkilidir. Eğer amaç bu ise, bu amaca yönelik burada getirilen öneri Türkçenin etimolojisinin
felsefe dünyası için ne denli zengin anlam bağlantıları ile dolu olduğunun gösterilmesi ile
başlanmasına yöneliktir. Felsefe tarihinde özellikle 19.yüzyıl ile başlayan dönemde ortaya
çıkan düşünce akımlarında aslında Türkçenin sözcük dağarcığında sadece kelime ve terim
bazında bile ne denli felsefi bağlantıların etimolojik olarak kurulabileceği sözcüklerin olduğunu
göstermek gerekir. Bu çalışmada örnek teşkil etmesi açısından bazı düşünce akımları için
oldukça uygun ve ilgi çekici olan bazı terim ve kelime örnekleri üzerinden bu öneri
desteklenmektedir. Bununla birlikte felsefenin gelecekteki evrelerinde Türkçenin aslında ne
kadar işlevsel bir yeri ve önemi olabileceği daha etraflıca ortaya koyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe, Etimoloji, Felsefe Dünyası
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BT034
AKADEMİK STRES VE AKADEMİK GÜDÜLENME ARASINDA OKUL
TÜKENMİŞLİĞİNİN ARACI ROLÜNÜN İNCELENMESİ
Sümeyye ULAŞ
Atatürk Üni./ sumeyyeulas89@gmail.com

Doç. Dr. İsmail SEÇER
Atatürk Üni./ İsmail.secer@atauni.edu.tr

Giriş: Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinde akademik stres ve akademik
güdülenme arasında okul tükenmişliğinin aracı rolünü incelemektir. Akademik stres ve okul
tükenmişliği son yıllarda öğrencileri çok yönlü olarak etkileyen problemler arasında önemli bir
yer tutmaktadır.
Yöntem: Bu araştırma ilişkisel tarama türünde bir betimsel çalışmadır. İlişkisel tarama
araştırmaları bir değişken veya değişkenlerde meydana gelen değişimin ilişkili olduğu
düşünülen diğer değişkenlerde herhangi bir değişime yol açıp açmadığını belirlemeye yönelik
araştırmalar olarak tanımlanabilir. Araştırma sürecinde akademik stres, okul tükenmişliği ve
akademik güdülenme arasındaki yordayıcı ve aracılık ilişkileri örtük değişkenler ile yapısal
eşitlik modeli kullanılarak incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu şehir merkezinde bulunan
ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler ile yürütülmüştür. Araştırmanın
yaklaşık olarak hedef evren değerinin 20,000 olduğu hesaplanmış ve % 99 güven aralığında
643 kişiye ulaşılması gerektiği hesaplanmıştır. Bu kapsamda araştırma sürecinde küme
örnekleme ve uygun örnekleme yöntemleri kullanılarak 690 kişiye ulaşılmış ve ölçekler
uygulanmıştır. Araştırmada fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi, meslek liseleri
olarak okullar ayrı kümelere ayrılmış ve örneklem seçim işlemi uygulanmıştır. Araştırmanın
çalışma grubu 360 erkek ve 330 kız öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama sürecinde eğitim
stres ölçeği, okul tükenmişlik ölçeği ve akademik güdülenme ölçeği kullanılmıştır. Veri analizi
sürecinde kayıp veri, uç değer ve normallik analizleri yapılarak parametrik koşullar incelenmiş
ve veri setinin YEM analizi için gerekli olan koşulları sağladığı belirlenmiştir. Araştırma
sorularına yanıt aramak için korelasyon analizi ve örtük değişkenli yapısal eşitlik modeli
kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmadan elde edilen bulgular akademik stres ile akademik güdülenme
arasında negatif yönlü ve okul tükenmişliği ile ise pozitif yönlü ilişkiye sahip olduğu
belirlenmiştir. Yapısal eşitlik analizleri ise akademik stresin akademik güdülenme üzerinde
yordayıcı bir etkiye sahip olmadığını buna karşın okul tükenmişliği değişkeninin modele
eklenmesiyle birlikte akademik stresin akademik güdülenmeyi dolaylı olarak etkilediği ve okul
tükenmişliğinin bu iki değişken arasında tam aracı bir role sahip olduğu belirlenmiştir.
Tartışma ve Öneriler: Öğrencilerin yoğun okul temposu, sınavlar ve gelecek kaygıları
üzerinde belirgin bir etkiye sahip olan güdülenmişlik düzeyleri üzerinde akademik stres ve okul
tükenmişliğinin yordayıcı etkilerinin belirlenmiş olması ve okul tükenmişliğinin akademik
strese aracılık ettiğinin belirlenmiş olmasının bu yönde gerçekleştirilecek olan önleyici ve
koruyucu çalışmalara yönelik olarak önemlki bir bilgi kaynağı sunduğu değerlendirilmektedir.
Özellikle güdülenmeyi artırmaya yönelik müdahale çalışmalarında okul tükenmişliğinin
rolünün göz önünde bulundurulmasının daha etkili ve gerçekçi sonuçlar alınmasını sağlayacağı
değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Okul tükenmişliği, güdülenme, aracılık ilişkisi, yapısal eşitlik
modeli
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BT035
LOGİSTİK SİSTEMDƏ İNGİLİS DİLİNİN YERİ VƏ ROLU
b.m.Solmaz Ağazəki qızı Abidi
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)
e.mail: abidi.solmaz@mail.ru
tel: (+99470) 200 24 49
Xülasə
Məqalədə dünya iqtisadiyyatının qloballaşmasını nəzərə almaqla ingilis dilinin
logistik sistemdə nəzəri və praktiki rolu göstərilmişdir. Tədqiqat beynəlxalq loqistlərin ingilis
dilinin əsas ünsiyyət vasitəsi kimi götürülməsi və onun özünəməxsus xüsusiyyətlərinin
vurgulanmasına imkan verir. Müqayisə iqtisadi və statistik təhlil metodları məqalənin
metodologiyasını təşkil edir.
Açar sözlər: logistika, xarici dil, əməliyyat menecment, işgüzar ünsiyyət.
THE ROLE AND PLACE OF THE ENGLISH LANGUAGE IN THE LOGISTICS
SYSTEM
Abstract
The purpose of this article is to reveal the key theoretical and practical issues of the role
English in the logistics system, taking into account the ongoing global transformations of the
world economy. The research allowed to spesify the main issues associated with English as the
primary means of communication of international logistics operators. The methodologicalbasis
of this article are comparative, economic and statistical analysis methods.
Key words: logistics, foreign language, operational management, business
communication.
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BT036
SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMDE UYUM SORUNLARI: BAŞLICA
SEBEPLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Doç.Dr. Özgür Sarı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü
Haydarpaşa Kampüsü, Üsküdar, İstanbul, ozgur.sari@sbu.edu.tr
ÖZET
Türkiye son yıllarda kitlesel bir göç dalgasına maruz kalmış ve en fazla Suriyeliye ev
sahipliği yapan ülke konumuna gelmiştir. Önceleri misafir gözüyle bakılan Suriyelilerin
zamanla Türkiye’de iş kurdukları, ev aldıkları, evlenip aile kurdukları ve dahası binlerce
Suriyeli çocuğun Türkiye’de doğduğuna tanık olunmuştur. Bu durum artık Suriyelilerin uzunca
bir süre Türkiye’de yaşayacakları ve Türk toplumunun bir parçası olacakları gerçeğini gün
yüzüne çıkarmıştır. Bu durum, Suriyelilerin uyum sorunlarının tartışılmasına ve uyuma yönelik
ekin politikaların belirlenmesi ihtiyacına yol açmıştır. Uyum sorunlarının en önemlisi ise eğitim
alanındaki uyumdur. Gelecek kuşakların şimdiden eğitilmesi ve ileride Türk topluma uyumlu
bireyler haline gelmesi eğitimdeki uyum politikaları ile mümkün olacaktır. Bu çalışmada
Suriyeli öğrencilerin eğitim alanındaki başlıca uyum sorunlarının neler olduğu ve sebepleri
tespit edilmeye çalışılmış ve öneriler getirilmiştir. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, Şanlıurfa,
Gaziantep, Adana ve Hatay’da Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü, ilköğretim düzeyinde altı
devlet okulu örneklem kapsamına alınmıştır. Her okulun birer idareci ile her okuldan onar
öğretmen olmak üzere toplamda altı idareci ve altmış öğretmene altı açık uçlu sorudan oluşan
mülakat soruları sorulmuştur. Sonuç olarak tespit edilen sorunlar beş grupta toplanmıştır.
Bunlar, idarecilerden, öğretmenlerden, akran gruplarından, velilerden ve diğer sebeplerden
kaynaklanan uyum sorunları şeklindedir. Sonucunda getirilen çözüm önerileri ise dile yönelik,
ekonomik, velilere yönelik, kamuoyuna yönelik, personele yönelik, pedagojik ve teknik açıdan
olmak üzere yedi grupta çözüm önerileri getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Göçmen, Uyum, Eğitim Politikaları
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BT037
TÜRKÇE, TÜRK DİLİ EDEBİYATI VE YABANCI DİL EĞİTİMİ ÇERÇEVESİNDE
MİLLİ EĞİTİM ŞURALARINDA ALINAN KARARLARIN İNCELENMESİ:
DOKÜMAN ANALİZİ
Şehri Nur Kayıhan
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Kayihan_nur@hotmail.com
Dr. Sevilay Yıldız
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
sevilayyildiz@ibu.edu.tr
ÖZET
1939 yılından günümüze kadar 19 kez toplanan Milli eğitim Şuralarında eğitim
sistemimiz değişik yönleriyle ele alınmış, ülkemizde yaşanan sorunlar tartışılmış, bu sorunlara
yönelik öneriler dile getirilerek sorunların çözümüne yönelik kararlar alınmıştır. Bu
araştırmada eğitim sistemimizin yıllardır süregelen problemlerinden biri olan yabancı dil
eğitimi ve bunun yanı sıra “Türkçe, Türk dili ve edebiyatı eğitimi” açısından şuralarda alınan
kararlar, dile getirilen görüşler tanımlanmaya ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma nitel
araştırma niteliğindedir ve doküman incelemesi (analizi) yöntemi kullanılmıştır. Araştırma
sonucuna göre; altıncı Milli Eğitim Şurası’na kadar toplanan şuralarda yabancı dil eğitimi ile
ilgili olarak herhangi bir karar alınmamıştır ve altıncı Milli Eğitim Şurası’nda yabancı dil
kavramından ilk kez söz edilmiştir. Dokuzuncu Milli Eğitim Şurası’nda, kur sisteminden söz
edilmiş, On ikinci Şura’da konu kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. On yedinci Şura’da AB tam
üyelik sürecinde yabancı dil eğitiminin önem kazanması ile proje ve etkinliklerle yaşam boyu
öğrenmeye teşvik sağlanması yönünde kararlar alınmıştır. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı
yönünde alınan kararlarda ise Türkçe öğretiminin şura gündemlerinde iki alt başlıkla ikinci ve
on ikinci şuraların gündemlerinde yer aldığı, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimine şura
gündemlerinde yer verilmediği, aynı kapsamda şura görüşmeleri ve şura kararları
incelendiğinde sadece dokuz şurada bu konulara yer verildiği gözlemlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Milli Eğitim Şuraları, Yabancı Dil, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı
eğitimi
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BT038
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK SPORUNUN GELİŞİMİNE BİR KAYNAK:
HALKEVLERİ SPOR ŞUBELERİ (1932-1951)
Doç. Dr. Mustafa Kaya
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi
Öğretmenliği Bölümü, Tokat (e-posta: efe588@hotmail.com)
Doç. Dr. İsmet Türkmen
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü,
Tokat (e-posta: iturkmentug@gmail.com)
ÖZET
Türkiye’de Cumhuriyet rejiminin değerlerini ve kazanımlarını, özellikle nüfusun yoğun
olduğu kırsalda halka yayma amacıyla kurulan halkevleri, dönemin kültür kurumları arasında
önemli bir yere sahip olmuştur. Cumhuriyet tarihimizin ilk dönemlerinde halkevleri, Atatürk
ilke ve inkılâplarını geniş halk kitlelerine anlatmak ve benimsetmek; halkı her açıdan
aydınlatmak ve halkın modernleşme sürecine uyum sağlamasını kolaylaştırmak gayesiyle
hareket etmiştir. İlk olarak 19 Şubat 1932’de 14 il merkezinde açılan halkevleri kısa sürede
bütün bir ülke geneline yayılmış, kapatıldıkları 1951 yılında sayıları 478’e ulaştırılmıştır.
Dokuz çalışma şubesiyle sosyal ve kültürel hayata ilişkin birçok alanda faaliyetler
yürütmüş olan halkevleri, özellikle spor alanında başarılı çalışmalara da katkılar sağlamıştır.
Spor şubeleri, toplumsal yaşamı daha sağlıklı kılmak ve milli bilince haiz nesilleri yetiştirmek
gayesiyle hareket etmiştir. Bu şubelerin faaliyetlerinde, başta ata sporları olmak üzere, batılı
tarzda modern olarak tabir edilen sporların da temelleri atılmıştır. Şubelerin temel
hassasiyetleri, sporun profesyonel olarak yapılan bireysel bir olgudan öte, birlik şuuru
oluşturmak için yapılan kolektif bir eylem olduğu yönündedir.
Çalışmanın hazırlanması sırasında, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı
kataloglarında yer alan belgelerden istifade edilmiştir. Ayrıca TBMM kayıtlarından, dönemin
süreli yayınlarından, telif ve tetkik eserlerden de yararlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Halkevleri, milli kimlik, spor şubesi.
Abstract
People’s Houses played a pioneering role, among other cultural institutions, in the aim
of spreading the values and achievements of Republican regime to the masses, in formative
years of Turkish Republic. The main purposes of People’s Houses, one of the most important
institutions of cultural and public education, were to explain Atatürk’s principles and reforms
to the masses and to make them adopt, to illuminate peoplein every aspect and to facilitate the
adaptation of modernization process to people. First opened on February 19th, 1932in 14
provinces, community centers spread through the whole country for a short time and the number
of community centers has reached to 478 in 1951 during which they have been closed down.
People’s Houses with nine branches in all areas related to social and cultural life,
Community Centers has particularly carried out successful work in the field of sports. The idea
that sport has a vital role in raising better generations, making the communal living healthier
and in instilment of national consciousness was dominant during single-party regime.
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Considering the conditions of the period, it is observed that the sports which we call ancestor
sport had long lost its significance and foundations were laid for tendency towards the sports
described as Western-style and modern. Consequently, we see that beyond modern sport is an
individual phenomenon that is done professionally, it is a collective action performed in order
to create a unity consciousness.
During the preparation of the study, the Presidency of State Archives of Proceedings of
the documents has been used in the catalog. The Parliament also records of the period of the
term of publication has benefited from the copyright and laboratory work.
Key words: People’s Houses, National identity, sports branch.
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BT042
ÖĞRENCİLER AÇISINDAN TABLETLERİN EĞİTSEL AMAÇLI
KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
Mahmut ÇALIŞKAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi
mahmut.caliskan9442@gmail.com
Dr.Öğr.Üyesi Şemseddin GÜNDÜZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi
semsedding@gmail.com
Doç.Dr. Ahmet Naci ÇOKLAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi
ahmetcoklar@hotmail.com
Bu çalışmada öğrenciler açısından tabletlerin eğitsel kullanılabilirlikleri incelenmiştir.
Tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmada 500 kişilik çalışma gurubu kullanılmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak tablet kullanılabilirlik anketi kullanılmıştır. Anket genel
kullanılabilirlik ve eğitsel kullanılabilirlik olarak iki alt boyuttan oluşmaktadır. Anketin
hazırlanmasında ve değerlendirmesinde rasgele seçişmiş uzmanlar yer almıştır. Anket soruları,
tablet bilgisayarlar ve eğitimde teknoloji konularında literatör taraması yapılarak hazırlanmış
hazırlama aşamasında uzman görüşlerinden yararlanılmıştır. Ayrıca hazırlanan sorular tekrar
uzman görüşüne sunularak değerlendirilmiş dönüt ve düzeltmeler ile son şeklini almıştır.
Öğrenciler açısından tabletlerin eğitsel kullanılabilirliklerinin cinsiyet faktörüne göre
incelediğinde genel kullanılabilirlik açısından farklılık bulunur iken eğitsel kullanılabilirlik
açısında farklılık istatistiki açıdan anlamlı olmadığı gözlenmiştir. Öğrenciler açısından
tabletlerin eğitsel kullanılabilirliklerinin okul türü faktörüne göre incelediğinde genel ve eğitsel
kullanılabilirlik alt boyutları açısından farklılıklar tespit edilmiştir. Öğrenciler açısından
tabletlerin eğitsel kullanılabilirliklerinin aylık ortalama gelir faktörüne göre incelediğinde genel
ve eğitsel kullanılabilirlik alt boyutları açısından farklılıklar istatistiki açıdan anlamlı olmadığı
gözlemlenmiştir. Ayrıca bir diğer faktör olan günlük internet kullanımı da incelendiğinde ise
genel kullanılabilirlik açısından farklılık bulunur iken eğitsel kullanılabilirlik açısında farklılık
istatistiki açıdan anlamlı olmadığı gözlenmiştir. Araştırmanın sonucu olarak öğrencilerin
tabletin eğitsel amaçlı kullanılabilirliğinin katılımı konusunda genel ortalamanın çok katılım
şeklimde olduğu tespit edilmiş öğrencilerin bu konuda tablet ile eğitimin öğrenciler açısından
pozitif yönlerinin ağırlığına değinilmiştir. Araştırma sonuçları incelenmiş bu sonuçlar
doğrultunda tartışma yapılmış ve uygulamaya dönük öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tabletlerin eğitsel kullanılabilirliği,
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BT043
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZGÜVENLERİ İLE TEKNOLOJİ KULLANIMLARI
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Ahmet Naci ÇOKLAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi
ahmetcoklar@hotmail.com
Mahmut ÇALIŞKAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi
mahmut.caliskan9442@gmail.com
ÖZET
Bu çalışmada öğretmen adayların özgüvenleri ile teknoloji kullanımları arasındaki ilişki
incelenmiştir. Tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmada 345 kişilik çalışma gurubu
kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öz güven düzeylerini belirlemek için Akın
(Akın, 2007;) tarafından geliştirilen “Öz Güven Ölçeği” ile öğretmen adaylarının teknoloji
tutumlarını belirlemek için Şad ve Nalçacı (Şad ve Nalçacı,2015;) tarafından geliştirilen
“Öğretmen Adayları için Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Yeterlilik Algısı Ölçeği”
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının özgüven ve BİT yeterlilik
algılarının cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde istatistiki açıdan anlamlı farklılık olmadığı
görülmüştür. Öğretmen adaylarının özgüven ve BİT yeterlilik algılarının aylık ortalama gelir
değişkeni açısından incelendiğinde ise özgüven açısından farklılaştığı fakat BİT yeterlilik
açısından anlamlı farklılığın bulunmadığı gözlenmiştir. Araştırma bulgularına göre öğretmen
adaylarının özgüven düzeyleri ve BİT yeterlilik algıları arasında olumlu ve pozitif yönlü bir
ilişki tespit edilmiştir. Özgüveni yüksek öğretmen adaylarının BİT kullanım yeterlilik
algılarının yüksek olduğu ve daha emin ve kendilerine güvenen, teknolojik sistemleri daha
kolay kullandıkları, BİT kullanımını daha kolay öğrendikleri sonucuna varılmıştır. Araştırma
sonuçları incelenmiş bu sonuçlar doğrultunda tartışma yapılmış ve uygulamaya dönük öneriler
getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Özgüven, BİT yeterlik algısı, Öğretmen adayları.
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BT045
ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN
FARKINDALIĞININ BELİRLENMESİ
Halil Bolat
Adana Bilim ve Sanat Merkezi
halil.bolat@hmail.com
Özge Mayda
Küçükçekmece Halk Eğitim Merkezi ve ASO
ozgemayda@hotmail.com
ÖZET
Üstün zekalı çocuklar Marland Raporu’nda genel zihinsel, özel akademik, yaratıcıüretken, liderlik, sanat veya psikomotor alanlardan en az birinde olağanüstü potansiyel yeteneğe
sahip olan veya bu alanlardan en az birinde olağanüstü başarı gösteren çocuklar olarak
tanımlanmaktadır. Bu çocukların tanılanması ve uygun bir eğitime tabi tutulması bir ülkenin
geleceğine yapacağı önemli yatırımlardan biridir. Bu nedenle öğretmenlerin üstün zekalı
öğrencilerin özelliklerinin farkında olmaları önem taşımaktadır. Bu araştırma öğretmenlerin
üstün yetenekli öğrencilerin özelliklerine yönelik farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama
aracı olarak 30 maddeden oluşan öğretmenlerin üstün yetenekli çocukların özelliklerine yönelik
farkındalık düzeylerini belirleme anketi kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde kişisel
bilgilere yönelik sorular, ikinci bölümünde ise beşli likert olarak hazırlanan maddeler yer
almaktadır. Araştırmanın evrenini İstanbul’da görev yapmakta olan 12’si branş, 88’i sınıf
öğretmeni olmak üzere toplam 100 öğretmen oluşturmaktadır. Anket formundan elde edilen
veriler betimsel istatistik yöntemleri ile analiz edilmiştir. Elde edilen veriler normal dağılım
gösterdiğinden t testi ve tek yönlü varyans analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen
sonuçlara göre öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencilerin özelliklerine yönelik farkındalığının
yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin cinsiyetleri, kıdemleri, mezun oldukları
fakülte türü, lisanüstü eğitim yapıp yapmadıkları ve üstün zekalı öğrenciler ile ilgili hizmetiçi
eğitim alıp almadıkları durumuna göre farkındalık düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı
belirlenmiştir. Bu çalışma anket kullanılarak yapılmış bir araştırmadır. Anket tekniği ile birlikte
farklı veri toplama teknikleri kullanılarak yeni çalışmalar yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: Üstün yetenekli öğrenci, üstün yeteneklilerin eğitimi, öğretmen
farkındalığı
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BT046
ERGENLER İÇİN DUYGU İFADESİ ÖLÇEĞİ UYARLAMA ÇALIŞMASI
Serhat Arslan
Sakarya Üniversitesi
serhatarslan@sakarya.edu.tr
İbrahim Yılmaz
Sakarya Üniversitesi
iyilmaz9@gmail.com
ÖZET
Bu araştırmanın amacı Susan Penza-Clyve ve Janice Zeman tarafından 2002 yılında
geliştirilen Çocuklar İçin Duygu İfadesi Ölçeğinin Türk kültürüne uygulamaktır. Araştırma 341
ergen üzerinde uygulanmıştır. 16 maddeden oluşan 2 boyutlu model doğrulayıcı faktör
analizinde uyumlu bulunmuştur. Ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemek amacıyla iç
tutarlılık, madde ve faktör analiz çalışmaları yürütülmüştür. Güvenilirlik analizleri sonucunda
ise ölçeğin tümü için Cronbach Alfa katsayısı .82 olarak bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analiz
sonuçları ölçeğin iki boyutlu modelinin Türk örneklemine uygun olduğu bulunmuştur
(x²=394.80, sd=104, p=0.00, RMSEA=.09, NFI=.81, NNFI=.82, CFI=.84, IFI=.84, AGFI=.83,
GFI=.87ve SRMR=.17).Çalışma sonucunda, ölçek Türkiye’deki öğrencilerin duygularını ifade
etmeyi ölçmede kullanılan bir araç olarak güvenilir ve geçerli bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Duygu,duygu ifadesi, ergenlik, güvenilirlik.
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BT051
KADIN PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN OKULLARDA KARŞILAŞTIKLARI
SORUNLAR
Nihan Arslan
FSM Vakıf Üniversitesi
narslan@fsm.edu.tr

ÖZET
Yapılan araştırmalarda kadın psikolojik danışmanların daha fazla tükenmişliğe maruz
kaldıkları ve erkek psikolojik danışmanlardan daha fazla rol karmaşası yaşadıkları tespit
edilmiştir. Çünkü kadın psikolojik danışmanlar sadece mesleki rolleri bağlamında değil, aynı
zamanda diğer yaşam rolleriyle de ilgilenmektedirler. Örneğin, arkadaşlık, aile bağları,
ebeveynlik, topluluk faaliyetleri ve akademik çabalar ile ilişki içinde olmak; çeşitli mesleki ve
kişisel rollerin etkili bir biçimde dengelenmesi, iş doyumu, yaşam doyumu; kadın psikolojik
danışmanların genel refah düzeylerinde belirgin bir rol oynayabilir. Psikolojik danışmanların
hangi durumlarda sorunlar yaşadığını belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada 20 psikolojik
danışman ile görüşülmüştür. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği
kullanılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında psikolojik danışmanlar erkek velilerin danışmaya
gelmediği ve çekingen davrandığı, erkek idarecilerle sorun yaşamadıkları, yaşlarının
öğrencilerin yaşına yakın olmasının bir avantaj olarak gördükleri, okulda yaşanılan
olumsuzlukları çocuklarına yada eşlerine yansıttıkları ile ilgili sonuçlar ortaya çıkmıştır.
Araştırmanın sonuçları literatür kapsamında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kadın psikolojik danışmanlar, nitel çalışma,okul.
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BT052
HAFİF DÜZEY ZİHİN ENGELLİ BİREYLERDE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE
RESİMLİ HECE YÖNTEMİNİN ETKİSİ
Sümeyra KAPSIZ
Trakya Üniversitesi
sumeyrakapsiz59@hotmail.com
Choulia Chatip İsmail
Trakya Üniversitesi
hatiphulya@gmail.com
Doç.Dr.İbrahim COŞKUN
Trakya Üniversitesi
ibrahimcoskun@trakya.edu.tr

ÖZET
Resimlerle okuma; yazma, okuma, dinleme ve konuşma becerisi gibi okuma yazma
eğitiminde yer alan temel becerilerden biridir. Çocuğa resimlerden ipucu vererek daha kolay
okuma yazma öğrenmesini sağlar. Okuma yazmada yaşanan en büyük güçlüğün yazmadan
ziyade okumada güçlük çekildiği bilinen bir gerçek olduğunu düşünürsek, bu çalışmanın amacı
okuma yazmada güçlük çeken hafif düzey zihin engelli bireylerin resimli hece yöntemi ile
okuma yazmayı öğrenmelerinde diğer öğretim yöntemlerine göre daha etkili öğrendiğini
belirlemektir. Araştırmanın yöntemi nitel araştırma desenin eylem çalışmasıdır. Araştırmanın
yeri Edirne İlinde bulunan özel bir okul olan Özel Arda Özilke Rehabilitasyon Merkezide
gerçekleşmiş olup, toplam 4 hafta olup haftanın Salı ve Perşembe günleri 2 seanstan (80 dk)
oluşmaktadır. Hafif düzey zihin engelli tanısı almış bir öğrenci olan G. ile oluşturmaktadır.
Verilerin toplanmasında çalışma sürecinin tamamı doküman ve görüntülü olarak video kaydı
yapılmıştır. Verilerin analizi nitel araştırma desenin doküman analiz yöntemi kullanılmıştır.
Video üzerinden bir özel eğitim öğretmeni ve bir okul öncesi öğretmeni tarafından analiz
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Resimlerle Okuma -Yazma, Zihin engelli birey, Resim hece eşleme
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BT055
SCHOOL CULTURE AS A PREDICTOR OF STUDENT LOYALTY: THE CASE OF
A UNIVERSITY IN TURKEY
Assist. Prof. Dr. Esra Tekel
Assist. Prof. Dr. Mithat Korumaz
Loyalty of the students can be crucial for the the universities in this age of competition
(Lam, Shankar, Erramilli & Murthy, 2004; Reichheld, 1996). Higher education is focus point
of the whole society because the results of its service effect all elements of the society (Helgesen
& Nesset, 2007; Martensen, Gronholdt, Eskildsen & Kristensen, 2000). Raising importance of
the student loyalty has pressured higher education institutions to interest with this issue
(Korumaz & Tekel, 2017). The purpose of this study is to whether school culture is a predictor
of student loyalty. Hence, this research is designed as a correlational design. In this study
multiple regression was used to discover whether and to what degree the sub-dimensions of the
school culture predict the student loyalty. The population of the study is 22.201 students who
continue to study in undergraduate program in a University in Western part of Turkey. The
sample of the study is 382 which is enough fort he university. Participants were defined by
stratified random sampling method. Two scales were used to data collection process. School
Culture Scale (Kantek, Baykal & Altuntaş, 2010) was used to measure students’ perception on
school culture. To measure participants’ loyalty perception Student Loyalty Scale (Helgesen
& Nesset, 2007) which was adapted to Turkish language by Korumaz and Tekel (2017) was
used. According to the results it can be said that students’ loyalty perceptions (25-75= low, 76125=medium, 126-175=high) and their school culture perceptions (0-50=low, 51100=medium, 101-150=high) are medium level. According to the test results, there are
significant relationship between two scales’ factors (p<.05, p<.01) except one relationship
between such as present/change factor of school culture and image of the university factor of
the student loyalty. According regression analysis, factors of school culture contributed 38% of
student loyalty (R=.620, R²=.385, F₍8-373₎=29.144, p<.05) which means that the remaining
62% variations in student loyalty are due to other variables outside the regression model.
According to results commitment, relationship between instructor-students and support
variables predict 38% of student loyalty. According to standardized coefficient beta, the best
predictor of student loyalty is relationship between instructor-students with a beta weight of
.311. Then commitment and support predict student loyalty with beta weight .243 and .152
respectively. The results of the study concluded that school culture is a significant variable for
students’ loyalty which new universities need to preserve their preferability.
References
Helgesen, Ø., & Nesset, W. (2007). Images, satisfaction and antecedents: Drivers of
student loyalty? A case study of a Norwegian university collage. Corporate Reputation Review,
10(1), 38-59.
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183-203, doi:10.23863/kalem.2017.80
Lam, S. Y., Shankar, V., Erramilli, M. K. & Murthy, B. (2004). Customer value,
satisfaction, loyalty, and switching costs: An illustration from a business-tobusiness service
context, Journal of the Academy of Marketing Science, 32(3), 293–311.

TURKCESS 2019

31

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

Martensen, A., Gronholdt, L., Eskildsen, J.K., & Kristensen, K. (2000). Measuring
student oriented quality in higher education: Application of ECSI method. Sinergie Rapporti di
Ricerca, 18(9), 371-383.
Reichheld, F. F. (1996). The Loyalty Effect: The Hidden Force Behind Growth, Profits,
and Lasting Value, Harvard Business School Press, Boston, MA, USA.

TURKCESS 2019

32

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

BT056
İLKOKUL VELİLERİNİN “DİJİTAL EBEVEYNLİK” KONUSUNDAKİ EĞİTİM
GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ
Fikret KONCA
Tepebaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezi /Eskişehir
fkonca@gmail.com
Mutlu CANTAŞ
Tepebaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezi /Eskişehir
mutlucantas@gmail.com
Özgür TANRIVERDİ
Tepebaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezi /Eskişehir
oozgur.dilek@gmail.com
Oğuz AKKAYA
Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi / İstanbul
oguzaybasakkaya@gmail.com
ÖZET
Giriş
Dijital teknolojilerdeki ilerlemeler ebeveynlerin, dijital teknolojilerin çocukları
tarafından kullanımına ilişkin de bazı görev ve sorumluluklar üstlenmelerini gerektirmektedir.
Ebeveynlerin çocukları ile dijital teknolojiler arasındaki ilişki ve etkileşimleri düzenleme bu
konuda onlara rehberlik etme ve model olma gibi yeni ebeveynlik görevleri “dijital ebeveynlik”
olarak tanımlanmaktadır.
Bu araştırmada dijital ebeveynlik kapsamındaki görevleri yerine getirme konusunda ne
düzeyde eğitim gereksinimleri olduğunun ve bu gereksinimlerin yaş ve eğitim düzeylerine göre
değişkenlik gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Araştırmada tarama modellerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada
veriler, kolay erişilebilen örneklem yoluyla belirlenen 664 ilkokul velisinden toplanmıştır.
Araştırmada kullanılan beşli likert tipi değerlendirme sistemine dayalı 29 maddelik “Dijital
Ebeveynlik Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme Anketi” araştırmacılar tarafından oluşturulmuş. Veri
toplama aracı geçerliği uzman görüşü alma yoluyla sağlanmıştır. Derecelendirme maddeleri
“Hiç ihtiyacım yok (1,00 – 1,79)”, “İhtiyacım yok” (1,80 – 2,59)”, “Orta düzeyde ihtiyacım
var” (2,60 – 3,39)”, “İhtiyacım var” (3,40 – 4,19)” ve “Çok ihtiyacım var” (4,20 – 5,00)”
seçeneklerinden oluşmaktadır. Veri toplama aracının güvenirliği Cronbach Alfa yöntemine
dayalı iç tutarlılık katsayısı ile belirlenmiştir. Anketin Cronbach Alfa değeri, .90’dır ve bu
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sonuç testin çok yüksek bir güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir. Araştırma kapsamında
kullanılan ankette yer alan soruların, frekans ve yüzdelik dağılımları bulunmuş ve
yorumlanmıştır. Hem ölçek toplam puanlarının hem de maddelerinin aritmetik ortalamaları
alınmış ve baz olarak alınan kriterlere göre yorumları yapılmıştır. Veri dağılımın çarpıklık
katsayısı üzerinden, çarpıklık indeksinin istatistiksel olarak manidarlığının test edildiği ‘Z testi’
ile normal dağılımdan manidar bir şekilde farklılaşmadığı belirlenmiştir. Sonrasında velilerin
hem yaşları hem de eğitim düzeyleri için toplam puanlarının farklılıklarını belirlemek üzere tek
yönlü varyans analizi(ANOVA) analizleri yapılmıştır.
Bulgular
İlkokul velilerinin dijital ebeveynlik konusunda orta düzeyde eğitim ihtiyaçlarının
bulunduğu belirlenmiştir. Velilerin yaş ve eğitim durumları ile Dijital ebeveynlik konusundaki
eğitim gereksinimleri arasında anlamlı bir fark bulunmadığı belirlenmiştir. (p>0.05). Dijital
ebeveynlik konusunda en çok ihtiyaç duyulan konular; aile medya planı oluşturma, bilinçli ve
besleyici teknoloji kullanımına rehberlik etme, sağlıklı olmayan dijital alışkanlıklar, siber
güvenlik sorunları konusunda yardım alma olarak belirlenmiştir.
Sonuç ve Öneriler
Dijital ebeveynlik konusunda ilkokul velilerinin eğitim gereksinimlerinin orta düzeyde
bulunmuştur. Bu bulgu dijital ebevenlik kavramının veliler için yeni bir kavram olması, bu
konuda farkındalık düzeylerinin sorgulanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Çalışma
sonuçları “dijital ebeveynlik” kavramını farklı düzeylerde tartışan araştırmalara gereksinim
olduğunu göstermektedir. Öte yandan saptanan dijital ebeveynlik gereksinimleri ile ilgili veli
eğitim programlarının geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: İlkokul, Dijital Ebeveynlik, Ebeveyn Eğitimi
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BT058
ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLİMLERİ SINIF ORTAMINA YÖNELİK
ALGILARI
İclal Alkan
İnönü Üniversitesi
iclal.alkan@inonu.edu.tr
Nevzat Bayri
İnönü Üniversitesi
nevzat.bayri@inonu.tr
ÖZET
Eğitim hayatımızda çok önemli bir yere sahip olan sınıf, öğrencilerin potansiyellerinin
farkına vararak geliştirdikleri, planlı ve programlı öğrenme yaşantılarını gerçekleştirdikleri
(Ceyhan ve Ceyhan, 2009), en önemli öğrenme ortamı olarak nitelendirilmektedir (Wilson,
1995). Bu çalışmanın amacı, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının, ortaokul Fen Bilimleri dersinin
etkili öğretimi için uygun olabilecek sınıf ortamına ilişkin algılarını belirlemektir. Araştırmanın
katılımcılarını, 2018-2019 eğitim öğretim yılında, İnönü Üniversitesi Eğitim fakültesi Fen
Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim gören, üçüncü sınıf düzeyindeki toplam 54 (42
kadın, 12 erkek) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada betimsel araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Bu doğrultuda öğretmen adaylarının, ““etkili bir Fen Bilimleri eğitimi için
öğrencinin içinde bulunduğu sınıf ortamı…………...olmalıdır, çünkü……………….”
cümlesini tamamlamaları ve belirttikleri sınıf ortamında bulunmasını gerekli gördükleri araçgereçleri sıralamaları istenmiştir. Toplanan veriler, iki araştırmacı tarafından tema ve
kategorilere ayrılarak analiz edilmiştir. Araştırmacılar arasındaki ortalama güvenirlik katsayısı
%92 olarak hesaplanmıştır [Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş ayrılığı) x 100). Her bir
kategoriye ilişkin frekans ve yüzde değerleri raporlandırılmıştır. Araştırmadan elde edilen
sonuçlara göre öğretmen adayları, etkili Fen Bilimleri eğitimi için sınıf ortamını; öğrenme
materyali donanımları (f=34), fiziksel uygunluk (temizlik, genişlik, aydınlatma, ısı) (f=19),
laboratuvar donanımları (f=18), eğlenceli ortam (canlı duvar renkleri vs.) (f= 6), teknolojik
donanımlar (f=4), bireysel farklılıklara uygunluk (f=4), disiplinli, uyumlu, iletişime elverişli
(f=3) ve amfi tarzı (f=2) gibi özellikler açısından uygun olması gerektiğini vurgulamışlardır.
Gerekçeler olarak ise, soyut Fen Bilimleri konularının etkili öğrenilmesi için; daha fazla duyu
organına hitap edilmesi gerektiği, öğrencinin aktif olarak sınıf içerisinde yer alması, deney
yapmaya elverişli ortamların sağlanması vurgulanmıştır. Öğretmen adaylarının “Sınıf
ortamında bulunması gereken araçlar nelerdir?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde,
görüşlerinin %56’sı laboratuvar malzemeleri, %18’i afiş, poster, pano, maket ve modeller,
%7’si akıllı tahta, %6,5’i mikroskop, %6’sı projeksiyon cihazı, %4’ü kara tahta, %4’ü dünya
küresi, %4’ü harita, %3,7’si basit elektrik devre elemanları, %2,8’i bilgisayar, %2,8’i klima,
%2,3’ü sıra, %1,8’i masa, %1,8’i ısıtma sistemi, %1,4’ü lavabo, %1,4 kitap, %1’i U sıra düzeni
ve dolap şeklinde dağılım göstermektedir. Ayrıca öğretmen adayları, internet bağlantısı,
mühendislik uygulamaları malzemeleri, simülasyonlar, hoparlör ve tebeşirinde sınıf ortamında
bulunması gerektiğini önermişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri, Sınıf Ortamı, Öğretmen Adayları
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BT060
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN KARAKTER EĞİTİMİ
UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
Prof Dr Yavuz ERİŞEN
Yıldız Teknik Üniversitesi
erisenyavuz@gmail.com
Naciye KAYA
Milli Eğitim Bakanlığı
naciyesaltikalp35@gmail.com
Nuray ERAN TÜREDİ
Milli Eğitim Bakanlığı
nurayeran@gmail.com

ÖZET
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Türk Milli Eğitim Sistemi ahlaki ve manevi değerleri
benimseyen; beden, zihin, ahlak, ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş
kişiliğe ve karaktere sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmede;
Türk Milli Eğitim Sisteminin ilk basamağı olan okul öncesi eğitim büyük önem taşımaktadır.
Okul öncesi eğitim döneminde çocuklar bir sonraki eğitim basamağına hazırlanırken; diğer
taraftan bu dönemde milli, manevi, ahlaki, insani değerleri öğrenir. Böylece ileriki yıllarda
kazanılacak karakter ve kişiliğin temeli bu dönemde atılır. Karakterleri sağlam bireylerin
yetişmesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleceğine olumlu katkılar sağlayacağı yadsınamaz
bir gerçektir. Burada ailelerin yanı sıra öğretmenlere büyük görev düşmektedir.
Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin karakter eğitimi
uygulamalarını incelemektir. Bu amaçla birlikte okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin karakter
eğitimini nasıl tanımladıkları; karakter eğitimine yönelik uygulamaları; karakter eğitiminde
karşılaştıkları sorunlar ve daha kaliteli bir karakter eğitimi için çözüm önerileri araştırmanın
temelini oluşturmaktadır. Araştırma durum çalışması olarak planlanmıştır. Veriler
araştırmacılar tarafından oluşturulan görüşme formu ile 30 okul öncesi eğitimi öğretmeniyle
bire bir görüşülerek toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile iki araştırmacı
tarafından analiz edilmiş olup; oluşan kategoriler uzman desteği ile sınıflanmıştır.
Araştırmaya katılan okul öncesi eğitimi öğretmenleri programın esnek yönünden
faydalanarak karakter eğitimi etkinliklerine yer verdiklerini,mevcut okul öncesi eğitim
programının karakter eğitimi bağlamında zayıf kaldığını dile getirmiştir. Karakter eğitimine
yönelik yaşanılan sorunlar da ailelerin okul ile ortak hareket etmediği,çocukların gelişim
özellikleri,öğretmenlerin soyut kavramları somutlaştırmada güçlük çektiği şeklinde
vurgulanmıştır.Bulgular ışığında okul öncesi eğitim programında karakter eğitimine daha fazla
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yer verilmesi,ailelere karakter eğitimine yönelik eğitimler planlanması,okul öncesi eğitim
öğretmenlerine karakter eğitimine yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmesi önerilerimiz
arasında yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: okul öncesi eğitim,karakter eğitimi,
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BT061
EĞİTİM POLİTİKASI KAVRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ
METAFORİK ALGILARI
Dr. Öğr. Üyesi Sevilay YILDIZ1
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim
Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı
sevilayyildiz@ibu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Sibel İNCİ
Kocaeli Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü
sibel.inci@kocaeli.edu.tr
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin eğitim politikası
kavramı ile ilgili görüşlerinin metaforlar aracılığı ile incelenmesidir. Araştırmanın çalışma
grubunu 2018 - 2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Bolu Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören son sınıf öğrencileri (n=203) oluşturmaktadır.
Araştırmanın yapıldığı tarihlerde okulda olmayan, veri toplama aracını tam ve doğru olarak
doldurmayan ya da eksik dolduranlar elendikten sonra 203 veri toplama aracı analiz edilmiştir.
Araştırmanın çalışma kapsamında 203 öğretmen adayı konuya ilişkin görüş belirtmiştir.
Araştırmada kullanılan yarı yapılandırılmış metafor formu iki bölümden oluşmuştur. Yarı
yapılandırılmış metafor formunun birinci bölümünde, öğretmen adaylarının kişisel bilgilerine
yönelik 2 soru (cinsiyet ve anabilim dalı) yer almıştır. Formun ikinci bölümünde de öğretmen
adaylarının eğitim politikası kavramına ilişkin algılarını ortaya çıkarmak için “Eğitim
politikası………… benzer; çünkü ………” cümlesi yer almıştır. Ulaşılan verilerin analizinde
içerik analizi kullanılarak öğretmen adaylarının geliştirdikleri metaforlar dört aşamada
(Kodlama ve ayıklama, örnek metafor belirleme, kategori geliştirme, geçerlik ve güvenirliği
sağlama) analiz edilmiştir. Araştırma verilerinin analiz süreci devam etmektedir.
Anahtar sözcükler: Öğretmen Adayları, Politika, Eğitim Politikası, Metafor
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BT062
TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARININ ÖĞRETMENLER AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ: POLATLI ÖRNEĞİ
Dündar Yener
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi A.B.D.
dndryener@gmail.com
Ebru Balcı
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Polatlı/ Ankara
ebru.balci6@gmail.com

ÖZET
TÜBİTAK ile MEB arasında 2012 yılında imzalanan “Eğitimde İşbirliği Protokolü”
kapsamında “Ortaokul ve liselerde bilim kültürünün geliştirilebilmesi, bilim ve teknoloji
konularında farkındalık oluşturulması ve bilim kültürünün tabana yayılması amacıyla
“TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı” açılmıştır. Okullarda gerçekleştirilen
bu çalışmalar ile bilim fuarlarının önemi artmıştır. Bu durum öğretmenlerin, bilim fuarlarına
yönelik algılarını, tutumlarını, görüşlerini incelemek amacıyla çalışmaların yapılmasını gerekli
kılmaktadır. Bu sebeple çalışmada farklı kategorileri içeren, tüm kitlelere hitap eden ve
TÜBİTAK-MEB işbirliğine dayanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programına
düzenleyici olarak katılan öğretmenlerin bilim fuarları hakkındaki görüşlerini incelemek
amaçlanmıştır.
Çalışma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması olarak gerçekleştirilmiştir.
İncelenen durum veya olgular hakkında yazılı materyallerin incelenmesini kapsayan doküman
incelemesi tekniği çalışmanın veri analiz tekniğini oluşturmaktadır. Verilerin toplanması
amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu çalışma 2016-2017 yılında
Polatlı ilçe merkezinde bulunan ve kendi bünyesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı
gerçekleştiren 10 adet ortaokul ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın katılımcıları bilim
fuarlarında proje yürütücüsü veya danışmanı olarak görev alan 35’i kadın 25’i erkek olmak 60
öğretmenden oluşmaktadır.
Verilerin analizi sonucunda şu bulgulara ulaşılmıştır. Öğretmenlerin bilim fuarlarına
katılma sebeplerinin başında “kendi deneyimlerini diğer insanlarla paylaşmak” ve “bilinçli
öğrenci yetiştirmek” gelmektedir. Bununla birlikte öğretmenler, bilim fuarlarına
özgeçmişlerine faydalı olacağını belirtmişlerdir. Katılımcılar fuarda yer alacak projeleri
seçerken “geçmiş çalışmalardan” yararlandıklarını ifade etmişlerdir. Bu durumu fuarda görev
alacak “öğrencilerin yapmış oldukları çalışmalar” takip etmektedir. Katılımcılar bilim
fuarlarında yer alacak öğrencileri seçerken, öncelikle “öğrencilerin gönüllü olmasına”,
“fuarlara yönelik ilgisinin olmasına”, “akademik başarılarına” ve daha önce “bilim fuarlarına
katılıp katılmadıklarına” dikkat ettiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca bilim fuarlarının “faydalı
bir etkinlik olmasını”, “bilimsel çalışmaya yönlendirmesini” ve “öğrencilerde bilgi artışı
sağlamasını” fuarların olumlu yönü olarak belirlenmiştir. Buna karşın “proje bütçesinin yetersiz
olmasını”, “raporlama işinin zor olmasını” ve “yoğun çalışma gerektirmesini” olumsuz yön
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olarak ifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcıların az bir kısmı bilim fuarı düzenlemenin idare
tarafından istendiğini ve zorunlu tutulduğunu ifade etmişlerdir.
Bu bulgulara göre öğretmenlerin bilinçli öğrenci yetiştirme isteğinin güncellenen fen
bilimleri öğretim programında yer alan “tüm bireylerin fen okuryazarı olarak yetiştirilmesi”
amacı ile aynı amaca yönelik olduğu ifade edilebilir. Çünkü hem fen bilimleri öğretim
programında yer alan hem de bilim fuarlarının amaçları arasında yer alan “öğrencilerin bilimsel
süreç becerilerini kullanabilmeleri” fen okuryazarı bireylerin özellikleri arasındadır. Fen
okuryazarı bireyler günlük hayatta problemlere nasıl yaklaşmasını bilen bireyleridir. Ayrıca
bilim fuarlarının öğretmenlerin özgeçmişlerinde olumlu örnek olmasına öğretmenlerin
BİLSEM’lere başvuru yaparken ek puan almaları örnek olarak gösterilebilir. Öğretmenlerin
sergilenecek projeleri seçerken geçmiş çalışmalardan yararlanmaları ortaya konulan projelerin
birbirleri ile benzer çalışmalar olduğu şeklinde ifade edilebilir. Bununla birlikte katılımcıların
çok az bir kısmının “akademik çalışmalardan yararlanması” belirli bir öğrenme sürecinden
geçen öğretmenlerin araştırma yöntemlerini bilmedikleri ya da kullanamadıkları şeklinde
yorumlanabilir. Bilim fuarlarına katılacak öğrencilerin seçilirken gönüllü olması ve akademik
başarılarının yüksek olması sınıfta farklı becerilere sahip öğrencilerin fark edilmesine engel
oluşturabilir. Katılımcılar fuarların olumlu yönleri ile ilgili birbirlerine yakın ifadeler
kullanmışlardır. Proje bütçesinin yetersiz olması, yoğun bir çalışma gerektirmesi üzerine
raporlaştırmanın zor olması öğretmenler tarafından bir yük gibi algılanmasına sebep
olmaktadır. Ayrıca idare tarafından zorunlu tutulma durumu bu çalışma açısından az bir oran
gibi görülse bile ülke genelinde yapılan bilim fuarları dikkate alındığında küçümsenmeyecek
orandır.
Anahtar Kelimeler: TÜBİTAK 4006, Bilim Fuarları, Öğretmen Görüşleri, Durum
Çalışması, Polatlı Örneği.
ASSESMENT OF TUBITAK 4006 SCIENCE FAIRS IN TERM OF TEACHERS:
POLATLI SAMPLE
ABSTRACT
Within the scope of the Cooperation Protocol in Education signed among TUBITAK
and Ministry of National Education (MNE) was began on development of science culture,
creating awareness about science and technology and spread of science culture to the people.
The importance of science fairs has increased with these studies in schools. This situation
requires the studies for science fairs in order to examine teachers’ perceptions, attitudes,
opinions. Therefore, it is aimed to examine the opinions of the teachers who participate in
TUBITAK 4006 Science Fairs Support Program, which has different categories that appeal to
all audiences and based on TUBITAK-MNE cooperation as organizers of science fairs.
The study was conducted as a case study from qualitative research designs. Document
analysis technique that including examination of written materials about the examined facts or
facts is the data analysis technique of the study. The semi-structured interview form was used
to collect data. This study was carried out with 10 secondary schools which carried out
TUBITAK 4006 Science Fair in its own located in Polatlı district center in 2016-2017.
Participants of study consists of 60 teachers (35 females and 25 males) that they are project
coordinator or advisor.
The analysis of the data reached the following findings. One of the reasons why teachers
participate in science fairs is to share their experiences with other people and educate conscious
students. Besides this, teachers stated that science fairs would be useful for their curriculum
vitae. Participants stated that they used previous studies when choosing projects to take part in
the fair. This situation is followed by the studies of the students. Participants stated that they
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pay attention when choosing to take part in fairs, firstly “students volunteering”, “having
interest in fairs”, “academic achievements” and “whether they participated in science fairs
before”. Also it determined that science fairs should be useful activity, directing scientific
studies and provide information increase in students as a positive aspect of fairs. On the other
hand, they stated that the project budget was insufficient, the reporting work was diffucult and
the need for intensive work was negative. In addition, a small part of the participants stated that
the regulation of science fair was requested by the administration and it was obligatory.
According to these findings, it can imply the teachers' willingness to train conscious
students is aimed at the same purpose with the aim of training all individuals in the updated
science curriculum as a science literate. Because science students are able to use scientific
process skills, included in the science curriculum and between the aims of science fairs, are
among the characteristics of science literate individuals. Science literate individuals are the
person who know how to approach problems in daily life. In addition, the fact that science fairs
have a positive contribution to teachers' CVs and teachers have received additional points when
applying to BILSEMs. It can be stated that the projects that teachers have taken advantage of
previous studies while selecting projects to be exhibited are similar studies. However, the fact
that only a small number of participants benefit from academic studies can be interpreted as the
fact that teachers who have passed through a certain learning process do not know or use
research methods. Students who will participate in science fairs while volunteering and having
high academic achievements can prevent the discernment of students with different skills in the
classroom. The participants used similar expressions about the positive aspects of the fairs. As
the project budget is insufficient, it is difficult to report on the need for intensive work and it is
perceived as a burden by teachers. Moreover, the state of being obliged by the administration
can be seen as a small rate in terms of this study, even though the nationwide science fairs are
not to be underestimated.
Keywords: TUBITAK 4006, Science Fairs, Teachers’ Opinion, Case Study, Polatlı
Sample.
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BT064
TÜRK İLKÖĞRETİM SİSTEMİNDE ANADİLİ TÜRKÇE OLMAYAN
ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ
Nesibe Akıntuğ
Uluslararası Final Üniversitesi
nesibe.akintug@final.edu.tr
ÖZET
Türkiye’de ilköğretimde eğitim gören ancak anadili Türkçe olmayan öğrencilerin
yalnızca belli bölgelerde olmadığı, büyük şehirlerdeki okullarda da anadili Türkçe olmayan
öğrencilerin varlığı ve sayılarının artmakta olduğu bilinmektedir (Sarı, 2002). Bu çalışmanın
amacı, Türkiye’de anadili Türkçe olmayan ilköğretim öğrencilerinin eğitimine ilişikin
çalışmaları, Amerika’da ve Kanada’da anadili İngilizce olmayan öğrencilerin eğitimine ilişkin
çalışmalarla karşılaştırarak, Türkiye için çözüm önerileri ortaya koymaktır. Türkiye’de yapılan
çalışmaların çoğunluğu, anadili Türkçe olmayan öğrencilerin öğretmenlerinin görüşlerine
başvurarak yürütülmüştür (Sarı, 2002; Oflazoğlu Saban & Yiğit 2011; Aslan, Arslantaş &
Aslan 2015; Kırmızı, Özcan & Şencan 2016; Gözüküçük & Kıran, 2018). Sözü geçen
çalışmalar, sınıfında ana dili Türkçe olmayan öğrencilerin bulunduğu öğretmenlerin, eğitim
vermede karşılaştıkları sorunları belirlemek amacıyla yapılmıştır. Öğretmenlerin ortya koymuş
olduğu sorunlar doğrultusunda, çözüm önerilerini de yine öğretmenler ortaya koymaktadırlar.
Bu önerilerin ortak noktası: Anadili Türkçe olmayan öğrencilere önce Türkçe öğretilmesi, sonra
ders içeriklerinin öğretilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Amerika’da ve Kanada’da örgün
eğitim sisteminde eğitim alan ve anadili İngilizce olmayan öğrencileri konu alan çalışmaların
bazıları da aynı öneriyi sunmakta, ancak ikinci dil öğreniminin devam etmesi ve aynı zamanda
alan derslerinin öğrencinin anadilinde öğretilmesini de savunmaktadır (Cummins 1981, 1984,
1986, 1994; Collier (1987, 1989). Diğer yandan dil öğretiminin alan dersi içerikleyle
birleştirilmesini öneren çalışmalar da dikkat çekmektedir (Mohan 1979, 1986; DeAvila &
Duncan1984; Cohen, DeAvila & Intill 1981; Genesee 1987). Dil öğretiminin alan dersi
içerikleyle birleştirilmesini öneren çalışmalara, yalnızca anadili İngilizce olmayan öğrencileri
değil, anadili İngilizce olan öğrencilerin etkili öğrenme stratejileriyle birleştiren çalışmalar
(Abraham & Vann 1987; Chamot, Küpper & Impink-Hernandez 1988; O’Malley, Chamot &
Küpper 1989; Vann & Abraham 1990) da dikkat çekmektedir. Öğrencilerin etkili öğrenme
stratejileri ışığında dil öğretiminin alan dersi içerikleyle birleştirilmesi önerisini başlangıç
noktası alarak yapılan deneysel çalışmalar sonucunda CALLA öğrenme modeli ortya
konmuştur (Chamot & O’Maley, 1996). Kidd ve Marquardson’un (1997) ortaya koymuş
olduğu Foresee yaklaşımı ise CALLA öğrenme modeline, öğretmenlere yardımcı olmak
amacıyla eklenen ders teknikleri ile dikkat çekmektedir. Söz konusu çalışmalar, anadili
İngilizce olmayan ve olan öğrencilerin öğrenme işlemini inceleyerek, bu iki grubu ayırmadan,
aynı sınıf ve sistemde daha fazla yarar sağlayabilecek tümleştirici öğretim modelleri geliştirmek
amacıyla yapılmıştır. Sonuç olarak, bu çalışma, ders içerikleri, dil ve öğrenme stratejilerinin
entegre edilmesini sağlayan ve öğretmen rehberliği içeren bir yaklaşım olan Foresee
yaklaşımının, Türkiye’de ilköğretim sınıflarında anadili ve müfredat dili aynı olmayan
öğrencilerin eğitiminde göz önünde bulundurulmasını önermektedir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenci-eğitim dili farklılığı, Türkçe öğretimi-ders içeriği,
öğrenme stratejileri, tümleme, Foresee Yöntemi.
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BT065
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGILARI İLE OKULA
BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZGENEL
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul
mustafa.ozgenel@izu.edu.tr
Harun CEYLAN
Tenzile Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul
harunceylan38@gmail.com
ÖZET
Sınav kaygısı, bireyin eğitim hayatının bir bölümünde yaşadığı veya yaşamak zorunda
bırakıldığı olumsuz bir durumdur. Sınav kaygısının düzeyinin aşırı yüksek olması öğrencilerin
geleceklerinde derin izler bırakabilmekte ve istenmeyen durumlara neden olabilmektedir. Bu
nedenle öğrencilerin yaşadığı kaygı düzeyleri, okula bağlılıkları ile ilişkili olabilir. Bu
araştırmada, ortaokul öğrencilerinin sınav kaygı düzeyleri ile öğrencilerin okula bağlılıkları
arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma modeli olarak ilişkisel tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İstanbul/Üsküdar
İlçesinde devlet ortaokullarında öğrenim gören öğrenciler, örneklemini ise 406 öğrenci
oluşturmuştur. Veriler, “Okula Bağlılık Ölçeği” ve “Çocuklarda Sınav Kaygısı Ölçeği”
aracılığıyla toplanmıştır. Veriler t-testi, anova, ve korelasyon analiz teknikleri yardımıyla
çözümlenmiştir. Bulgulara göre ortaokul öğrencilerinin sınav kaygıları “düşük” ve okula
bağlılıkları “yüksek” düzeydedir. Ortaokul öğrencilerinin sınav kaygısı ve okula bağlılık
düzeyleri cinsiyetlerine ve sınıf seviyelerine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Diğer
taraftan ortaokul öğrencilerinin okula bağlılık düzeyleri cinsiyete ve sınıf düzeyine göre anlamlı
farklılık göstermektedir. Kız öğrencilerin okula bağlılık düzeyleri, erkek öğrencilere göre daha
yüksektir. Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin okula bağlılık düzeyleri, 6., 7. ve 8. sınıf
öğrencilerine göre daha yüksektir. Ayrıca 6. sınıf öğrencilerinin de okula bağlılık düzeyleri, 7.
ve 8. sınıf öğrencilerine göre daha yüksektir. Araştırmada ulaşılan bir başka bulguya göre
ortaokul öğrencilerinin sınav kaygıları ile okula bağlılığın alt boyutlarından davranışsal bağlılık
düzeyleri arasında düşük ve negatif yönde anlamlı ilişki vardır. Ortaokul öğrencilerin sınav
kaygıları ile davranışsal okula bağlılık arasında negatif ilişki olduğundan öğrencilerin sınav
kaygılarını önleyici rehberlik çalışmaları yapılabilir.
Anahtar kelimeler: Kaygı, Sınav Kaygısı, Bilişsel Bağlılık, Davranışsal Bağlılık,
Duyuşsal Bağlılık.
THE RELETİONSHİP BETWEEN THE EXAM ANXIETY OF THE SECONDARY
SCHOOL STUDENTS AND THEIR SCHOOL ENGAGEMENT
ABSTRACK
Exam anxiety is a situation that almost everyone deals with in one part of his/ her life
or is forced to be in it. Excessive level of exam anxiety can leave deep marks on the students'
future and cause undesirable situations. Therefore, students' anxiety levels may be related to
their engagement to school. The purpose of this research is to reveal the reletionship between
the exam anxiety of the secondary school students and their school engagement. The target
population of the research constitutes the students who study at public schools in
Üsküdar/İstanbul in 2018-2019 educational year. The sample of the research is formed by 406
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students. Data has been collected by means of “ School Engagement Scale” and “ Exam Anxiety
Scale for Children” and it has been analyzed by analysis techniques such as t-test, Anova,
correlation and regression. According to the results, secondary school students have “low”
level of exam anxiety and they have “high” level of engagement to their schools. The level of
the secondary school students’ exam anxiety and their school engagement don’t show a
significant difference according to gender or class level. On the contary, the level of the
secondary school students’ engagement to school shows a significant difference according to
gender and class level. When compared to male students, female pupils have a higher level of
devotion to school. The 5th grade students have a higher level of commitment to school in
comparison with 6th, 7th and 8th grades. In addition, the 6th grades have a higher level of
engagement to school, when they are compared to 7th and 8th grades. According to another
finding, which is reached through the survey, in terms of sub- dimension of exam anxiety and
school engagement, there is a significant relation in a low and negative way in between the
levels of behavioral engagement. According to another finding found in the research, there is a
significantly low and negative correlation between the anxiety level of the secondary school
students and the behavioral commitment levels of the sub-dimensions of school engagement.
Since there is a negative relation between the secondary school students’ exam anxiety and their
behavioral engagement to school, some preventive guadiance and counselling can be provided.
Keywords: Anxiety, Exam Anxiety, Cognitive Engagement, Behavioral Commitment,
Affective Commitment.
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BT068
OKUL İKLİMİNİN ÖĞRENCİLERİN MUTLULUĞUNA ETKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZGENEL
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Rahman ÇETİNER
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi,
rahmancetiner26@gmail.com
ÖZET
Eğitimin en önemli öğelerinden bir tanesi öğrencilerdir. Öğrenciler, eğitim hayatlarının
büyük bir çoğunluğunu okullarda geçirirler. Okullarda formal olarak birçok şey öğrendikleri
gibi informal olarak da pek çok şey öğrenirler. Bu yüzden okul iklimi öğrenciler için son derece
önemli bir faktördür. Okul iklimi, öğrencilerle ilgili birçok faktörü etkileyebilir. Olumlu okul
iklimi, öğrencilerin mutlu olmaları gibi pozitif kazanımlar elde edilmesini sağlayabilir. Bu
çalışmanın amacı okul ikliminin öğrencilerin mutluluğunu yordayıp yordamadığını
incelemektir. Araştırmanın evrenini İstanbul ili /Sultanbeyli İlçesinde devlet ortaokullarında
öğrenim gören öğrenciler olup, örneklemini ise 384 gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Araştırma
modeli olarak ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler, “Okul İklimi Ölçeği” ve “Öğrenci
Mutluluk ölçeği” yardımıyla toplanmıştır. Veriler t-testi, Anova, korelasyon ve regresyon
analiz teknikleri yardımıyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucuna göre, öğrencilerin okul iklimi
ve mutluluk algılarında cinsiyetlerine ve sınıf seviyelerine göre anlamlı bir farklılık
bulunmuştur. Kız öğrencilerin, hem okul iklimi algıları hem de mutluluk algıları erkek
öğrencilere göre daha yüksek çıkmıştır. Aynı zamanda bulgular sınıf seviyelerine göre
incelendiğinde en yüksekokul iklimi algısı 6. Sınıf öğrencilerinin iken, en düşük okul iklimi
algısı ise 7. Sınıf öğrencilerinindir. En yüksek mutluluk algısı 5. sınıf öğrencilerinde tespit
edilirken en düşük mutluluk algısı ise 7.sınıf öğrencilerinde tespit edilmiştir. Araştırma
sonuçlarına göre okul iklimi ile öğrencilerin mutluluğu arasında pozitif yönde ve orta (r=.475)
düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Öğrenciler okul iklimini olumlu algıladıkça, öğrencilerin
mutluluğu artmaktadır. Okul iklimi, öğrencilerin mutluluklarının %22’sini yordamaktadır.
Başka bir ifade ile ortaokul öğrencilerinin mutluluk düzeylerindeki toplam varyansın %22’sini
okul iklimi açıklamaktadır. Bu anlamda okul toplumunun en önemli grubu olan öğrenciler için
olumlu bir okul iklimi oluşturulmalıdır.
Anahtar kelimeler: İklim, Mutluluk, Okul İklimi
THE EFFECT OF SCHOOL CLIMATE ON STUDENTS’ HAPPINESS
ABSTRACT
One of the most important factors in education is students. Students spend most of their
time at schools. They learn lots of things not only formally but also informally. Therefore, the
school climate is an extremely important factor. School climate may affect many factors related
to students. Positive school climate can provide positive achievements such as students’ being
happy. This research aims to analyze whether school climate predicts students’ happiness or
not. Students studying in the public schools in Sultanbeyli district in Istanbul form the
population of the study, 384 students form the research sample. Relational survey model was
used as a research model. Data were gathered with the help of “School Climate Scale” and
“Students’ Happiness Scale”. Data were solved with the help of T-test, Anova, correlation, and
regression analysis techniques. According to the research result, meaningful awareness was
found in the perceptions of students’ school climate and happiness in regard to their gender and
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class level. Girls’ perceptions of both school climate and happiness were found higher than
boys. Also, when the findings were evaluated in terms of grade levels, the highest perception
of school climate was the 6th graders and the lowest perception of school climate was the 7th
graders. While the highest perception of happiness was determined in the 5th graders, the lowest
perception of happiness was determined in the 7th graders. According to the research result,
there is positively and reasonably (r=.475) relationship between school climate and students’
happiness. As long as students perceive the school climate positively, the happiness of the
students increases. School climate predicts 22% of students’ happiness. In other words, school
climate explains 22% of the total variance in the level of happiness of secondary school
students. In this sense, a positive school climate should be created for the students who are the
most important group of the school community.
Keywords: Climate, Happiness, School Climate
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BT069
ÖĞRENCİLERİN ALGILADIĞI OKUL İKLİMİNİN ÖĞRENCİLERİN OKUL
MOTİVASYONLARINA ETKİSİ
Fatih ZEHİR
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi,
fatihzehir38@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZGENEL
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, mustafa.ozgenel@izu.edu.tr
ÖZET
Okul iklimi kavramı üzerine yapılan araştırmalar, okul ikliminin önemle üzerinde
durulması gereken bir kavram olduğunu ortaya koymaktadır. Okul iklimi; öğrencilerin okula
uyumunu, akademik başarısını ve davranışlarını olumlu yönde etkileyebilir. Okul iklimi
kavramının doğru şekilde anlaşılması öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştırdığı gibi okulda
oluşabilecek olumsuz davranışların en aza indirilmesine de katkı sağlayabilir. Öğrencilerin
okula uyumuna etki eden en önemli kavramlardan birisi de motivasyondur. Araştırmanın amacı
öğrencilerin algıladığı okul ikliminin öğrencilerin okul motivasyonlarına etkisinin olup
olmadığını araştırmaktır. Araştırma modeli olarak ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın evrenini 2018- 2019 Eğitim Öğretim yılında İstanbul ili Sultanbeyli ilçesinde
resmi ortaokullarda öğrenim gören ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın
örneklemini ise random( tesadüfü örneklem) yöntemi ile belirlenmiş 388 öğrenci
oluşturmaktadır. Bu 388 öğrenciden 188’i kız 200’ü erkektir. Veriler, Çalık ve Kurt (2010)
tarafından geliştirilen “Okul İklimi Ölçeği” ve Kaynak, Özhan ve Kan (2017) tarafından
geliştirilen “Ortaokul Öğrencileri için Okul Motivasyon Ölçeği” yardımıyla toplanmıştır.
Veriler t testi, ANOVA, regresyon ve korelasyon teknikleri ile çözümlenmiştir. Araştırmanın
analiz kısmında yapılan t testi sonucunda ,öğrencilerin okul iklimi ve okul motivasyonu algıları
cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Hem okul iklimi hem de okul
motivasyon algıları kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha yüksektir. Öğrencilerin okul
iklimi ve okul motivasyonu algıları sınıf kademesine göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini tespit etmek için yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda, öğrencilerin okul
iklimi ve okul motivasyonu algılarında sınıf kademesine göre anlamlı bir farklılık tespit
edilmiştir. Okul iklimi algısı en yüksek 5. Sınıf öğrencilerinde, en düşük ise 7. Sınıf
öğrencilerinde tespit edilmiştir. Farklılığın yönünü belirlemek için Tukey testi kullanılmıştır.
Yapılan Tukey testi sonucunda 5. Sınıf öğrencileri ile 7.öğrencileri arasında, 5. Sınıf öğrencileri
ile 8. Sınıf öğrencileri arasında, 6. Sınıf öğrencileri ile 8. Sınıf öğrencileri arasında anlamlı
farklılık tespit edilmiştir. 5 ve 6. Sınıf öğrencilerin okul iklimi algıları 7 ve 8. Sınıf
öğrencilerinin okul iklimi algılarından anlamlı düzeyde daha yüksektir. Öğrencilerin sınıf
kademesine göre okul motivasyonu algılarının düzeyi incelendiğinde en yüksek ortalamanın 5.
Sınıf öğrencilerinde olduğu anlaşılmıştır. En düşük ortalama ise 8. Sınıf öğrencilerindedir.
Öğrencilerin okul motivasyon algılarının sınıf kademesine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp
farklılaşmadığını anlamak için tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Varyans analizi
sonucunda anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda
öğrencilerin algıladığı okul iklimi ile öğrencilerin okul motivasyonu arasında pozitif yönde ve
orta düzeyde (r= .362) anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Öğrencilerin algıladığı okul iklimi
olumlu oldukça öğrencilerin okul motivasyonları artmaktadır. Yapılan regresyon analizi
sonucuna göre öğrencilerin algıladığı okul iklimi öğrencilerin okul motivasyonunun %13’ünü
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yordadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin algıladığı okul ikliminin öğrencilerin okul
motivasyonuna etkisini araştırmak için yapılan bu araştırma ortaokul öğrencileri ile sınırlıdır.
Diğer okul türlerinde bu iki kavram arasındaki ilişkiyi inceleyen benzeri bir araştırmaya
rastlanmamıştır.
Anahtar kelimeler: Okul İklimi, Motivasyon, Öğrenci Okul Motivasyonu
THE EFFECTS OF SCHOOL CLIMATE THAT STUDENTS PERCEPT ON
STUDENTS’ SCHOOL MOTIVATION
ABSTRACT
Researchs on school climate concept has shown that school climate is an important
concept that should be emphasized. School climate may effect positively student’s school
orientatition, academic success and behaviours. Understanding of school climate concept’s
truely may not only eases student’s orientation but also contribute minimising their bad
behavior at school. One of the most important concepts that effect students school orientation
is motivation. Research objective is determining whether school climate that students percept
has an effect on students school motivation or not. Correlational survey model has been
implemented as a research model. Population of research constitutes middle school students of
Sultanbeyli district of Istanbul city on 2018-2019 Education Years. 388 students which are
sample of research are choosen with random method. These 388 students consist of 188 girl
and 200 boy students. Datas are collected with the help of ‘’School Climate Scale’’ developed
by Çalık and Kurt (2010) and ‘’Middle School Students School Moivation Scale’’ developed
by Kaynak. Özhan and Kan (2017). Datas are solved with t test, ANOVA, regression and
correlation technics. As a result of t test during analysis of research, students’ school climate
and school motivation perception has changed significantly according to their gender. Both
school climate and school motivation perception of girl students are higher than boy students.
As a result of one-way analysis of variance implemented to determine whether there is a
difference on perception according to students’ grades, a significiant difference has been
determined according to students’ grades. School climate perception is highest within 5th grade
students and least within 7th grade students. Tukey test has been implemented in order to
determine direction of difference. As a result of Tukey test, significant differences have been
determined between 5th grade and 7th grade students or 5th grade and 8th grade students or 6th
grade and 8th grade students. School climate perception of 5th and 6th grade students are
significantly higher than 7th and 8th grade students. Examination of students’ school
motivation perception level according to their grades has stated that 5th grade students have
the highest avarage and 8th grade students have the least avarage. One-way variance analysis
has been implemented in order to determine whether there is a significant difference according
to students’ school motivation perceptions or not. As a result of varience analysis, a significant
difference has been determined. As a result of correlational analysis, a positive and mediumlevel (r=.362) significant relation has been determined between school climate and school
motivation. There is a direct proportion between students school perception and their school
motivation. As a result of regression analysis,it has been determined that students school
perception predict 13% percent of students school motivation. Students school climate
perception’s effect on students school motivation research is limited within middle school
students. It hasn’t occured a similar research that examines the relation between these two
concepts within other school kinds.
Keywords: School Climate, Motivation, Students School Motivation
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BT070
EĞİTİM FELSEFESİ DERSİNDEKİ SİNEMATOGRAFİK DENEYİMLER ÜZERİNE
ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Arş.Gör.Dr. Gürol Yokuş
Sinop Üniversitesi
gurolyokus@gmail.com
ÖZET
Bu araştırma kapsamında sinematografik deneyimlerin içerik öğretiminde
kullanılmasına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri incelenmiştir. Görsel anlatı çağı olarak
adlandırılan yirmi birinci yüzyılda eğitsel ortamlarda sinema deneyimlerinin arttığı ve bu
araçların öğrenme açısından etkililiğinin açıkça fark edildiği görülmektedir. Bu çalışmada
bilimsel araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır.
Çalışma grubunun belirlenmesinde ise benzeşik örneklem tekniği kullanılarak 24 öğretmen
adayından nitel veri toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak açık uçlu soru formu kullanılmış
ve sonrasında öğretmen adaylarından sinematografik deneyimlerin neye benzediğine ilişkin
metaforlar üretmeleri istenmiştir. Toplanan nitel veriler içerik analizine tabi tutulmuştur.
Analiz sonucunda öğretmen adayları, sinema deneyimini kalıcılık (f=19), etkileme gücü
(f=10), bakış açısını genişletme (f=7), pratiklik (f=6), somutlaştırma (f=6) ve derse adapte olma
(f=5) olma açısından etkili buldukları ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının ürettiği metaforlar
incelendiğinde, sinematografik deneyimi “gezinti/yolculuk, hayat, lunapark, Alice Harikalar
Diyarı, dinlenme tesisi, pamuk şeker, derse ünlülerin girmesi, karavan, müzik dinletisi, oyun,
kapı, terapist koltuğu”na benzettikleri görülmektedir. Fakat, bu deneyimin dezavantajları ile
ilgili olarak, öğretmen adaylarının “görsel efektlerin anlamlı gölgelemesi (f=7), hayal gücünü
sınırlandırması (f=5), anlatıcının bakış açısıyla sınırlandırması (f=4), araştırma eylemini
azaltması (f=4) ve kurgunun kalitesinin iyi olup olmaması (f=3)” açısından endişelerinin
oldukları görülmektedir. Eğitim alanı içerisinde sinematografik deneyimlerin öğrenme amaçlı
kullanılması için merak uyandırıcı, kavram öğretimine ve seyircinin anlama düzeyine uygun
olmasına ve dikkat dağıtacak kadar uzun sürmemesine dikkat edilmelidir. Araştırmanın
bulguları incelendiğinde, genel olarak sinematografik deneyimlerin etkili bir öğrenme ortamı
olarak işlev gördüğü sonucuna ulaşılmıştır
Anahtar Kelimeler: Sinematografi ve öğretim, Yükseköğretimde sinematografik
etkinlikler, Sinema metaforu
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BT071
ÇEŞİTLİ YAŞ GRUPLARINDAKİ ÖĞRENCİLERE YENİ TÜRK ŞİİRİNİ
SEVDİRMEK İÇİN HAZIRLANMIŞ BİR MATERYAL*
Dr. Öğr. Üyesi Şerefnur ATİK
T.C. Avrasya Üniversitesi
Fen - Edebiyat Fakültesi
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
serefnuratik12@gmail.com
505. 8986477
Özet
Çeşitli yaş gruplarındaki öğrenciler ile çalışılırken; düzyazı yazma tekniklerini
öğretmenin yanında, şiir yazmayı öğretmenin zorluğu tüm öğretmenler tarafından bilinen bir
durumdur. Bu çalışmanınamacı, çeşitli yaş gruplarındaki öğrencilerin şiir yazmalarını ve Türk
edebiyatının birçok şairini, onlara ait olan unutulmaz dizeleri ile tanımalarını sağlamaktır.
Çalışmanın neticesinde geliştirilen materyali kullanan kişinin / öğrencinin, seçtiği
mısralar ile anlamsal bütünlük oluşturacak şekilde yeni mısralaryazabilmesi ve seçtiği
mısraların hangi şairlere ait olduğunu bilmesi beklenir.
Bu çalışmanınsonucunda geliştirilmiş olan materyal bireylere / öğrencilere; şiir
yazarken iyi vakit geçirmenin yanında, Türk edebiyatının farklı şairlerini ve onların en çok
akılda kalan şiirlerini de tanıma fırsatı kazandırmıştır. Bu materyalin kullanıldığı etkinliğe
katılan kişilerin / öğrencilerin; onları heyecanlandıran dizelerin ait olduğu şairlerin yaşam
öykülerini ve başka şiirlerini de araştırma gereksinimi duydukları görülmüştür.
Bu materyali kullanan öğrencilerin, çeşitli renklerde ve desenlerde hazırlanmış dizeleri
kullanarak yeni bir şiir oluştururken zorlanmadıkları görülmüştür. Bu çalışmanın neticesinde
ortaya çıkan materyal; öğrenmeyi eğlenceli hale getirmiş olmasının yanında; kullanılmasının,
taşınmasının ve uygulanmasının kolay oluşu gibi önemli bir avantaja da sahiptir.
Hazırlamış olduğumuz materyalin, yönergesinde olduğu şekilde uygulanmasının,
öğrenciler üzerinde olumlu sonuçları görülmüştür. Bu materyalin çeşitli yaş gruplarında ve
farklı sınıflarda bulunan öğrenciler ile çalışılırken; Türkçe / Türk Dili ve Edebiyatı ve Yaratıcı
Yazı gibi derslerde kullanılması önerilir.
Anahtar kelimeler: Şiir, şair, yama, kolay, materyal
A MATERIAL WHICH HAS BEEN PREPARED TO EXPERT NEW TURKISH
POETRY FOR STUDENTS IN VARIOUS AGE GRANTS
Abstract
The aim of this study is to enable students in various age groups to write poems
and to recognize many poets of Turkish literature with their memorable strings.

*

Bu çalışmanın neticesinde geliştirilmiş olan ürün / materyal, 2017 – 2018 Eğitim – Öğretim yılında TÜBİTAK 12.
Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında İstanbul bölge finaline davet edilmiş ve ikincilik ödülü
kazanmıştır.
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As a result of the study, it is expected that the person who uses the material
developed can write new verses to create semantic integrity with the verses he chooses and he
knows which poets the verses of his choice belong to.
The material that was developed as a result of this study was; In addition to
having a good time while writing poems, he also gave an opportunity to recognize different
poets of Turkish literature and their most memorable poems. Persons participating in the event
where this material is used; The poems which excite them were required to study the poems'
life stories and other poems.
Students using this material have been found not to have difficulty in creating a
new poem by using strings prepared in various colors and patterns.
As a result of this study, it has an important advantage such as the use of material
produced, easy to transport and application.The positive results of the application of the
material we have prepared have been observed. It is recommended to use this material in
courses such as Turkish / Turkish Language and Literature and Creative Writing.
Keywords: Poetry, poet, patch, easy, materiel
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BT074
REKREASYON FAALİYETLERİNİN DEZAVANTAJLI GRUPLARA ETKİLERİ
Arş. Gör. Umut SOLMAZ
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sosyal Hizmet Bölümü
usolmaz@gelisim.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Fatih KUCUR
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü
fatih.kucur@istanbul.edu.tr

ÖZET
Dezavantajlı kavramı bireylerin sosyal yaşamlarını devam ettirirken yaşamış oldukları
sorunlara işaret eden bir kavramdır. Bu kavramın sosyolojik düzlemde topluma veya toplumsal
guruplara işaret eden boyutu ise “dezavantajlı gruplar” şeklinde kavramsallaştırılmıştır. Bu
kavram yaşlı, engelli, suçlu, göçmen gibi toplumsal yaşama/rekabete katılma konusunda
sorunlar yaşayan alt grupları içermektedir. Bu grupların sorunlarına değinmek ve çözüm
önerileri getirmek beşeri ve sosyal sermayenin güçlendirilmesi ve adil bir toplumsal düzen
açısından çok önemli bir durum halini almıştır. Bu kapsamda ortaya koyulan çözüm
önerilerinden birisi olarak yaratıcı ve sosyal refah seviyelerini arttırıcı bir etkinlik dizisi olan
rekreasyon etkinlikleri önemli bir role sahiptir. Rekreasyon bireylerin boş zaman aktiviteleri iyi
değerlendirmelerine yönelik bir faaliyet olduğundan dezavantajlı bireylerin de rehabilite edilme
ve sosyal refahlarını arttırmak adına önemli bir etkinlik dizisidir. Bu etkinlikler dizisinin kendi
felsefi düşünceleri bulunmaktadır. İdealizm, pragmatizm, natüralizm, realizm ve varoluşçu
düşünce kendi düşünce yapısına göre rekreasyon kavramına yorum getirmiştir. Aynı zamanda
rekreasyon faaliyetleri yapılan yere göre, katılımcı sayısına göre, etkinlik türüne göre
değişmektedir. Türkiye’de ise rekreasyonun belirli bir tarihi bulunmaktadır. Bu çalışmanın
odağı, rekreasyon ve dezavantajlılık kavramlarını açıklayarak rekreasyon etkinliklerinin
dezavantajlı gruplara faydalarını ortaya çıkarmaktır. Bu kapsamda farklı dezavantajlı
gruplarına uygulanabilecek etkinlikler dezavantajlı grupların sınıflandırılmasına göre
değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonunda rekreasyon faaliyetlerinin bireylere uygulanması için
çözüm önerileri getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Dezavantaj, Sosyal Hizmet, Yaşlı, Engelli, Hükümlü.
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BT077
TÜRKİYE’DE YAPILAN İNTERNET BAĞIMLILIĞI KONULU LİSANSÜSTÜ
TEZLERİN İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Ferahim YEŞİLYURT
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
fyesilyurt@fsm.edu.tr
Nebi Yıldırım
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
nebiyildirim@fsm.edu.tr

ÖZET
Teknoloji, artarak çoğaldığı milenyum çağında insanların günlük yaşantılarında işlerini
oldukça kolaylaştırmaktadır. Bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve akıllı saat gibi cihazların
internete erişmemizde kolaylık sağlaması, işlemlerimizi çok hızlı bir şekilde halletmemize
imkân sağlamaktadır. İnternet ortamı, olumlu etkilerinin yanı sıra bazı olumsuzlukları da
barındırmaktadır. Bu bağlamda günümüzde teknolojinin aşırı kullanılmasından dolayı birçok
bağımlılık ortaya çıkmaya başlamıştır.
Bilgisayar bağımlılığı, oyun bağımlılığı ve internet bağımlılığı gibi birçok bağımlılık
çeşidi literüre geçmiştir. İnternet bağımlılığı ilk kez 1995’de Goldberg tarafından
tanımlanmıştır. Bu tanımlamanın ardından günümüze değin konuyla ilişkili bazı tanılar
konulmuştur. Yapılan araştırmalara göre 12-18 yaş arası gençlerin yüksek risk altında olduğu
görülmektedir. Ülkemizde genç nüfusun fazla olmasından dolayı bu durum önemli bir sorun
olmaya başlamıştır. Bu alanda birçok akademik çalışma yapılmış ve yapılmaya devam
etmektedir. İnternet bağımlılığının daha iyi anlaşılması, fayda ve sakıncalarının tespiti,
oluşabilecek gelişimsel ve psiko-sosyal sorunların önlenebilmesi yönünde yapılan lisansüstü
çalışmaların artırılması önem arz etmektedir. Diğer taraftan bu çalışmaların zaman zaman genel
olarak incelenmesi ve yeni eğilimlerin ortaya konulması da önem taşımaktadır. Literatür
incelemelerinde internet bağımlılığı konusunda yapılan araştırmaları inceleyen bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Bundan dolayı bu çalışma Türkiye’de internet bağımlılığıyla ilgili yapılan
lisansüstü tezlerin tematik dağılımlarının incelenmesini amaçlanmaktadır. Araştırmanın
evrenini Yüksek Öğretim Kurumu yayın dokümantasyon daire başkanlığı tarafından arşivlenen
internet bağımlılığı anahtar kelimesi girilerek bulunan 101 lisansüstü eğitim tezi
oluşturmaktadır. İnternet bağımlılığı anahtar kelimesi girilerek toplamda 131 sonuç çıkmış
fakat tıpta uzmanlık türündeki tezler temel alınmamıştır.
Doküman analizi yöntemiyle yapılacak olan araştırmada farklı temalar incelenecektir.
Araştırmada yüksek lisans ve doktora tezleri yıl, tez türü, araştırmanın yapıldığı üniversite,
araştırmanın deseni, araştırma örneklemi ve konu içeriklerine göre sınıflandırılarak
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: İnternet Bağımlılığı, Tez, Doküman Analizi
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BT078
KARE KODLA İNSANLIĞA DEĞER KATAN TÜRKLER
Ebru Öner
Fatma Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi
ebruoner7@gmail.com
Zeynep Tüyloğlu
Fatma Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi
zeyneptuyloğlu@gmail.com
Selçuk Çelik
Fatma Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi
selcukcelikyt@gmail.com
ÖZET
Değer kavramı bir yönüyle ahlaki davranışlarımızı, gelenek ve göreneklerimizi,
sanatsal ve kültürel ürünlerimizi içermekteyken diğer yönüyle de insanlığın daha iyi, daha
güzel, daha ahlaklı yaşamasına katkı sağlayarak değerlerimize değer katan şahsiyetlerimizi
içermektedir. Bu çalışmamızda bir yandan insanlığa değer katan 30 Türk hakkında özet bilgi
verilirken diğer yandan değerlerimize sağladıkları katkılardan örnekler verilmiş, değerlerimiz
onların bakışıyla ele alınmıştır.
Çağımızda teknoloji insanımız için vazgeçilmez bir yer teşkil etmektedir. Ancak
teknoloji insanlık için çok faydalı olmakla birlikte doğru kullanılmadığında insanlarda değer
yitimine, değersizlik, kimliksizlik, bağımlılık, aile içi bağların zayıflaması vb. birçok olumsuz
duruma yol açmaktadır. Tüm bunlara rağmen teknoloji yine de bizim için çok önemlidir.
İnsanımıza ulaşmanın en kolay yolu yine teknoloji sayesinde olmaktadır. Bu nedenle amacımız,
insanlarımızı kendi kültürlerinin zenginliği ve derinliği konusunda teknolojiyi kullanmalarını
sağlayarak bilinçlendirmek; sanat, edebiyat ve düşünce alanlarında, değerlerin oluşmasında ve
sürdürülmesinde büyük katkıları olan Türk şahsiyetlerimiz hakkında farkındalıklarını
artırmaktır. Buna bağlı olarak gelişmesini beklediğimiz dolaylı amacımız ise gençlerimizi,
geçmişinden aldığı bayrağı geleceğe taşımaya yüreklendirmek, milli, manevi ve evrensel
değerlerin sahiplenicisi ve insanlık için yeni değerlerin üreticisi olmaya motive etmektir.
Değerlerimizin ve teknolojinin önemini bilerek ele aldığımız bu çalışmamız,
insanımızın hem değerlerimizi öğrenebilecekleri hem de teknolojiyi kullanabilecekleri şekilde
tasarlanmıştır. İnsanımızda merak uyandırarak araştırmaya yönlendirmek için haritaya
belirlenen 30 Türk (Farabi, İbn Sina, Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacip, Ahi Evran, Ahmet
Yesevi, Mevlâna, Nasrettin Hoca, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli,
Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmet, Ali Şir Nevai, Fuzuli, Pir Sultan Abdal, Mimar Sinan,
Karacaoğlan, Itri, Dadaloğlu, Fatma Aliye Hanım, Mehmet Akif Ersoy, Atatürk, Aşık Veysel,
Nazım Hikmet Ran, Necip Fazıl Kısakürek, Nurettin Topçu, Cemil Meriç, Neşet Ertaş ve Fuat
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Sezgin) şahsiyetimizin hayatları ve değerlere olan katkıları araştırılarak pdf dosyalar şeklinde
hazırlanmış, bu bilgileri içeren ve şahsiyetlerimizin görsellerinin de yer aldığı 30 adet kare kod
oluşturulmuştur. Ayrıca haritaya Itri’nin “Salvat-ı Şerif” bestesini, Aşık Veysel’in “Kara
Toprak” ve Neşet Ertaş’ın “Neredesin Sen” adlı türkülerini içeren ses dosyalarından oluşan 3
adet karekod yerleştirilmiştir.
Haritamız oluşturulurken şahsiyetlerimiz literatür tarama yöntemiyle araştırılmıştır.
Her şahsiyet için pdf dosyaları oluşturularak internete yüklenmiş, sonra resimli karekodlara
dönüştürülmüştür. Kare kodlar şahsiyetlerimizin doğum yerleri veya nereli oldukları dikkate
alınarak fotoshop programıyla harita üzerine yerleştirilmiştir.
Üretilen haritaların okullarda asılması sağlanarak öğrenci ve öğretmenlerin
incelemelerine sunulmuştur. Araştırmamıza katılmayı kabul eden 25 öğretmen, 62 lise
öğrencisi ve 48 ortaokul öğrencisine haritaların incelemeye sunulmasından önce ön bilgilerini
ölçmek amacıyla bir ön test, sonrasında da haritayı kullanarak bilgi düzeylerinin ne oranda
arttığını belirlemek amacıyla son test uygulanmıştır. Sonuçlar SPSS programı ile analiz
edilmiştir.
Ön/son test t-test ve anova testi ortalamalarına bakıldığında öğretmenlerdeki başarı
düzeyinin %70’den %95’e çıkarak bilgi düzeylerinde %25’lik bir artış sağlandığı, lise
öğrencilerinin başarı düzeyinin %51’den %87’ye çıkarak bilgi düzeylerinde %36’lık bir artış
sağlandığı, ortaokul öğrencilerinin başarı düzeyinin %41’den %82’ye çıkarak bilgi
düzeylerinde %41’lik bir artış sağlandığı, genel olarak başarı düzeyinin ise %54’den %88’ya
çıkarak %34’lük bir farkın oluştuğu görülmüştür.
İnsanımızın değerlerimiz hakkındaki bilinç düzeyinin arttırılması için, haritamızın Türk
İslam Bilim insanlarını da kapsayacak şekilde geliştirilerek tüm okullara asılması ve kare
kodların insanların beklediği durak vb. yerlere yapıştırılması önerilerimiz arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Değerler, İnsanlığa Değer Katan Türkler, Kare Kod, Harita
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BT079
İLKOKULLARDA ÖĞRENCİLERİN DERS BAŞARILARININ
ARTTIRILMASINDA ÖĞRETMEN VE VELİ İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Büşra YÜCE
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Yüksek lisans öğrencisi,
busraayuce@gmail.com
Özlem DURAK
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Yüksek lisans öğrencisi,
ozlemkemr@gmail.com
Ceylan HAZAR
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Yüksek lisans öğrencisi,
ceylanh66@gmail.com
Doç. Dr. Kaya YILDIZ
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
kaya_yildiz@hotmail.com

ÖZET
Eğitim, ailede başlar okulda devam eder. Öğrencinin üretken, anlamlı ve sürekli
bir eğitim etkinliği içerisinde olabilmesi için öğretmen ve velinin birbiriyle düzenli ilişkiler
kurması gerekmektedir. Bu eğitim etkinliklerinin işbirliği içinde yürütülmesinin ders başarısını
arttırdığı söylenebilir. Bu çalışmada öğrenci ders başarısının arttırılması konusunda veli ve
öğretmen görüşlerine dayanılarak var olan durum üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Bu
çalışmanın amacı ilkokullarda öğrencilerin ders başarılarının arttırılması konusunda veliöğretmen iletişiminin öneminin veli ve öğretmen görüşlerine göre belirlenmesidir. Bu
çalışmanın verileri 2018-2019 öğretim yılı 1. döneminde İstanbul ili Gaziosmanpaşa ve
Başakşehir ilçelerinde ilkokullarda görev yapan 37 sınıf öğretmeni ve 118 öğrenci velisinden
elde edilmiştir. Araştırmada nitel araştırma modellerinden durum saptama deseni kullanılmıştır.
Araştırmanın verileri yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin
analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre sınıf öğretmenlerin ve
velilerin çoğunluğu öğretmen-veli iletişiminin öğrenci başarısını etkilediği konusunda
hemfikirdirler. Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni ve velilerin görüşlerine bakılarak ailelerin
öğretmenle sürekli bir iletişim içerisinde olmaları ve eğitim sürecinin içinde yer almalarının
gerekli olduğu söylenebilir. Eğitimin ailede de devam etmesi gerektiği, aile ile okulun bir bütün
olması gerektiği ifade edilebilir. Ayrıca öğretmenler ve veliler okul dışında öğretmen-veli
görüşmesinin öğrenci başarısını etkilediği görüşündedirler. Bu araştırmada öğretmen ve
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velilerin birbirlerinden karşılıklı daha çok ilgi ve tekrar bekledikleri görülmektedir.
Araştırmada son olarak sınıf öğretmenleri ve velilere öğrencilerin başarılarının artırılması için
karşı taraftan ne yapmasını istedikleri sorulmuştur. Alınan görüşlere göre öğrencilerin ders
başarıların arttırılması için hem veliler hem de öğretmenler birbirlerinden kitap okuma
alışkanlığı kazandırma, tekrar yapma, ilgi, takip ve kontrol etme, öğrenciye destek olma ve daha
çok iletişim halinde olmalarını istemektedirler. Kitap okuma, tekrar yapma öğrencilerin hem
okulda hem de evde yapması gereken eğitim etkinlikleridir. İlgi, takip ve kontrol, destek olma
hem öğretmenlerin hem de velilerin sorumluluğudur. Öğretmenler okulda veliler ise evde
öğrencilerin ders başarılarının arttırılması için eğitim etkinliklerini birbirlerini destekleyecek
şekilde sürdürmeli ve sorumluluklarını yerine getirmelidirler. Sonuç olarak araştırmada alınan
veli-öğretmen görüşlerine göre veli-öğretmen iletişimi daha aktif olmalı ve taraflar daha
özverili olup işbirliği içerisinde hareket etmelidirler. Gerektiğinde okul dışında da iletişim
kurulmalıdır. İlkokul öğrencilerinin gözünde öğretmenleri çok değerli olduğu için öğretmen
öğrenciyle ve veliyle okul dışında görüştüğünde o öğrencinin kendini özel ve eşsiz hissettiği
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Ders başarısı, İletişim, Görüş
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BT080
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE FELSEFE DERSİNE YÖNELİK
TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Şahin Yıldırım
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul
sahinyildirim75@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özgenel
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul
mustafa.ozgenel@izu.edu.tr
ÖZET
Felsefe ve din birbiriyle ilişki içinde olan, birçok karşıtlığı ve ortak yönü bulunan iki
disiplindir. Her ikisi de evreni ve insanı kendi yaklaşımına göre anlamaya ve açıklamaya çalışır.
Öğretim programlarıyla amaçları ve kazanımları belirlenen ve ortaöğretimde okutulması
istenen birçok ders vardır. Bu derslerden iki tanesi de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Felsefe
dersleridir. Dersler için belirlenen amaçların gerçekleştirilmesinde ya da belirlenen
kazanımların başarıyla kazandırılmasında; dersin öğretim programı, ders kitapları ve
öğretmenlerin etkisi olduğu kadar öğrencilerin derse yönelik tutumları da oldukça önemlidir.
Bu araştırmanın amacı ortaöğretim öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yönelik
tutumları ile Felsefe dersine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
Bu araştırmada nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın evreni 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Sancaktepe ilçesindeki
devlet okullarında eğitim gören ortaöğretim öğrencilerdir. Araştırmanın örneklemi ise
Sancaktepe ilçesinde bulunan ikişer Anadolu Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi ve Anadolu İmam
Hatip Lisesinden tabakalı örneklem yöntemiyle seçilen 415 öğrencidir. Araştırma verilerinin
toplanması amacıyla, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Tutum Ölçeği (Zengin, 2013) ve
Felsefe Dersi Tutum Ölçeği (Tecim, 2013) ile araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi
Formu kullanılmıştır.
Veriler t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve korelâsyon analiz teknikleri
yardımıyla çözümlenmiştir. Bulgulara göre; felsefeye ilgisizlik alt boyutu öğrencilerin
cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kız öğrencilerin felsefe dersine yönelik
ilgisizlikleri, erkek öğrencilerin felsefe dersine yönelik ilgisizliklerinden daha fazladır. Felsefe
dersi tutum ölçeğinin sevgi alt boyutu öğrencilerin sınıf seviyelerine göre anlamlı bir farklılık
göstermektedir. 10. sınıf öğrencilerinin felsefe dersi sevgisi düzeyi, 11. sınıf öğrencilerinden ve
12. sınıf öğrencilerinden; 12. sınıf öğrencilerinin felsefe dersi sevgisi düzeyi, 11. sınıf
öğrencilerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yapılan korelasyon analizine göre
öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yönelik pozitif tutumları ile annenin ve
babanın dini tutumu arasında düşük düzeyde ve pozitif yönde; öğrencilerin Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi dersine yönelik pozitif tutumları ile felsefe dersine ilgisizlik arasında düşük
düzeyde ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Öğrenciler muhtemelen bu iki dersi
birbirinin zıttı olarak gördüklerinden dolayı birine fazla ilgi göstermeleri diğerine daha az ilgi
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göstermelerine sebep olmuş olabilir. Bu olumsuz durumu engellemek için bu derslerin amaçları
ve birbiriyle ilişkisi üzerinde durulması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Felsefe, Felsefe Dersi Tutumu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi
Tutumu
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BT081
ÖĞRETMEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ
BAĞLILIKLARINA ETKİSİ
Yasemin Gül Biçer
7yasemingul@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özgenel
Sabahattin Zaim Üniversitesi
ozgenelmustafa02@gmail.com

ÖZET
Bağlılık, kişiye, olguya veya kuruma bilişsel, duyuşsal ve davranışsal bağlanma
durumudur. Mesleki bağlılık ise kişinin özbecerileriyle ve eğitiminin neticesinde elde etmiş
olduğu mesleğine karşı hissettiği aidiyet duygusudur. Mesleki bağlılığın en çok öğretmenlerde
görülmesi beklenmektedir. Çünkü mesleğine bağlı öğretmenin çok daha başarılı ve özverili
olabileceği düşünülmektedir. Mesleğine bağlı öğretmenlerin başarılı ve mutlu öğrenciler
yetiştirebileceği ve okulun atmosferini olumlu bir şekilde değiştirebileceği beklenmektedir.
Ayrıca öğretmenlerin, öğretmen kişilik özelliklerinin de mesleğini desteklemesi önemli
görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, öğretmen kişilik özellikleri ile öğretmenlerin mesleki
bağlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma nicel bir araştırma olup, ilişkisel tarama
modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul ili
Sultanbeyli ve Üsküdar ilçelerinde resmi okullarda görev yapan 3.080 öğretmen, örneklemini
440 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler, Blau (1985) tarafından geliştirilen ve Tak ve Çiftçioğlu
(2008) tarafından Türkçeye uyarlanan “Mesleki Bağlılık Ölçeği” ve Hotaman (2012) tarafından
geliştirilen “Öğretmen Kişilik Özellikleri Ölçeği” yardımıyla toplanmıştır. Veriler, t-testi,
ANOVA ve korelasyon analiz teknikleri yardımıyla çözümlenmiştir. Bulgulara göre
öğretmenlerin mesleki bağlılıkları ve öğretmen kişilik özeliklerine yönelik algıları
cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Kadın öğretmenlerin mesleki bağlılık ve
öğretmen kişilik özelikleri, erkek öğretmenlere göre daha yüksek ve olumlu algılanmaktadır.
Öğretmenlerin mesleki bağlılıkları kıdemlerine anlamlı farklılık gösterirken, öğretmenlerin
kişilik özellikleri kıdemlerine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Kıdemi 5 yıl ve altı ve
6-10 yıl olan öğretmenlerin mesleki bağlılıkları, 11-15 yıl arası kıdeme sahip olan öğretmenlere
göre daha yüksektir. 6-10 yıl kıdeme sahip olan öğretmenlerin mesleki bağlılıkları, 11-15 yıl
arası kıdeme sahip olan öğretmenlerden daha yüksektir. Öğretmenlerin mesleki bağlılıkları ile
öğretmen kişilik özellikleri arasında pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki
bulunmuştur. Korelasyon analizine göre öğretmenlerin mesleki bağlılıkları ile öğretmen kişilik
özeliklerine yönelik algıları arasında orta düzeyde ve pozitif yönde anlamlı ilişki tespit
edilmiştir. Başka bir ifadeyle öğretmenlerin mesleki bağlılıkları arttıkça, öğretmenlik kişilik
özeliklerine yönelik algıları da olumlu olarak artabilir veya tam tersi de söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Bağlılık, mesleki bağlılık, kişilik, öğretmen kişilik özellikleri
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BT083
SOSYAL YATIRIMLAR VE ONLARIN VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dos.Dr Aynure Yahya kızı Yahyayeva
Sumgayıt Devlet Üniversitesi
Ekonomi ve İşletme Fakültesi Dekanı,
aidahumbataliyeva@mail.ru
Azerbaycan, Sumgayıt
ÖZET
Yatırım, toplumun sosyo-ekonomik gelişiminde bir faktördür. Yatırım faaliyeti,
inovasyon sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Onsuz, sadece modern üretimin değil, tüm
toplumun gelişimini hayal etmek mümkün değildir. Yatırım, her bir bireye ait unsurların yanı
sıra, herhangi bir sosyal sistemin evriminin en önemli bileşenidir. Eğer yatırımlar bu sistemin
ve alt sistemlerinin geliştirilmesine odaklanırsa, toplumdaki sosyo-ekonomik işlevlerini yerine
getirirlerse sosyo-ekonomik gelişme hakkında konuşmak mümkündür. Sosyal gelişim için
sosyal yatırım en önemli araçlardan biridir. Bu tür bir yatırım toplumun sürdürülebilir
kalkınmasını sağlama, halkın acil ihtiyaçlarını karşılama ve farklı sosyal gruplar arasındaki
ilişkileri uyarlama konusunda özel bir role sahiptir. Sosyal yatırım, insan sermayesi ve sivil
toplumun gelişmesi için olumlu koşullar yaratma ve teşvik etme ve devletin etkin bir şekilde
yönetme yeteneği ile tanımlanır. Bütün bunlar konunun uygunluğunu göstermektedir.
Araştırmanın amacı, sosyal yatırımların ülkenin kalkınmasındaki rolünü araştırmak ve
etkinliğini değerlendirmektir. Araştırma amacıyla, aşağıdakileri içeren bir dizi görev
önerilmiştir:
- sosyal yatırımların özünün, amaçlarının ve konularının açıklanması;
- sosyal yatırım etkinliği kriterlerinin araştırılması;
- Beşeri sermayeye yapılan yatırımın değerlendirilmesi;
- sosyal yatırımın devlet düzenlemesi yönlerini incelemek;
- Devletin, teşebbüsün ve bireysel yatırımın eğitimin gelişimindeki rolünün
değerlendirilmesi.
Araştırmanın metodolojisi sistematik ve faktör analizi, bilimsel soyutlama, genelleme
ve gruplama, teorik-ampirik araştırmadır.
Araştırma sonucunda sosyal yatırımın etkinliği sistematik hale getirilmiştir. Sosyal
yatırım projelerinin uygulanmasının gerekliliği kanıtlanmış, bu dönemde ortaya çıkabilecek
sorunlar araştırılmış ve bu sorunların çözümü için öneriler ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: sosyal yatırım, beşeri sermaye, eğitim, verimlilik, devlet, işletme,
düzenleme
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BT084
AZERBAYCAN'DA EĞİTİM GELİŞTİRME KALİTESİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Seadet Esger kızı Humbeteliyeva
Sumgayıt Devlet Üniversitesi
Ekonomi Bölümü,
Kıdemli Öğretim Görevlisi
saadethumbataliyeva@mail.ru
Azerbaycan, Sumgayıt
ÖZET
Modern zamanlarda Azerbaycan, ekonomik kalkınmanın bir aşamasında, insan
sermayesinin kalkınmasının sürdürülebilir kalkınmasını ve dünya ekonomisinin “EğitimAraştırma-İnovasyon” birliğine etkin bir şekilde entegrasyonunu sağlamak için nesnel bir
zorunluluk haline gelmesine neden olmuştur. Eğitim sistemi, her ülkede bir sosyal emek
bölümü veya pazarın belirli bir ağırlığı olarak belirli bir role sahiptir.
Eğitim kalitesi, modern koşullarda ekonomik performans ve sosyal sonuçlar
açısından yansıtılmaktadır. Ekonomik göstergeler çalışma verimliliğinin, maddi çıkarların ve
hizmetlerin kalitesinin, yabancı ülkelere ihracat potansiyellerindeki artışın yanı sıra eğitim
sektöründeki çalışanların yaşam standartları, ücretler ve diğer gelirlerinin bir sonucudur. Bu
açıdan eğitim alanı, en verimli alanlardan biridir. Eğitimin toplumsal anlamı entelektüel
sermayenin oluşumu ile ilgilidir.
Modern zamanlarda, eğitimin sosyal statüsü önemli bir unsur olarak kabul edilir
ve yaşam seviyesi arttıkça, aile geliri arttığında, eğitim her bireyin ruhsal ihtiyaçlarının
karşılanmasına odaklanır. Başka bir deyişle, eğitimin maddi değerleri ahlaki değerlerden daha
zayıftır.
Eğitim sektöründeki göstergeler, tüm eğitim sisteminin yönlerini sistematik ve
karmaşık bir şekilde birleştirmektedir. Öncelikle toplam eğitim alan insan sayısı, potansiyel
bilgi düzeyleri, toplam eğitim kurumu sayısı, eğitim dağılımı, bölgedeki toplam öğrenci sayısı,
şehirler ve onların maddi ihtiyaçları, potansiyel kaynaklar ve personel kaynakları mevcut ve
gelecekteki perspektiflerde planlanmaktadır. Eğitim planlaması, işletmelerin ve her piyasaya,
topluma, köye ve şehre daha fazla piyasa ekonomisi ortamında özel ihtiyaçlarına göre
şekillendirilir.
Eğitim sisteminin gösterge sistemi normatif ilkelere dayanmaktadır. Bu normlar
ilericidir. Kazanılan bilgi ve üretimde veya vasıflı zanaatkarın yaşamında edinilen bilgi daha
karmaşık hale gelir ve bu da personelin eğitim taleplerini talebe hazır hale getirir.
Eğitim süreci, modern zamanlarda multidisipliner bir eğitim nesnesi olarak
çalışır. İlk aşama, okul öncesi kurumların faaliyetlerinin planlanması, ikinci seviye, genel lise,
spor salonu sisteminin planlanması ve düzenlenmesi ve üçüncü yükseköğretim seviyesidir. Bu
sistem, 1992 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından kabul edilen Eğitim Kanunu'ndaki çok
disiplinli bir eğitim şekli olarak yansımasını, biçimini ve içeriğini, hareket mekanizmalarını
buldu. Eğitim sistemi modern zamanlarda özel ve devlet tarafından finanse edilen formlar
şeklinde çalışır. Eğitim, planlama ve yönetim için talep sistemi değerlendirilir. Talebi
değerlendirmek için, yukarıda belirtilen her aşama için koşullu kişiler, yani insanlar, öğrenciler
ve öğretmenler belirlenir
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İnsan sermayesinin gelişmesi, Azerbaycan’da “Ulusal Ekonomi Perspektifi için
Stratejik Yol Haritası” ndaki eğitim-araştırma-inovasyon birliğinin getirilmesiyle yakın
gelecekte insan sermayesinin güçlü bir şekilde büyümesinin sağlanmasında kilit hedeftir.
Anahtar kelimeler: eğitim sistemi, multidisipliner eğitim, personel eğitimi,
eğitim göstergeleri, eğitim-araştırma-inovasyon.
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BT085
KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ AİLE İŞLETMELERİNİN
KURUMSALLAŞMASINDA PATERNALİST LİDERLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE
AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
Onur Körismailoğlu
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ
e.onurefe88@gmail.com

ÖZET
Aile kavramı, temelinde anne, baba ve çocuklardan oluşan, aralarında duygusal olarak
ilişkinin olduğu, kan bağının ailedeki üyelerin belirlenmesinde temel rol oynadığı, toplumu
oluşturan en küçük yapı taşı şeklinde tanımlanabilir (Fındıkçı, 2005).
İşletme, bireylerin çeşitli ihtiyaçları ile bu ihtiyaçların tatmin edilmesi arasında ilişki
kuran, üretim araçlarını herhangi bir hizmet veya mal üreterek uyumlu bir şekilde bir araya
getiren iktisadi bir birimdir (Karcıoğlu, 2010: 4).
Aile işletmeleri ise, hem ailenin hem de işletmenin birlikte var olmaya çalıştığı
karmaşık bir yapıdır. Aile işletmeleri, bulundukları ülkelerinin ekonomik yapısı itibariyle
oldukça değerlidir. Aile işletmeleri aile üyesi bir girişimci tarafından kurulmuş ve sonrasında
aile üyelerinin çoğunlukla şirkette etkinliğe devam ettikleri kurumlardır (Fındıkçı, 2005).
Avrupa Birliği 2015 yılı raporlarına göre dünyadaki işletmelerin yüzde 50’si,
Amerika’daki işletmelerin ise yüzde 90’ı aile işletmeleridir. Forbes’un 2016 milyarderler
listesinin yüzde 42’si aile işletmelerinden oluşmaktadır. Ayrıca dünyadaki en zengin ilk 10
kişinin de 7’si aile işletmesi üyeleridir. Türkiye’ye bakıldığında ise bu oran yüzde 90’lara
ulaşmaktadır (Sürdürülebilir Başarının Anahtarları, 2016: 4).
İşletmeler için yaşamsal bir öneme sahip olan kurumsallaşma; bir işletmenin kişilerden
bağımsız olarak kurallara, standartlara sahip olması, değişen çevre koşullarını takip eden
sistemleri kurması ve gelişmelere uygun olarak organizasyonel yapısını oluşturması, kendisine
özgü iletişim ve iş yapma yöntemlerini kültür haline getirmesi ve böylece diğer işletmelerden
farklı ayırt edici bir kimliğe bürünmesi sürecidir (Karpuzoğlu, 2004: 45).
Türkiye’de aile işletmelerinin çoğu kurum kimliği kazanamamıştır. Aile işletmelerinin
üçüncü kuşağa ulaşma oranı yüzde 15-20 civarında seyrederken, aile işletmelerinin ömrü 2530 yıl arasında değişmektedir (Ülgen ve Mirze, 2004: 28).
Aile işletmelerinin en önemli sorunları ömürlerinin kısa olmasıdır. Bu da
kurumsallaşma kavramıyla doğrudan ilişkilidir (Sağlam, 1979; Kırım, 2001). Aile
işletmelerinin başarısı için kurumsallaşma sürecinin titizlikle takip edilmesi ve işletme liderinin
yapması gereken bazı kurallar vardır (Uluyol, 2004).
Literatürde liderlik modellerine bakıldığında paternalist liderlik modelinde yer alan
liderler korumacı, güler yüzlü kişilerdir. Hayatın her alanında çalışanına müdahale edebilen
tipik doğu tarzı baba figürü Türk toplumunda aranan lider özellikleri ile örtüşmektedir
(Akdeniz, 2016: 23).
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Kültürel etkilere bağlı olarak Asya toplumları olmak üzere, Ortadoğu ve Latin
ülkelerinde Batı toplumlarından farklı olarak ortaya çıkan liderlik tarzı paternalist (babacan)
liderlik tarzıdır (Pellegrini ve Scandura, 2008; Ötken ve Cenkci, 2012; Wu, 2012; Cerit, 2013).
Türkiye’de bulunan işletmelerde gerçekleştirilen araştırmalarda ağırlıklı olarak kişilerin
statüsü ve hiyerarşideki yerinin öneminin yüksek olmasından kaynaklı olarak paternalist
liderlik yaklaşımı, Türkiye’deki işletmelerde tercih edilen liderlik yaklaşımlarının başında
geldiği gözlemlenmiştir (Aycan, 2001; Pellegrini ve Scandura, 2006, 2008; Cerit, 2013).
Paternalistik özelliğe sahip liderler çalışanlarını her konuda destekler ve onlarla
ilgilendiğini gösterir, onlara ailevi sorunlarında yardım eder ve gerektiğinde beraber çalıştığı
kişiler tarafından sevilip sayılmanın bazen işten önce geldiğini düşünen liderdir (Paşa, 2000).
Yetim ve Yetim (2006)’in Mersin’de en az 10 iş göreni olan küçük ve orta ölçekli
toplam 217 girişimdeki 1140 iş gören üzerinde yaptıkları çalışmada girişimci, iş görenlerine ne
kadar çok paternalistik davranış gösterirse ve toplulukçu eğilimleri yüksekse, iş görenlerin iş
doyumlarının o kadar yüksek olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aile İşletmeleri, Kurumsallaşma, Liderlik Tarzları, Paternalist
Liderlik
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BT086
MAIN STREAMS OF PROVIDING OCCUPATIONAL HEALTH
Shirinova Ulviyya
Azerbaijan University ulviya.sirinova@gmail.com
Summary
Occupational Health and Safety (OHS) is seriously linked to the dynamics of economic
globalization. The difference in occupational diseases between developed and developing
countries is so deep in globalization. In developed countries, the majority of uneducated migrant
workers depend on OHG in construction and agriculture, and many factors.
The current status and problems of occupational hygiene and safety (OHS) are
identified and the needs for preventive measures are identified. At that time, the main priorities
are:
1. Government funding for increasing demand for policies, instruction and training for
international organizations, such as the World Health Organization and the International Labor
Organization.
2. Implementing regulations on the prohibition and control of hazardous products to
prevent the transfer of hazardous production to developing countries.
3. OHS should address the community to the global OHS community for the promotion
of publicity, public statements, technical and ethical guidelines .At the same time, developing
countries should encourage their participation in professional and academic societies.
4. The research of specialists, workers, trade unions and employers to meet the demands
of the global OHS must meet the standards set out in the education.
What is the global hygiene and security of labor? If global health leads to a wider
approach to public health at an international level, global health in the business world is aimed
at preventing worldwide occupational diseases and injuries. The global consequences of
occupational hygiene and safety are directly linked to the international dynamics of the world
economy. Given the close relationship of this problem to the global economy, multidisciplinary
experience is needed to understand the potential impacts of economic development on
employee health and safety. This topic also focuses on research, propaganda and capacitybuilding for health and safety at work.
Key words: occupational health ,health protection, safety, OHS standards
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BT087
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİSİPLİNLERARASI İLİŞKİ KURMA
BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRMEDE KAVRAM HARİTALARININ
KULLANILMASI
Prof. Dr. Fatma Şahin
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
fsahin@marmara.edu.tr
Prof. Dr. Filiz Kabapınar
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
filizk@marmara.edu.tr

ÖZET
Öğretmen adaylarından, alan bilgileri yanında temel becerilerden olan eleştirel
düşünme, çalışmalarını ve geleceklerini planlama ve bilgiyi disiplinler arasında bütünleştirme
becerisine sahip olmaları beklenmektedir. Lisans eğitimi sırasında disiplinlere ait bilgiler ayrı
ayrı farklı öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Bu da öğretmen adaylarının bir
disiplinde öğrendiği bilgileri diğer disiplinlerdeki bilgiler ile bağlamasını kurmalarını
zorlaştırmaktadır. Bu nedenle Yeni Nesil Bilim Standartları, fen eğitiminde disiplinler arası
kavramların önemine işaret etmektedir(NGSS, 2013). Disiplinler arası ilişkiyi değerlendirme
araçlarından biri de kavram haritalarıdır. Kavram haritaları öğrencilerin konuları grafiksel
olarak birbirine bağlamasına ve farklı kavramlar arasındaki karmaşık bağlantıları
gösterdiğinden kavram haritaları disiplinler arası bilgilerin entegrasyonunu değerlendirmede
uygun olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı da; kavram haritaları ile kimya öğretmen
adaylarının öğrendikleri konu ve kavramlarda disiplinler arası ilişki kurma becerilerini
incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 4. Sınıf kimya öğretmen adayı oluşturmuştur.
Araştırmanın verileri öğretmen adaylarının çizdikleri kavram haritaları ile elde edilmiştir.
Disiplinler arası öğrenmeyi değerlendirmek için kavram haritaları nitel olarak analiz edilmiştir.
Sonuçlar, öğrencilerin ilk yaptıkları kavram haritalarında disiplinler arası ilişki kurmada
zorlandıkları, 2. ve 3. uygulamalardan sonra ise disiplinler arası düşünme ve ilişki kurma
becerilerinde gelişmeler olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kavram haritası, Disiplinlerarası eğitim, Değerlendirme
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BT088
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM MATERYALLERİNİ DERS
PLANLARINDA KULLANMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Prof. Dr. Fatma Şahin
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
fsahin@marmara.edu.tr
Prof. Dr. Filiz Kabapınar
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
filizk@marmara.edu.tr
ÖZET
Günümüzde öğretmenlerin çoğunun, öğrencilerin derse ilgisini çekmede sıkıntı
yaşadıklarını belirtmektedir(NRC, 2012). Yine bu standartlar(NRC, 2012) öğretim materyalleri
ile hem öğretmenin hem de öğrencinin desteklenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Çalışmalar
öğretim materyallerinin hem öğrencilerin derse ilgilerini arttırmakta hem de öğretmenlerin
pedagojik alan bilgisini desteklemekte kullanılabilecek araçlar olduğunu göstermiştir (Davis ve
Krajcik, 2005). Ancak materyallerden istenen verimi alabilmek için ders planlarında doğru
yerde ve birbirini destekler nitelikte olması gerekmektedir. Buradan yola çıkılarak bu çalışma
planlanmıştır. Çalışmanın amacı; öğretmen adaylarının öğretim materyallerini ders planlarında
uygun yerde ve birbirleriyle ilişkili bir şekilde kullanıp kullanamadıklarını tespit etmektir.
Araştırmanın çalışma grubunu pedagojik formasyon alan 30 kimya öğretmen adayı
oluşturmuştur. Veriler öğretmen adaylarının teknoloji kullanımı ve materyal tasarımı dersinde
hazırladıkları ders planlarından elde edilmiştir. Öğretmen adayları ders planlarını 5E yöntemine
göre hazırlamışlardır. Veriler nitel olarak içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen
sonuçlara göre, öğretmen adaylarının hazırladıkları planlarda yer alan öğretim materyallerinin
her biri kendi içinde önemli ve güzel materyaller olduğu tespit edilmiştir. Ancak materyaller
ders planının bütünlüğü içinde birbirlerinden kopuk ve birbirlerini desteklemediği görülmüştür.
Ayrıca materyallerin öğretmenler tarafından sorgulama temelli hazırlansa da öğrencilere
sunulmada buna uyulmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: öğretim materyali, 5E ders planı, teknoloji kullanımı
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BT089
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİSİPLİNLER ARASI PROBLEM ÇÖZME
BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Prof. Dr. Fatma Şahin
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
fsahin@marmara.edu.tr
Prof. Dr. Filiz Kabapınar
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
filizk@marmara.edu.tr
ÖZET
Problem çözme, fen eğitimi araştırmalarında en önemli konulardan biri olmuştur.
Ancak araştırmaların çoğu disiplin temelli problem çözme çalışmalarıdır. Literatürde
disiplinler arası problem çözme çalışmaları çok sınırlı kalmıştır. Halbuki geçek yaşamda tek
disiplinli problemler yerine disiplinler arası problemler ile karşılaşılmaktadır. Disiplinler arası
problem, çoklu düşünceleri ifade etmek ve tanımlamak için yapılandırılmamış problemlerden
oluşmaktadır(Barrows 2002). Disiplinler arası problem çözme sürece tüm disiplinlerin dengeli
katkıları teşvik etmekte ve monodisipliner fikirlerin bütünleşmesini motive etmektedir. Bu
çalışmanın amacı; öğretmen adaylarının disiplinler arası problemleri çözme becerilerinin
incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 14 kimya öğretmen adayları oluşturmuştur.
Çalışmada öğretmen adaylarından Disiplinler arası bir problem olan ‘okyonusların PH’sının
değişmesi deniz canlılarını nasıl etkiler’? Problemine çözüm üretmeleri istenmiştir. Veri
toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan 13 açık uçlu sorudan oluşan bir test
kullanılmıştır. Çalışmanın uygulamasının birinci aramasında öğretmen adaylarına disiplinler
arası bir problem verilmiş ve bu problemi çözmeleri istenmiştir. İkinci aşamasında bu problem
ile ilgili açık uçlu sorulardan oluşan bir test verilmiş ve cevaplamaları beklenmiştir. Öğretmen
adayları testi cevaplarken her türlü kaynaktan(internet, kitap gibi) yararlanmaları sağlanmıştır.
Veriler nitel araştırma tekniklerinden içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Öğretmen
adaylarının testteki sorulara verdikleri cevaplar disiplinler arası, kısmen disiplinler arası ve
disiplinler arası olmayan cevap diye sınıflandırılmıştır. Elde edilen verilere göre öğretmen
adaylarının disiplinler arası problemlere farklı disiplinleri bütünleştirerek çözüm bulmada
zorlandıkları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Disiplinlerarası eğitim, Problem çözme, Disiplinlerarası problem
çözme
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BT090
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLER, ÇOCUKLUK ÖRSELENMELERİ
VE ÖZ-ANLAYIŞLARI ARASINDAKİ YORDAYICI İLİŞKİLER
Yakup İme
Milli Eğitim Bakanlığı
imeyakup@gmail.com
Yusuf Akyıl
Milli Eğitim Bakanlığı
Yusufakyil430@gmail.com
Azmi Çağlar
Milli Eğitim Bakanlığı
ogtazmicaglar@gmail.com
ÖZET
Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin çocukluk örselenmeleri yaşantıları, öz
anlayışları ve sahip oldukları değerleri arasındaki yordayıcı ilişkileri ortaya koymak
amaçlanmıştır. Araştırma genel tarama modelinin bir alt türü olan ilişkisel tarama modeline
uygun olarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ilindeki farklı iki
üniversitede öğrenim görmekte olan erişilebilir örneklem yöntemiyle seçilmiş 354 kız, 142
erkek olmak üzere toplam 457 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada Dilmaç ve
Arıcak Değerler Ölçeği (2012), Arslan ve Alparslan (1999) tarafından Türkçeye uyarlanan
Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği (ÇÖYÖ), Deniz, Kesici & Sümer (2008) tarafından
Türkçe’ye uyarlanan Öz-Anlayış Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Yapısal Eşitlik
Modeli’ne uygun olarak Mplus 6.12 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada elde
edilen bulgulara göre değerlerin, çocukluk örselenmeleri yaşantıları ve öz anlayış üzerinde
etkileri ve çocukluk örselenmeleri yaşantılarının öz anlayış üzerinde doğrudan etkisi
görülmüştür. Bu bağlamda değerler ile çocukluk örselenmeleri arasındaki ilişkinin ağırlığı
(standardized regression weight) -0.19, değerler ile öz anlayış arasındaki ilişkinin ağırlığı 0.56,
çocukluk örselenme yaşantıları ile öz anlayış arasındaki ilişkinin ağırlığı -0.26 olarak
bulunmuştur. Elde edilen bulgular, üniversite öğrencilerinin sahip oldukları değerlerin
artmasıyla çocukluk örselenme yaşantılarının azalacağını ifade etmektedir. Aynı şekilde
üniversite öğrencilerinin sahip oldukları değerlerin artması ile birlikte öz anlayışlarının da
artacağı görülmektedir. Son olarak öz anlayışın artmasıyla çocukluk örselenme yaşantıları
puanlarının da azaldığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Öz-Anlayış, Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları, Değer
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BT091
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ EDEBÎ METİNLERİN ÇOCUK
EDEBİYATININ TEMEL ÖĞELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Tuncay TÜRKBEN
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
tuncayturkben57@gmail.com
Özet
Türkçe öğretiminin temel amacı; anlama ve anlatma becerileri gelişmiş, yaratıcı
düşünme becerileri edinmiş düşünen duyarlı bireyler yetiştirmektir. Türkçe öğretiminde,
öğrencilerin kazanımlar, etkinlikler yoluyla okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini
geliştirmeleri, dilimizin olanak ve zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru ve etkili
kullanmaları amaçlanmaktadır. Belirtilen amaçlara ulaşılması Türkçenin gücünü ve
özelliklerini yansıtan, sanatçı duyarlılığıyla oluşturulmuş metinlerin öğrenme ortamlarında
etkin yöntem ve tekniklerle işlenmesine bağlıdır. Türkçe ders kitapları aynı yaş grubundaki
çocukların hemen hemen hepsinin ulaşabildiği temel kaynaklar olduğu için özenle hazırlanması
gerekmektedir. Ders kitabına seçilecek metinler çocukların ruhsal, toplumsal, bilişsel, dilsel ve
kişilik gelişimini desteklemelidir. Bu metinlerin hem sanatsal yönü hem de eğitsel yönünün
olması gerekir. Türkçe ders kitaplarında yer alacak çocuk edebiyatı metinlerinin biçim, içerik
ve eğitsel yönden belli özelliklere sahip olması gerekir. Bu araştırmanın amacı, ilkokul Türkçe
ders kitaplarındaki (3ve 4.sınıf) edebî metinleri çocuk edebiyatının temel öğeleri açısından
incelemektir. Bu çalışmada tarama /betimleme modeli kullanılmıştır. 3 ve 4.sınıf Türkçe ders
kitaplarından random usulüyle on iki edebî metin inceme konusu yapılmıştır. Dokümanlardan
elde edilen verilerin analizinde, nitel veri analizi yöntemlerinden betimsel analiz kullanılmıştır.
Elde edilen bulgulara göre Türkçe ders kitabındaki metinlerin çoğunluğu kahramanlar, konu,
ileti ve tema açısından çocuk edebiyatı beklentilerini karşılamakla birlikte metinlerin
bazılarının kurgu, tasarım, dil ve anlatım açısından çocuk edebiyatı beklentilerini
karşılayamadıkları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, Türkçe ders kitabı, Çocuk edebiyatı, Metin,
Çocuğa görelik.
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BT092
ALTINCI SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ ETKİNLİKLERİN ÜST DÜZEY
BİLİŞSEL BECERİLERİ GELİŞTİRME YETERLİLİĞİ AÇISINDAN
İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Tuncay TÜRKBEN
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
tuncayturkben57@gmail.com
Özet
Bilgi ve teknoloji çağını yaşadığımız dünyamızda bireyin bilgiyi etkili bir şekilde
kullanması, işlemesi ve geliştirmesi gerekmektedir. Bunun için erken yaşlardan itibaren
öğrencilere temel dil becerilerinin yanı sıra düşünme, sorgulama, analiz etme, çıkarım yapma
ve değerlendirme gibi üst düzey bilişsel beceriler kazandırılmalıdır. Türkçe Dersi Öğretim
Programı’na (2018) bakıldığında da dil becerileri ile birlikte üst bilişsel becerilerin
kazandırılmasının amaçlandığı görülmektedir. Öğretim programının hedeflediği üst düzey
düşünme süreçlerinin edindirilmesi ve geliştirilmesinde birçok etken rol oynamaktadır. Türkçe
ders kitapları; eğitim öğretim ortamında en yaygın olarak kullanılan araçlar olması nedeniyle
bu becerilerin geliştirilmesinde önemli bir role sahiptirler. Ders kitabına seçilecek metinler,
düzenlenen etkinlikler, ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin tamamı öğrencinin geliştirmesi
beklenilen beceriler doğrultusunda hazırlanmalıdır. Bu çalışmada, Yağmur’un (2014)
belirlediği ilkeler ışığında, Aksaray ilinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında kullanılan 6.sınıf
Türkçe ders kitabındaki etkinlikler üst düzey bilişsel becerilerin geliştirilmesine yönelik
yeterlilik durumları sorgulanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman
analizine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Ders kitabında toplam 343 etkinlik olduğu tespit
edilmiştir. Ders kitabındaki etkinlikler belirlenen ilkeler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Elde
edilen veriler analiz edilerek tablolar halinde verilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular şu
şekildedir:
Bilgi işlemleme becerileri; ders kitabında kullanılan etkinliklerin 13’ü sınıflandırma,
13’ü sıralama, 21’i gözlem, 252’si düşünceleri aktarma, 16’sı anımsama ve aktarma
etkinliklerini içerirken; 248’i yorumlama ve kestirimde bulunma, 31’i çözümleme ve
bireştirme, 194’ü akıl yürütme ve değerlendirme uygulamalarını içermektedir.
Eleştirel düşünme becerileri; incelenen etkinliklerin 46’sı öğrencinin karşılaştığı
bilginin doğruluğunu ve geçerliliğini belirlemesine, 2’si geçerli / geçersiz düşünce, önerme ve
nedenleri birbirinden ayırt etmesini sağlamasına, 39’u karşılaştığı önermenin doğruluğunu
belirlemesine, 15’i metinde açıkça ifade edilmemiş düşünce ve görüşleri belirlemesine, 1’i de
okuduğu / dinlediği metinde öznel düşünceleri ve yanlılığı saptamasına olanak tanımaktadır.
Düşünme stratejileri; öğrenciye sunulan alıştırmalar ve etkinliklerin 3’ü öğrencinin
karşılaştığı bir süreçle ilgili olarak düşüncelerini yazılı veya sözlü olarak aktarması için
izleyeceği yöntemi belirlemesine, 3’ü öğrencinin farklı alıştırma ve etkinlikler yoluyla bir
sorunun çözümü için farklı seçenekleri değerlendirmesine, 4’ü öğrencinin okuduğu/dinlediği
metinde karşılaştığı kavramların nitelik ve özelliklerini belirlemesine olanak vermektedir.
Elde edilen bulgular ışığında etkinliklerin öğrencilerin bilişsel işlemleme becerilerini
kısmen sağlayabilecek nitelikte olduğu, eleştirel düşünme ve düşünme becerilerini geliştirme
açısından da yetersiz olduğu ifade edilebilir.
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Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Türkçe ders kitabı, Etkinlikler, Üst düzey bilişsel
beceriler, İnceleme.
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BT094
SAĞLIK BİLİŞLERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
Didem ALTAY, Doktora Adayı
Doç.Dr.Müge Yukay

ÖZ
Bu araştırmada orjinal formu Hadjistavropoulos, Janzen, Kehler, Leclerc, Sharpe ve
Fagnou (2012) tarafından geliştirilen Sağlık Bilişleri Ölçeği’nin Türkiye örnekleminde
geçerlilik-güvenirlik çalışması yapılmıştır. Ölçeğin İngilizce Orjinal formu 20 sorudan oluşup
5’li Likert tipinde 4 faktörlü bir yapıdadır. Ölçeğin çeviri grubu, çok iyi derecede ingilizce bilen
5 akademisyen tarafindan öncelikle Türkçeye çevrilmiş, ardından herhangi bir anlamsal
bozukluk olmaması açısından yeniden İngilizce’ye tercüme edilerek hazırlanmıştır. Anlamsal
bir karmaşayı önlemek için imla ve dil bilgisi açısından gerekli kontroller yapılmış, akabinde
Türkçe form ilk uygulamalar için hazır hale gelmiştir. Üniversitelerde eğitim gören 356’sı kadın
ve 114’ü erkek 500 öğrenci ile tamamlanmıştır. Sağlık Bilişleri Ölçeği’nin güvenirliğini test
etmek amacıyla Cronbach’s Alpha İç Tutarlık Güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Yapılan
analizler sonucunda Sağlık Bilişleri Ölçeği’nin iç tutarlık katsayıları Hastalık ile Başa Çıkma
Zorluğu alt boyutu için 0.84, Hastalık Olasılığı alt boyutu için 0.75, Hastalığın Korkunçluğu alt
boyutu için 0.77 ve Sağlık Hizmetlerinin Yetersizliği alt boyutu için ise 0.65 şeklinde
hesaplanmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda Sağlık Bilişleri Ölçeği’nin
tümü için hesaplanan Cronbach’s Alpha iç tutarlık katsayısı ise 0.821 şeklindedir. Araştırma
sonuçlarına göre Sağlık Bilişleri Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir araç olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler : Sağlık Bilişleri, Geçerlilik, Güvenirlik
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BT095
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIK
PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ
Ebru Bakaç
Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ebrubakac@sinop.edu.tr
ÖZET
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin iklim değişikliği konusundaki
farkındalıklarını arttırmaya yönelik olarak bir program tasarımı gerçekleştirmektir. Bu amaçla
program geliştirme süreçleri izlenerek (ihtiyaç analizi, hedeflerin belirlenmesi, içeriğin
hazırlanması, etkinliklerin hazırlanması, ölçme ve değerlendirme) bir öğretim programı
tasarlanmıştır. İlk önce program geliştirme adımlarından ihtiyaç analizi yapılmıştır. Bu
aşamada literatür taraması ve mevcut programların incelenmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Yapılan çalışmalar sonunda iklim değişikliği konusuna yönelik bilişsel alanı kapsayan bir anket
formu hazırlanmıştır. Anketin hazırlanması sürecinde mevcut araştırmalarda yer alan anketler
incelenerek taslak bir anket oluşturulmaya çalışılmıştır. Taslak anketin geçerlik ve güvenirliği
için alan uzmanlarının görüşüne başvurulmuştur. Ayrıca araştırmacı tarafından daha önce
geliştirilmiş olan iklim değişikliği ölçeği duyuşsal alana yönelik olarak öğrencilerin konu ile
ilgili farkındalıklarını belirlemek için kullanılmıştır. Daha sonra iklim değişikliği programının
kazanımları belirlenmiştir. Bu kazanımlar konu alanı uzmanları tarafından incelenmiş ve
gerekli dönütler alınmıştır. Programın içerik ve etkinlikler bölümleri kazanımlara uygun olarak
hazırlanmıştır. Programın ölçme ve değerlendirme bölümü olarak anket formu ve iklim
değişikliği ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın modeli deneysel desenlerden ön-test son-test
kontrol gruplu model olarak belirlenmiştir. Hazırlanan programın değerlendirilebilmesi için
çalışma grubu olarak sosyal bilgiler ve fen bilgisi öğretmenliği öğrencileri seçilmiştir. Anket
formu ve iklim değişikliği ölçeği kullanılarak öğrencilerin iklim değişikliğine yönelik
farkındalık düzeylerine yönelik ön-test uygulanmıştır. İklim değişikliği farkındalık programı
üniversite öğrencilerine uygulanacak ve son-test yapılarak değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: iklim, iklim değişikliği, üniversite öğrencileri, program geliştirme
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BT098
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKULA BAĞLANMALARININ OKUL
TÜKENMİŞLİĞİ VE ALGILANAN ANNE-BABA VE ÖĞRETMEN AKADEMİK
KATILIMI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Büşra Ayşe Erdoğan
Milli Eğitim Bakanlığı
develibusra@gmail.com
Durmuş Ümmet
Marmara Üniversitesi
dummet@marmara.edu.tr

ÖZET
Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin okula bağlanmalarının okul tükenmişliği
ve algılanan anne-baba ve öğretmen akademik katılımı bağlamında incelenmesidir. Çalışmada
ortaokul öğrencilerinin okul bağlanma düzeyleri cinsiyet, okul türü, sınıf düzeyi, kardeş sayısı,
aile içindeki doğum sırası, annenin eğitim düzeyi, babanın eğitim düzeyi, aile yapısı, ailenin
gelir durumu ve okul başarısı değişkenlerine göre de incelenmiştir.
İlişkisel tarama modelinde hazırlanan araştırmada örneklem grubu seçkisiz örnekleme
yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini İstanbul’da eğitim görmekte olan 216 kız
ve 264 erkek olmak üzere toplam 480 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama araçları
olarak Kişisel Bilgi Formu ve Savi (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan Çocuk ve Ergenler
için Okula Bağlanma Ölçeği, Akın, Sarıçam, Demirci, Yıldız, Usta ve Yalnız (2013) tarafından
Türkçeye uyarlanan Okul Tükenmişliği Ölçeği ve Dündar (2014) tarafından Türkçeye
uyarlanan Algılanan Anne-Baba ve Öğretmen Akademik Katılım Ölçeği kullanılmıştır.
Verilerin analizinde SPSS 15.00 programı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre
değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla Pearson Korelasyonu, Çoklu
Regresyon Analizi, Bağımsız Gruplar T Testi, Kruskal Wallis-H Testi, Mann Whitney-U Testi,
Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) analizleri yapılmıştır. ANOVA sonrasında farklılıkları
belirlemek üzere tamamlayıcı Post-hoc analizi olarak Tamhane’s T2 testi analizleri
kullanılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda okula bağlanma ile okul tükenmişliği arasında ve algılanan
anne-baba ve öğretmen akademik katılım ile okul tükenmişliği arasında negatif yönde anlamlı
bir ilişki bulunmuştur. Okula bağlanma ile algılanan anne-baba akademik izleme arasındaki
ilişki ise pozitif yönde anlamlı bulunmuştur. Çoklu Regresyon analizi sonuçlarına göre okul
tükenmişliği ve anne-baba ve öğretmen akademik katılım öğrencilerin okula bağlanmalarını
yordamaktadır. Öğrencilerin sınıf düzeyi arttıkça okula bağlanmalarının azaldığı, okul başarısı
arttıkça da okula bağlanmalarının arttığı ve çekirdek ailede yaşayan öğrencilere göre geniş
ailede yaşayan öğrencilerin daha fazla okula bağlanma yaşadıkları tespit edilmiştir. Bununla
birlikte öğrencilerin okula bağlanmaları cinsiyet, okul türü, kardeş sayısı, aile içindeki doğum
sırası, anne ve babanın eğitim durumu, ailenin gelir durumu ve okul başarısı değişkenlerine
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göre farklılaşmamaktadır. Elde edilen bulgular diğer çalışmalar ve ilgili literatür ışığında
tartışılarak çeşitli öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okula Bağlanma, Okul Tükenmişliği, Algılanan Anne-Baba ve
Öğretmen Akademik Katılımı
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BT099
NİÇİN KİTAP OKUMUYORUZ?
Doç. Dr. Muamber YILMAZ
Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı.
muammeryilmaz66@gmail.com
ÖZET
K«tap okumak k«ş«n«n kel«me haz«nes«n« gel«şt«r«r, muhakeme gücünü artırır, anal«t«k
düşünme ve d«yalog becer«ler«n« gel«şt«r«r. K«tap okuyan k«ş« gen«ş b«r bakış açısına ve zeng«n
b«r kel«me haz«nes«ne sah«p olur. Zeng«n kel«me haz«nes«ne sah«p olmak k«ş«n«n genel kültür
düzey«n«n artmasına ve etk«l« b«r konuşma becer«s« gel«şt«rmes«ne neden olur. Okuma b«reye
hem haz ver«r hem de onun hayatı algılayış tarzını şek«llend«r«r. B«rey«n «ç«nde yaşadığı toplum
ve dünya sorunlarıyla daha fazla «lg«lenmes«n« sağlar. Türk toplumunun k«tap okuma alışkanlığı
«ncelend«ğ«nde okuyan b«r toplum olmadığı ortaya çıkmaktadır. Türk«ye k«tap okuma
konusunda başka ülkelerle kıyaslandığında b«rçok ülken«n ger«s«nde yer aldığı görülmekted«r.
Örneğ«n Japonya’da toplumun %14’ü k«tap okurken Türk«ye’de bu oran %0.01’d«r. Yıllık k«ş«
başına düşen k«tap sayısına bakıldığında «se b«r Japon yılda 25 k«tap okurken Türk«ye’de 6
k«ş«ye b«r k«tap düşmekted«r. Konuyla «lg«l« yapılan araştırmalar «ncelend«ğ«nde, ülkem«zdek«
«nsanların düzenl« k«tap okumamalarının b«rçok neden« olduğu görülmekted«r. Bunlar: K«taplar
çok pahalı, k«tap okumaya vakt«m yok, telev«zyon seyretmey« k«tap okumaya terc«h eder«m,
ders çalışmaktan k«tap okuyamıyorum vb. şekl«nde sıralanab«l«r. Türk «nsanının okuma
alışkanlığı gel«şt«rememes«n«n asıl neden okumaya hazır oluşlukla «lg«l« yapılması gerekenler«n
yer«ne get«r«lmemes«d«r. Okumaya hazır oluşlukla «lg«l« etkenler şöyle sıralanab«l«r: Çocuğa
anne baba tarafından yapılan sesl« okumalar, çocuğa anne babanın model olması, evde
okumayla «lg«l« materyal bulundurmak, çocuğu bu materyaller« kullanmaya teşv«k etmekt«r.
Bunlardan en öneml«s« okula g«tmeyen çocuğa anne baba tarafından yapılan sesl« okumalardır.
L«teratür taramasına yönel«k bu çalışmanın amacı Türk«ye’dek« «nsanların okuma
alışkanlıklarının ne düzeyde olduğunu tesp«t etmek, okuma alışkanlığı kazanamamalarının
temel neden«n« ortaya koymak ve çözüm öner«ler« sunmaktır.
Anahtar Kel«meler: Okuma, Okuma Alışkanlığı, Okumaya Hazır Oluşluk, K«tap
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BT100
BİTİŞİK EĞİK YAZIDAN DİK TEMEL YAZIYA GEÇİŞE İLIŞKİN ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİ
Doç. Dr. Muamber YILMAZ
Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı.
muammeryilmaz66@gmail.com

ÖZET
Ülkemizde bitişik eğik yazı kullanımı yeni Türk alfabesinin kabulü ile 1928 yılında
başlatılmış, 2005 yılında ise okuma yazma öğretiminde bitişik eğik yazı kullanımı zorunlu hale
getirilmiştir. Devamında da Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılında bitişik eğik yazının öğretmenin
tercihine bırakılacağını açıklamışı yapmıştır. Eğitim alanındaki gelişmelere paralel olarak bazı
eğitimciler yazı öğretiminde dik temel yazıyı, bazıları ise bitişik eğik yazıyı önermektedirler.
Bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçiş sürecinde dik temel yazının uygulayıcıları olan sınıf
öğretmenlerinin konu hakkındaki düşünceleri, görüşleri, farkındalıkları ve gözlemleri büyük
önem taşımaktadır. Bu çalışmada bitişik eğik yazıdan dik yazıya geçişe ilişkin öğretmenlerin
görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın yöntemi betimsel modeldedir. Bu modellerde esas amaç,
var olan durumu olduğu gibi betimlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Bartın ili Merkez
ilçesine Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilkokullarda görev yapan 40 sınıf öğretmeni
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ve 5
maddeden oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada nitel veri
analizi yaklaşımlarından içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan veriler yüzde hesabı
yapılıp çözümlenerek tablo halinde sunulmuştur. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin %
90’nın, bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçilmesi kararını uygun bulduğu, geçiş sürecinde
öğrencilerin %70’nin bazı problemler yaşadıkları, velilerin ise %77,5’nin problem yaşamadığı
belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin %92,5’nin ise okuma yazma öğretimine dik temel harflerle
başlanılması görüşünde oldukları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bitişik Eğik Yazı, Dik Temel Yazı, Sınıf Öğretmeni, Yazı Öğretimi
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BT101
OKUMA GÜÇLÜĞÜ VE NEDENLERİ

Doç. Dr. Muamber YILMAZ
Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı.
muammeryilmaz66@gmail.com

ÖZET
Okuma bireyin en önemli bilgi edinme yollarından birisidir. Çocuğun okuduğunu
rahatça anlayabilmesi için akıcı okuma becerisine sahip olması gerekmektedir. Akıcı okuma;
okuyucunun metni doğru, hızlı, seri bir şekilde, noktalama işaretlerine dikkat ederek,
dinleyicilerin duyacağı ve takip edeceği tarzda, uygun ses tonuyla okumasıdır. Akıcı okuma,
okuryazar olan tüm bireylerde aynı oranda gerçekleşmeyebilir. Bazı okuyucular okumada
güçlük yaşayabilirler. Okuma güçlüğü, bireyin okumaya engel tekil edebilecek herhangi bir
fiziksel (işitsel, görsel) ve zekâ yönünden problemi olmamasına rağmen okumayı öğrenmede
akranlarından geride olmasıdır. Okuma güçlüğü öğrencinin tüm derslerdeki başarısını olumsuz
yönde etkilemektedir. Okuma güçlüğü çocukta bazen öğrenilmiş çaresizlik oluşturmaktadır.
Okuma güçlüğü yaşayan çocuk bazen akranları tarafından alay konusu bile olmaktadır.
Çocuğun okuyamamasından duyduğu rahatsızlığa, bazen ailenin çocuğu suçlayıcı davranışları
da eklenmektedir. Okuma güçlüğünün nedenini tek bir faktöre dayandırmak yanıltıcı olabilir.
Okuma güçlüğüne birçok faktör neden olmaktadır. Bunlar genel olarak üç grupta
sınıflandırılabilir: 1. Fiziksel faktörler. 2. Bilişsel faktörler. 3. Duygusal, çevresel ve eğitimsel
faktörler. Ülkemizde okuma güçlüğü yaşayan öğrencilere Rehberlik Araştırma Merkezinde
çocuklar için geliştirilmiş olan Wechsler Zekâ Testi uygulanmaktadır. Zekâ testi sonucuna göre
IQ puanı 90’nın altında olanlar kaynaştırma eğitimine alınmaktadırlar. Ancak herhangi bir
zihinsel engeli bulunmayan bu tür çocukların IQ puanları ise normal çıkmakta ve kaynaştırma
eğitimine gönderilmesi uygun bulunmamaktadır. Bu durum karşısında hem aile hem de
öğretmenler ne yapacakları konusunda tam bir çaresizlik içerisindedirler. Bu araştırmanın
amacı okuma güçlüğü ve nedenleri konusunda farkındalık oluşturmak ve çözüm önerileri
sunmaktır. Araştırma yöntem olarak literatür taramasına yönelik bir araştırma olup, sonuç ve
çözüm önerileri içermektedir.
Anahtar Kelimeler: Okuma güçlüğü, Akıcı Okuma, Okuma Güçlüğünün Nedenleri,
Öğrenci.

TURKCESS 2019

80

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

BT102
KUZEY MAKEDONYA EĞİTİM SİSTEMİNDE YENİ EĞİLİM OLARAK
ENTEGRE EĞİTİMİ VE ÇOCUK PSİKOLOJİSİ
Doç.Dr. Osman EMİN
Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi, “Blaje Koneski” Filoloji Fakültesi
Üsküp, Kuzey Makedonya
osman_emin@hotmail.com
özet
Kuzey Makedonya, kendi sınırları içerisinde hoşgörülü bir toplumun meydana gelmesi
için entegre edilmiş eğitim sisteminin geliştirilmesi önemli bir alan olduğu ve ihtiyaç
duyulduğu bir sisteme gidildiği görülmektedir. Kuzey Makedonya’da bir toplumun var olması
için entegre eğitimi ve entegrasyon en önemli çalışmalardan biri olup, son yıllarda bu tür eğitim
sorunları ile ilgilenerek entegrasyon alanın geliştirilmesine gidilmektedir. Entegre Eğitimi
alanında modeller geliştirmeye başlandı ve özel eğitim modeli olarak karşımıza çıkmakta olan
modeller, çoketnikli toplumlarda bütün etnik toplumların da katıldığı örnek alınabilecek bir
modeller olduğu görülmektedir. Bu eğitim modeleri ile öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynler
çok etnikli değerlerin inşa edilmesine, entegre edilmelerini kapsamaktadır. Entegre eğitimi ile
her öğrenciye yönelik hazırlanmış bireysel yaklaşım, iki dili yaklaşım, ekip ve ikili çalışma
şekli ile gerçekleştirilen etkinlikler, oyun ile eğitim, eğitim-öğretim sürecinin daha anlamlı ve
etkin olmasını sağlamaktadır. Bu yaklaşımlar ile toplumlardaki çoketnikli özellikler
kullanılarak birlikte yaşama, daha sağlıklı yaşam için hem öğrenciler, ebeveynler hem de
öğretmenler hayat yetenekleri ve becerilerini zenginleştirileceğinin düşüncesinin içinde olduğu
görülmektedir. Çocuk empati kurmayı, başkalarına saygı göstermeyi, kendi sorumluluğunu fark
etmeyi, sabırlı olmayı, kurallara uymayı, stresle baş etmeyi, problem çözmeyi ve liderlik
özelliklerini pekiştirmeyi öğrenir. Çünkü çocuk, toplumu, kuralları, meslekleri, gelenek ve
görenekleri, iyiyi ve kötüyü, doğruyuyanlışı öğrenirken, yani sosyal olarak gelişirken, bu
öğrendikleri kendi kişiliğini de şekillendirdiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Entegre Eğitimi, Yeni Eğilim, Eğitim Sistemi, Çocuk Psikolojisi
Integrated Educatıon As A New Tendency Of Educatıon System In North Macedonıa
And Effect On Child Psychology
abstract
North Macedonia in the area of its borders, is known as a country with a lot of different
societies and nationalities. It can be said that the development of the integrated system and the
integrated education is of a great importance and it can also be said that there is a strong
necessity to integrate this kind of system in order to gather these societies together. One society
in countries such as North Macedonia can only exist by importing the integrated education and
integration and very lately it could be said that integration field is being developed by dealing
with this kind of educational problems. In the field of Integrated education, new models are
being made and specific educational models are being developed.The Integrated education
movement in Nort Macedonia is an attempt to bring together the all societies,children,parents
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etc. In the multi ethnical socities the all ethnic societies should be guided by this model. With
this educational models, students, teachers, and parents are encouraged to bring together those
effective values.With the Integrated education each student has a common access to eachother,
two language access, team work,group work, learning through game,education-learning
process is more meaningful, more effective and more successful. It seems that these approaches
enrich the multi ethnical skills. Creating children empaty, respecting, differetiating their own
responsibilities while working in dialogues, being patient, following rules, solving problems,
leadership skills, all these skills aim to provide a balanced education. Child society, rules, good
or bad, right or wrong is how the child builds his personality.
Key words: Integrated Education, New Tendency, Educational System, Child
Psychology
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BT103
BEDEN UYANIKLIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE GEÇERLİLİK GÜVENLİRLİK
ÇALIŞMASI
Uzman Klinik Psk. Didem ALTAY
Doç.Dr.Müge Yukay
Beden uyanıklık ölçeği, bedensel duyumları ölçümlemeyi değerlendiren bir öz-bildirim
ölçeğidir. Bu çalışmada Schmidt ve ark. (1997)’de oluşturdukları beden uyunıklığı ölçeğinin
Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Buna göre orijinal
formu, 15 farklı bedensel duyum için 5 sorudan oluşan ve 3’lü Thurstone ölçek tipinde
geliştirilen ölçek, çok iyi derecede ingilizce bilen 4 akademisyen tarafından önce Türkçeye
çevrilmiş, bunun ardından bir anlamsal bozukluk olmaması sağlamak için İngilizce’ye tercüme
edilerek ilk Türkçe form hazırlanmıştır. Olası bir anlamsal karmaşayı önlemek adına imla ve
dil bilgisi açısından kontrol edilerek Türkçe form ilk uygulamalar için hazır hale getirilmiştir.
Çevirisel çalışmaların ardından ölçek 317’si kadın ve 105’i erkek olmak üzere toplam 422
katılımcıya uygulanmıştır. Beden Uyanıklık Ölçeği’nin yapı geçerliğini ölçmek için
doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapı geçerliğinin test edilmesinin ardından benzer ölçek
geçerliği kapsamında, ölçme aracının Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği ile ilişkisi
korelasyon katsayısı hesaplanarak değerlendirilmiştir. Güvenirliği sınamak için ise iç tutarlık
Cronbach’s Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Bu analizlere göre; doğrulayıcı faktör analizinde,
orijinal yapı için iyi ve kabul edilebilir değerler gösterdiği ve madde toplam korelasyonlarının
.58 ile .84 arasında değiştiği görülmüştür. Ayrıca benzer ölçek olan Duyumları Abartma Ölçeği
ile toplam puanlar üzerinden birbirleriyle ilişkisi incelendiğinde yapılan Pearson Korelasyon
Analizi sonucunda değişkenler arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
görülmüştür (r=.16, p<.01). Son olarak ise Cronbach’s Alpha İç Tutarlık Güvenirlik katsayısı
.71 olarak hesaplanmıştır. Bu araştırma sonuçlarına göe Bedensel uyanıklık ölçeği Türkçe
formu geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilmektedir.
Anahtar Sözcükler : bedensel uyanıklık, geçerlilik, güvenilirlik
Schmidt NB, Lerew DR, Trakowski JH. 1997. Body vigilance in panic disorder:
evaluating attention to bodily perturbations. J Consulting Clin Psychol 65:214–220
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BT105
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLADIKLARI DİJİTAL ÖYKÜLERİ
DEĞERLENDİRMESİ
Zeynep Tatlı
Trabzon Üniversitesi
zeynepktu@hotmail.com
Derya Altınışık
Trabzon Üniversitesi
derya.altinsk@gmail.com
Göksel Çelenk
Trabzon Üniversitesi
gokselcelenkk@gmail.com
ÖZET
Dijital öykü; öğrencilerin dinleme, konuşma, yazma, hayal gücü ve bilgisayar kullanma
becerilerinin gelişmesine yardımcı olan materyallerden birisidir. Dijital öykü hazırlama
sürecinde öğrenciler aktif rol oynayarak, kendi düşüncelerini, bilgi birikimlerini ve isteklerini
hikayelerine yansıtmaktadır. Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin hazırladıkları dijital
öyküleri sınıf ortamında değerlendirmelerini sağlamaktır. Durum çalışması modelinde
desenlenen çalışmanın örneklemi; 11 (2 kız, 9 erkek) lise öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışma
altı günde tamamlanmıştır. Çalışma öncesinde, öğrencilere dijital öykü ve dijital öykü
hazırlarken kullanabilecekleri web 2.0 araçları (Storyboard, Pixton, Pixlr) hakkında bilgi
verilmiştir. Öğrenciler 2-3 kişilik gruplara ayrılmıştır. Her gruptan Trabzon ilinde bulunan
dijital öykülerinin konusunu oluşturacak tarihi mekanlardan birini seçmeleri istenmiştir.
Öğrencilerin seçtiği mekanlara geziler düzenlenmiştir. Gezi sürecinde öğrencilerin, tarihi
mekanların fotoğraflarını çekebilmeleri ve görevlilerden bilgi alabilmeleri için gerekli süre
verilmiştir. Gezi sırasında bilgi ve fotoğraflara ulaşan öğrenciler bilgisayar laboratuvarında
öykülerini hazırlamışlardır. Öğrencilerin süreçte mentörlerinden yardım almalarına ve
internetten araştırma yapmalarına izin verilmiştir. Öğrencilerin ses kayıtlarını ve görsellerini
birleştirebilmeleri için son olarak Movie Maker programı tanıtılmıştır. Çalışmada öğrenciler;
Ayasofya Cami, Tarihi Orta Mahalle, Atatürk Köşkü ve Memiş Ağa Konağı ile ilgili dijital
öyküler hazırlamışlardır. Hazırlanan dijital öykülerin değerlendirilmesi için kullanılan ölçek
sınıf ortamında tanıtılmıştır. Daha sonra sınıf ortamında izlenen dijital öyküler, bireysel olarak
değerlendirilmiştir. Araştırmanın verileri, Özcan, Kukul ve Karataş (2016) tarafından
geliştirilen dereceli değerlendirme ölçeği ile toplanmıştır. Ölçek 14 maddeden oluşmaktadır.
Her bir madde; kötü (0), zayıf (1), iyi (2) ve mükemmel (3) şeklinde değerlendirilmektedir.
Ölçekten elde edilecek en düşük puan 0, en yüksek puan 42’ dir. Öğrencilerden dijital öyküleri
puanlarken, verdikleri puanların nedenini de belirtmeleri istenmiştir. Bu bölümden elde edilen
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nitel veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Dijital öykülere verilen ortalama puanlar
incelendiğinde; Atatürk Köşkü ile ilgili dijital öykünün 30, Memiş Ağa Konağı ile ilgili dijital
öykünün 32,7, Ayasofya Cami ile ilgili dijital öykünün 33,5 ve Orta Mahalle ile ilgili dijital
öykünün 33,6 puan aldığı belirlenmiştir. Hazırlanan dijital öykülerin ortalamanın üzerinde
puanlar aldığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin dijital öykülere verdikleri puanları nedenleri
incelendiğinde; Atatürk Köşkü ile ilgili olan dijital öykünün, gereksiz detaylar içerdiğini, fon
müziğinin sesi kapattığını, müzik ile öykünün uyumsuz olduğunu ifade etmişlerdir. Memiş Ağa
Konağı ile ilgili dijital öykünün, gereğinden fazla uzun olduğunu ve gereksiz detaylar içerdiğini
belirtmişlerdir. Ayasofya Cami ile ilgili dijital öyküde kullanılan müziğin çok duygusal
olduğunu, kısmen senkronizasyonda sorunlar yaşandığını, müzikte telif hakkının olduğunu
ifade etmişlerdir. Orta Mahalle ile ilgili olan dijital öykünün; görsellerinin bulanık olduğunu ve
kullanılan müzikte telif hakkının olduğunu ifade etmişlerdir. Çalışmada, lise öğrencilerinin
ortalamanın üzerinde bir düzeyde dijital öyküler hazırlayabildikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dijital Öykü, Gezi-Gözlem Tekniği, Trabzon Tarihi, Web 2.0
Araçları
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BT106
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM ÖĞRETİMİ
SÜRECİNDEN YANSIMALAR
Zeynep Tatlı
Trabzon Üniversitesi
zeynepktu@hotmail.com
Derya Altınışık
Trabzon Üniversitesi
derya.altinsk@gmail.com
ÖZET
Çalışmanın amacı, bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının “Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı” dersi kapsamında hazırladıkları kavram öğretim materyallerinde yaptıkları
hataları ve olası nedenlerini belirlemektir. Durum çalışması modelinde desenlenen araştırmanın
örneklemi; 2018-2019 eğitim öğretim yılının güz döneminde Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim
Fakültesinde “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” dersini alan 14 BÖTE öğretmen
adayından oluşmaktadır. Çalışma sürecinde öğretmen adaylarına; öğretim materyalleri ve bu
materyalleri hazırlayabilecekleri Web 2.0 araçlarına (Toondoo, Pixton, Smartdraw, İmindMap,
Puzzle-maker.com, Edraw Max vb.) dair 16 haftalık bir eğitim verilmiştir. Öğretmen
adaylarından “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” dersi müfredatından seçtikleri bir kazanım
doğrultusunda istenen dokuz çeşitte materyal (kavram ağı, anlam çözümleme tablosu, bulmaca,
zihin haritası, balık kılçığı, bilgi haritası, çalışma yaprağı, kavram karikatürü, kavram haritası)
hazırlamaları istenmiştir. Çalışmanın verileri; öğretmen adaylarının geliştirdiği materyaller ve
yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Öğretmen adaylarının hazırladığı
materyaller doküman analizine; mülakatlardan elde edilen veriler ise içerik analizine tabi
tutulmuştur. Çalışma sonucunda; öğretmen adaylarının hazırladığı materyallerde en temel
sorunun alan bilgisi eksikliği ve öğrenci seviyesine inme olduğu tespit edilmiştir. Materyal
özelinde incelendiğinde ise öğretmen adaylarının en çok kavram haritasında kavramları
ilişkilendirmede; kavram karikatüründe muhtemel yanılgıları tahmin etmede ve içerikleri
gerekçeleri vermeden sundukları tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra; çalışma yapraklarının etkin
uğraşı bölümünü hazırlamada; balık kılçığında neden-sonuç ilişkisini belirlemede; bulmacada
öğrenci seviyesine uygun sorular yazmada hatalar yapıldığı belirlenmiştir. Materyallerin genel
olarak içerdiği sorunlardan biri de; öğrencilerin anlayabileceği seviyede yönerge yazılamaması
ve dil bilgisi kurallarında hatalardır. Öğretmen adayları ile yapılan mülakatlarda bu hataların;
kendi alanlarına yönelik gerekli bilgiye sahip olmamaları ve BÖTE alanında örnek
alabilecekleri materyallerin sınırlı olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Çalışma
sonucundan yola çıkarak araştırmacılara; “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” dersi müfredatına
yönelik kavram öğretim materyallerinin hazırlanarak literatüre kazandırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Web 2.0 Araçları, Öğretim Materyali, Öğretmen Eğitimi
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BT107
BİLGE ŞAİR NEVÎ’NİN İLİMLE MÜTALAASI
Dr. Sedanur Dinçer Arslan
Kültür Bakanlığı
sedanur_dincer@hotmail.com
ÖZET
Arapça kökenli “ilim” sözcüğü, çağımızdaki karşılığı ile bilim, İslam camiasında
muhtelif tanımlamalarla tarif ve tavsif olunur. İslam inancına göre ilmin özünde; “(Allah)
Göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir.”(el-Mücadele 58/7) ayet-i kerimesinde de belirtildiği gibi,
Tanrı’nın her şeyi bildiği, bütün bilgilerin membaının Tanrı olduğu hakikati mahfuzdur. Mutlak
bilgi Tanrı’dadır; Tanrı’nın sonsuz ilmi karşısında insanın bilgiye ulaşma yolları sınırlı ve elde
ettiği bilgi sonludur. Büyük oranda İslam inancının doktrinleriyle beslenen ve şekillenen Klasik
edebiyatta ilim mevzuu bu gerçek üzerine kuruludur. İslamiyetin; ayetlerde, hadislerde ya da
din ulularının hikmetli sözlerinde belirtildiği gibi, ilme büyük önem vermesi Klasik edebiyat
için de geçerlidir. İlim, Klasik edebiyatta insanı ebedî saadete eriştiren ve onu yücelten değer
olarak görülür.
Kutlu atalarımızın yaşam deneyimlerinin, hayata bakış açılarının damıtılarak şiir
formatına dönüştürüldüğü Klasik edebiyat, genelde estetik açıdan değerlendirilir. Fakat son
zamanlarda yapılan çalışmalarla birlikte farklı açılardan irdelenmekte ve bu engin deryanın
hazineleri ortaya çıkarılmaktadır. Klasik edebiyatın ilmî yönü, daha önce sınırlı sayıda yapılan
çalışmalardan ötürü, izah ettiğimiz gerekçelere istinaden üzerinde hassasiyetle durulması
gereken bakir konulardan biridir. İlimsiz bir sanatın/şiirin icra edilemeyeceği görüşündeki
Klasik edebiyatın mütefekkir sanatkârlarının ilimle olan münasebetlerini eserlerine nasıl
yansıttıklarının incelenmesi, Klasik edebiyatı tahkir eden zihniyetlerin değişmesine büyük katkı
sağlayacağı düşünülmekle birlikte; edebiyatın sadece bireysel kabiliyet işi olmadığı, icrasında
eğitim ve bilginin elzem olduğu yapılan bu tür çalışmalar sayesinde defaten vurgulanmış
olacaktır.
Bu çalışmada; ilmin Klasik şairler tarafından ne kadar önemsendiği Nev’î üzerinden
değerlendirilecektir. Şair Nev’î’nin seçilme gerekçeleri olarak Klasik edebiyatın olgunluğa
ulaştığı 16. asırda yetişmiş, ailesi ve kendisi tasavvufla haşır neşir olmuş, yaşadığı devirde iyi
bir eğitim almış, müderrislik yapmış müstesna şairlerden biri olması gibi özellikleri
sıralanabilir. Onun bilgiyle münasebetinin derecesi, niceliksel ve niteliksel açıdan verdiği
eserlerinin çokluğuyla ölçülebilir. Aynı zamanda Klasik edebiyatın biyografik kaynakları
tezkirelerde Nev’î hakkındaki değerlendirmelerde ve günümüzde Nev’î üzerine yapılan
çalışmalarda da Nev’î’nin âlim tarafına vurgu yapılır.
Nev’î’nin esas alınan eseri Divan’ı olacaktır. Divandaki farklı nazım şekillerinden
oluşan toplam 750 şiir, Nev’î’nin bireye, topluma, ahlaka, dünyaya, ölüme olan bilgece
yaklaşımının göstergeleridir. Bu göstergelerin sunduğu veriler kılavuzluğunda, zaman zaman
şairin diğer eserleriyle de mukayeseler yapılarak metinler arası bir çalışma öngörülmektedir.
Divanın mukayese edileceği temel eser “Netâyicü’l-Fünȗn ve Mehâsinü’l-Mütȗn” adlı mensur
eser olacaktır. Çünkü Nev’î, bu eserinde dönemin ilmiye sınıfının tasdikinden başlıca ilim
sahaları hakkında mülahazalar yapar ve birtakım öz bilgileri toparlar. Dolayısıyla bu eserdeki
tasnif ve değerlendirmeler, Nev’î Divanı’nın ilmî yönüne bir bakış açısı sunar.
Anahtar Kelimeler: İlim, Nev’î, Klasik Türk Edebiyatı, 16. Asır Klasik Türk Şiiri
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BT109
SOSYAL PSİKOLOJİK BİR SÜREÇ OLARAK ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK
(FIRAT ÜNİVERSİTESİ SBMYO ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ)
Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Özpolat
Fırat Üniversitesi SBMYO
asayi@firat.edu.tr
Özet
Öğrenilmiş çaresizlik bireyin deneyimleri ve inançları temelinde oluşmaktadır.
Olumsuz durumların kontrol edilemeyeceği düşüncesi olan öğrenilmiş çaresizlik kişinin yaşamı
boyunca birçok mücadelesinin başlamadan bitmesine neden olmaktadır. Öğrenilmiş çaresizlik,
hiç başlamadan biten ve yaşamı kalitesizleştiren umutsuzluğun içerisinde kıvrandıran bir
durumdur. Fakat bu durum tesadüfi olmayıp tamamen deneyimlerin sonucudur. Yani
psikolojik bir süreç sonucu gelişen öğrenilmiş çaresizlik, birçok faktörün etkisi sonucudur. Bu
araştırma öğrenilmiş çaresizliğe etkisi düşünülen korku duygusunu ve öğrenilmiş çaresiz
insanlarda görülen motivasyon düşüklüğü, insanlar arası ilişkilerde yalnızlık ve güvensizlik ile
dış kontrol odaklılık ilişkisi incelenmiştir.
Bu çalışma evren olarak, kısmen dezavantajlı olan, eğitim yaşamı boyunca eğitim
olanaklarından yeterince faydalanmamış, erken meslek sahibi olup eğitim sisteminden ayrılmış,
akademik yaşamında sosyal desteği yeterince alamamış ve bazı öğrenme bozukluğuna sahip
bireylerin oluşturduğu meslek yüksekokullarında ki öğrencilere uygulanmıştır. 2017 yılında
yapılan anket uygulamasında çalışmanın evreni Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek
Yüksek Okulunda okuyan 1191 öğrenciden oluşmaktadır. Örneklem grubu 300 kişi ile evrenin
%25,1’ini oluşturmaktadır. Bu çalışmada evreni oluşturan öğrencilerden sıklıkla duyulan
korku, öğrenilmiş çaresizlik, insanlar arası ilişki (yalnızlık, güvensizlik ve düşük motivasyon,
dış kontrol odaklılık) ile ilgili ifadelerine bağlı kalınarak var olan çalışmalardan bir soru havuzu
oluşturulmuştur. Ankette kullanılan ifadelerin frekans analizlerine ilaveten korku, öğrenilmiş
çaresizlik, insanlar arası ilişki arasında korelasyon analizi yapılmıştır
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BT112
ALTIN ÇAĞ’I KODLUYORUM (TÜBİTAK 4004 DOĞA VE BİLİM OKULLARI
PROJESİ) (18-26 HAZİRAN 2018)
Ebru Öner
Fatma Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi
ebruoner7@gmail.com
Volkan Civelek
Fatma Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi
volkanhoca7@gmail.com
ÖZET
Bu projede amacımız, Altın Çağ’da Türk-İslam dünyasında yapılan çalışmaların
ihtişamı ve tüm dünya medeniyetlerine yaptığı çığır açıcı etkileri konusunda genç kuşaklarımızı
ve gelecek nesillerimizi bilinçlendirmektir. Böylece onların kendi kültürlerine olan sevgi, saygı
ve bağlılıklarını arttırmak, sadece övünmekle yetinmeyerek Türk-İslam mirasına sahip çıkma
ve geliştirme noktasında özgüven ve motivasyonları kazandırarak Altın Çağ’ın ışığında
bilimsel, teknolojik, felsefi ve sanatsal ürünler ortaya koymaya teşvik etmektir.
Projeye Rize ilinde bulunan Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu Liselerinde öğrenim
gören, kodlamaya, bilime, felsefeye ve sanata ilgi duyan 32 öğrenci katılmıştır. Bir hafta süren
proje boyunca katılımcılarımız aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmişlerdir.
Her bir öğrenci seçtiği bir Türk-İslam alimi (Cabir İbn Hayyan, Fatıma El Fı̇ hrı̇ ,
Harezmi, El Kindi, Battani, Zekeriya Er-Razi, Beni Musa Kardeşler, Farabi, İbn Havkal,
Meryem El-İcliyye, İbn Heysem, Biruni, İbn Sina, Yusuf Has Hacib, Ömer Hayyam, Gazzali,
Ahmet Yesevi, İdrisi, İbn Tufeyl, İbn Rüşd, Cezeri, İbn Baytar, Nasiruddin Tusi, Mevlâna, İbn
Nefis, Yunus Emre, Sadi Şirazi, İbnü’ş-Şâtır, İbn Haldun, Sabuncuoğlu Şerafettin, Uluğ Bey,
Ali Kuşçu) hakkında literatür taraması yapmıştır.
Çağımızın bilim ve teknoloji alanındaki olmazsa olmazı kodlamayı öğrenerek Mıtt App
Inventor Programı ile 32 Türk-İslam alimini içeren Android yazılımlı bir Altın Çağ Şeridi
oluşturmuşlar,
Altın Çağ’da ortaya konmuş bilimsel icatların örnekneklerini 360 Fusion programını
kullanarak 3D yazıcı ile modellemişler,
Basit araç gereçler kullanarak İbn Nefs’in “Küçük Kan Dolaşımı”, İbn Heysem’in
“Karanlık Oda”, El Cezeri’nin “Pistonlu Su Pompası”, İslam alimleri tarafından geliştirilen
“Usturlab” modellerini oluşturmuşlar,
El-Kindi’nin kriptolojiye kazandırdığı frekans analizini öğrenerek, kod çarkı ve skytale
yöntemlerini kullanarak şifreleme araçları oluşturmuşlar,
Felsefi ve edebi hikayeleri Web-2 araçlarından Pixton ile çizgi romana dönüştürmüşler,
Altın Çağ’da müzik ve sus sesi ile terapinin nasıl yapıldığını uygulamalı olarak
öğrenmişler,
İbn Tufeyl’in “Hay Bin Yakzan” hikayesini doğada dramatize etmişler,
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Altın Çağ’daki kına dövmeleri ve halı motifleri gibi görsel sanatların uygulamalarını
yapmışlardı. Ayrıca seçtikleri bilim insanlarının portrelerini resmetmişlerdir.
Katılımcıların projedeki kazanımlarını değerlendirmek için her günün sonunda günlük
etkinlikleri ve genel olarak projeyi değerlendirecekleri günce soruları hazırlanmış ve
katılımcılara uygulanmıştır. Günce sorularına verilen yanıtların değerlendirilmesi sonucunda
katılımcıların, Altın Çağ’daki bilimsel buluşların modellerinin yapımı sırasında bilim
uygulamalarının hem yapılabilir hem de eğlenceli olduğunu farkettiklerini ifade ettikleri ve
ayrıca çizgi roman, drama, müzik, portre çalışması, kına dövmeleri ve halı motifi hazırlama
gibi sanatsal etkinliklerde yaratıcı güçlerinin geliştiğini, kendi yeteneklerini farkettiklerini
belirttikleri görülmüştür.
Projenin başlangıcında ve bitiminde katılımcıların Altın Çağ bilim insanları ve
filozoflarının dünya bilim ve felsefesine yaptıkları etkiler hakkındaki farkındalık düzeylerini
belirlemek ve projenin bu farkındalık düzeyine olan katkısını ölçmek amacıyla tüm
katılımcılara 20 soruluk ön test ve son test uygulanmıştır. Test sonuçları SPSS programı ile
analiz edilmiştir. Analizlerin sonuçlarına bakıldığında tüm katılımcılarda ön-test başarı
ortalamasının %44 iken son-test başarı ortalamasının %81 olduğu, ön ve son test arasında
%37’lik bir artış olduğu tespit edilmiştir.
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BT113
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE İSTENMEYEN DAVRANIŞLARA SAHİP
OLMANIN YORDAYICILARI OLARAK SOSYAL BECERİLER VE İNTERNET
BAĞIMLILIĞI
Doç. Dr. Müge Yukay YÜKSEL
Marmara Üniversitesi
Yakup İME
Uzman Psikolojik danışman MEB
M. Şerif KESKİNOĞLU
Uzman Psikolog MEB
Özet
Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinde istenmeyen davranışların yordayıcıları
olarak sosyal becerilere sahip olma ve internet bağımlılığının incelenmesidir. Araştırmanın
evreni İstanbul ili Esenyurt ilçesinde öğrenim gören ortaokul öğrencileridir. Bu genel evren
içinde 6 ortaokulda okuyan öğrencilerden uygun örneklem alma yolu ile belirlenen 374 öğrenci
örneklemi oluşturmuştur. Araştırmada demografik bilgilerin yer aldığı kişisel bilgi formu ile
İstenmeyen Öğrenci Davranışları Ölçeği (Alkan 2010), Matson Çocuklarda Sosyal Beceri
Değerlendirme Ölçeği (Erdoğan ve Bacanlı, 2003) ve İnternet Bağımlılığı Ölçeği (Young 1996;
Bayraktar 2001) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda toplam istenmeyen davranışlar ile olumlu
sosyal davranışlar arasında negatif yönlü anlamlı ilişki olduğu, olumsuz sosyal davranışlar ile
internet bağımlılığı puanları arasında ise pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: İstenmeyen Davranışlar, Sosyal Beceriler, İnternet Bağımlılığı
Absract
The purpose of this study is to investigate social skills and internet addiction as a
predictors of undesirable students’ behavior at secondary schools’ students. To pursue this goal
Personal Information form, Social Skills Inventory, Internet Addictions Scale and Undesirable
Students’ Behavior Scale were administered to 374 students who were attending scondary
schools in Esenyurt. Pearson correlation coefficients were used to examine the relationships
between criterion (undesirable students’ behavior) and predictor (social skills and internet
addiction) variables. Multiple and simple regression analyses were run to evaluate how social
skills and internet addiction predicted undesirable students’ behaviors. According to results
there there is a negative relationship between undesirable students behaviors and positive social
skills and internet addiction. It was also found that social skills and internet addiction were
important predictors of undesirable students behaviors.
Key Words: undesirable students’ behavior, social skills, internet addiction
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BT116
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE OKUL İKLİMİ VE BAŞA ÇIKMA
STRATEJİLERİ İLE ZORBALIK ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Dr. Öğretim Üyesi Hamdi Korkman
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sosyal Hizmet
Bölümü hkorkma73@hotmail.com

Özet
Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinde okul iklimi ve baş etme stratejilerinin zorbalık
ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın genel evreni, 7. ve 8. sınıfta öğrenim
gören ortaokul öğrencilerinden oluşturulmuştur. Örnekleme alınan toplam öğrenci sayısı, 153
kız, 131 erkek olmak üzere toplam 284’tür. Yapılan analizler sonucunda, okul iklimi ile
zorbalık puanları arasında önem düzeyi yüksek ve pozitif yönde anlamlı ilişkiler gözlenmiştir.
Başa çıkma stratejileri ile zorbalık arasında da anlamlı bir ilişki gözlenmiştir. Hem okul iklimi
puanlarının hem de başa çıkma stratejileri puanlarının zorbalığı anlamlı düzeyde yordadığı
gözlenmiştir. Elde edilen bu bulgular, ilgili alanyazın çerçevesinde tartışma bölümünde
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okul iklimi, başa çıkma stratejileri, zorbalık.
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BT117
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ BAĞLILIKLARI İLE ÖĞRETMEN KİŞİLİK
ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR
ANALİZ
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özgenel
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, mustafa.ozgenel@izu.edu.tr
Yasemin Gül Biçer
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi,
7yasemingul@gmail.com
ÖZET
Bağlılık, kişiye, olguya veya kuruma bilişsel, duyuşsal ve davranışsal bağlanma
durumudur. Mesleki bağlılık ise kişinin öz becerileriyle ve eğitiminin neticesinde elde etmiş
olduğu mesleğine karşı hissettiği aidiyet duygusudur. Mesleki bağlılığın en çok öğretmenlerde
görülmesi beklenmektedir. Çünkü mesleğine bağlı öğretmenin çok daha başarılı ve özverili
olabileceği düşünülmektedir. Mesleğine bağlı öğretmenlerin başarılı ve mutlu öğrenciler
yetiştirebileceği ve okulun atmosferini olumlu bir şekilde değiştirebileceği beklenmektedir.
Ayrıca öğretmenlerin, öğretmenlik kişilik özelliklerinin de mesleğini desteklemesi önemli
görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlik kişilik özellikleri ile öğretmenlerin mesleki
bağlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma nicel bir araştırma olup, ilişkisel tarama
modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul ili
Sultanbeyli ve Üsküdar ilçelerinde resmi okullarda görev yapan 3.080 öğretmen, örneklemini
440 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler, Blau (1985) tarafından geliştirilen ve Tak ve Çiftçioğlu
(2008) tarafından Türkçeye uyarlanan “Mesleki Bağlılık Ölçeği” ve Hotaman (2012) tarafından
geliştirilen “Öğretmen Kişilik Özellikleri Ölçeği” yardımıyla toplanmıştır. Veriler, t-testi,
ANOVA ve korelasyon analiz teknikleri yardımıyla çözümlenmiştir.
Bulgulara göre kadın öğretmenlerin mesleki bağlılık ve öğretmen kişilik özelikleri,
erkek öğretmenlere göre daha yüksek ve olumlu algılanmaktadır. Öğretmenlerin mesleki
bağlılıkları kıdemlerine anlamlı farklılık gösterirken, öğretmenlerin kişilik özellikleri
kıdemlerine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Kıdemi 5 yıl ve altı ve 6-10 yıl olan
öğretmenlerin mesleki bağlılıkları, 11-15 yıl arası kıdeme sahip olan öğretmenlere göre daha
yüksektir. 6-10 yıl kıdeme sahip olan öğretmenlerin mesleki bağlılıkları, 11-15 yıl arası kıdeme
sahip olan öğretmenlerden daha yüksektir. Öğretmenlerin mesleki bağlılıkları ile öğretmen
kişilik özellikleri arasında pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Korelasyon analizine göre öğretmenlerin mesleki bağlılıkları ile öğretmen kişilik özeliklerine
yönelik algıları arasında orta düzeyde ve pozitif yönde anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Başka bir
ifadeyle öğretmenlerin mesleki bağlılıkları arttıkça, öğretmenlik kişilik özeliklerine yönelik
algıları da olumlu olarak artabilir veya tam tersi de söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Mesleki Bağlılık, Öğretmen, Öğretmen Kişilik Özellikleri
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BT118
EŞİNDEN ŞİDDET GÖREN VE GÖRMEYEN ÇALIŞAN KADINLARIN EYLEMLİ
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN, RUH SAĞLIĞI SÜREKLİLİKLERİNİN VE
TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN İNCELENMESİ
Ebru ÇANAKÇI
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
ebrucanakcii@gmail.com
Prof. Dr. Fulya YÜKSEL-ŞAHİN
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
fusahin@yildiz.edu.tr
ÖZET
Araştırmada, çalışan kadınların eşinden gördükleri şiddetin ve yakınlarından aldıkları
sosyal desteğin çok yönlü eylemli kişilik, ruh sağlığı sürekliliği ve toplumsal cinsiyet rolleri
düzeylerini anlamlı bir biçimde yordayıp yordamadığı incelenmiştir. Ayrıca, araştırmada
eğitim ve gelir düzeylerine göre çalışan kadınların çok yönlü eylemli kişilik, ruh sağlığı
sürekliliği ve toplumsal cinsiyet rollerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği de
incelenmiştir. Araştırma, betimsel ve nedensel bir çalışmadır.
Araştırmanın çalışma grubunu 695 çalışan kadın oluşturmuştur. Araştırmada gerekli
verileri elde etmek için, “Aile İçi Kadına Yönelik Şiddet Ölçeği”, “Çok Yönlü Eylemli Kişilik
Ölçeği”, “Ruh Sağlığı Sürekliliği Ölçeği”, “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği” ve
“Kişisel Bilgiler Formu” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS21 Paket
Programı’ndan yararlanılmıştır.
Araştırmada, öncelikle çalışan kadınların eşinden şiddet görme, eylemli kişilik, ruh
sağlığı sürekliliği ve toplumsal cinsiyet düzeyleri ve yüzdelik değerleri hesaplanmıştır.
Araştırmada, çalışan kadınların eşinden gördüğü şiddetin ve yakınlarından aldıkları sosyal
desteğin çok yönlü eylemli kişilik, ruh sağlığı sürekliliği ve toplumsal cinsiyet rolleri
düzeylerini anlamlı bir biçimde yordayıp yordamadığı belirleyebilmek için Doğrusal
Regresyon Analizi yapılmıştır. Ayrıca, araştırmada eğitim ve gelir düzeylerine göre çalışan
kadınların çok yönlü eylemli kişilik, ruh sağlığı sürekliliği ve toplumsal cinsiyet rollerinin
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirleyebilmede MANOVA-Wilks Lambda(λ)
Testinden yararlanılmıştır. Farklılığın nereden kaynaklandığını belirleyebilmek için
Diskriminant (Ayırıcı) Analiz Testi kullanılmıştır.
Araştırmanın sonucunda, çalışan kadınların %61.2’sinin eşinden gördüğü şiddet
düzeyleri düşük; % 38.2’sinin ise yüksek bulunmuştur. Çalışan kadınların % 51.2’sinin çok
yönlü eylemli kişilik düzeyleri düşük; % 48.8’inin ise yüksek bulunmuştur. Çalışan kadınların
% 44.6’sının ruh sağlığı sürekliliği düzeyi düşük; %55.4’ünün ise yüksek bulunmuştur. Çalışan
kadınların toplumsal cinsiyet rolleri açısından %47.5’inin geleneksel rollere sahip oldukları; %
52.5’inin ise eşitlikçi rollere sahip oldukları bulunmuştur.
Araştırmanın sonucunda, eşinden şiddet görme değişkenin, çalışan kadınların çok
yönlü eylemli kişiliklerinin (öz-saygı, yaşam amacı, iç denetim odağı ve öz-yeterlik) anlamlı
bir yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda, eşinden şiddet gören çalışan
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kadınların çok yönlü eylemli kişilik özellikleri puan ortalaması, eşinden şiddet görmeyen
kadınlarınkinden anlamlı düzeyde daha düşük olduğu bulunmuştur.
Araştırmanın sonucunda, eşinden şiddet görme değişkenin, çalışan kadınların ruh
sağlığı sürekliliklerinin (duygusal, sosyal ve psikolojik iyi olma) anlamlı bir yordayıcısı olduğu
bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda, eşinden şiddet gören çalışan kadınların ruh sağlığı
sürekliliklerinin puan ortalaması, eşinden şiddet görmeyen kadınlarınkinden anlamlı düzeyde
daha düşük olduğu bulunmuştur.
Araştırmanın sonucunda, eşinden şiddet görme değişkenin, çalışan kadınların toplumsal
cinsiyet rollerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Araştırma sonuçları, eşinden
şiddet gören çalışan kadınların, toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin geleneksel tutuma sahip
olduğunu gösterirken; eşinden şiddet görmeyen çalışan kadınların, toplumsal cinsiyet rollerine
ilişkin eşitlikçi tutuma sahip olduğunu göstermiştir.
Araştırmanın sonucunda, sosyal desteğe sahip olmak değişkenin, çalışan kadınların çok
yönlü eylemli kişiliklerinin (öz-saygı, yaşam amacı, iç denetim odağı ve öz-yeterlik) ve ruh
sağlığı sürekliliklerinin (duygusal, sosyal ve psikolojik iyi olma) anlamlı bir yordayıcısı olduğu
bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda, sosyal desteğe sahip olan çalışan kadınların çok yönlü
eylemli kişilik özellikleri puan ortalaması ve ruh sağlığı sürekliliği puan ortalaması, eşinden
şiddet görmeyen kadınlarınkinden anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak,
araştırmanın sonucunda, sosyal desteğe sahip olmak değişkenin, çalışan kadınların toplumsal
cinsiyet rollerinin (geleneksel ya da eşitlikçi) anlamlı bir yordayıcısı olmadığı bulunmuştur.
Araştırmanın sonucunda, eğitim düzeyine göre çalışan kadınların çok yönlü eylemli
kişilik, ruh sağlığı sürekliliği ve toplumsal cinsiyet rolleri puan ortalamalarının anlamlı olarak
farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Lisansüstü eğitim mezunu olan kadınların çok yönlü
eylemli kişilik özellikleri puan ortalaması ve toplumsal cinsiyet puan ortalaması en yüksek
çıkmıştır. Ortaokul mezunu olan kadınların ruh sağlığı sürekliliği puan ortalaması en yüksek
çıkmıştır.
Araştırmanın sonucunda, ekonomik gelire göre çalışan kadınların çok yönlü eylemli
kişilik, ruh sağlığı sürekliliği ve toplumsal cinsiyet rolleri puan ortalamalarının anlamlı olarak
farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Ekonomik geliri yüksek olan çalışan kadınların çok
yönlü eylemli kişilik, ruh sağlığı sürekliliği ve toplumsal cinsiyet rolleri puan ortalamaları en
yüksek çıkmıştır.
Araştırmanın bulguları, ilgili alanyazın ışığında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çalışan Kadın, Şiddet, Çok Yönlü Eylemli Kişilik, Ruh Sağlığı
Sürekliliği ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri
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BT120
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİJİTAL HİKÂYE YAZMA BECERİLERİ
Doç. Dr. Esra Nur TİRYAKİ
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölümü,
Türkçe Eğitimi ABD
esranurtiryaki@gmail.com
Nuray KAYATÜRK
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölümü,
Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi
nuraykayaturk@hotmail.com
Özet
Dijital hikâye, bilinen anlamda yazılı veya sözlü ürüne dayalı olarak oluşturulan
geleneksel hikâye türünün çoklu ortama taşınması diğer anlamda web ortamına aktarılmasıyla
oluşturulmaktadır. Dijital ortamda hazırlanan hikâyelere müzik, ses, köprü, resim gibi özellikler
ekleme dijital hikâyeyi geleneksel hikâye yazmadan farklı kılan özelliklerdendir. Bu
çalışmada, Türkçe öğretmeni adaylarının dijital hikâye yazma becerileri değerlendirilmiştir.
Çalışma, betimsel tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 öğretim yılı
güz döneminde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği
Bölümüne devam eden 4. sınıf öğrencilerinden 36 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri
toplama aracı olarak “Dijital Hikâye Yazma Formu” oluşturulmuştur. Çalışma öncesinde
öğretmen adaylarına dijital hikâye hakkında bilgi verilmiştir. Dijital hikâyeleri için “Storybird”
programının nasıl kullanacakları konusunda öğrencilere bilgi verilmiştir. Öğretmen
adaylarının oluşturdukları dijital hikâyeler Yamaç (2015) tarafından hazırlanan “Dijital Hikâye
Değerlendirme Rubriği” nde yer alan kategorilere göre değerlendirilmiştir. Bu kategoriler,
heyecanlandırıcı soru, duygu, resim ve videolar, hikâyenin seslendirilmesi, ses ve müzikler,
özgünlük ve yaratıcılık, ekonomi, tempo, bakış açısı, ortam, karakterler, olay örgüsü, hikâyenin
amacı şeklindedir. Öğretmen adaylarının oluşturdukları dijital hikâyelerden 20 dijital hikâye
“İyi” olarak değerlendirilip 27-39 puan aralığında yığıldığını, 10 dijital öykünün ise “
geliştirilmesi gerektiği” ve 14-26 puan aralığında olduğu, 6 hikâyenin “mükemmel” olarak 4052 puan aralığında yer aldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Dijital öyküler; ayrıntılara yer verme
durumu, karakterlerin tasviri, olay örgüsü, ana fikir açısından ele alındığında da çoğunlukla
geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yazma, Dijital Hikâye, Storybird
TURKISH TEACHER CANDIDATES 'DIGITAL STORY WRITING SKILLS
Summary
The digital story is formed by transferring the traditional story genre, which is based on
written or oral product in the known sense, to the medium and transferring it to the web
environment. Adding features such as music, sound, bridges and pictures to the stories prepared
in digital media is one of the features that differentiates the digital story from writing a
traditional story. In this study, digital story writing skills of Turkish teacher candidates were
evaluated. The study is in descriptive screening model. The study group of the study consisted
of 36 pre-service teachers of the 4th grade students attending the Faculty of Education of Hatay
Mustafa Kemal University during the fall semester of 2018-2019 academic year. The ”Digital
Story Writing Form“ was created as a data collection tool. Before the study, prospective
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teachers were informed about the digital story. The, Storybird ”program, which will be used for
their digital stories, is shown and given information on how to use them. The digital stories
created by pre-service teachers were evaluated according to the categories included in the
hazırlanan Digital Story Evaluation Rubric ”prepared by Yamaç (2015). These categories are;
The Exciting Question, Emotion, Painting and Videos, Singing the Story, Sounds and Music,
Originality and Creativity, Economy, Tempo, Point of View, Environment, Characters, Event
Weave, The Purpose of the Story. From the digital stories created by pre-service teachers, 20
digital stories were evaluated as en Good â and they were in the range of 27-39 points, 10 digital
stories were dijital developed yığ and they were in the range of 14-26 and 6 stories were in the
â perfect hik range of 40-52. findings have been reached. Digital stories; it has been concluded
that it should be developed mostly when it is considered in terms of description of characters,
description of characters, plot, main idea.
Key Words: Writing, Digital Story, Storybird
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BT121
OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ
KAVRAMLARA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA
ANALİZİ*
Esra (Lüle) Mert
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
esralule@gmail.com

ÖZET
Kavram, varlıkların ve olayların belirli özelliklerini içeren ve herkes tarafından aynı
şekilde algılanan düşüncelerdir. Kavramların oluşturduğu varlık veya olaylar benzer nitelikler
taşır. Örneğin renk, bitki, hayvan birer kavramdır. Doğrudan öğretim modelinde kavram, bir
nesne, olay, hareket ya da durum sınıfının bir ya da birkaç özelliğinin aynı olmasına bağlı olarak
bir parçası olan nesne, olay, hareket ya da durumlardır (Tuncer, Altunay, 2009). Kavramlar
düşüncelerin merkezinde yer alır ve bazı kuramcılar, kavramları “düşüncenin en küçük yapı
taşları veya birimleri” olarak düşünürler (Ormrod, 2006). Çalışmanın ikinci belirleyicisi olan
metafor kavramının çok sayıda tanımı bulunmaktadır. Morgan’a (1998: 14) göre metafor, genel
olarak dünyayı kavrayışımıza sinen bir düşünme ve görme biçimi anlamına gelir. Metafor
sadece bir söz figürü değil aynı zamanda bir düşünce figürüdür. Kavramsal alanda metaforun
anlamı, kavram ve bilgi alanı ile sözcükler arasında ilişki kurmaktır (Heywood, Elena ve Mick
2002). Bu çalışmada, metaforların kavram ve terimlerin öğrenimi sürecinde, soyut kavramların
somutlaştırılmasında ve görselleştirmesinde önemli işlevleri olduğu düşüncesinden hareketle,
okul öncesi eğitiminde öncül belirleyiciler olan “kavram öğretimi” ne yönelik okul öncesi
eğitim programından rastgele seçilen 3 kavrama ilişkin 26 öğrencinin sahip olduğu algı
durumlarını metaforlar aracılığıyla belirleme amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırmanın
problem tümcesi “Okul öncesi öğrencilerinin eğitim programında yer alan kavramlara yönelik
sahip oldukları algılar nelerdir?” olarak belirlenmiştir. Araştırmanın problemi ışığında çözümü
aranan alt problemler şunlardır:
1. 26 okulöncesi dönemi öğrencisinin “yön-mekân-konum” kavramına yönelik
sundukları metaforların ulamlara ayrılması, örnek öğrenci açıklamaları, öğrenci sayı ve
yüzdeleri nelerdir?
2. 26 okulöncesi dönemi öğrencisinin “duyu” kavramına yönelik sundukları
metaforların ulamlara ayrılması, örnek öğrenci açıklamaları, öğrenci sayı ve yüzdeleri nelerdir?
3. 26 okulöncesi dönemi öğrencisinin “zıtlıklar” kavramına yönelik sundukları
metaforların ulamlara ayrılması, örnek öğrenci açıklamaları, öğrenci sayı ve yüzdeleri nelerdir?
Yöntem
Nitel bir yapıda olan bu çalışmada olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılacaktır.
Verilerin değerlendirilmesinde ise içerik analizi tekniğine yer verilecektir. İçerik analizi
tekniği, elde edilen verilerin açıklanmasında gerekli olan kavramları ve ilişkileri ortaya
koymakta kullanılır. “Olgu bilim araştırmalarında veri analizi yaşantıları ve anlamları ortaya
*

Bu araştırma İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje
Numarası: 1659.
98
TURKCESS 2019

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

çıkarmaya yöneliktir. Bu amaçla yapılan içerik analizinde verinin kavramsallaştırılması ve
olguyu tanımlayabilecek temaların ortaya çıkarılması çabası vardır. Sonuçlar betimsel bir
anlatım ile sunulur ve sık sık doğrudan alıntılara yer verilir. Bunun yanında ortaya çıkan temalar
ve örüntüler çerçevesinde elde edilen bulgular açıklanır ve yorumlanır” (Yıldırım ve Şimşek
2011). Araştırmanın katılımcıları 2018- 2019 eğitim- öğretim yılında Malatya’da öğrenim
gören okul öncesi dönemdeki 26 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcıların geliştirdikleri
metaforlar dört aşamada analiz edilecektir: (1) kodlama ve ayıklama aşaması, (2) örnek metafor
imgesi derleme aşaması, (3) ulam geliştirme aşaması, (4) geçerlik ve güvenirliği sağlama
aşaması.
Anahtar Kelimeler: Metafor, Kavramlar, Okul Öncesi Eğitimi.
Yararlanılan Kaynaklar
Heywood, J., Semino, E. and Short, M. (2002). Linguistic Metaphor İdentification in
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Morgan, D. L. (1998). The focus group guidebook. Thousand Oaks, CA: Sage.
Ormrod, J. E. (2006). Educational psychology: Developing learners. (5th ed), Pearson
Prentice Hall.
Tuncer, T. Altunay, B. (2009). Görme Engelli Öğrencilerin Bilgiyi Edinmelerinde
Yapılandırılmış ve Geleneksel Ev Ödevlerinin Farklılaşan Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 10 (2) 1-11.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.
Ankara: Seçkin Yayınevi.

TURKCESS 2019

99

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

BT122
MİNNETTARLIK VE MUTLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Gazanfer ANLI
Bursa Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü
anligazanfer@gmail.com

ÖZET
Bu çalışmanın amacı minnettarlık ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin
incelenmesidir. Bu kapsamda çalışma grubunu 192’si erkek 185’i kız olmak üzere toplam 377
lisans ve lisansüstü öğrencisi oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin yaşları 18 ile 41 arasında
değişmekte olup, yaş ortalamaları ise 20.50 olarak tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında veri
toplama aracı olarak McCullough, Emmons ve Tsang tarafından geliştirilip Yüksel ve Oğuz
Duran tarafından Türkçeye uyarlanan Minnettarlık Ölçeği ile Hills ve Argyle tarafından
geliştirilip Doğan ve Akıncı Çötok tarafından Türkçeye uyarlanan Oxford Mutluluk Ölçeği
Kısa Formu ve yaş, cinsiyet bilgilerini içeren demografik bilgi formu kullanılmıştır.
Tanımlayıcı istatistikler, korelasyon ve yol analizi verilerini elde etmek için SPSS 23 ve AMOS
24 paket programları kullanılmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda öğrencilerin
minnettarlık düzeyleri ile mutluluk düzeyleri arasında orta düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı
korelasyon tespit edilmiştir (.42, p<.001). Bu analizden sonra minnettarlığın mutluluk üzerinde
etkisini görmek için yapısal eşitlik modellemesi adımına geçilmiştir. Bu kapsamda
gerçekleştirilen yol analizi sonucunda minnettarlık değişkeninin mutluluk üzerinde pozitif
yönde etkili olduğu ve oluşturulan bu modelin uyum değerlerinin de kabul edilebilir düzeyde
olduğu saptanmıştır (X2/sd = 1.88, RMSEA = 0.05, SRMR= 0,04, NFI = 0.93, CFI = 0.97, GFI
= 0.96). Bu modelde minnettarlık ile mutluluk arasındaki standardize edilmiş yol katsayısı .55
olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Minnettarlık, Mutluluk, Yapısal Eşitlik Modellemesi
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BT123
ÇOCUK İSTİSMARINI BELİRLEME ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLEREK PSİKOMETRİK
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
İsmail SEÇER
Atatürk Üniversitesi, İsmail.secer@atauni.edu.tr
Sümeyye ULAŞ
Gümüşhane Üniversitesi
sumeyye.ulaş89@gmail.com
Özet
Giriş: Bu çalışmanın amacı çocuk istismarının belirlenmesi amacıyla kullanılabilecek
öz bildirime dayalı bir ölçme aracı geliştirmek ve psikometrik özelliklerini test etmektir. İlgili
alan yazın incelendiğinde istismar üzerine yapılacak olan tarama araştırmalarında
kullanılabilecek geçerliği ve güvenirliği bulunan bir ölçme aracına ulaşılamamıştır. Bu
durumun sahada bu yönde önemli bir boşluk oluşturduğu düşünülmektedir.
Yöntem: Çalışmanın deseni Karma Yöntem Araştırma desenlerinden Keşfedici sıralı
desendir. Bu kapsamda öncelikle okullarda 11-18 yaş aralığında bulunan çocuklarla fiziksel ve
duygusal istismar üzerine ve Aile Bakanlığının koruması altında bulunan çocuklarla mülakatlar
yapılarak istismar olgusunu bir fenomen olarak nasıl tanımlandığı belirlenmiştir. İkinci nitel
veri kaynağı olarak ise son on yıl içerisinde istismar üzerine yapılmış olan bilimsel yayınların
döküman incelemesine tabi tutulması ile ulaşılan verilerdir. Bu iki nitel kaynaktan elde edilen
veriler derlenerek 38 maddeden oluşan bir madde havuzu oluşturulmuş ve iki farklı psikoloji
alan uzmanı, bir psikiyatrist ve ölçme uzmanının değerlendirmelerine sunulmuştur. Alınan
dönütler doğrultusunda maddelerde revizyonlar yapılarak iki farklı pilot uygulama ile madde
havuzunun madde uyumu incelenmiştir. Pilot uygulamadan sonra ölçeğe 34 maddeden oluşan
son şekli verilerek faktör analizi uygulamasına geçilmiştir. Faktör analizi uygulaması
açımlayıcı ve doğrulayıcı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Her iki uygulamada
farklı örneklemler üzerinde çalışılmıştır. Bu kapsamda faktör analizleri için ortaokul ve
liselerde öğrenim görmekte olan 540 öğrenci ile ve aile bakanlığının koruması altında olan 65
çocuk ile görüşülerek veri toplama işlemi gerçekleştirilmiştir.
Bulgular: Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek için birinci aşamada açımlayıcı faktör
analizi yapılmış ve analiz sonucunda ölçeğin 21 madde ve üç alt boyuttan oluşan ve toplam
varyansın % 54,45'ini açıklayan bir yapıya sahip olduğu ve bu üç faktörlü yapının madde faktör
yük değerlerinin ve madde uyum düzeylerinin iyi düzeyde olduğu bulunmuştur. Her bir
faktörde toplanan maddeler incelendiğinde birinci faktörün fiziksel istismar, ikinci faktörün
duygusal istismar ve üçüncü faktörün cinsel istismar olarak isimlendirilmesinin uygun olduğu
değerlendirilmiştir. İkinci aşamada ise doğrulayıcı faktör analizi ile ölçeğin üç faktörlü
yapısının model uyumu incelenmiştir. DFA analizi sonucunda ölçeğin üç faktörlü yapısının
doğrulandığı ve iyi uyum verdiği bulunmuştur (REMSEA: .052, RMR: .042, SRMR: .044, NFI:
.95, NNFI: .96, CFI: .98, IFI: .98, RFI: .95, GFI: .92, AGFI: .90). Son aşamada ise ölçeğin
güvenirliğini test etmek amacıyla iç tutarlık ve iki yarı güvenirlik analizleri yapılmıştır. bu
kapsamda iç tutarlık değerinin ölçek toplamı için .80 ve iki yarı güvenirliğinin ise .79 olduğu
belirlenmiştir.
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Tartışma ve Öneriler: Güvenirlik ve geçerlik analizlerinden elde edilen bulgular
doğrultusunda "Çocuk İstismarını Belirleme Ölçeğinin" betimsel çalışmalarda fiziksel,
duygusal ve cinsel istismar olgularının belirlenmesi amacıyla yapılacak olan klinik ve klinik
olmayan çalışmalarda kullanılabilecek güvenilirliği ve geçerliği bulunan bir ölçme aracı olduğu
söylenebilir. Bununla birlikte ölçeğin farklı yaş grupları ve farklı örneklemler üzerinde de
psikometrik özelliklerinin incelenmesinin ölçeğin geçerlik ve güvenirliğine ilişkin daha fazla
kanıt elde edilmesine olanak sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk istismarı, Ölçek geliştirme, güvenirlik, geçerlik
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BT124
DİN EĞİTİMİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER ARAŞTIRMASI BAĞLAMINDA YENİ
YÖNTEM VE TEKNİKLER
Nihat Oyman
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve din Bilimleri Doktora Öğrencisi
n-forever-n@hotmail.com

ÖZET
Neo-teknolojik dönemle birlikte, önemli olan üretilmiş bilgiyi kullanabilen değil aksine
yeni bilgi üreten ve bunu faydalı hale getiren insan yetiştirmektir. Küreselleşmeyle bilgi
alanında meydana gelen canlılık aynı zamanda dini bilgi ve eğitimi açısında etkili olmuştur. Bu
doğrultuda din eğitimi ve öğretimi iyice karmaşık hale gelmiştir. Özelikle de dinin asıl
kaynaklarından uzak, belli bir ideoloji çerçevesinde geliştiren dini grup, tarikat ve
yapılanmalar, geleneksel eğitimciler, dini belli şekillere sokarak, yanlış yöntem ve teknikler
kullanarak, din ve ahlak eğitimini akıl ve vahiy dışı bir biçimde servis etmişlerdir. Bu tür
nedenlere bağlı olarak din eğitiminin önünde birçok engel ortaya çıkmıştır. Bu engellerden en
önemlisi öğrenciyi devre dışı bırakan aktif olmasını engelleyen itaatkâr, sorgulamayı ve
eleştirmeyi reddeden anlayışlardır.
Öğrenenin din eğitimindeki donanımı elde etmesi, yeni bilgiye erişerek, farkında
olarak, bunu yapılandırarak ve kendisi merkezde kalarak bilgiye ulaşmasıyla mümkündür.
Bunun için de öğretim yöntem ve tekniklerin yanı sıra öğrenenin eleştirebilmesi,
sorgulayabilmesi, sorularına doğru cevaplar bulması, kendisine değer veren bir öğreticinin
olması, teknolojinin kullanıldığı bir ortam olması da eğitim ve öğretim süreci içinde önemli bir
yer edinmektedir. Öğrenme ortamının zengin olması, bütün becerileri geliştirecek yöntem ve
tekniklerin kullanılması, din eğitimini daha anlamlı hale getirecektir. Öğrencilerin pasif bir
pozisyonda olmalarının aksine onların düşünmesini, beyin fırtınası yapmasını, psikomotor ve
duyuşsal gelişimini sağlayan eğitsel oyunlara, dramatizasyonlara, proje ödevlerine ve diğer
yöntemlere yer vermek onların motivasyonlarını yükseltecek ve öğrenmelerini
kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda farklı yöntem ve teknikler, öğrencilerin yaparak, yaşayarak,
eleştirip sorgulayarak öğrenmelerine, istenilen bilgi, davranış ve becerileri kazanmalarına ve
kalıcı öğrenme gerçekleştirmelerine fırsat sağlayarak diğer nedenlerden dolayı ortaya
çıkabilecek problemleri de engelleyecektir.
Bu çalışmayla öncelikle din eğitiminin iyi bir şekilde olmasını engelleyen faktörler,
araştırılarak ortaya konulmuştur. Bu araştırma bağlamında din eğitimin önündeki engellerle
ilgili soruları içeren anket uygulaması yapılmıştır. Toplamda yüz kişiye uygulanan bu anketin
evreni Türkiye’de din eğitim gören kesim, örneklemi ise Van ilinde bulunan ortaokul ve lise
düzeyindeki yüz öğrenciden oluşmaktadır. Aynı zamanda araştırma verileri, gözlem, anket,
birebir görüşme literatür taraması gibi yöntemlere de dayanmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda
lise ve ortaokul öğrencileri arasında yapılan anket ve ayrıca yapılan birebir görüşmelerde din
eğitiminin önündeki engeller bulgular bölümünde oransal veriler şeklinde ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, Engeller, Yöntem, Teknikler
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BT126
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDEKİ İTİBAR KAYBI NEDENLERİ ÜZERİNE BİR
İNCELEME

Naciye Nur SUCU
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi
@naciyenur.95@gmail.com
Ayşe Begüm KIRAN
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi
@bgmkrn93@gmail.com
Ebru DURMUŞ
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi
@gunayebruu@gmail.com

ÖZET
Bu araştırmanın amacı öğretmenlik mesleğindeki itibar kaybı nedenlerini toplum, okul
ve basın-yayın organları değişkenleri üzerinden incelemektir. Araştırma nitel araştırma
modellerinden görüşme formu ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 2018-2019
eğitim-öğretim yılı güz dönemindeki 73 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler, öğretmenlerden
elden, elektronik posta ve ses kaydı yoluyla toplanmıştır. Katılımcılara öğretmenlik mesleğinin
toplumdaki, okuldaki ve basın-yayın organlarındaki itibarına yönelik fikirlerini saptamak
amacıyla açık uçlu dört soru sorulmuştur. Veriler, içerik analizi ile incelenmiştir. Bu bağlamda
katılımcı öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinin itibarına yönelik görüşlerine göre öğretmenlik
mesleğinde itibar kaybı olduğu belirlenmiştir.
Arapça kökenli olan itibar sözcüğü saygı görme, prestij anlamlarına gelmektedir. Her
birey itibar görmek ister. İtibarı hayatın her alanına yayan birey itibarı edindiği meslek ile de
edinir. Kişi seçeceği meslekte iyi bir konumda olmak, maddi ve manevi kazanç elde etmek
ister; bu nedenledir ki seçeceği mesleğin toplumdaki itibarını önemser.
Doktorluk, hâkimlik, avukatlık, polislik gibi topluma hizmet etmeyi amaçlayan meslek
grupları toplum tarafından saygı görürler. Öğretmenlik de toplumsal faydayı amaçlayan bir
meslek grubudur, yıllar boyu toplum tarafından saygı görmüştür. Ancak toplanılan veriler
ışığında öğretmenlik mesleğinin toplum, okul ve öğretmenler nezdinde bir itibar kaybı olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, itibar, öğretmenlik mesleği, toplum, okul, basın-yayın.
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BT128
21. YÜZYIL BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASINDA STEM EĞİTİMİNİN
ÖNEMİ
Gülbin Özkan
Yıldız Teknik Üniversitesi
gozkan@yildiz.edu.tr
Ünsal Umdu Topsakal
Yıldız Teknik Üniversitesi
topsakal@yildiz.edu.tr

ÖZET
Son yıllarda, eğitimdeki büyük yeniliklerden biri olarak kabul edilen STEM eğitimi,
öğrencilere fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin bütüncül olarak
öğretilmesini hedefleyen çok disiplinli bir yaklaşımdır. 21. yy becerilerinin anlaşılmasında ve
kazandırılmasında STEM eğitimi önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı, 21. yy
becerilerinin hangi beceriler olduğunu açıklamak, 21. yy becerilerinin eğitim – öğretim sürecine
yansımalarının neler olduğunu belirtmek, STEM eğitiminin önemini ve 21. yy becerilerini
kazandırmadaki rolünü vurgulamaktır. Buna ek olarak, Türkiye’de STEM eğitimi 21. yy
becerileri bağlamında tartışılmış ve STEM eğitiminin öğrencilere sağladığı yararlar
açıklanmıştır. Çalışmada ülkemizde STEM eğitimi konusunda yayınlanan raporlara da yer
verilmiştir ve bu raporların STEM eğitiminin 21. yy becerilerini kazandırmadaki önemine
vurgu yaptığı görülmüştür. Fen öğretimi programlarında 21. yy becerilerinin yeri tartışılmıştır.
Yapılan alanyazın taraması sonucunda, STEM eğitiminin 21. yy becerilerinden problemlere
farklı çözüm yolu üretmeyi sağlamayı, sistemli ve yaratıcı düşünebilmeyi ve en kısa ve en hızlı
çözüm önerileri bulabilmeyi sağlayarak öğrencilere bu becerileri kazandırılmasını sağlamakta
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yurtiçinde yapılan çalışmalarda, STEM eğitimi ve 21. yy
becerileri arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların az sayıda olduğu görülmüştür. STEM
eğitimi çalışmalarında, STEM eğitiminin problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, grup
çalışması, iletişim gibi becerileri kazandırmada etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma
sonucunda yapılan tartışmalar ışığında, eğitimcilere öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: STEM, 21. yy becerileri, Türkiye’de STEM eğitimi
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BT129
"ARAF'TA KALANLAR" YA DA "EVE DÖNENLER"İN HİKÂYESİ: AMİN
MAALOUF, DOĞU'DAN UZAKTA ROMANI
Türkan Gözütok
Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Demirçelik
Kampüsü, Karabük/ e-posta: turkangztk@gmail.com
ÖZET
Biz bu çalışmamızda, Lübnanlı yazar Amin Maalouf’un “eve dönüş” zamanı diye
tanımladığı son romanı Doğu’dan Uzakta’da, genel olarak Doğulu olmak ya da olamamak
düşüncesi etrafında yaşanan sorunları, coğrafyanın acımasız şartları içinde büyüyen, iç savaş
çıkınca ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve yıllar sonra gençlik hayallerini bıraktıkları
yurtlarına geri dönen bir grup gencin gözünden irdelemeye çalışacağız.
Ülkemizde özellikle akademik sahada Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri adlı
çalışmasıyla tanınan Maalouf, Semerkant, Doğu'nun Limanları, Ölümcül Kimlikler, Çivisi
Çıkmış Dünya gibi romanlarıyla da Türk okuyucusuyla buluşmuş ve sevilmiştir. Fransız
Akademisi üyesi de olan Maalouf, çok yakından tanıdığı Doğu’yu ve insanını bütün eserlerine
taşımış ve Batı’yı iyi bilen bir Doğulu’nun gözünden Doğu’yu edebiyata taşımıştır.
Doğu'dan Uzakta romanı, yazarın Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri adlı
eserinde olduğu gibi bir vakanüvisin gözlemleri ya da günlükleri biçiminde kaleme alınmış bir
seyahat romanı niteliğindedir. Bu romanda Ortadoğu coğrafyası ve insanını, yaşadığı
çıkmazları, Doğu-Batı ikilemini, kimlik sorununu, coğrafyanın kalanlara “ev”, gidenlere ise
“sıla” olamamaktan kaynaklı Adem’lere yüklediği sancıları, Doğulu ama Doğu’dan uzakta
kalmış insanların bu kadim, çok mezhepli ve çok kültürlü coğrafyayı anlama çabalarını içsel
bir yolculuk hikâyesi olarak okuruz. Bu hikâyede, bir tarih profesörü olan Adam (Adem)’ın
otuz yıl sonra, küsüp gittiği can dostu Murad’ın cenazesi dolayısıyla geri dönüşü ve bu
toprakların bu gençlerin dünyasında bıraktığı yıkımlar anlatılır. Yazar, sürekli bir kaos ve
yangın ortamında bulunan Ortadoğu coğrafyasının insanlar üzerindeki bu yıkımlarına dikkat
çekerken açıkça bir suçlu arama peşinde değildir ve yaşanan bu trajedilerden genel olarak bu
tarihi, kadim coğrafyaya gözünü dikmiş bütün insanlığı sorumlu tutar. Bu coğrafyanın
insanlarının “ev”sizlik ve “eve” ait olamama duygusunu ve genel olarak bu coğrafya insanının
yaşadığı çatışmayı Hz. Adem’le Hz. Havva’nın yitik çocuklarına benzeterek verir. Yazara göre
belki de her her dinden ve her mezhepten insana “ev” olamayan bu kadim coğrafya suçludur.
Bu coğrafya ve insanı Türk okuru için de hiç yabancı değildir ve Türk insanı da aslında
özellikle Batı’dan bakıldığında benzer algılamaları yansıtan ortak tarih, kültür ve medeniyet
birikimi içinde yer alan büyük Doğu'nun bir parçasıdır. Bu yüzden de Maalouf’un, Lübnan’da
yaşanan iç savaşla ülkesini bırakıp giden Ortadoğulu gençlerin gözünden Arap dünyasının
geçmişi ve geleceğine dair yaptığı eleştiriler ve coğrafyanın bölge insanına yüklediği ağır
sorumluluk duygusu, aynı coğrafyanın insanları olarak bize kadar ulaşmakta, özetle,
günümüzde giderek karışan bu coğrafyanın kaderi Türk insanını da derinden etkilemektedir.
Nitekim tıpkı Maalouf’un söylediği gibi, hepimiz aslında Hz. Âdem’le Hz. Havva’nın yitik
çocuklarıyız ve uzun vadede Ortadoğu’da kendi cennetimizi arıyoruz.
Anahtar Kelimeler: Amin Maalouf, Doğu'dan Uzakta, Lübnan, Ortadoğu.
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BT130
OKUMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR ÜZERİNE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Ömer Faruk Karakuş
Hakkıbey Borsa İstanbul Erkek Yatılı Bölge Ortaokulu
omerfarukkarakuss@outlook.com
Uzm. F. Nur Pınar
Kırmızı Köprü Mevkii İzzet Görür İlk/Ortaokulu
nurpinar05@gmail.com
ÖZET
Okuma anlama becerisinin önemli bir basamağıdır. Okuma, öğrenilerek kazanılan
bireysel ve toplumsal etkinlik alanıdır. Okuma, eğitimle öğrenilir ve zamanla gelişerek
alışkanlık haline dönüşür. Okumanın öğrenilmesi ve gelişmesi için okulda eğitim alınması
gerekir. Okuma, tıpkı bir yapbozdaki gibi olay, kişi, yer ve zaman unsurları üzerinde yapılan
analizler sonucu parçaları mantıksal bütünlük gözeterek doğru yere koyup genel olan resme,
fotoğrafa ve iletiye dönüştürmektir. Okuma üzerinde bireyin fizyolojik, psikolojik özellikleri
ve toplumsal özellikler de etkili olmaktadır. Doğru okumayı bilme, okuduğunu anlama,
okumaktan zevk alma, okuma materyallerine ilgi duyma okuma alışkanlığının oluşmasında ve
gelişmesinde etkilidir. Türkçe öğretiminin okumayla ilgili amaçlarından biri öğrenciye okuma
becerisi ve alışkanlığı etkili ve sorunsuz biçimde kazandırmaktır. Bunun için öğrencinin
ilkokulda okumayı öğrenmesi ve akıcı hale getirmesi gerekir. İlkokulda okumanın teknik olarak
doğru öğretilmemesi öğrencinin okumayla ilgili sorun yaşamasına neden olacaktır. Okumayla
ilgili davranışların kazandırılması için okuma alışkanlığının edindirilmesi gerekmektedir.
Bunun için öğrencinin güdülenmesi, metin ya da yazı kavramının özelliklerinin ve türlerinin
öğretilmesi, okuma yöntemlerinin kazandırılması ve okumayı bir ihtiyaç haline getirtilmesi
okuma alışkanlığının oluşmasında etkili olacaktır. Bu araştırmanın amacı okumayı alışkanlık
haline getirme sürecinde karşılaşılan sorunları belirleyip çözüm önerileri sunmaktır. Bu amaçla
Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin okumayı alışkanlık haline getirme süreciyle ilgili görüşleri
alınmıştır. Türkçe ve sınıf öğretmenlerine okuma alışkanlığını edinme konusunda açık uçlu bir
soru yöneltilmiştir. Öğretmenlerin düşünceleri ses kayıt cihazıyla kaydedilerek araştırmanın
verilerine ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerin okuma alışkanlık haline getirme sürecinde
motivasyon eksikliği, odaklanamama, metinlerin öğrenci seviyesine göre olmaması, öğrencinin
seviye ve ilgisine uygun kitapların bulunmaması, ailenin okuma konusunda üzerine düşen
görevleri yapmaması, okumanın teknik olarak istenilen düzeyde olmaması karşılaştıkları
sorunlardır. Türkçe öğretmenleri ise okumayı alışkanlık haline getirme sürecinde Türkçe
öğretim programının bölgenin özelliğine göre hazırlanmaması, ders içinde okumaya gereken
önemin verilmemesi, okumanın hatalı olmasından kaynaklı anlamanın gerçekleşmemesi, ders
saatinin yetersiz olması, okuma öncesi, sırası ve sonrasında gerekli çalışmaların yapılmaması,
öğrencinin ilkokulda okumayı öğrenmemiş olması sorun olarak ortaya çıkmıştır. Sonuçlardan
hareketle çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, Okuma eğitimi, Okuma alışkanlığı
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BT132
ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21.YÜZYIL BECERİLERİ YETERLİLİK ALGILARI
Dr. Öğretim Üyesi Bayram Gökbulut
Bülent Ecevit Üniversitesi
bayramgokbulut@hotmail.com

ÖZET
Ülkeler teknolojideki değişmeleri göz önünde bulundurarak eğitim sistemlerini çağın
gerektirdiği şartlara göre planlamakta, vatandaşlarının da 21.yy’ın gerektirdiği becerileri
kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Çağın gerektirdiği becerilere sahip bireylerin
yetiştirilmesinde de en büyük görev öğretmenlere düşmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin 21.
yy becerilerine sahip olması büyük önem taşımaktadır. Yapılan bu çalışma ile öğretmen
adaylarının 21. yy becerilerine yönelik algıları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 20182019 Eğitim-Öğretim yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim
Fakültesi’nde öğrenim gören 233 öğretmen adayından “Öğretmen Adaylarına Yönelik 21.
Yüzyıl Becerileri Yeterlilik Algıları Ölçeği” kullanılarak veriler toplanmıştır. İlişkisel tarama
yöntemi kullanıldığı araştırmada elde edilen veriler SPSS 21. Paket programı ile analiz
edilmiştir. Yapılan analizler ile öğretmen adaylarının 21.yy becerilerine yönelik algılarının
cinsiyet ve öğrenim gördükleri sınıflara göre farklılık gösterip göstermedikleri araştırılmıştır.
Araştırma neticesinde öğretmen adayları 21. Yy becerilerine yönelik kendilerini orta düzeyde
yeterli görmektedirler. Öğretmen adayları 21.yy becerileri cinsiyet ve öğrenim gördükleri
sınıflar arasında anlamlı bir farka rastlanılmamıştır. Ölçek alt faktörleri olan “Öğrenme ve
Yenilenme Becerileri” ve “Yaşam ve Kariyer Becerileri” faktörlerinin öğrenim görülen
sınıflara göre anlamlı bir farka rastlanılmazken “Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri” alt
faktöründe 1-3 sınıflar arasında ve 3-4. Sınıflarda öğrenim gören öğretmen adayları arasında
anlamlı bir farka rastlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: 21. yy becerileri, öğretmen adayları.
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BT134
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BAĞLILIK, DUYGULARI
YÖNETME, YAŞAM POZİSYONLARI, TEMAS ENGELLERİ VE KOŞULSUZ
KENDİNİ KABUL İLE AFFETME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
Gülçin Gökmen
Milli Eğitim Bakanlığı, Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul
gulcinnn_1990@hotmail.com
Gülfem Çakır
Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Antalya
glfmcakir@gmail.com
Amaç
Bu araştırmanın amacı eğitim fakültesi öğrencilerinin affetme düzeyleri ile sosyal
bağlılık, duyguları yönetme becerileri, yaşam pozisyonları, gestalt temas engelleri ve koşulsuz
kendini kabul arasındaki ilişkileri incelemektir.
Yöntem
Bu çalışma ilişkisel tarama modelinde, betimsel bir araştırmadır. Araştırmaya eğitim
fakültesinin farklı bölümlerine devam eden 265 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların 217’ si kadın,
47’ si erkektir ve yaşları 18 ile 40 arasında değişmektedir. Araştırma verileri Heartland Affetme
Ölçeği, Sosyal Bağlılık Ölçeği, Duyguları Yönetme Becerileri Ölçeği, Yaşam Pozisyonları
Ölçeği, Gestalt Temas Engelleri Ölçeği ve Koşulsuz Kendini Kabul Ölçeği kullanılarak
toplanmıştır.
Bulgular
Analiz sonuçları affetme ve sosyal bağlılık (r= .245, p= .000),duyguları yönetme
becerileri ( r= .515, p= .000),arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Bulgular
ayrıca, affetme ile Ben Ok’im-Sen Ok değilsin yaşam pozisyonu(r=-.251, p=.000), Ben Ok
değilim-Sen Ok’sin yaşam pozisyonu (r=-.151, p=.014) ve Ben Ok değilim-Sen Ok değilsin
yaşam pozisyonu (r=- .532, p=.000) arasında negatif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Diğer
yandan affetme ile Ben Ok’im-Sen Ok’sin yaşam pozisyonları arasında pozitif bir ilişki olduğu
görülmüştür (r=.300, p=.000). Affetme ile temas engeli (r=-.322, p=.000) ve tam temas engeli
(r=-.404, p=.000) arasında negatif bir ilişki olduğu görülürken, affetme ile bağımlı temas engeli
(r=-.018, p=.773) ve temas sonrası engeli (r=-.132, p=.032) arasında p<.01 düzeyinde anlamlı
bir ilişki görülmemiştir. Son olarak, affetme ile koşulsuz kendini kabul arasında ise pozitif bir
ilişki olduğu (r=.324, p=.000) görülmüştür.
Sonuç
Araştırmaya ilişkin bulgular incelendiğinde eğitim fakültesi öğrencilerinin sosyal
bağlılık, duyguları yönetme becerileri, Ben Ok’im-Sen Ok’sin yaşam pozisyonu, koşulsuz
kendini kabul değişkenlerine ilişkin puanları arttıkça affetme puanlarının da arttığı ya da
affetme düzeyleri düştükçe öğrencilerin sosyal bağlılık, duyguları yönetme becerileri, Ben
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Ok’im-Sen Ok’sin yaşam pozisyonu, koşulsuz kendini kabul değişkenlerine ilişkin puanlarının
düşüş gösterdiği gözlemlenmektedir. Sosyal bağlılık ve affetme arasında düşük düzeyde bir
ilişki varken duyguları yönetme becerileri, Ben Ok’im-Sen Ok’sin yaşam pozisyonu ve
koşulsuz kendini kabul değişkenleri ile affetme arasında orta düzeyde bir ilişki olduğu
görülmektedir. Eğitim fakültesi öğrencilerinin Ben Ok’im-Sen Ok değilsin yaşam pozisyonu,
Ben Ok değilim-Sen Ok’sin yaşam pozisyonu ve Ben Ok değilim-Sen Ok değilsin yaşam
pozisyonu; temas engeli ve tam temas engeli değişkenlerine ilişkin puanları arttıkça affetme
puanlarının azaldığı; bir başka deyişle affetme düzeyleri yükseldikçe öğrencilerin Ben Ok’imSen Ok değilsin yaşam pozisyonu, Ben Ok değilim-Sen Ok’sin yaşam pozisyonu ve Ben Ok
değilim-Sen Ok değilsin yaşam pozisyonu; temas engeli ve tam temas engeli değişkenlerine
ilişkin puanlarının düştüğü gözlemlenmektedir. Ben Ok’im-Sen Ok değilsin yaşam pozisyonu
ve Ben Ok değilim-Sen Ok’sin yaşam pozisyonu ile affetme arasında düşük düzeyde bir ilişki
varken Ben Ok değilim-Sen Ok değilsin yaşam pozisyonu; temas engeli ve tam temas engeli
ile affetme arasında orta düzeyde bir ilişki bulunmaktadır. Eğitim fakültesi öğrencilerinin
affetme düzeyleri ile bağımlı temas engeli ve temas sonrası engeli arasında anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır. Eğitim fakültesi öğrencilerinden veriler toplanarak yapılmış olan, sosyal
bağlılık, duyguları yönetme becerileri, yaşam pozisyonları, gestalt temas engelleri ve koşulsuz
kendini kabul değişkenleri ile affetme arasındaki ilişkiyi inceleyen bu araştırmanın sonuçlarına
göre bireyin psikolojik iyi oluşunu etkileyen bir değişken olan affetmenin geliştirilmesi
amacıyla bireyle ve grupla psikolojik danışma süreçlerinde bu değişkenlerden yararlanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Affetme, Sosyal Bağlılık, Duyguları Yönetme Becerileri, Yaşam
Pozisyonları, Gestalt Temas Engelleri, Koşulsuz Kendini Kabul
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BT135
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET SONRASINA
YÖNELİK HEDEFLERİNİN İNCELENMESİ
Feyzi Kaysi
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Teknik Bilimler MYO,
fkaysi@istanbul.edu.tr
Emrah Aydemir
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
emrah.aydemir@ahievran.edu.tr
Mehmet Yavuz
Millî Eğitim Bakanlığı
yavuz.mehmet21@gmail.com

ÖZET
Bireyler üniversite öğrenimlerini birkaç nedenden dolayı gerçekleştirmek isteyebilirler.
Bunların arasında, iyi bir gelire sahip olmak, toplumda saygın biri olmak, kendilerini mesleki
anlamda geliştirmek veya hayallerini gerçekleştirmek yer alabilir. Bu ve buna benzer hedefler,
üniversite öğrenimlerine doğrudan veya dolaylı olarak etki edebilir. Bu çalışmanın amacı
meslek yüksekokulunda mesleki eğitim amacıyla öğrenim görmekte olan öğrencilerin,
mezuniyet sonrası hedeflerini belirlemek ve öğrencilerin bu hedeflerini gerçekleştirmek
amacıyla neler yaptıklarını ortaya çıkarmaktır. Çalışma nitel araştırma yöntemiyle
desenlenmiştir. Katılımcılardan yapılandırılmış görüşme formu üzerinden veriler toplanmıştır.
Çalışmaya toplam 117 katılımcı gönüllülük ilkesine göre dahil edilmiştir. Elde edilen veriler
içerik analizi yöntemiyle çalışmada yer almıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar
incelendiğinde, öğrencilerin önemli bir kısmının mezuniyet sonrası hedefleri arasında lisans
öğrenimine geçerek mühendis olma beklentisi yer almaktadır. Yine katılımcıların büyük bir
kısmı, mesleki gelişimi tamamlamak veya çalışma hayatında ihtiyaç duyulan düzeyde mesleki
yeterliliğe sahip olmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, iyi bir işte çalışmak, kendi işyerini
açmak, nitelikli işler gerçekleştirmek, ailelerine bakmak ve yüksek maaşla çalışmak bu hedefler
arasında yer almıştır. Katılımcıların hedeflerine ulaşmak adına yaptıkları incelendiğinde,
mühendis olmak için Dikey Geçiş Sınavına çalışmaları ön plana çıkmaktadır. Ayrıca
kendilerini sürekli geliştirdikleri, ders çalıştıkları, hedeflerine ulaşma konusunda gayret
gösterdikleri ve bu konularda araştırma yaptıkları belirtilmiştir. Bununla beraber bazı
katılımcıların hiçbir şey yapmadığını belirtmesi de önemli bir sonuç olarak elde edilmiştir.
Çalışmanın önerileri arasında, mesleki eğitim alan öğrencilerin mühendis olma nedenlerine
yönelik araştırma yapılması yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mesleki eğitim, Meslek yüksekokulları, Mezuniyet sonrası hedefler
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ABSTRACT
People may wish to perform their university education for several reasons. Among
these, to have a good income, to be respected in society, to develop themselves professionally
or to realize their dreams can take place. These and similar aims may directly or indirectly
impact university studies. The aim of this study is to determine the after-graduation aims of the
students who are in vocational schools and to find out what kind of reactions students give in
order to realize these aims. The study was designed with a qualitative method. Data were
collected from the participants via structured interview form. Totally 117 participants were
included in the study. The data were analyzed by content analysis method. Among the results
of the study, it is stated that a significant part of the participants expect to be an engineer after
graduation. A significant number of participants intend to complete professional development
or have professional competence at the required level in their work life. Besides, working with
a good job, opening a business, conducting quality work, looking after their families and
working with a high salary are among these objectives. Examining the participants in order to
reach the aim of becoming an engineer, the studying for the Dikey Geçiş Sınavı come to the
fore. In addition, it is stated that they constantly improve themselves, they study, they make
efforts to reach their goals and they do research on these subjects. However, the fact that some
participants stated that they did nothing was an important result. Among recommendations of
the study, some research should bu considered for reasons that why vocational education
students expect be an engineer is located.
Key Words: Vocational training, Vocational schools, Aims after graduation

TURKCESS 2019

112

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

BT136
PROJE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNİN VİDEO İLE DESTEKLENMESİNE
YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Feyzi Kaysi
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Teknik Bilimler MYO,
fkaysi@istanbul.edu.tr
Emrah Aydemir
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
emrah.aydemir@ahievran.edu.tr

ÖZET
Meslek yüksekokulu öğrencilerinin meslek beceri düzeylerini arttırma yollarından
birisi de öğrenim gördükleri alanla ilgili proje yapmalarını sağlamaktır. Bu sayede öncelikle,
öğrencilerin mesleki yeterlik düzeylerinin ortaya çıkarılması sağalanabilir. Bununla birlikte
yaşanacak muhtemel bir sorunun çözüm yollarının keşfedilmesi ve mesleki becerilerinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerin sınıf arkadaşlarıyla birlikte
yapmakta oldukları proje süreçlerinin takip edilmesi gerekebilmektedir. Ayrıca proje
süreçlerinin hangi aşamalarının gerçekleştiğine dair bulguların elde edilmesi ihtiyacı da ortaya
çıkmaktadır. Bu tür sorunları ortadan kaldırmak amacıyla öğrencilerin proje süreçlerindeki
faaliyetlerini video yoluyla değerlendirici kişilere belli zaman dilimlerinde göstermesi bu
ihtiyacı giderebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, meslek yüksekokulu öğrencilerinin proje
süreçlerinde çektikleri video uygulamalarına yönelik görüşlerini değerlendirmektir. Bu sayede
bu uygulamanın öğrencilerdeki izlenimleri ortaya çıkarılabilecektir. Çalışma nitel tekniklerle
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 yıllarındaki videolar
ve bu dönemlerdeki videoları çeken sekiz katılımcı görüşleri çalışmaya dahil edilmiştir.
Katılımcılarla yapılan yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile veriler toplanmıştır. Elde edilen
veriler içerik analizine tabi tutulmuş ve açık kodlama yöntemiyle kodlara ve temalara karar
verilmiştir. Çalışmanın bulguları arasında, incelenen 164 video linki arasından 36’sının yapılan
kontroller sonrasında, kullanıcılar tarafından silindiği belirlenmiştir. Videoların çoğunluğunun
halen herkes tarafından izlenebiliyor durumdadır. Proje süreçlerinde video çekilmesi ile proje
takibinin, denetlenmesinin ve değerlendirilmesinin yapılabildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu
sayede öğrencilerin de bireysel değerlendirmelerinin sağlanabildiği belirlenmiştir. Video
çekimi ile öğrencilerin motivasyonlarının arttığı ifade edilmiştir. Öğrencilerin de benzer şekilde
bu sonuçların farkında olduğu anlaşılmaktadır. Buna karşın büyükşehirde öğrencilerin bir araya
gelmesi ve tüm proje üyelerinin eşit düzeyde katkı sağladığı gibi olumsuzluklar da ortaya
çıkmıştır. Çalışmanın önerileri arasında, bu tür öğrenci performansının izleneceği yolların
tercih edilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Proje süreçleri, Video katkısı, Sosyal medya, Mesleki eğitim,
Meslek yüksekokulları
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ABSTRACT
One of the ways to increase the vocational skill levels of vocational school students is
to enable them to make projects related to the field they learning. In this way, the professional
competence level of students can be revealed. However, it is aimed to discover the solutions of
a possible problem and to develop professional skills. In this context, it may be necessary to
follow the students’ project processes. In addition, there is a need to obtain evidence of the
stages of the project processes. In order to eliminate such problems, it is possible for the students
to show their activities in the project processes via video to the evaluators in certain time
periods. The aim of this study is to evaluate the opinions of vocational school students about
the video applications they took during the project processes. In this way, the impression of this
practice in students will be revealed. The study was carried out with qualitative techniques. In
this context, videos from 2016-2017, 2017-2018 and 2018-2019 academic years and eight
participant views were included in the study. Data were collected by semi-structured interview
form with participants. The data were subjected to content analysis and codes and themes were
decided by open coding method. Among the findings of the study, it was determined that 36 of
164 video links were deleted by users after the controls. Most of the videos are still viewable
by everyone. It is concluded that project monitoring, checking and evaluation can be done by
taking video in project processes. In this way, it was determined that students' individual
evaluations could be provided. It has been stated that the students' motivations increased with
video processes. On the other hand, negativities such as the fact that the students could not
come together in the metropolitan area and all the members of the project did not contribute
equally. Among the recommendations of the study, it is recommended that the ways which
increase student vocational performance should be preferred.
Key Words: Project processes, Video effect, Social media, Vocational training,
Vocational schools
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BT137
TÜKETİCİLERİN E-ŞİKAYETLERİNİN ÇÖZÜLMESİNDEN DUYDUKLARI
MEMNUNİYET DÜZEYİNİN İNCELENMESİ: ŞİKAYETİMVAR.COM ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi M. Sami SÜYGÜN
Tarsus Üniversitesi
samisuygun@tarsus.edu.tr
Doç.Dr.Sezen BOZYİĞİT
Tarsus Üniversitesi
sbozyigit@tarsus.edu.tr
Öğr.Gör.Rukiye ÖZKAN
Mersin Üniversitesi
rukiyeozkan@mersin.edu.tr

ÖZET
Satın alma süreci satın alma öncesi, satın alma ve satın alma sonrası dönemi
kapsamaktadır. Satın alma sonrası da tüketici davranışlarını etkilediği için işletmeler tarafından
ihmal edilmemesi gereken bir dönemdir. Bu dönemde tüketiciler aldıkları üründen ya memnun
olmakta ya da memnuniyetsizlik yaşamaktadırlar. Yaşanan bu durumlar da tüketiciler
tarafından çeşitli mecralarda dile getirilmektedir. Özellikle aldığı üründen memnun olmayan
tüketiciler işletmeleri bu konuda bilgilendirmekte ve sorunlarının çözülmesini
beklemektedirler. Ürün hakkındaki şikayetlerin işletmelere iletilmesindeki mecralardan birisi
de internettir. Özellikle internet temelli şikayet siteleri zaman ve maliyet tasarrufu
sağlamalarının yanında, diğer tüketicileri etkileme olasılığının yüksek olmasından dolayı da
tüketiciler tarafından yoğun olarak tercih edilmektedir. Bu siteler işletmelerin şikâyetlere cevap
yazmalarına olanak tanıyan sitelerdir. İşletmelerin şikâyeti yazan tüketicilerle iletişime geçip
şikâyetlerini çözmesi, tüketicilerin de memnun olup bu sitelerden şikayetlerini kaldırmaları
işletmeler açısından önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı da internet temelli bir şikayet
sitesi olan şikayetimvar.com sitesine şikayette bulunan tüketicilerin şikayetlerinin çözümüyle
ilgili işletmelerden duydukları memnuniyet ve teşekkür düzeyini tespit etmektir. Verilerin
toplanmasında şikayetvar.com sitesinin marka karnesi bölümünden yararlanılmıştır. Bu
bölümde 57 sektöre ait tüketici verilerinden oluşan tüketicilerin memnuniyet düzeyleri ve
teşekkür oranları yer almaktadır. Memnuniyet düzeyi şikayeti çözülen tüketicinin marka
hakkındaki genel memnuniyetini yansıtmaktadır. İlgili rakamlar şikayet süreçlerinin ardından
tüketiciler tarafından doldurulan anketler neticesinde hesaplanan bir puandır. Teşekkür oranı
ise şikayeti çözülen tüketicilerin teşekkürlerinin şikayet sayısına oranını ifade etmektedir. 57
sektör için memnuniyet düzeyinin düşük, teşekkür oranının ise memnuniyet düzeyinden de
düşük olduğu saptanmıştır. Ayrıca, memnuniyet düzeyinin son bir yıllık ortalamasının tüm
zamanlardan daha düşük, teşekkür oranının ise son bir yıllık ortalamasının tüm zamanların
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ortalamasından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Hem memnuniyet düzeyi hem de teşekkür
oranı bakımından en düşük ortalamanın ulaşım sektöründe, en yüksek ortalamanın ise güvenlik
ve alarm sistemleri sektöründe olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Şikayet, Memnuniyet düzeyi, Teşekkür oranı.
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BT138
ÖZEL OKULLARIN SUNDUĞU HİZMETLERE YÖNELİK VELİLERİN SANAL
ORTAMDAKİ ŞİKAYETLERİNİN İNCELENMESİ
Doç.Dr.Sezen BOZYİĞİT
Tarsus Üniversitesi
sbozyigit@tarsus.edu.tr
Öğr.Gör.Rukiye ÖZKAN
Mersin Üniversitesi
rukiyeozkan@mersin.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi M. Sami SÜYGÜN
Tarsus Üniversitesi
samisuygun@tarsus.edu.tr
ÖZET
Özel okullar hizmet sunan ve sundukları bu hizmet karşılığında da kar elde eden
kurumlardır. Verilen hizmetin müşteri beklentisini karşılaması özel okulların tercih
edilebilirliği açısından önem taşımaktadır. Çünkü müşterinin tatmin olması müşteri sadakatine,
müşteri sadakati de gelecekte elde edilebilecek gelirlerin garanti altına alınmasına ve işletmenin
varlığını sürdürmesine neden olmaktadır. Hizmet sunumu bir süreçten meydana geldiği için bu
süreçte hata yapmak da olasılık dahilindedir. Ancak bu noktada hata yapmaktan ziyade yapılan
hataların telafi edilmesi önem taşımaktadır. İşletmelerin hangi konularda hata yaptıklarının
anlaşılmasında ise şikayetler göz önünde bulundurulmalı ve ihmal edilmemelidir. Şikayetler
işletmelerin korkması gereken bir konu değildir. Şikayetler sayesinde işletmeler eksikliklerini
ve yanlışlarını daha rahat görebilmekte, böylelikle de bu yanlışları düzeltme fırsatı
bulabilmektedir. Bu nedenle de işletmelerin şikayetler sonrası süreci iyi yönetebilmesi yani
şikayet yönetimi oldukça önemlidir. Şikayetlerin iyi bir şekilde yönetilebilmesi için de şikayet
konularının doğru bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı
velilerin özel okullarla ilgili sanal ortamdaki şikayetlerinin neler olduğunu ortaya çıkartmaktır.
Araştırmanın evrenini şikayetvar.com, şikayetim.com ve şikayet.com isimli sitelerde yer alan
özel okullarla ilgili şikayetler oluşturmaktadır. Araştırma verisinin toplandığı dönemde bu
sitelerde toplam 523 şikayetin olduğu tespit edilmiştir. Ancak bazı şikayetler konu ile ilgili
olmadığı, bazıları da şikayet sahibi tarafından kaldırıldığı için araştırma kapsamından
çıkartılmış ve araştırma 365 şikayet üzerinden yapılmıştır. Araştırmada ikincil veriler
kullanılmıştır. Bu nedenle de veri toplama aracı olarak doküman incelemesi yöntemi tercih
edilmiştir. Doküman incelemesi yöntemi ile toplanan veriler içerik analizi ve betimsel analiz
yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan şikayetler bir bütün olarak incelendiğinde en
fazla şikayetin finans konusunda olduğu görülmüştür. Finansla ilgili şikayetleri sırasıyla insan
kaynakları, eğitim öğretim, destek hizmetleri, diğer şikayetler ve fiziksel koşullarla ilgili
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şikayetler izlemektedir. Finans konusundaki şikayetlerin çoğunluğunu ücret iadeleri ve teşvik
ödemelerinin velilere yapılmaması, insan kaynakları ile ilgili şikayetlerin çoğunluğu idarenin
ilgisiz ve nezaketsiz tavırları, eğitim öğretimle ilgili veli şikayetlerinin yarısını kitap
ücretlerinin aşırı pahalı olması oluşturmaktadır. Destek hizmetleriyle ilgili şikayetlerin
yarısının ise servis ile ilgili olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Özel Okul, Veli, Hizmet Kalitesi, Şikayet.
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BT139
ABDULLAH KAHHAR'IN DEHŞET HİKÂYESİNE YAPISAL BİR İNCELEME
Hamza Öztürkci
Atatürk Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
hamzaozturkcu@gmail.com

ÖZET
Çağdaş Özbek Edebiyatı özünü, Ali Şir Nevai ve Hüseyin Baykara'nın temelini attığı
Çağatay edebiyatından alır. Tarihsel süreçte gelişimini sürdüren Özbek edebiyatı klasik
dönemden gelen şiir üslubunun yanına 20. yüzyılda nesri dâhil eder. Özbek edebiyatına nesir;
Osmanlı, Azerbaycan ve Tatar Türk edebiyatları aracılığıyla yerleşir. Bu asırda nesir alanında
roman ve hikâyeleri ile Abdullah Kahhar dikkat çekmektedir. Abdullah Kahhar verdiği eserler
ile Çağdaş Özbek Edebiyatına ve Özbek hikâyesine katkı sunan isimlerdendir. Özbek cedit
edebiyatının güçlü olduğu bir dönemde dünyaya gelen Kahhar; roman, hikâye, şiir, piyes
türünde eserler vermiştir. Çeviri çalışmalarına önem vermiş ve önemli Rus klasiklerinin
eserlerini Özbekçeye tercüme etmiştir. Çok yönlü bir aydın olarak Kahhar asıl ününü kaleme
aldığı hikâyeleri ile kazanmıştır. Hikâyelerinin başlıca konusu toplumda kadının konumu,
sosyal hayattaki değişiklikler ve sosyalizmin kuruluşudur. Abdulla Kahhar’ın hikâyeleri bir
toplumsal eleştirinin ürünleridir. Özbek edebiyatında gerek kurgusuyla, gerek işlediği konu
itibariyle sevilen Dehşet hikâyesi Abdullah Kahhar'ın da en bilinen hikâyelerindendir. Bu
çalışmada Dehşet hikâyesini Türkiye Türkçesine kazandırmak amaçlanmıştır. Umumen yazarın
biyografisine yer verilecektir. Ardından hikâyenin yapı unsurlarından yola çıkılarak yapısal bir
incelemesi ele alınacaktır. Hikâyenin inceleneceği yapı unsurları arasında kişiler, yer/mekân
(uzam), zaman, olay örgüsü, karşılaşma, çatışma, tema, konu, anlatıcı, bakış açısı
bulunmaktadır. Çalışmada esas amaç Özbek edebiyatını Türk edebiyatına tanıtmak ve tercüme
faaliyetlerine bir yenisini eklemek, Abdulla Kahhar’ın hikâye anlayışı hakkında bilgi vermektir.
Anahtar Kelimeler: Abdulla Kahhar, Özbek, edebiyat, hikâye, dehşet
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BT140
5. SINIF MATEMATİK PROGRAMININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ AÇISINDAN
İNCELENMESİ
Ömer Faruk Vural
Sakarya Üniversitesi Hendek Eğitim Fakültesi
omervural@sakarya.edu.tr
ÖZET
21. yüzyıldaki toplumsal, ekonomik, siyasi ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak
ihtiyaç duyulan mesleki niteliklerin değişmeye başladığı ve geleceğe dönük beklentilerinde
farklılaşmaya başlandığı görülmektedir. Bu ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda eğitim
sistemlerinde çeşitli değişiklikler olması beklenmektedir. Günümüz dünyasında eğitimde artık
öğrencilere bilgi aktarmaktan ziyade bilgiyi anlamlandırabilme, kullanabilme, önemli ve
önemsiz olanı ayırt edebilme ve bilgiyi günlük hayatla ilişkilendirebilme daha önemli hale
geldiği ifade edilmektedir. Okullarda teknik becerilerden ziyade yaşam becerilerine ağırlık
verilmesi gerektiği bu sayede bireylerin değişime ayak uydurabilecekleri belirtilmektedir. Bu
doğrultuda çeşitli kurumlar 21. yüzyılda bireylerin sahip olması gereken becerileri tanımlamaya
çalışmış ve bu becerilere de 21. yy becerileri olarak adlandırmıştır. 21. yüzyıl becerileri
günümüzde eğitime yön verenlerin üzerinde durduğu önemli konularda biridir. Bunun sebebi
20 yıl sonrasına yetiştirmek istediğimiz insanların hangi beceri ve bilgilere sahip olmalarını
istiyorsak bunu bugünlerde belirlememiz gerekmektedir. 21.yy becerileri farklı kurumlar
tarafında farklı şekilde tanımlanmış olmasına rağmen belirtilen ana beceriler genelde aynı
olduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışmada ise özellikle orta öğretimin ilk aşaması olan 5. sınıflarda
okutulan matematik derslerinin MEB belirlemiş olduğu kazanım ve açıklamalar üzerinden 21.
yy becerilerinin kazandırılması açısından hangi becerileri kapsadığını ortaya çıkarmaya
çalışılacaktır. Bu doğrultuda bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış, veri toplamada
doküman analizi ve veri analiz etmede ise betimsel analiz tercih edilmiştir. Alan yazında farklı
organizasyonlar tarafından farklı 21 yy becerileri tanımlanmıştır. Bu çalışmada özellikle
NCREL (The North Central Regional Educational Laboraty) ortaya atmış olduğu 21. yy
becerileri baz alınarak 5. sınıf matematik dersi kazanımları incelenmiş ve bu beceriler
sınıflandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler:21. Yüzyıl Becerileri, Matematik Programı,
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BT142
KKTC’DEKİ İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ TASARIM İLKELERİ
AÇISINDAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE
İNCELENMESİ
Uz. Yücehan YÜCESOY
Yakın Doğu Üniversitesi,Atatürk Eğitim Fakültesi, Resim-iş Öğretmenliği Anabilim Dalı,
Öğretim Görevlisi
yucehan.yucesoy@neu.edu.tr

ÖZET
Türkçe dersinin temel materyali olan ders kitaplarının, görsel tasarım ilkelerine göre
tasarlanması oldukça önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı KKTC’deki üniversitelerin
Güzel Sanatlar Fakültelerinde çalışan öğretim elemanlarının KKTC’deki ilkokullarda okutulan
Türkçe ders kitaplarını görsel tasarım ilkelerine göre hazırlanmasına yönelik görüşlerinin
incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı-yapılandırılmış görüşme
tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu KKTC’deki üniversitelerin Güzel
Sanatlar Fakültelerinde görev yapan 15 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri
görüşme formu ile toplanmıştır. Yazılı hale dönüştürülen görüşmeler, içerik analizi ile analiz
edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretim elemanlarının ders kitaplarının tasarımına ilişkin
genel olarak görüşlerinin olumsuz yönde olduğu, ders kitaplarının tasarım açısından
iyileştirilmesi gereken noktalar olduğunu ve bu konuya ilişkin çözüm önerileri getirdikleri
görülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulgular, ilgili literatür ile tartışılmış ve uygulama ve
ileriki araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ders kitabı, Türkçe eğitimi, tasarım, tasarım ilkeleri, öğretim
elemanları, görüş.
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BT143
“TOLERANTLIQ MƏQBUL NƏSİLLƏRARASI MÜNASİBƏTLƏRİN
FORMALAŞMASININ ŞƏRTİ KİMİ” MƏQALƏSİNƏ
Məmmədov Ceyhun
Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt Dövlət Universiteti, j.mamedov@gmail.com
ÖZƏT
Açar sözlər: nəsillərarası münasibətlər, tolerantlıq, nəsillərarası dialoq, siyasi
modernləşmə, sosial-psixoloji fenomen, sosial-psixoloji şərh, konsensus.
Cəmiyyətin rifahı əhəmiyyətli dərəcədə nəsillərarası (təkcə sosial baxımdan həyati
əhəmiyyət kəsb edən təcrübəyə malik deyil, həm də bu təcrübənin özündən sonrakı nəsil üçün
məqbul şəkildə transformasiya edən yaşlı nəsillə mahiyyət etibarilə üsyançı olan, ona ötürülən
təcrübəni birmənalı qəbul etməyən “sonrakı” nəsil arasında) qarşılıqlı münasibətlərin
formalaşmasına təsir göstərən bir sıra sosial-psixoloji amillərdən asılıdır.
Qeyd olunan səpgidə, hazırda bu problematikaya (istər fundamental tədqiqatlar, istərsə
də tətbiqi yönümlü araşdırmalar sahəsində) marağın artması heç də təəccüblü deyildir. Bu
tədqiqatlar arasında nəsillərarası münasibətlərin sosial-psixoloji şərhinə, bu münasibətlərin
optimal modelinin qurulmasına, onların müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün adekvat
yanaşmaların işlənib hazırlanmasına yönəlmiş tədqiqatlar özünəməxsus yer tuturlar.
Təqdim olunan məqalədə yuxarıda göstərilən münasibətlərin nəsillər arasında qarşılıqlı
tolerantlıq kimi mühüm tərkib hissəsi nəzərdən keçirilir. Bu baxımdan müəllif, müasir
təsəvvürlərdə öz əksini tapmış belə bir ideyanın tərəfdarıdır ki, tolerantlıq məhz nəsillərarası
münasibətlərin formalaşmasının başlıca amillərindən biri kimi çıxış edir və onun nəsillərarası
təcrübə mübadiləsində, yaşlı nəsillə gənc nəsil arasında birgə yaşayış meylinin
formalaşmasında əvəzedilməz pozitiv rol oynayır.
Bir sosial-psixoloji fenomen kimi tolerantlığa münasibətdə yüksək maraq təkcə onun,
dünyada baş verən siyasi modernləşmə və inteqrasiya şəraitində fəal şəkildə inkişaf edən sosial
ptaktikanın tələblərinə və ehtiyaclarına cavab verən bir amil kimi formalaşması ilə yox, həm də
mentallığın konkret tiplərinin daşıyıcısı olan nəsillər arasında qarşılıqlı pozitiv münasibətlərin
səviyyəsinin yüksəlməsinə yönəlmiş bir fenomen kimi qəbul edilməsi ilə şərtlənir. Bu zaman
nəsillərin eyniləşdirilmə əlamətləri kimi yaş, tarixi hadisəyə şahidlik, özünün mentalitetin
xüsusiyyətləri və s. çıxış edir.
Sosial-psixoloji baxımdan tolerantlıq nəsillərarası dialoq şəraitinin pozitiv səciyyəsini
ifadə edən sosial-psixoloji termin kimi, onların arasında istənilən məsələdə konsensusun əldə
edilməsinin bəlkə də ən ümdə şərti kimi, sosial rəngarənglik şəraitində dinc yanaşı yaşamaq
imkanlarının birgə axtarışının pozitiv xarakteristikası kimi çıxış edir.
Müəllif tərəfindən göstərilən fenomenin nəsillərarası münasibətlərin konkret, səciyyəvi
sahəsində - subyektləri kimi öyrədənin və öyrənənin çıxış etdiyi təhsil sistemi sahəsində təcrübə
aparmaq cəhdi yerinə yetirilmiş, nəzəri müddəaların praktiki nəticələrlə əsaslandırılması həyata
keçirilmişdir.
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BT148
CİNSİ DİFERENSASİYANIN GƏNCLƏRİN ŞƏXSİYYƏT KEYFİYYƏTLƏRİNƏ
TƏSİRİ
Dos.dok. Kamalə Salamova
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Fenn Edebiyyat fakultəsi Psixoloji bölüm
Sumqayıt Azərbaycan
kemale-2015@list.ru
ÖZET
Rusiyalı psixoloq V.A.Koryakov müasir tələbələrin ənənəvi üsullarla təhsil almalarına
daha az maraq göstərmələrini qeyd etmiş və modul texnologiyalarla onların müstəqilliyini,
fəallığını və özünü inkişaf imkanlarını artırmaqla onlarda təhsilə marağın keyfiyyətini
artırmağın mümkünlüyünü qeyd etir. Modul texnologiyalar özündə təlimin müxtəlif
formalarını, o cümlədən, müəllim və tələbələrin birgə fəaliyyət şəraitinin imkanlarını əks
etdirir. O, yazır:”Bu sistem proqram materialları və mütəxəssis hazırlığı üzrə keyfiyyət artımını
maksimum səviyyədə təmin etməyə imkan verir” (V.A.Koryakov,s.67) V.A.Koryakov
mütəxəssislərin ənənəvi yollarla modul texnologiyaları arasındakı müqayisələrinə istinad edir
və ikincinin hazırda daha çox əhəmiyyət daşıdığını bildirir.
Lakin, apardığımız təhlillər belə deməyə əsas verir ki, tələbələrin fəaliyyətinin əsasında
fundamental məsələlər durur.Bu məsələlər içərisində fəaliyyətin motivi, məqsədi, dəyərləri,
fərdi təlabatlar,sosial yönümləər və maraqlar əsas yer tutur.Bütün bunlar isə birgə fəaliyyət və
ünsiyyət prosesndə dərk edilir.Ona görədə tələbələrdə birgə fəaliyyət motivlərinin yaradılması
əsas məsələ olmalıdır.Birgə fəaliyyət və ünsiyyət prosesində onlarda şəxsiyyət keyfiyyətləri
formalaşır.Bu keyfiyyətlərin formalaşdırılması üçün tələbələrin birgə fəaliyyət prosesindəki
ünsiyyət “mədəniyyətını” öyrənmək lazımdır.Yalnız bundan sonra müxtəlif tələbə qrupları
üçün modul texnologiyalarından istifadə etmək məqsədə uyğun ola bilər. Bu məqsədlə
Sumqayıt Dövlət Universitetində tədqiqat keçirildik.
Tədqiqatın məqsədi tələbə gənclərin cinsi diferensasiyanın onların şəxsiyyət
keyfiyyətlərinə və ünsiyyətinə təsirini araşdırmaqdır.
Tədqiqatın gedişində “Kettelin çoxfaktorlu şəxsiyyət sorğusu”, ”Şisorun kommunikativ
mədəniyyətin müəyyənləşdirilməsi“ “Yarımçiq şümlələr” və “KOS-1 metodu” testlərindən
istifadə edilmişdir.
Tədqiqatdan əldə olunanlar bu nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, sosial və iqtisadi
cəhətdən müstəqil şəxsiyyət ola bilmələri üçün gənclərin həm kişi həm də qadın
stereotiplərindən kənar inkişaf etmələri lazımdır.İnkişaf prosesinin təməli kişilik –yaxşıdır,
qadınlıq pisdir, prinsipi əsasında deyil, seçim çoxluğu və davranış stilinin qarşılıqlı
zənginləşdirilməsi prinsipi əsasında qoyulmalır.
Acar sözlər: 1.İdentifikasiya 2. Lider 3.tələbə 4.kişi 5.qadın 7.sterotip 6. Kettel.
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BT149
ŞAGİRD QRUPLARI VƏ ONLARA RƏHBƏRLİYİN PEDAQOJİ
MEXANİZMLƏRİ
Adıgözəlova Şəlalə
Müəllim.Fenn Edebiyyat fakultəsi. Psixoloji bölüm
Sumqayıt Dövlət Universiteti.Azərbaycan
adigozelshalala@gmail.com
ÖZƏT
Indiki zamanda hec də bütün müəllimlər şagird qrupuna başçılıq edə bilmir. Onlar sosial
fasilitasiya funksiyalar haqqında o qədər də məlumatlı deyillər və bu sahədə liderə verilən
tələblərin öhdəsindən lazımınca gələ bilmirlər. Sinif liderləri liderliyin üslublarını bilsədə,
lakin onu həyata keçirməkdə maraqlı deyillər. Bu səbəbdən şagirdlərin böyük qismi sinif
yoldaşlarının rəhbərlik üslubunu avtoritar və ya liberal kimi dəyərləndirirlər. Nəticədə pedaqoji
prosesdə sinif lideri ilə şagird arasında düzgun sosial münasibətlərin qurulmasında bir sıra
uyğunsuzluqlar yaranır.Bunun nəticələri təlimin uğurlu nəticələnməsində tam şəkildə özünü
göstərir.
Sinif lideri liderliyi tam doğru şəkildə dərk edərsə, bu şagirdlərdə yardım
etmək,sevmək, mərhəmət etmək kimi hisslər yaradar. Şagirdlər öz uğurlarını tam şəkildə və
düzgün mənimsəməyə bacarmalıdırlar. Bu isə məhs liderlərin köməyi ilə planlaşdırılmalıdır və
tədricən həyata keşməlidir.
Eyni zamanda, məqallədə sinif rəhbərinin işinin məzmunu və vəzifələri haqqında
məlumat verilir. Qeyd olunur ki, sinif rəhbərinin işinin planlaşdırılması onun vəzifələrinə daxil
olan başlıca məsələlərdən biri, həm də birincisidir. Bu işə məsuliyyətli münasibət sinif rəhbərinin
öz işinə motivləşməsinə zəmin yarada bilər. Planlaşma spontan, sistemli, fasiləsiz davam edən
fəaliyyətin tənzimlənməsini nəzərdə tutan bir işdir. Burada nəyin daha vacib, nəyin ikinci
dərəcəli olmasına, münasibətlərin fərqli tərzdə qurulmasına, sinifdəki şagirdləri, onların valideynlərini, məktəbin rəhbərliyini, nəhayət, sinif rəhbərinin özünü razı salmasına diqqət yetirmək
lazım gəlir. Ona görə də planlaşdırmada hər kəsi təmin edən məsələlər əhatə olunmalıdır.
Tədqiqatın məqsədi sinif rəhbərinin, özünün fərdi iş üslubunа uyğun idarəetmə pаrаdiqmаsını müəyyənləşdirmək.
Sinif qruplarında ictimai münasibətlər bilavasitə şəxsiyyətlərarası münasibətlər
formasında özünü göstərir. Belə qrupla işləmək üçün müаsir təlim tехnоlоgiyаlаrı
yaradılmalıdır. Həmin texnologiyaların tətbiqi sinif rəhbəridən yаrаdıcılıq bаcаrığı tələb еdir.
Təlim tехnоlоgiyаlаrının psiхоlоji məzmunu özündə mənimsəmə prоsеsi ilə bаğlı оlаnlаrı
birləşdirir.Bütün bunlаr təhsil pаrаdiqmаlаrındа birləşərək оnun kоnsеptuаl əsаslаrını əmələ
gətirir. Yеni mоdеllər də bеlə tutаrlı, еlmi-təcrübi bаzаyа mаlik оlаn təhsil pаrаdiqmаlаrı
əsаsındа həyаtа kеçirilir. Bunun üçün sinif rəhbəri, ilk növbədə özünün fərdi iş üslubunа uyğun
idarəetmə pаrаdiqmаsı müəyyənləşdirməlidir.
Açar sözlər: sinif, şagird, sosial qrup, birgəfəaliyyət, münasibət, fasilitasiya.
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BT150
EKSTREMAL ŞƏRAİTDƏ EMOSİONAL HALƏTLƏRİN TƏZAHÜR
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Doç.Dok. Sevər Mirzəyeva
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Fenn Edebiyyat fakultəsi Psixoloji bölüm
Sumqayıt Azərbaycan
severmirzayeva@gmail. com
Ayna Hacıyeva
Müəllim Sumqayıt Dövlət Universiteti
Fenn Edebiyyat fakultəsi. Psixoloji
ayna.hacıyeva7@gmail.com
ÖZET
İnsanlar daima müxtəlif şəraitlərlə üzləşirlər. Bunlar müxtəlif təhlükələr, fövqəladə
hallar və ekstremal şəraitlərdir. Təhlükə-insanda psixi və fizioloji pozuntulara yol açan, müxtəlif amillərdən yaranan və müxtəlif xarakterlidir. Təhlükələr təbiətə, maddi ehtiyatlara,
insanlara zərər vuran müxtəlif elementlər toplusudur. Fövqəladə hallar isə bir çox insan həyatını
əhatə edir və insanlar üçün çox ağır nəticələr verir. Bunlar müharibə, kütləvi nəqliyyat qəzaları,
təbii fəlakətlər və terror aktları ola bilər. Ekstremal şəraitlər dedikdə, gözlənilmədən baş verən,
insanın həyatını təhlükə altına alan gərgin situasiya nəzərdə tutulur. Belə situasiyalar həm təbii
fəlakətlər zamanı, həm də insanların öz əməllərindən törənən bədbəxt hadisələr zamanı yaranır.
Ekstremal şərait-insanın həyatla ölüm arasında qaldığı situasiyadır. Bu vəziyyətdə insanı yalnız
düşündürən sağ qalmağıdır, bunun üçün isə o, bütün var gücünü səfərbər edir. Ekstremal
şəraitlər insanların həyatı üçün təhlükəli olan situasiyalardır. Belə situasiyalar təbiət hadisələri
zamanı və insanların öz fəaliyyətlərindən yaranır.Yəni insan o zaman ekstremal şəraitə düşür
ki, onun həyatı üçün təhlükəli antropogen və təbii hadisələr baş versin.
Apardığımız təhlillər nəticəsində belə qərara gəldik ki, ekstremal şəraitlərdə insanların
davranışı özünəməxsus çalarlara malik olmaqla, müxtəlif formalarda təzahür edir. Bu davranış
formaları insanın öz fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərdən çıxış etməklə hər biri normal və təbiidir.
Tədqiqatın məqsədi ekstremal şəraitlərdə insan davranışının idarə olunması baxımından emosional halətlərin təzahür xüsusiyyətlərini öyrənmək olmuşdur.
Tədqiqatın gedişində Ç.D.Spilberqin “Həyəcanlılıq səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi”
metodikasından, Y. İ. Roqovun “Qorxu hissinin diaqnostikası” metodikasından və E. Bekon
“Depresiya şkalası” metodikasından istifadə olunmuşdur.
Emosional halətlərin və onların təzahür xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi ekstremal
şəraitlərdə insanın davranışının düzgün idarə edilməsinə zəmin yaradır. Bu da psixoloji tarazlıq
şəraitinin yaranması ilə xarakterizə olunur. Faydalı işlə məşğul olmaq, fiziki və ruhi kamilliyə
çalışmaq psixoloji tarazlığın yaradılmasının əsas şərtidir.
Açar sözlər: 1.stres 2.emosional 3.ekstremal 3.təhlükə 4.qorxu, 5.frustrasiya
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BT152
KANADALI VE TÜRK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ ANLAYIŞ,
MERHAMET VE DUYGUSAL ZEKALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Seray YAZICIOĞLU
Klinik Psikoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ
sagindaseray@gmail.com
Bu araştırma sosyo-demografik özelliklere göre Kanadalı ve Türk üniversite
öğrencilerinin öz anlayış, duygusal zeka ve merhamet duygularının arasında fark olup
olmadığını araştırmaktadır. Araştırma 10 yıldan fazla süredir Kanada’da yaşamak koşuluna
bakılarak; Kanada’da ve Türkiye’de yaşayan öğrenciler arasında yapılmıştır. Araştırmaya
katılan üniversite öğrencileri; psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, mühendislik,
hukuk, tıp, işletme bölümünde okuyan kişilerden oluşmaktadır. Araştırmada Kanadalı
öğrencilere uygulama yapılırken Öz Anlayış ölçeği, Duygusal Zeka Ölçeği, Merhamet
ölçeklerinin yabancı versiyonları kullanılmıştır. Türkiye’de ise Tükçeye adapte edilmiş,
geçerliliği ve güvenirliği yapılmış ölçeklerin Türkçe versiyonları kullanılmıştır. Araştırma
verileri Spss 23 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma analizlerinde T-testi,
Korelasyon analizi, Çok yönlü varyans analizi ve Manova yöntemi kullanılmıştır.
Araştırma bulguları Türk üniversite öğrencilerinin öz anlayış düzeylerinin, Kanadalı
üniversite öğrencilerinin öz anlayış düzeylerinden daha yüksek olduğu yönündedir.
Aralarındaki fark istatiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin duygusal
zeka ölçeği alt ölçeği olan sosyallik ülkeye göre farklılaşmaktadır. Türkiye’de yaşayan
katılımcıların puan ortalaması Kanada’da yaşayan katılımcıların puan ortalamasından anlamlı
derecede yüksektir. Merhamet Ölçeğinin alt ölçekleri; sevecenlik, umursamazlık, bağlantısızlık
ve ilişki kesme yaşanılan ülkeye göre farklılaşmaktadır. Türkiye’de yaşayan katılımcıların
sevecenlik alt ölçeği puan ortalaması Kanada’da yaşayan katılımcıların sevecenlik alt ölçeği
puan ortalamasından anlamlı derecede yüksektir. Kanada’da yaşayan katılımcıların
umursamazlık, bağlantısızlık ve ilişki kesme alt ölçekleri puan ortalaması Türkiye’de yaşayan
katılımcıların umursamazlık, bağlantısızlık ve ilişki kesme alt ölçekleri ortalamasından anlamlı
derecede yüksektir. Burger (2004) ve Neff 2003a akt. Blot (2013) ‘ e göre toplulukçu ve
Budizm etkisinin yaygın olduğu Asya kültüründe, kendine olan öz saygının daha fazla olduğu,
Abd, Avrupa ülkelerinde yaygın görülen bireysel kültürlerde ise, bağımsızlığın ve gruba ait
olamama anlayışının araştırma sonuçları ile benzerlik gösterdiği görülmektedir.
Ülke ve sınıf düzeyi değişkenine ilişkin sosyallik, duygusal zeka genel ve ilişki kesme
alt ölçekleri puan ortalaması arasında anlamlı derecede fark bulunmuştur. Sınıf değişkeni ile
ilgili çıkan sonuç yapılan diğer araştırmalarla benzer sonuçlar göstermektedir. Bununla birlikte
Akdeniz (2014) ve Mikolajczak ve ark. (2007)’nin yapmış oldukları araştırma sonuçlarına
benzer olarak; duygusallık, sevecenlik ve bilinçli farkındalık alt ölçekleri, kadın katılımcıların
puan ortalaması, erkek katılımcıların puan ortalamasından anlamlı derecede yüksektir.
Mikolajczak ve ark. (2007)’nın yapmış oldukları araştırma sonucu ile benzer olarak, Türk
üniversite öğrencilerinin sosyallik, bağlantısızlık ve ilişki kesme alt boyutlarında erkek
katılımcıların ortalaması, kadın katılımcıların ortalamasından anlamlı derecede yüksek
bulunmuştur.
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Bu araştırmanın; kültürler arası yapılan bir araştırma olması, merhamet değişkenin alt
boyutlarına göre kültürler arası farklılaşmalar göstermesi, öz anlayış değişkenin de ise
Türklerin öz anlayış puan ortalamalarının, Kanadalı katılımcılardan yüksek olması sonucuna
varılması, bununla beraber duygusal zeka alt boyutlarından olan sosyallik alt boyutunun
Türklerde yüksek olduğu sonucuna varılması nedeniyle literatüre katkısı olmuştur. Ayrıca
demografik değişkenlerin göz önüne alınarak yapılması araştırmanın çok boyutlu
değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. Ancak üniversite öğrencileri arasında, kısıtlı örneklem
ile yapılması araştırmanın geliştirilmesi gereken yönüdür. Kültürler arası yapılacak
araştırmalarda daha fazla katılımcı sayısı ve yaş aralığı ile araştırmanın yapılması
önerilmektedir.
Anahtar Kelime: Duygusal Zeka, Öz Anlayış, Merhamet
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BT154
AFGAN ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞLARI İLE AMAÇLAR İÇİN
MÜCADELE ETMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
Prof. Dr. Ali Eryılmaz
Yıldız Teknik Üniversitesi / Eğitim Fakültesi
e-posta: erali76@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Hafız BEK
Uşak Üniversitesi / Eğitim Fakültesi
e-posta: hafiz.bek@usak.edu.tr

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de üniversite öğrenimi gören ve aynı zamanda Türkçe
bilen Afgan öğrencilerinin, öznel iyi oluşları ile yaşam amaçlar için mücadele etme arasındaki
ilişkilerin incelenmesidir. Çalışma, bir kamu üniversitesinde öğrenim gören, 96 erkek ve 26
kadın toplam 122 öğrenci yer almaktadır. Çalışmada yer alanların yaş aralığı 18-38 arasındadır.
Çalışmada Amaçlar İçin Mücadele Etme ve Yaşam Doyumu, Olumlu ve Olumsuz Duygu
Ölçekleri ve Demografik bilgi formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde
çoklu regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin amaçlar
için mücadele etmeleri onların öznel iyi oluşlarını anlamlı bir şekilde (R=0.28; R2=0.08;
F=10.425; p<.001) açıklamaktadır. Öğrencilerin öznel iyi oluşlarını artırmak için öğrencilere
amaçlar için mücadele etme programlarının uygulanması faydalı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Afgan Öğrenci 1, Öznel İyi Oluş 2, Amaçlar İçin Mücadele Etme 3
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BT155
RİYAZİYYAT VƏ POZİTİV DÜŞÜNMƏK
Doç. Dr. Məlahət Abdullayeva
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti,
Riyaziyyat və İnformatika fakültəsi, azeriteacher@yahoo.com
ÖZET
Cəmiyyətin inkişafında riyazi elmlərin tətbiqinin böyük rolu var. Məlumdur ki, riyazi
elmlərin bünövrəsi ümumtəhsil məktəblərində qoyulur və sonrakı dövrlərdə davam etdirilir.
Riyazi təhsil ümumi təhsilin zəruri və mühüm hissəsini təşkil edir. Buna görə də şagirdlərin
riyazi hazırlığının gücləndirilməsi ümumtəhsil məktəbləri qarşısında duran ən mühüm vəzifə
hesab olunur.
Riyaziyyat fənni ümumtəhsil məktəblərinin hər bir təhsil səviyyəsində geniş proqram
üzrə tədris olunur. Amma buna baxmayaraq, bütün şagirdlər tərəfindən eyni şəkildə
qavranılmır. Bunun bir neçə səbəbi vardır: ibtidai siniflərdən riyazi anlayışların zəif
mənimsənilməsi, genetik təsirlər, şagirddin müstəqil çalışmaması, yaş səviyyəsi, ətraf mühit və
s. Nəzərə alsaq ki, riyaziyyatı bilmədən həyatda, cəmiyyətdə uğur qazanmaq mümkün deyil, o
halda səbəbi axtarmağa və onu aradan qaldırmağa çalışmalıyıq.
Riyazi məsələlərin həllində şagirdlərdə pozitiv düşüncə yarada biləcək
bütün didaktik imkanları müəyyənləşdirmək və tədris prosesində nəzərə almaq lazımdır. Ancaq
müsbət düşünəcəyik, müsbət eşidəcəyik, müsbət hərəkət edəcəyik, yalnız bu halda şagirdlərdə
idrak fəallığı yaratmaq və təfəkkür əməliyyatlarını inkişaf etdirmək olar.
Qavranılması çətin olan tapşırıqların həllində belə şagirdlərdə özünəgüvən hissi
yaratmaqla nəinki güclü şagirdlərin, hətta zəif şagirdlərin də təfəkkürünü inkişaf etdirmək
mümkündür. Tanınmış pedaqoq V.A.Suxomlinski deyirdi: “Yeniyetmə bir çiçəkdir, onun
gözəlliyi bitkiyə necə qulluq edilməsindən asılıdır.”
Riyaziyyatın tədrisində pozitiv düşünmək verilən tapşırığı yerinə yetirmək üçün çox
önəmlidir. Bu bir tərəfdən şagirdin daxilində motivasiya yaradır, bu anda beyin fəallaşır, beyin
gücünün təsiri çətinlikləri aradan qaldırmağa yardımçı olur. Diğər tərəfdən, şagird bildiklərini
sərbəst şəkildə ifadə etməkdən çəkinmir, yoldaşlarıyla bərabər həll yolları axtarır, müstəqil fikir
yürüdür, təhlil edir, proqnoz verir, mühakimə aparır, müqayisə aparır və doğru nəticəni almağa
çalışır. Ən çətin tapşırığın belə onun yerinə yetirə biləcəyi tapşırıq olduğunu düşünür,
özünəgüvən yaranır. Deməli, riyaziyyatın tədrisində pozitiv düşünmək uğur qazanmağın ən
yaxşı yoludur.
Açar sözlər: Riyaziyyat, pozitiv düşünmək, şagird

TURKCESS 2019

129

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

BT156
AFGAN ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER UYUMLULUKLARI VE YAŞAM
AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
Prof. Dr. Ali Eryılmaz
Yıldız Teknik Üniversitesi / Eğitim Fakültesi
e-posta: erali76@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Hafız BEK
Uşak Üniversitesi / Eğitim Fakültesi
e-posta: hafiz.bek@usak.edu.tr

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de üniversite öğrenimi gören ve aynı zamanda Türkçe
bilen Afgan öğrencilerinin, kariyer uyumlulukları ile yaşam amaçları belirlemeleri arasındaki
ilişkilerin incelenmesidir. Çalışma, bir kamu üniversitesinde öğrenim gören, 96 erkek ve 26
kadın toplam 122 öğrenci yer almaktadır. Çalışmada yer alanların yaş aralığı 18-38 arasındadır.
Çalışmada Kariyer Uyumluluğu ve Yaşam Amaçları Ölçekleri ve Demografik bilgi formu
kullanılarak veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde çoklu regresyon analizi tekniği
kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin beden-duyum, ilişki ve kariyer
amaçlarına sahip olmaları onların kariyer uyumluluklarını anlamlı bir şekilde (R=0.54;
R2=0.29; F=15.971; p<.001) açıklamaktadır. Öğrencilerin kariyer uyumluluklarını artırmak
için öğrencilere yaşam amaçları belirleme programlarının uygulanması faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Afgan Öğrenci 3, Kariyer Uyumluluğu 2, Yaşam Amaçları3
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2005, 2013 VE 2018 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME VE UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Ü. Raşit Aydoğdu
Esenyurt Ortaokulu, aydogdurasit@gmail.com
Bülent Alcı
Doç. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, bulent_alci@hotmail.com
ÖZET
Bu araştırmada 2005, 2013 yıllarında uygulanan ve 2018 uygulamaya giren Fen
bilimleri programlarının ölçme ve değerlendirme ve uygulamalarının nasıl ele alındığını tespit
etmek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi
tekniği ile yapılandırılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak araştırmalar yapılmış Millî
Eğitim Bakanlığının 2005, 2013 ve 2018 yıllarında uygulayama koyduğu öğretim
programlarının orijinal hali incelenmiş ve amaca uygun olan kısımları seçilmiş ve detayları
incelenmiştir. Metinlere farklı sorular sorularak cevapları aranmış ve tespit edilen bulgular
ışığında ölçme ve değerlendirmede süreç mi yoksa sonuç mu dikkate alınması gerektiği
sorunsalına bakıldığında 2005 yılında alternatif ölçme değerlendirme araçları üzerinde durduğu
için süreç kısmı daha ağır basmakta, 2013 yılında hem sürecin hem de sonucun önemli olduğu
ifade etmiş, 2018 yılında ise sonuç yerine sürecin esas alınması gerektiğini bulgusuna
ulaşılmıştır. Hem ürünün niteliği hem de ürünün elde edilmesinde kullanılan etkinliklerin süreç
içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Geleneksel ölçme değerlendirme araçlarının
kullanılması geleneksel eğitim öğretiminde hala etkisini sürdürmesinden kaynaklanmaktadır.
Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının önemi 2005 yıllındaki Fen bilimleri öğretimi
programında öğrenci, veli ve öğrenme programları açısından önemi geniş şekilde ifade
edilirken 2013 yıllında izlenmesi ve yönlendirilme, 2018 yıllındaki Fen bilimleri öğretimi
programında ise eğitim bir parçasıdır olduğu ve süreç boyunca yapılması gerektiğini gibi genel
ifadeler kullanıldığı görülmüştür. Ölçme değerlendirme hem öğrenci hem veli hem de öğrenme
programları hakkında dönüt ve düzeltme imkânı vermektedir. Bir programdaki ölçme
değerlendirmenin önem verilmesi bu kavramların alınan dönütle düzeltilmesini ve ilerleyen
yıllarda eğitim öğretimin daha nitelikli olmasına katkı sağlayacaktır. Eğitim programlarında
bazı kavramların ve durumlar açıklanmamıştır. Bu durum ve kavramların öğretmen etkinliğini
ve verimliliğini düşüreceği için daha açık ve net ifadeler kullanılarak hazırlanması gerektiği
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fen bilimleri programı, öğretim programı, ölçme
değerlendirme, 2005 Fen bilimleri programı, 2013 Fen bilimleri programı, 2018 Fen bilimleri
programı
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BT158
SPOR YAPAN ÖĞRENCİLERİN YARATICILIK DÜZEYLERİNİN
ARAŞTIRILMASI
Şıhmehmet YİĞİT
İbrahim DALBUDAK
Mihriay MUSA
Fikret RAMAZANOĞLU
Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Tekirdağ.
Bu araştırma; Namık Kemal Üniversitesinde farklı bölümlerde okuyan, spor salonuna
spor yapmaya gelen öğrencilerin demografik özelliklerine göre yaratıcılık düzeylerini
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın yöntemi betimsel araştırma yöntemlerinden
tarama yöntemidir. Araştırmanın örneklem grubu sağlık yüksekokulu 35 bayan 121 Erkek
toplam 156 kişi oluşturmaktadır.
Araştırmada veriler ‘Kişisel Bilgi formu’, Raudsepp (1977) tarafından geliştirilmiş
Çoban (1999) tarafından Türkçeye uyarlanan ‘Yaratıcılık ölçeği’ ile toplanmıştır. Verilerin
analizinde frekans, yüzde dağılımları kullanılmış ve demografik özelliklere göre katılımcıların
yaratıcılık düzeyleri arasında farklılıkları tespit etmek için t testi ve ANOVA testleri
kullanılmıştır. Kişilik özelliği alt faktörleriyle yaratıcılık arasındaki ilişkiyi tespit etmek için
korelasyon testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Uygulanan ölçeğin cronbach alpha iç tutarlılık
katsayısı 0,895 bulunmuştur.
Araştırmanın sonucunda: katılımcıların yaratıcılık düzeylerini belirlemede; cinsiyet,
yaş, sınıf, baba eğitim durumu, anne eğitim durumu, gelir durumu, oturdukları yer, değişkenleri
açısından incelediğimizde: cinsiyet değişkeninde erkekler lehine ve gelir durumuna göre
anlamlı düzeyde fark görülürken; diğer değişkenler açısından bir farklılık olmadığı tespit
edilmiştir. Araştırmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelime: Spor, Öğrenci, Yaratıcılık
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BT159
İTALYA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ TÜRKİYE OKUL ÖNCESİ
EĞİTİM PROGRAMIYLA KARŞILAŞTIRILMASI
Mine KAZANCI GÜL
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
kzncmn@hotmail.com
Bülent ALCI
Yıldız Teknik Üniversitesi
bulent_alci@hotmail.com

ÖZET
Türkiye’de ve İtalya’da uygulanmakta olan okul öncesi eğitim programlarının
karşılaştırılması amacıyla yapılan bu çalışma, nitel araştırmanın doküman analizi tekniğiyle
tasarlanmıştır. Araştırma kapsamında, Türkiye’de uygulanmakta olan 2013 okul öncesi eğitim
programı ve İtalya’da uygulanmakta olan 2012 okul öncesi eğitim programı; hedef, içerik,
eğitim durumu ve sınama durumu bakımından incelenmiştir. Araştırma sonucunda, İtalya ve
Türkiye okul öncesi eğitim programlarında benzerliklerin ve farklılıkların olduğu tespit
edilmiştir. İtalya okul öncesi eğitim programında eleştirel düşünme, dijital iletişim ve medya
okuryazarlığı gibi 21. yy. becerilerine yer verilmektedir. Türkiye okul öncesi eğitim
programında 21. yy. becerilerinden sadece problem çözme becerisine yer verilmektedir. İtalya
okul öncesi eğitim programında kazanımların daha anlaşılır bir şekilde ve kazanım yazma
ölçütlerine uygun bir şekilde yazıldığı, Türkiye okul öncesi eğitim programında kazanımların
belirsiz ibareler içerdiği ve kazanım yazma ölçütlerinin bir kısmına uymadığı görülmüştür.
Türkiye okul öncesi eğitim programında araç gereç ve öğrenme ortamına yönelik detaylar
verilirken İtalya okul öncesi eğitim programında bu kısımlar genel bir şekilde ifade edilmiştir.
Bu sonuçlar doğrultusunda, Türkiye okul öncesi eğitim programı 21. yy. becerilerine de yer
verecek şekilde gözden geçirilebilir. Türkiye okul öncesi eğitim programındaki kazanımlar
kazanım yazma ölçütlerine uygun bir hale getirilebilir. İtalya okul öncesi eğitim programında
araç gereç ve öğrenme ortamına yönelik detaylara yer verilebilir.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim Programı, Türkiye Okul Öncesi Eğitim
Programı, İtalya Okul Öncesi Eğitim Programı
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BT160
ANA DİLİ TÜRKÇE OLMAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN
DİNLEME/İZLEME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DURUMLARI
Arş.Gör.Burak DELİCAN
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD
burakdelican@gmail.com
Arş.Gör.Osman GEDİK
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi
ABD
osmangedik@ohu.edu.tr
ÖZET
Bu araştırmanın temel amacı ana dili Türkçe olmayan ortaokul öğrencilerinin
dinleme/izleme stratejilerini kullanma durumlarını belirlemektir. Bireyin günlük yaşamında ve
akademik hayatında etrafında olanları anlaması, anlamlandırması ve tepki verebilmesi için
etkin bir dinleme/izleme becerisine sahip olması gerekmektedir. Buna ek olarak bireyin
öğrenme süreci göz önüne alındığında dinleme/izleme becerisinin ve bu beceride kullanılan
stratejilerin nitelikli bir öğrenme için kritik bir süreci kapsadığı ifade edilebilir. Ana dili Türkçe
olmayan çocuklar da ise dinleme/izleme becerisinin gelişim süreci ana dili Türkçe olan
çocuklara göre daha farklı bir gelişim süreci izlemiş olabilmektedir. Bu doğrultuda araştırma
sürecinde ana dili Türkçe olmayan ortaokul öğrencilerinin dinleme/izleme stratejilerini
kullanma durumlarını tarama modelinde betimsel bir bakış açısıyla ortaya koymak
amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmanın çalışma grubunda ana dili Türkçe olmayan ortaokul
öğrencileri bulunmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde uygun örnekleme
yöntemi kullanılmış olup, çalışma grubunda bu olguyu yaşamış veya halen yaşıyor olan 200
ortaokul öğrencisi yer almaktadır. Araştırma sürecinde veri toplama aracı olarak Doğan ve
Erdem (2017) tarafından geliştirilen Ortaokul Öğrencilerinin Dinleme/İzleme Stratejileri
Kullanım Sıklığı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sürecinde elde edilen veriler SPSS 20
programı ile analiz edilmektedir. Veri toplama süreci sonunda elde edilen veriler ölçeğin
boyutları olan eleştirel dinleme/izleme, ayırt edici dinleme/izleme ve anlamlı dinleme/izleme
boyutları açısından ve ölçeğin tamamı açısından değerlendirilecektir. Buna ek olarak ana dili
Türkçe olmayan ortaokul öğrencilerinin dinleme/izleme stratejilerini kullanma sıklıkları sınıf
düzeyleri ve cinsiyet açısından da incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: ana dili Türkçe olmayan, ortaokul, dinleme/izleme
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TÜRKÇE’NİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SINIF ORTAMLARINDA
KOD DEĞİŞİMİNE YÖNELİK GÖZLEMLER
Elçin Esmer
Mersin Üniversitesi
elciny@yahoo.com
ÖZET
İkidilli toplumlara özgü bir olgu olan kod değiştirme (code switching), alanyazında
bireyin iletişim sürecinde etkili iletişim kurmak adına bilinçli veya bilinçsiz olarak iki veya
daha fazla farklı dili bir arada kullanması olarak tanımlanmaktadır. Kod değişiminin dilsel
boşlukları doldurma, etnik kimliği yansıtma ve metin üreticisinin belirli söylemsel amaçlarını
gerçekleştirmek gibi birçok işlevi bulunmaktadır (Bullock ve Toribio 2009). Yabancı dil
öğretim ortamlarında da öğretmen ve öğrenciler tarafından zaman zaman kod değişimine
başvurulmaktadır. Alanyazındaki çalışmalarda (örn; Johansson 2013; Lin 2013; Simon 2001)
sınıf ortamlarında kod değişimine genellikle şu durumlarda başvurulduğu belirtilmektedir:
Öğrenci veya Öğretmen dilsel güvensizlik/yetersizlik hissettiğinde
Konu değişimini vurgulamak için
Duyguların anlık değişimini ifade etmek veya söylem ortamında öğrenci ve öğretmen
arasında duygusal bağ kurmak diğer bir ifade ile kod değişimini duygusal işlev amacı ile
kullanma
Öğretmen veya öğrencinin aynı mesajı açıklık sağlamak adına her iki dilde ifade etmesi
yani kod değişimini yineleme işlevi ile kullanma
Öğretmenin sosyal dayanışma ve arkadaşlığı belirtmek adına öğrencilerin birinci diline
dönmesi yani kod değişimini sosyal işlev amacı ile kullanma
Bu çalışmada Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimi sınıf ortamlarında öğretmen ve
öğrenciler tarafından kod değişimine ne zaman ve niçin başvurulduğu betimlenmeye
çalışılacaktır. Bu amaç doğrultusunda Mersin Üniversitesi Türkçe Uygulama ve Araştırma
Merkezi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezinde görev alan 40 akademisyen ile aynı kurumlarda öğretim gören 80
öğrenciye bu çalışma kapsamında geliştirilecek bir anket uygulanacaktır. Araştırmanın amacına
uygun olarak çalışmada betimsel tarama araştırma deseni kullanılacak olup nitel ve nicel
yaklaşımlar benimsenecektir. Çalışma sonucunda sınıf ortamlarında öğretmen ve öğrencilerin
genellikle dilbilgisi öğretimi esnasında Türkçe-İngilizce veya Türkçe-Arapça kod
değişimlerine başvurdukları; öğretmenlerin öğrencilere nazaran kod değişimine daha az
başvurmakla birlikte özellikle iletmek istedikleri mesaja açıklık getirmek adına yineleme işlevi
ile kod değişimini kullandıkları; öğrencilerin ise sınıf ortamlarında özellikle dilsel
güvensizlik/yetersizlik hissettiklerinde Türkçe-İngilizce, Türkçe-Arapça kod değişimlerine
daha çok başvurdukları sonucuna ulaşılacağı varsayılmaktadır. Bu çalışma sonuçlarının
Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimi çalışmalarına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Kod değişimi, Türkçe, yabancı dil öğretimi
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TEMEL KAVRAMLAR, FAYDALAR, STANDARTLAR, SÜREÇ VE
SORUMLUKLAR BAĞLAMINDA EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS
PROGRAMLARININ AKREDİTASYONU
Doç. Dr. Etem YEŞİLYURT
Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim ABD
etemyesilyurt@akdeniz.edu.tr

ÖZET
Nitelikli insan gücü ülkeler için stratejik önem taşımaktadır. Böyle bir nüfusa sahip
olmanın temel şartları arasında nitelikli eğitim sisteminin bulunması da yer almaktadır. Eğitim
sisteminin vazgeçilmez öneme sahip öğelerinden biri de öğretmenlerdir. Öğretmenlerin
niteliklerine en büyük katkıyı ise başta eğitim fakülteleri olmak üzere öğretmen yetiştiren
kurumların öğrenim gördüğü programlardan elde ettikleri kazanımlar etki etmektedir. Bu
durum yine başta eğitim fakültesi lisans programları olmak üzere öğretmen yetiştiren diğer
birimlerin eğitiminde kalite güvencesinin sağlanmasını gündeme taşımaktadır. Akreditasyon,
bunu başarmanın önemli bir aracıdır. YÖK, şu anda sekiz olan akreditasyon kuruluşu sayısının
tüm alanları/disiplinleri kapsayacak şekilde artmasından yanadır. 2014 yılında YÖK’ten
“Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi” alan EPDAD, on üç yıllık aradan sonra öğretmen eğitimi
akreditasyonuna yönelik çalışmaları yeniden başlatmıştır. Çalışmanın genel amacı temel
kavramlar, faydalar, standartlar, süreç, görev, yetki ve sorumluklar bağlamında eğitim fakültesi
lisans programlarının akreditasyon sürecini tanıtmaktadır. Bu genel amaç doğrultusunda
akreditasyon, dış değerlendirme, dış değerlendirme kuruluşları, kalite değerlendirme tescil
belgesi, kalite güvencesi, yükseköğretim kalite kurulu, yükseköğretim kalite komisyonu gibi
temel kavramlara yer verilmiştir. Öte yandan ulusal, uluslararası, öğrenci, öğretim üyeleri,
yönetici, diğer paydaşlar, kurum politikası, kalite güvencesi, nitelikli insan gücü ve istihdamı
vb. bakımından akreditasyonun temel faydaları açıklanmıştır. Bunların yanı sıra çalışmada,
akredite olmak isteyen bir lisans programının akreditasyonunda dikkate alınan standart alanları,
standart grupları, bu standart gruplarının gösterge, kanıt ve derecelendirilmesi, akreditasyon
süreci ve takvimi ile akreditasyon sürecinde ilgili birimlerin sorumluklarına yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Akreditasyon, Standartlar, Eğitim Fakültesi Lisans Programları

TURKCESS 2019

136

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

BT165
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNDE GENELLİKLE YAPILAN NEDİR?
ETKİLEYİCİ ÖĞRETİM Mİ, ETKİLİ ÖĞRETİM Mİ? BİR MATEMATİK DERSİ
ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Etem YEŞİLYURT
Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim ABD
etemyesilyurt@akdeniz.edu.tr

ÖZET
Etkili öğretim, bir öğretmenin çeşitli öğretim stil, yöntem ve tekniklerini bir arada ya
da bir birbirlerini destekleyecek şekilde kullandığı; öğrencilerin bağımsız olarak öğrenme
etkinliklerine katıldığı; sınıf ortamındaki algılama, anlama ve kazanım oranının yüksek olduğu
bir öğretme-öğrenme ortamı olarak tanımlanmaktadır. Eğer bir öğretim sürecinde bilişsel alanın
tüm basamaklarında anlamlı, kalıcı, derinlikli, işbaşı, işbirlikli, yaparak ve yaşayarak öğrenme
gerçekleşiyor; öğrenme sürecine ders dışı zaman, etkinlik ve paydaşlar da katılıyor; içsel
motivasyon, iç denetim ilk planda olup ilgi, dikkat gibi bilişsel süreçler uzun sürüyor ve bilişsel
süreçlerin işletilmesi yoğun veya aktif oluyor; sorun, süreç ve çözüme odaklanılıyorsa bu
öğretim sürecinin genel olarak etkili bir öğretim süreci olduğu söylenebilir. Bu çalışmada önce
resimde, sanatta, mimaride, insanlarda, hayvanlarda, bitkilerde, önemli yapı ve tarihi
eserlerdeki desenlere, gizli matematiksel simge, uygulama ve altın oranına dayalı etkileyici bir
ders sunumu örneğine yer verilmiştir. Daha sonra, ‘Etkileyici olan bu dersten ne öğrendik ve
bu dersten öğrendiklerimizi hayata aktarıp uygulamasını yapabilir miyiz?’ sorusuna
odaklanılmıştır. ‘Etkili öğretim denildiğinde nelere ihtiyaç vardır?’ sorusundan hareketle etkili
öğretim için sahip olunması gereken bileşenler ve etkili öğretim açısından problem tabanlı bir
matematik dersi örneği üzerinde durulmuş, etkili öğretimin nasıl olması gerektiği
somutlaştırılmıştır. Çalışmanın sonunda etkileyici ve etkili öğretimin genel özelliklerine yer
verilerek, öğretmen yetiştirme sürecinde genellikle yapılanın etkileyici öğretim mi yoksa etkili
öğretim mi olduğu tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen Yetiştirme, Etkili Öğretim, Etkileyici Öğretim.
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BT166
MESLEK LİSESİ ÖGRENCİLERİNİN MESLEK DERSLERİNE YÖNELİK
METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Hatice Sevdenur SELÇUK
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans öğrencisi
sevde-selcuk@hotmail.com
Nur Büşra AYCIN
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans öğrencisi
busraaycin@gmail.com
Buket METİN
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans öğrencisi
buket.m@hotmail.com
Doç. Dr. Kaya YILDIZ
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
kaya_yildiz@hotmail.com

ÖZET
Metafor bir kavramın anlatılmasında benzer özelliklerinden dolayı başka kavramların
kullanılmasıdır. Günümüzde eğitsel çalışmalar içerisinde metafor tekniği önemli bir yer
tutmaktadır. Okulöncesi, ilk öğretim, ortaöğretim ve üniversitelerde eğitim konulu çalışmalarda
metafor tekniğiyle birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada meslek lisesi öğrencilerinin meslek
derslerine bakış açıları metafor aracılığı ile sorgulanması amaçlanmıştır. Birey mesleki eğitimi
boyunca nitelikli insan gücü tanımlaması kapsamındaki özellikleri kazanmak amacıyla çeşitli
eğitim öğretim ortamlarına katılır. Böylelikle bireyin bir bütün olarak yetiştirilmesi
amaçlanmakta yani ortak dersler ile elde edilen kazanımların bireyin mesleki eğitimine de
destek vermesi, faydalı olması beklenmektedir. Ancak meslek lisesi öğrencileri, meslek
derslerinin üniversite sınavında kendilerine bir yarar sağlamayacağı ve o alanda soru
çıkmayacağı yönündeki düşünceleri ile bu derslere karşı ilgisiz davranış sergilemektedirler. Bu
araştırmanın amacı, meslek lisesi öğrencilerinin “meslek dersleri” kavramına ilişkin metaforik
algılarını saptamaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 öğretim yılında 1. dönem
İstanbul ili Başakşehir ilçesinde bulunan Meslek liselerinde öğrenim gören 11. ve 12. sınıf
toplam 329 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada olgubilim deseni kullanılmış ve öğrencilerin
“Meslek dersleri ……… benzer; çünkü ………” cümlesini tamamlamaları istenmiştir.
Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmış olup araştırma bulguları öğrencilerin 15 kategori
altında 195 metafor (çoğunluğu tarafından üretilen ilk beş metafor; kitap, hayat, ağaç, çatı ve
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su metaforlarının olduğu) ürettikleri görülmüştür. Sonuç itibari ile bu araştırmada 11. ve 12.
Sınıfta okuyan meslek lisesi öğrencilerinin meslek dersleri kavramına ilişkin düşüncelerini hem
olumlu hem de olumsuz metaforlarla açıkladıkları meslek dersleri kavramını genellikle cansız
varlıklarla (kitap, ağaç, pusula, boş kutu vb.) ilişkilendirerek ifade ettikleri görülmüştür. Elde
edilen bu sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde bulunulmuştur: 11. ve 12. sınıfta okuyan meslek
lisesi öğrencilerinin meslek derslerine yönelik olarak ürettikleri olumsuz metaforların nedenleri
araştırılabilir ve bu konuya ilişkin olumsuz olan tutumları olumluya çevirebilecek çalışmalar
yapılabilir. 11. ve 12 sınıfta okuyan meslek lisesi öğrencilerinin gördükleri meslek derslerinin
üniversiteye girerken uygulanan sınava yönelik katkı sağlamadığı göz önüne alınarak
öğrencilerin bu sebeple de olumsuz metaforlar üretebilecekleri varsayılarak bu konuda
öğrenciyi hayata hazırlama gayesinde olan meslek dersleri konusunda öğrencilerin ilgi ve
alakasını arttırmak için motive edici deneysel çalışmalar yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: Metafor, Meslek Lisesi, Meslek Dersleri, Algı
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BT167
EVLİ BİREYLERDE ALEKSİTİMİN EVLİLİK UYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Burcu Kopar
Özel Beylikdüzü Aile Danışma Merkezi
brckpr@gmail.com

ÖZET
Evlilik uyumu konusunda yapılan çalışmalar, evli bireylerin psikolojik süreçlerinin,
etkilerini incelemektedir. Bu çalışmanın amacı evli bireylerde aleksitimi rahatsızlığının evlilik
uyumuna etkisinin incelenmesi ve sosyodemografik özelliklerin aleksitimiye ve evlilik
uyumuna etkisinin incelenmesidir. Bunun yanı sıra aleksitiminin bireylerin duygu durumlarını
ifade etme açısından sorunlar yaşamasına neden olduğu bilinmektedir. Çalışmanın teorik ve
kavramsal şemasının kurulması ile birlikte yapılan saha çalışmasında, anketler doğrultusunda
sayısal verilere de ulaşılmıştır. Araştırma İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesinde yaşayan 18 ve üstü
yaş arası toplam 200 gönüllü evli birey ile aleksitimi ve evlilik uyumu arasındaki ilişkiyi
incelemek için ilişkisel tarama modelinde bir çalışmadır. İki ya da daha fazla değişken
arasındaki değişimi ve/ veya ortaya konan değişimin ne derce de olduğunu belirlemek amacıyla
kullanılan modele ilişkisel tarama modeli denir. Aralarında ilişki aranması amaçlanan
değişkenler ayrı ayrı toplanarak ölçülür (Karasar, 2006). Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde
Beylikdüzü ilçesindeki evli bireyler oluşturmaktadır. Bu ilçedeki evli bireyler rastgele
örneklem yöntemi ile seçilmiştir. Örneklem 112 (%56) kadın ve 88 (%44) erkek katılımcıdan
oluşmaktadır. Katılımcıların yaşları 18 yaş üstü arasında değişmektedir. Eğitim düzeyleri
olarak 63’ü (%31,5) ilköğretim, 52’si (%26) lise, 30’u (%15) yüksek okul ve 55’i (%27,5)
üniversite mezunudur. Araştırmaya katılanların sosyodemografik özelliklerini ortaya koymak
amacı ile Demografik Soru Formu, evlilik uyumlarını ölçmek amacı ile Evlilik Uyumu Ölçeği,
aleksitimi düzeylerini ölçmek amacı ile Toronto Aleksitimi Ölçeği – 20 kullanılmıştır.
Toronto Aleksitimi Ölçeğinden elde edilen verilere göre, Evlilik Uyumu ve SosyoDemografik değişkenler (Yaş, Çocuk Sayısı ve Evlenme biçimi) arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla Sperman Korelasyon-Analizi yapılmış
ve anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Toronto Aleksitimi Ölçeğinden elde edilen verilere
göre Sosyo-Demografik değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup
olmadığını belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H-Testi yapılmış ve anlamlı bir farklılık
olmadığı görülmüştür. Evlilik Uyumu Ölçeğinden elde edilen verilere göre Sosyo-Demografik
değişkenler (Yaş, Çocuk Sayısı ve Evlenme biçimi) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla Sperman Korelasyon-Analizi yapılmış ve anlamlı
bir ilişki olmadığı görülmüştür. Evlilik Uyumu Ölçeğinden elde edilen verilere göre SosyoDemografik değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını
belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H-Testi yapılmış ve anlamlı bir farklılık olmadığı
görülmüştür. Bu çalışmada amaç evli bireylerde aleksitimi ile evlilik uyumu arasında ilişki olup
olmadığının incelenmesidir. Araştırma sonuçlarına göre aleksitimi ve evlilik uyumu arasında
anlamlı ilişki bulunmamıştır. Aleksitimi ve evlilik uyumu arasındaki ilişkiyi inceleyen
çalışmalara rastlanmamıştır. Aleksitimi ile ilgili yapılan çalışmalar çoğunlukla klinik
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ağırlıklıdır (Cırcır, 2018). Evlilik uyumu ve alesitimi arasında ilişki çıkmama nedenleri arasında
3. bir değişken olmaması beklenen sonucu vermemiş olabilir. Empati, kişilik, bilişsel
çarpıtmalar gibi değişkenlerin devreye gireceği ölçekler sonuçlar üzerinde etkili olabilir. Evlilik
uyumu ile aleksitimi arasında anlamlı ilişki bulunamamasının bir diğer nedeni kişilik
özelliklerinin çalışmada değerlendirilmemiş olması olabilir. Aleksitimi bir rahatsızlık değil
daha çok kişilikle ilgilidir (Taylor, 1984; Sifneos, 1988). Lazarus (1982), bilişsel
değerlendirmelerin duyguların temelini oluşturduğunu belirtir. Katılımcıların klinik olarak
değerlendirilmemesi ve psikiyatrik tanılar elde edilememesi hipotezin doğrulanmamasında
etkili olmuş olabilir.
Anahtar Kelimeler: Evlilik, Evlilik Uyumu, Aleksitimi,
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BT168
ÇERÂĞÂN ŞENLİKLERİNDEN III. AHMET’İN HAL FETVASI SÜRECİNE
KADAR OSMANLI MODERNLEŞMESİNE DÜŞÜNSEL BİR BAKIŞ
Doç. Dr. Turgut SUBAŞI
Sakarya Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Ahmet Fazıl GÜNAY
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi
ÖZET
Osmanlı modernleşmesinin adımlarının atıldığı bir devir olarak gösterebileceğimiz Lale
devri, birçok saray şenliklerinin yapıldığı yıllara şahit olsa da, saray entrikalarının da birbiri
ardına sıralandığı dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Dönemin bir rüya gibi anlatılmasının
arkasında, diplomasinin önemli bir başarısı bulunmaktadır. Asabiye bağının zayıflığına ve
Osmanlı kuruluş felsefesinin kodlarının değişimine sahne olan Lale devri, aynı zamanda
Kanun-u Kadim’den kopuşun da bir simgesi haline gelmiştir. Bu durum yüzünü batıya çeviren
ve modernleşmenin ilk girişimlerini ortaya koyan Osmanlı Devleti için adeta çöküşün
başlangıcı da olmuştur. Çöküşe mahal veren bu eğreti modernleşmede, özellikle devlet
erkânının ekonomik rehavete kapılması ve devlet işlerinde nepotizmin genişçe yer bulması,
oldukça dikkat çeker. Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi veya Nişli Mehmet Ağa gibi elçilerin
anlatılarıyla hareket eden ve neşvünema bulan elitlerin kurguladığı batı tasavvuru ve bunun
pratiğe dökülmüş şekilleri, halka yansımamış ve çok fazla halk nezdinde karşılık bulmamıştır.
Damat İbrahim Paşa’nın kendi güruhuyla dalmış olduğu zevk ve sefa, Patrona Halil isyanına
zemin hazırlamıştır. Öyle ki İbrahim Paşa, çok sayıda saraylar yaptırmış ve himayesinde
bulunanları, bürokrasinin küçük birimlerinden en üst birimlerine çıkarmıştır. Bâb-ı Âli’nin
patronu olan Sadrazam İbrahim Paşa’nın nepotist tavırlara girmesi bürokraside ipin ucunun
kaçmasına ve halk nezdinde güvensizliğe de neden olmuştur. Tüm uyarılara rağmen bu isyanı
görmeyen aslında gerçekte görmek istemeyen devlet ricali, Osmanlı hafızasında silinemeyecek
bir isyanın müsebbibi olmuştur. Askeri alanda yapılan ıslahatların çoğu Lale devrinde yapılmış
dememize rağmen, nasıl olur ki küçük bir isyan ile başlayan Patrona Halil”in ayaklanması
bastırılamamıştır. Asıl sorgulanması gereken noktalar bu kısımlardır. Kendi içinde büyük
ölçüde tutarsızlıkları barındıran bu dönem Türk modernleşme tarihinin her ne kadar başlangıcı
olarak görülse de anlatılanlar çerçevesinde başlangıç değil de ders alınması gereken eğreti
modernleşmenin izlerini taşır. Özellikle israfa neden olan ve İslâm dininin temel kaidelerine
ters düşen uygulamaların sonucunda da söylediğimiz üzere Patrona Halil’in isyanı başlamış ve
devlet geleneğine aykırı olan istekler yerine getirilerek III. Ahmet’in hal edilmesine cevaz
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: III. Selim, Osmanlı Modernleşmesi, Lale Devri, Saray Şenlikleri
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BT169
TÜRKİYE VE AZERBAYCAN HALKLARI ARASINDA DAYANIŞMA
DUYGULARININ GELİŞMESİNDE MÜZİĞİN ROLÜ
Ecem Tuğçe Akbulut
(İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi)
İnsanlar arasındaki iletişimde ortak bir dil ve güç olan müzik sanatı, olağanüstü etki
kudretiyle toplumlar arası kaynaştırma, dayanışma ve duyguları etkileşime sokma yönleriyle
de önemli bir araçtır . Müziğin içinde mevcut olan ve diğer sanat dallarında bir arada
görülemeyen sözsel ifade, tınısal ahenk, duyuşsal hareketlilik, (İstanbullu, 2014: 1-2) kültürel
etkileşimi hızlandırmak suretiyle, toplumları ortak bir beğeni ve tarz altında birleştirerek duygu
birliğini oluşmasına ve pekişmesine olanak sağlar. Bu sebeple, müzik sanatı için, insanların
birbirleriyle karşılıklı olarak bir düşünce, duygu ve özlem alış verişinde
buluna bilmelerinin özgül bir “bağlayıcı kanalı” olduğu söylenebilir. (Altınölçek 2001)
Ortak dil, tarih ve kültüre sahip olan Türkiye ve Azerbaycan halkları arasındaki
dayanışma duygularının gelişmesinde müzik önemli bir etki gücüne sahiptir. Nitekim bu ortak
kültürel zemin üzerinde temellenen ve belli duygulara hitap eden müzikal tını ve motiflerin
halkların birbirine yakınlaştırıp kenetlenmesinde bir bağ işlevi yerine getirdiği gözlenmektedir.
Türkiye’de Azerbaycan müziği çok sevilmekte, dinlenmekte ve söylenmektedir. Sadece TRT
repertuarında yer alan ve kaynak sahası Azerbaycan olan 90 türkü bulunmaktadır Sovyet
döneminde de Türk halkı Azerbaycan Türküleriyle Azerbaycan’la olan bağlarını canlı tutmaya
çalışmıştır. Aynı şekilde Sovyet dönemi Azerbaycan’da Türkiyeli sanatçıların müzikleri
dönemin ideolojik kısıtlamalarına rağmen halk tarafından özel bir ilgi ve sevgiyle din.
Sovyetler Birliği’nin dağılması sürecinin hızlandığı 1990 yılından itibaren Türkiye ve
Azerbaycan arasındaki yakınlaşma sonucunda her iki ülkenin müzik sanatı alanındaki
gelişmeler de yeni bir ivme kazandı. Her iki ülke sanatçılarının konserlerinin sayındaki görünen
artış, ortak albüm çalışmaları müzik üzerinden oluşan duygu bağlarının güçlenmesine önemli
katkı yaptı. Bu dönemde düzenlenen festivaller, sevilen sanatçıların konserleri, televizyon ve
radyo programlarındaki müzik etkinlikleri gibi kültürel oluşumlar bu bağların canlı
tutulmasında önemli bir etkendi.
İki ülke müziklerinin karşılıklı etkileşimini tarihsel süreç içerisinde incelediğimiz bu
çalışmada müziğin ortak duygu ve normların aktarımında üstlendiği işlev üzerinde, örnek
musiki parçalarından hareketle durularak, bu işlevin ağırlıklı olarak hangi unsurlar üzerinde
yoğunlaştığı ele alınacaktır.
Anahtar Kelimler: Türkiye, Azerbaycan, Dayanışma Duyguları, Müzik
KAYNAKÇA
ALTINÖLÇEK, Haşmet, (2001), “Bir İletişim Aracı Olan Müziğin İnsan Üzerindeki
Etkileri”, III. Uluslararası Müzikoloji Sempozyumu, 26-28 Ekim, İTÜ, Maçka Kampusu Sosyal
Tesisler Konferans Salonu, İstanbul, Türkiye.
İstanbullu, S. (2014). “Kültür ve Müzik Eğitimi Ögesi Olan Türkülerde Kadın
Temasının Analizi”. (Doktora Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı, Konya.
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BT173
DOĞA VE İNOVASYON: OKULLARDA BİYOMİMİKRİ
Fatma Avcı
Hürriyet İlkokulu
fatma.epo@gmail.com
ÖZET
Doğa” geçmişten günümüze kadar yeryüzünde var olan tüm uygarlıkları her açıdan
etkilemiş, insanoğlunun yaşamını biçimlendirmiş ve biçimlendirmeye de devam etmektedir.
Doğadan esinlenerek teknolojik gelişmelerin sağlanması sonucunda Biyomimikri bilimi ortaya
çıkmıştır. Biyomimikri ilk defa 1997 yılında Janine Benyus tarafından ortaya atılmıştır.
Biyomimikri biyo ve mimikri kelimelerinden oluşmaktadır. Biyo, yaşam, doğa ya da hayat
anlamlarına gelirken mimikri taklit anlamına gelmektedir (Benyus, 1997). Bu açıdan
bakıldığında biyomimikri aslında doğadan esinlenen inovasyon şeklinde ifade edilebilir
(Kennedy, 2004). Biyomimikri bilimi, doğadan esinlenir; doğanın içindeki formları, süreçleri,
döngüleri ve sistemleri rehber alarak, doğanın öğretilerini gezegene daha az zarar veren
çözümler ve teknolojiler geliştirmek için kullanır. Biyomimikri ‘yeni bir inovasyon disiplini’,
‘yenilikçi bir tasarım anlayışı’, ‘çok disiplinli tasarım yaklaşımı’, ‘doğa ile yeni bir ilişki’ veya
‘sürdürülebilir gelişim etiği’ olarak tanımlanabilmektedir. Biyomimikri temelde tüm yaşam
formlarına saygıyı öğütlemek ile birlikte, bugün insanlık olarak yüzleştiğimiz problemlerin
çözümlerinin doğada olduğu inancını barındırır.
İnsan ve tüketim birlikte kullanmaya alışkın olduğumuz kavramlardır. Hızla artan
dünya nüfusu ile birlikte tüketimin artıyor olması da normaldir, ancak artan bu tüketimin doğa
aleyhine olmaması, biyomimikri bilimini doğru anlamaktan geçmektedir. Biyomimikri ile
doğaya zarar vermeyerek hatta besleyerek üretim yapabilir ve tüketim konusu ile ilgili
problemler ortadan kaldırılabilir. Doğadan gelen cevapların inovasyon süreçlerine entegre
edilmesiyle ilerleyen süreçte, yine doğaya dost tasarımlar ve üretimler yapılabilir. Termitlerden
enerji tasarrufu, yapraklardan güneş panelleri, köpek balığı derisinden hijyenik yer ve duvar
kaplamaları gibi örnekler teknolojik ürünler için doğanın iyi bir model olduğunu
göstermektedir (Yıldırım, 2019).
Araştırma, doküman incelemesine dayalı olarak oluşturulmuştur. Bu bağlamda
biyomimikri alanı ile ilgili olmak üzere ulusal ve uluslararası makale, kitap, tez ve bildiri gibi
akademik çalışmalar taranmıştır. Yapılan bu taramalar sonucunda biyomimikri çalışmalarının
öğrenciler de ne tür becerilerin gelişimine olanak sağladığı, özellikle 21. Yüzyıl eğitimi ve
becerileri çerçevesinde irdelenmeye çalışılmıştır.
Araştırmada yapılan doküman incelemesi ile biyomimikri biliminin uygulanması
sırasında doğada ki canlı ve cansız varlıklardan esinlenerek, bir ürün oluşturulurken iki temel
süreç ele alınmaktadır; bunların ilki doğa gözlemi, İkincisi ise, bu gözlemler sonucunda
tasarımlar yapılmasıdır (Alawad ve Mahgoup, 2014; Zari, 2007). Partnership for 21st Century
Skills (P21) (2009), 21. yüzyıl öğrenci becerilerini; öğrenme ve yenilik becerileri (yaratıcılık,
yenilik, eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim, işbirliği), bilgi, medya ve teknoloji
becerileri (enformasyon okuryazarlığı, medya okuryazarlığı ve teknoloji okuryazarlığı) ve
yaşam ve kariyer becerileri (esneklik, adapte olabilirlik, girişkenlik, kendini yönetme, sosyal
ve kültürlerarası beceriler, üretkenlik, sorumluluk, liderlik) şeklinde ana ve alt temalarıyla ifade
etmiştir. Biyomimikri uygulamaları çocuklar da sıralanmakta olan 21. Yüzyıl becerilerinin
gelişimi için oldukça faydalı olabilir. Yine Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu, 2023
Eğitim Vizyon belgesinde temel amaç olarak, ‘çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu
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donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli,
ahlaklı bireyler yetiştirmek’ geçmektedir. Öğrencilerin doğayla olan kopmuş bağlarını tekrar
kurmak, doğayı tanıyarak sevmelerine yardımcı olmak ve bilimsel bir bakış açısıyla doğanın
ne kadar ilham verici eşsiz bir kaynak olduğunu anlamaları noktasında da biyomimikri
uygulamaları etkilidir.
Anahtar kelimeler: Biyomimikri, Doğa, 21. Yüzyıl Becerileri.
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BT174
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ DERSİNE İLİŞKİN
MOTİVASYONLARI VE AKADEMİK BAŞARILARI
Dr. Öğr.Üyesi Bülent DÖŞ
Gaziantep Üniversitesi
bulentdos@yahoo.com

ÖZET
Öğretim teknolojisi dersi üniversitelerde iki kredilik bir ders olarak yeni konulmuş bir
derstir. Bu dersin içeriğinde teknolojinin derslere nasıl entegre edileceği, öğretim sürecinde
kullanılan teknolojik programların ve web servislerinin tanıtımı ve uygulanması yapılmaktadır.
Bu çalışmada 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci dönemden itibaren on haftadır devam eden
derste veriler toplanmıştır. Araştırmanın amacı on haftadır süren bir dersi alan öğrencilerin bu
derse ilişkin motivasyonları ve akademik başarıları arasındaki ilişki incelenecektir. Veri
toplama aracı olarak Teknoloji Dersi Motivasyon ölçeği kullanılacaktır. Akademik başarı
olarak ise öğrencilerden genel not ortalamalarını yazmaları istenecektir. Veriler daha sonra
nicel analiz yöntemleriyle analiz edilecek ve elde edilen bulgular sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Öğretim teknolojisi dersi, üniversite öğrencileri, teknoloji kullanımı
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BT175
ASAF HALET ÇELEBİ’NİN ŞİİRLERİNDE METİNLERARASILIK
Nihal ÖZCAN
Bursa Teknik Üniversitesi
nihal.ozcan@btu.edu.tr

ÖZET
Rus biçimcilerinin çekirdek yapısını oluşturduğu ve sistematiğini Julia Kristeva’nın
kurduğu metinlerarasılık teorisi Roland Barthes, Laurent Jenny, Michael Riffaterre, Harold
Bloom, Gerard Genette gibi teorisyenlerin çalışmalarıyla, edebi çözümlemenin temel
kavramlarından biri haline gelmiştir. Bu teoriye göre hiçbir metin özgün olmayıp mutlaka kendi
zamanında veya kendinden öncekilerden izler taşımaktadır. Çalışmamızda Âsaf Hâlet
Çelebi’nin şiirlerinde bütünsel olarak metinlerarasılığı inceleyeceğiz. Âsaf Hâlet, şiirini
birbirinden farklı birçok kaynakla beslemiştir. Âsaf Hâlet’in şiirlerinde bulunan metinlerarası
notalar son derece yoğun ve içiçe geçmiş bir haldedir. Âsaf Hâlet, yöntem olarak, kendi
ifadesiyle, “şiir denilen bu kelime arabeskini” oluştururken, metinlerarasılığın ortak birliktelik
ilişkilerinden olan alıntı, gönderge ve anıştırmaya; metinlerarası imgelerden ise palempseste
yer verir. Üstelik şairin, söz konusu yöntemleri genellikle bir arada kullamayı tercih ettiğini de
söylemek gerekmektedir. Âsaf Hâlet Çelebi’nin şiirlerinde söz konusu metinlerarası yöntemleri
incelerken ise etkilendiği kaynakların ortak noktalarını belirleyerek çalışmamızı konu bazında
bazı alt başlıklara ayırdık. Buna göre Klasik Türk Şiiri, İslam Tasavvufu, Eski Mısır Budist
Metin ya da Kültürü ve Halk Hikaye ve Masallarıyla kurulan metinlerarası ilişkiler alt
başlıklarımızı oluşturdu. Klasik Türk Şiiriyle metinlerarasılık bağlamında; He, Sema-ı
Mevlana, Çemenlerde, İstanbulumun Dili, Sen ve Nurusiyah şiirlerini inceledik. İslam
tasavvufuna ait alıntı, gönderge ve anıştırmaların izini; Kunala, İbrahim, Trilobit, Sema-ı
Mevlana, Mansur, Kadıncığım ve Cüneyd şiirlerinde sürdük. Eski Mısır ve Budist metin ya da
kültürüyle ilgili Ayna, Mâra, Nirvana, Sidharta, Kunala ve Mısr-ı Kadim şiirlerinde
metinlerarasılık içeren birçok nokta yakaladık ve bu şiirleri mercek altına aldık. Hristiyan ve
Musevi Kaynaklarla metinlerarası ilişki bakımından zengin olan Kilise, Tevrat ve Kadıncığım
şiirlerini ayrı bir başlık altında inceledik. Son olarak Halk Hikaye ve Masallarıyla
Metinlerarasılık bulduğumuz Kahkaha, Beddua, Harput şiirlerini irdelemeye çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Metinlerarasılık, Asaf Halet Çelebi, Şiir
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BT176
SURİYELİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYETE GÖRE SALDIRGANLIK
DAVRANIŞ DÜZEYLERİ
Songül Tümkaya
Çukurova Üniversitesi
stumkaya@cu.edu.tr
ÖZET
Son yıllarda Türkiye’de ve dünyada saldırganlık ve şiddet içeren davranışlarda ciddi bir
artış görülmektedir. Saldırgan davranışlar, çocuk ve ergenlerin psikiyatri servislerine
yönlendirilmelerinin de en yaygın nedeni olmaktadır. Günümüzde şiddet ve saldırgan
davranışlar gerek toplumsal yaşamda gerekse okullarda sıklıkla karşılaşılan bir sorundur.
Saldırganlığa doğrudan maruz kalınmasa da toplumsal düzeyde saldırganlık insanlar üzerinde
etki yaratmaktadır. Toplumdaki herkes saldırgan davranış göstermese de saldırgan
davranışların olumsuz etkilerinden kendilerini korumak için aldığı tedbirlerle bu düzenin içine
dâhil olmaktadırlar. Saldırganlık yaşantımızın bir parçası halini almıştır. Bu nedenle, saldırgan
davranışların erken belirlenmesi, nedenlerinin öğrenilmesi ve ortadan kaldırılması oldukça
büyük önem taşımaktadır. Türkiye’ye kısa zamanda 3 milyon sığınmacının gelmesi, toplumun
birçok kesimini hazırlıksız yakalamıştır. Aniden farklı bir ortamda yaşamak zorun-da kalan ve
travma yaşayan insanlara karşı nasıl ve ne şekilde davranması gerektiği önem kazanmıştır. Okul
müdürleri, öğretmenler ve psikolojik danışmanlar, her gün bu öğrencilerin sorunları ile
karşılaşmaktadır. Suriyeli çocukların yaşadığı bu travmatik durumdan en az hasarla çıkıp,
öğrenim hayatına aktif katılımları için, idarecilere de oryantasyon eğitimi vermek
gerekmektedir. Çünkü yapılması gereken bu uygulamalar geciktikçe Suriyeli çocuklar arasında
istenmeyen davranış oranı giderek artacaktır. Bu davranışlardan biri de saldırganlık olarak
karşımıza çıkabilir. Bu nedenle bu araştırmada Suriyeli ilkokul öğrencilerinin cinsiyete göre
saldırganlık davranış düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırma, Mersin ili merkez ilçelerinde bulunan ve Suriyeli öğrencilerin devam ettiği
ilkokullarda yürütülmüştür. Veriler, geliştirilen anket aracılığıyla 94 ilkokul öğretmeninin
kendi sınıfında bulunan Suriyeli öğrencileri değerlendirmeleri yoluyla toplanmıştır. Bu nedenle
araştırmanın örneklemini öğretmenlerin anket doldurduğu toplam 678 Suriyeli ilkokul
öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada verilerin analizi devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: İlkokul, Suriyeli öğrenciler, Saldırganlık
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BT177
TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İNCELENMESİ
Songül Tümkaya
Çukurova Üniversitesi
stumkaya@cu.edu.tr
Ersin Çopur
MEB
e.copur33@hotmail.com
Mustafa Türkmenoğlu
MEB
mturkm@ hotmail.com
Pınar Akyol
MEB
pinar-candan@hotmail.com
ÖZET
Ülkesinden göç etmek zorunda kalan çocuklar, korunmaya ve desteğe en çok ihtiyaç
duyan kesimdir. Ülkemiz, onların bu durumdan kaynaklanan eksikliklerini en aza indirmek için
öncelikle eğitime yönelik çalışmalar yapmakta ve alt yapı hazırlamaktadır. Bu kapsamda çeşitli
projeler gerçekleştirilerek Suriyeli çocukların Türkçe öğrenmeleri ve eğitim almaları
desteklenmeye çalışılmaktadır. Bu önemli adımlardan biri ve en geniş kapsamlısı “PICTES”
projesidir. Proje dâhilinde Suriyeli öğrencilere, belirlenen okul ve kurumlarda Türkçe öğretmek
amacıyla Türkçe öğreticisi olarak geçici süreli eğitim personeli istihdam edilmiştir. Bu
kapsamda görev alacak kişiler, Türkçe Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Türk Dili ve
Edebiyatı bölümlerinin mezunları arasından seçilmiştir. Örgütsel bağlılık; örgütün ve bireyin
amaçlarının zamanla bütünleşip uyumlu olma sürecidir. Bireyin örgütüyle kurduğu maddi
bağın ötesinde, manevi bağlar olduğu düşünülebilir. Yani örgütsel bağlılık kişinin çalıştığı
kuruma karşı hisleri şeklinde tanımlanabilir.
Bu araştırmada, Türkçe öğreticilerinin demografik değişkenlere göre örgütsel bağlılık
düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırma örneklemini, 2018-2019 yılında devlet okullarında ve geçici eğitim merkezlerinde
çalışmakta olan 239 gönüllü Türkçe öğreticileri oluşturmuştur. Bu araştırmada veri toplama
araçları olarak; Örgütsel Bağlılık Envanteri) ve araştırmacılar tarafından geliştirilmiş kişisel
bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında, cinsiyette erkekler, medeni
durumda ise evli öğretmenler lehine örgütsel bağlılığın yalnızca “duygusal bağlılık” alt
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ölçeğinde anlamlı bir şekilde farklılaştığı belirlenmiştir. Devam bağlılığı ve normatif bağlılık
alt ölçeklerinde ise cinsiyete ve medeni duruma göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Branş ve
eğitim düzeyi değişkenlerine göre bakıldığında, örgütsel bağlılığın üç alt boyutunda da anlamlı
bir farkın olmadığı gözlenmiştir. Yaş değişkeni açısından Türkçe öğreticilerinin örgütsel
bağlılıkları incelendiğinde “devam bağlılığı” alt ölçeğinde “24-27” yaş grubunda bulunanlar
lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Duygusal bağlılık ve normatif bağlılık alt ölçeklerinde ise
anlamlı bir fark bulunmamıştır. Araştırma sonuçlarının tartışılması devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğreticileri, Duygusal bağlılık, Devam bağlılığı, Normatif
bağlılık
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BT178
ÇALIŞMA HAYATINDA ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI
Dr. Öğr.Üye. Banu ÖZBUCAK ALBAR
Bülent Ecevit Üniversitesi, İ.İ.B.F., Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,
ozbucak1@hotmail.com
Özet
Son yıllarda çalışma hayatında örgütlerde iş tatminsizliği neticesinde çalışanların örgüte
ve işe yönelik olumsuz tutum ve davranışlar sergilediği gözlemlenmektedir. Örgüte ve
üyelerine zarar verme amacı taşıyan üretkenlik karşıtı iş davranışları, örgütsel bağlılığını
kaybetmiş çalışanların genel olarak örgüte zarar verme amaçlı kasıtlı davranışları olarak ifade
edilmektedir. Örgütün verimliliği açısından önemli bir sorun olan bu davranışlar, üretim
süresinde kaybedilen zaman ve maliyet açısından ciddi öneme sahiptir. Bu çalışmada, çalışma
hayatında üretkenlik karşıtı kapsamına giren iş davranışlarının neler olduğu, bu davranışların
nedenleri ve önlemeye yönelik öneriler sunularak kavram değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Üretkenlik Karşıtı İş Davranışı, İş Tatminsizliği, Örgütsel Bağlılık
WORK BEHAVIOR AGAINST PRODUCTIVITY IN WORK LIFE
Abstract
In recent years, as a result of work dissatisfaction in organizations, it is observed that
employees display negative attitudes and behaviors towards the organization and work. Nonproductive business behaviors aimed at harming the organization and its members are expressed
as intentional behaviors of employees who lost their organizational commitment in order to
harm the organization in general. These behaviors, which are an important problem in terms of
the efficiency of the organization, are of great importance in terms of time and cost lost during
production time. In this study, it has been tried to evaluate the concept of business behaviors
that fall within the scope of anti-productivity, the reasons of these behaviors and suggestions
for prevention.
Keywords: Non-Productivity Business Behavior, Business Dissatisfaction,
Organizational Commitment
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BT179
İŞGÜCÜ PİYASASINDA SANAL KAYTARMA
Dr. Öğr. Üyesi Banu ÖZBUCAK ALBAR
Bülent Ecevit Üniveristesi, İ.İ.B.F., Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,
ozbucak1@hotmail.com
ÖZET
İşgücü piyasasında internet kullanımı günümüzde giderek yaygınlık kazanmaktadır. Bu
durum çalışanların iş dışı alanlarda da internetin kullanımını arttırarak üretkenlik karşıtı bir iş
davranışını ortaya çıkarmaktadır. İşgücü piyasasında bilgi çağı olarak adlandırılan dönemin
getirisi olarak bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, çalışanların işten kaytarma eğilimi
arttırmaktadır. Bu doğrultuda çalışanlar zamanını boşa geçirme ya da mesaisini özel işleri
doğrultusunda kullanarak sanal kaytarma davranışında bulunmaktadır. Uluslararası yazında
“cyberslacking”, “cyber deviance”, “cyberloafing”, ve “cyberbludging” gibi terimlerle ifade
edilen, ülkemizde ise “siber aylaklık” olarak da adlandırılan sanal kaytarma kavramı, iş
hayatının önemli ve güncel bir kavramı haline gelmiştir.
Bu çalışma ile işverenler açısından zaman ve üretim kaybı olarak görülen, çalışanlar
için ise boş zaman yaratma ve iş stresini azaltma olarak kabul edilen sanal kaytarma
davranışları, hem çalışanlar hem de işverenler açısından teorik çerçevede incelenmeye
çalışılmıştır. İşgücü piyasasında çalışanların kaytarma davranışının modern görünümü olan
sanal kaytarma davranışı, hukuki çerçevesiyle incelenmeye çalışılarak, yaşanan sorunlara
farkındalık oluşturulmak amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İşgücü Piyasası, Sanal Kaytarma, İş Stresi

IN THE LABOR MARKET OF CYBER-LOAFINGABSTRACT
The use of internet in the labor market is increasingly widespread nowadays. This
situation increases the use of the Internet in the non-work areas of the employees and raises an
anti-productive business behavior. Developments in information and communication
technologies as a result of the term called the information age in the labor market increases the
tendency of employees to lose their jobs. In this respect, employees are in the process of wasting
their time or using their shift in accordance with their special works. In the international
literature, the concept of cyberspace, cyber deviance, cyberloafing, and cyberbludging, as well
as cyber idleness in our country, which is called “cyber loony Uluslararası, has become an
important and up-to-date concept of business life.
In this study, it has been tried to be examined both the employers and the employers in
terms of virtual loosening behaviors, which are considered as time and loss of production for
the employers, and for the employees, they are considered as leisure time and reducing the work
stress. The aim of this course is to raise awareness of the problems experienced in the labor
market by trying to examine the virtual deflection behavior, which is the modern appearance of
the employee's loss behavior.
Key Words: Labor Market, Work Stress, Cyber-loafing
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BT180
ANALYSIS OF EDUCATION METHODS EFFICIENCY USING IN PRACTICAL
CLASSES OF LOGISTICS STUDENTS OF NATIONAL TRANSPORT
UNIVERSITY
Asst.Prof.Dr. Olga Sopotsko
National Transport University of Kiev
sopotsko_olya@inbox.ru

ABSTRACT
Education methods used in practical classes is very important for the efficiency of the
instruction. Students answers can provide information about efficiency of the curriculum and
practical classes (workshops). So it is very important to use it, because information obtained
from students can yield consistent facts about the effectiveness of practical classes. A study
was conducted among students of the Faculty «Management, Logistics and Tourism» of
National Transport University. Students were asked about methods of education they prefer in
practical classes, and which of the methods cause more positive emotions. Through these
methods were make a crossword puzzle and unravel it with an audience, present a presentation,
solve exercises, make a report, oral answer, writing work, solve tests. Responses given by
students was gathered on categories «very prefer», «prefer», «normal», «not prefer». The
largest number of positive answers and «very prefer» received crossword puzzles and
presentation; «prefer» ̶ solve exercises, make report; «normal» ̶ oral answer and solve tests;
«not prefer» ̶ writing work.
Students liked most of all crossword puzzles, presentation, solve exercises and make a
report, because it caused much positive emotions and while using this methods they can make
a good feedback with teacher and other students. So it shows how much important is
communication and positive emotions during education. Methods of questionnaires,
observation, generalization and research experience were used.
Key words: Practical classes, Ukraine education system, efficiency of instruction
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BT181
TEKNOLOJİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE ETKİN KULLANIMINA
YÖNELİK GÖRÜŞLER
Dr.Öğr.Üyesi Bülent DÖŞ
Gaziantep Üniversitesi
bulentdos@yahoo.com

ÖZET
Teknoloji günümüzde insan hayatının her an içinde olan yegane olgu olarak karşımıza
çıkmıştır. Teknoloji dediğimiz anda akla akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve İnternet
gelmektedir. Günümüzde bunlardan birisine dokunmamış insan yok gibidir. Bu nedenle her an
içimizde, yanımızda olan bu teknolojinin öğrencilerin ve öğretmenlerin bilişsel, duyuşsal,
psikomotor ve profesyonel gelişimi için nasıl daha etkili kullanılacağının ortaya koyulması
önemlidir. Daha etkili kullanım için ya geçmişteki iyi uygulamaların ortaya çıkarılması ya da
kullanan kişilerin görüşleri ortaya konulmalıdır. Bu çalışmada teknolojiyi kullanan öğrencilere,
bu teknolojinin nasıl daha etkili kullanılacağı yönünde bazı sorular sorulmuştur. Örneğin;
öğrenme amaçlı olarak kullandığınız Youtube hakkındaki görüşleriniz ve nasıl daha etkili
kullanılabileceği konusundaki görüşünüz nedir? Şeklinde sorular sorulmuştur. Veriler içerik
analizi yöntemiyle analiz edilecektir. Elde edilen bulgular ışığında teknolojinin öğreitm
sürecinde nasıl daha etkili kullanılacağına ışık tutması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji kullanımı, öğretim süreci, üniversite öğrencisi

TURKCESS 2019

154

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

BT182
KÜLTÜREL DİPLOMASİ BAĞLAMINDA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE
ÖĞRETİMİ: DERS KİTAPLARINDA KÜLTÜR PAYLAŞIMI VE KÜLTÜR
AKTARIMI SORUNU
Aslı Fişekcioğlu
Marmara Üniversitesi
asli.fisekcioglu@marmara.edu.tr

ÖZET
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yüzyıllar öncesinden başlamış olsa da son yıllarda
alanda yöntem ve yaklaşımlarla ilgili yapılan çalışmalar oldukça hız kazanmıştır. Bu çalışmalar
doğrultusunda bir dilin, ana dil olarak öğretimi ve yabancı dil olarak öğretimi sürecinde
kullanılan yöntemlerin, yaklaşımların ve tekniklerin birbirinden farklı olması gerekliliği de
ortaya çıkmıştır. Ana dil öğretiminin içinde, dilin ait olduğu kültürün de öğretimi söz
konusudur. Fakat bir dilin yabancı dil olarak öğretiminde o dilin kültürünün öğretimi değil, o
dilin ve dilin ait olduğu toplumun taşıdığı kültürel değerlerin paylaşımı ve aktarımı söz
konusudur. Batı devletlerinin yabancı dil öğretimine bakış açıları incelendiğinde, kendi
dillerinin öğretimi sürecinde yapmış oldukları dolaylı ve dolaysız kültür aktarımıyla,
uluslarının markalaşmasını sağladıkları görülmektedir. XXI. Yüzyılda kamu diplomasisinin
önemli taşıyıcı unsurlarından biri olan kültür diplomasisi de bir dilin yabancı dil olarak
öğretilmesi sürecini ve sonuçlarını ülkelerin yumuşak gücü olarak nitelemektedir. Bu sebeple
yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sürecinde kullanılan yöntem ve yaklaşımlarla ilgili
araştırmalar ve alanda yapılan akademik çalışmalar, Türkçenin sadece yapısal özellikleriyle
veya kullanım sorunlarıyla sınırlanmamalıdır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yapılacak
olan yöntemli, ölçünlü kültürel paylaşım ve aktarım, Türkiye’ye de ulus markalaşması adına
önemli katkılar sağlayacaktır. Bu bağlamda yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan
kitaplar oldukça önemlidir. Kitaplarda bulunan resimler, fotoğraflar, etkinlikler ve kullanılan
metinler aracılığıyla kültürel paylaşım ve aktarım yapılmaktadır. Bu sebeple kitaplardaki
kültürel içeriğin, hitap edilen öğrencilerin yaşına, Türkçeyi öğrenme sebeplerine uygun olan,
uluslar arası kültür paylaşımı ve aktarımı ölçütlerine uygun bir içerikle sunulması oldukça
önemlidir. Bu çalışma kapsamında nitel araştırma yönteminden hareketle, karşılaştırmalı
durum çalışması modeli ilkelerine uygun olarak, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında
kullanılan İstanbul Türkçe Öğretim Seti A1 ve yabancı dil olarak Fransızca öğretiminde
kullanılan Alter Ego A1 kitaplarında bulunan kültürel paylaşım ve kültürel aktarım örnekleri
Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi ölçütleri doğrultusunda incelenecektir. Elde edilen
bulgular kültürel diplomasi bağlamında tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi, Kültür, Kültürel diplomasi
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BT185
ARAŞTIRMAYA DAYALI DÖNGÜSEL MESLEKİ GELİŞİM (ADOMEG)
UYGULAMASI
Dr. Öğr. Üyesi Recep KAHRAMANOĞLU
Gaziantep Üniversitesi
Nizip Eğitim Fakültesi
recepkahramanoglu@gmail.com
Öğr. Görevlisi Ceyla ODABAŞ
Gaziantep Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
eralpce@gmail.com

ÖZET
ADOMEG, öğretmenlerin işbirliğine ve aynı branştaki öğretmenlerin birlikteliğine
dayanan bir öğretmen mesleki gelişim uygulamasıdır. ADOMEG ilk olarak Japonya’da
"Jugyokenky" adı ile ortaya çıkmıştır. Japonya dışında farklı ülkelerde de kullanılmakta ve
eğitim sistemlerine adaptasyonu üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Uygulama İngilizceye
“jugyo-kenkyu” kavramının tam karşılığı olarak “Lesson study” şeklinde çevrilmiştir.
Bu çalışmanın amacı, Japonya'da yıllardır başarılı bir şekilde uygulanan, öğretmenlerin
mesleki gelişimleri açısından eğitim sisteminin önemli parçası haline gelen "Jugyokenky"
uygulamasının; Türkiye'de "Araştırmaya Dayalı Döngüsel Mesleki Gelişim (ADOMEG)" adı
altında uygulanabilmesi amacıyla ne olduğunu ne amaçla kullanıldığını, farklı ülkelerde
uygulama aşamalarının nasıl gerçekleştiğini ve uygulamadaki önemli noktaları ortaya
koymaktır. Bu uygulama Japonya'da ulusal eğitim sisteminin uzun zamandır bir parçasıdır ve
öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerini sene boyunca karşılaştıkları problemlere odaklanarak
yürütmek üzerine kurulmuştur. ADOMEG uygulaması öğretmenlerin araştırmaya konu olan
ders/leri planlama, yürütme, gözlemleme ve yansıtma yoluyla kendi uygulamalarını
araştırmalarıdır. Uygulama, öğretmenlerin zümreleri ile etkileşim/işbirliği içine girerek olumlu
çıktılar almalarını hedefler. Her ne kadar öğretmenler için mesleki gelişim uygulaması olarak
ifade edilse de üzerinde yoğunlaştığı iki temel nokta vardır: (1) öğretmen öğrenmesi, (2)
öğrenci öğrenmesi. ADOMEG’in farklı ülkelerde farklı uygulamalara sahip olduğunu
söylenebilir. Ancak bütün uygulamaların ortak noktası, uygulamanın bir araştırma döngüsü
şeklinde kurgulandığıdır.
Anahtar Kelimeler: Mesleki Gelişim, Araştırmaya Dayalı Döngüsel Mesleki Gelişim,
Ders Araştırması
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BT187
AHLAKİ KİMLİK VE ÖZYETERLİK DEĞİŞKENLERİNİN STRES, DEPRESYON
VE ANKSİYETE DEĞİŞKENLERİNİ YORDAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Nesrullah OKAN1
Esra ARSLAN1
Gülcan ASLAN1
Tuba KAY1
Öz
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde ahlaki kimlik ve özyeterlik
değişkenlerinin stres, depresyon ve anksiyeteyi ne düzeyde yordadıklarını yapısal eşitlik modeli
çerçevesinde incelemektir. Aynı zamanda ahlaki kimlik, özyeterlik, stres, depresyon ve
anksiyete değişkenlerinin çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi de çalışmanın
amaçları arasındadır. Araştırmanın evrenini Marmara Üniversitesi’nde 2018-2019 eğitimöğretim yılında aktif öğrenim gören toplam 77134 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın
örneklemini, evrenden çok aşamalı örnekleme yöntemi ile seçilen Marmara Üniversitesi’nde
aktif öğrenim gören 366 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada kişisel bilgi formu, ahlaki kimlik
ölçeği, özyeterlik ölçeği, DASS (Stres, depresyon ve anksiyete) ölçeği kullanılarak veriler
toplanılmıştır. Araştırmanın amaçlarını test etmek üzere verilerin analizinde Bağımsız Gruplar
t Testi, ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi), Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu ve
Yol Analizi kullanılmıştır. Yapılan yol analizi sonucunda, ahlaki kimlik ve özyeterlik
değişkenlerinin birlikte stres, depresyon ve anksiyeteyi anlamlı bir şekilde yordadıkları
görülmüştür. Araştırma literatür ışığında tartışılmış ve araştırmaya son hali verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ahlaki Bütünlük, Özyeterlik, Depresyon, Stres, Anksiyete
1

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve
Psikolojik Ana Bilim Dalı
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BT188
MESLEK EĞİTİMİNDE GELENEKSEL MODEL: ÇIRAKLIK EĞİTİMİ
Dr. Öznur Yaşar
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
oznrysr@gmail.com

ÖZET
Eğitim gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin üzerinde önemle durdukları bir alandır.
Çok açıktır ki; eğitim sistemlerini iyi kurgulayan ülkeler birçok alanda daha başarılıdır.
Eğitimin gizli ve açık olmak üzere birçok işlevi bulunmaktadır. Çok yönlü bir kurum olan
eğitimin; bir yönü de yetiştirmiş iş gücü ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmasıdır. Bu anlamda
çıraklık eğitimi de değişen ve gelişen imalat ve hizmet sektörünün önemli bir ihtiyacı olan
yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak adına verilen bir eğitimdir. Günümüzde çıraklık eğitimi
Millî Eğitim Bakanlığının kontrolünde verilmekledir. Ancak geçmişte geleneksel anlamda
verilen çıraklık eğitimi almış insanlarda de bulunmaktadır. Bu çalışmada özellikle geleneksel
anlamdaki çıraklık eğitimini almış olan 7 kişi ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Sonuç
olarak bu eğitimde sadece mesleki eğitim değil, değerler eğitimi de verilmekte olduğu
görülmüştür. Yüzyıllar boyunca geçerliliğini koruyan bu eğitim günümüzde sosyolojik birçok
sebepten dolayı artık geçerliliğini yitirmeye başlamıştır.
Bu çalışmada öncelikle yarı yapılandırılmış soru formu aracılığıyla çıralık eğitimi almış
kişilerle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazıyla kayda alınmış
daha sonra kayda alınan görüşme kayıtlarının deşifresi gerçekleştirilerek analizleri yapılmıştır.
Derinlemesine yapılan görüşmelerin analizi MAXQDA nitel veri analizi programı aracılığıyla
yapmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Çıraklık Eğitimi, Değerler, Sosyoloji, MAXQDA.
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BT189
HARPER LEE’NİN “TO KILL A MOCKINGBIRD” ADLI ROMANININ TÜRKÇE
ÇEVİRİLERİNİN JAVIER FRANCO AIXELÀ’NIN KÜLTÜREL ÇEVİRİ
STRATEJİLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Büşra Altay
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi
busraalty26@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Tekin
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
nesrin.tekin@hbv.edu.tr
ÖZET
Kültür, bir milleti millet yapan, o milletin kendine özgü özelliklerini ortaya çıkaran bir
bakıma diğerlerinden farklı kılan en önemli olgulardan biridir. Çeviri ise yazılı veya sözlü metni
yalnızca bir dilden başka bir dile aktarmak değildir. Çeviri kültürlerin aktarılmasında büyük
öneme sahiptir. Kültürel metinlerin çevrilmesi ve incelenmesi konusunda geçmişten günümüze
birçok kuram ve strateji mevcuttur. Bir eserdeki kültürün erek kitleye aktarılması çevirmenler
aracılığıyla yapılmaktadır. Bu durumda mevcut bilgiler neticesinde çeviri-kültür ilişkisi
yadsınamaz derecede önemli olmaktadır.
Bu çalışmada yukarıda bahsedilen konular göz önünde bulundurularak, Harper Lee’nin
“To Kill a Mockingbird” adlı romanının Özay Sunar (1963), Füsun Elioğlu (1985) ve Ülker
İnce (2014) tarafından yapılmış üç farklı çevirisi J. F. Aixelà’nın kültürel çeviri stratejileri
kapsamında incelenecektir. Bu romanın inceleme konusu olarak seçilmesinin sebebi, toplumsal
bir kitap olması, yazarın bu kitabı yazarken hiçbir maddi kaygı yaşamadan yazması ve yazarın
hayattayken yayımlanan ilk ve tek kitabı olmasıdır. Çalışmamızda yöntem olarak, Aixelà’nın
kültürel çeviri stratejilerinden faydalanılacaktır. Aixelà kültürel ögelerin çevirisi hususunda
çevirmenlerin yaşadığı sorunlara değinmektedir. Ayrıca okurların zihinlerinde net ve açık bir
bakış açısı oluşturmak istemiştir. Bu sebeple kültürel çeviri stratejilerini koruma (conservation)
ve yerine koyma (substitution) olarak ikiye ayırmıştır. Koruma başlığını, tekrar, ortografik
uyarlama, dilsel/kültürel olmayan çeviri, metin dışı uyarlama, metin içi uyarlama olmak üzere
beşe; Yerine koyma başlığını ise eş anlamlılık, sınırlı evrenselleştirme, tam evrenselleştirme,
yerlileştirme, silme, özerk yaratım olmak üzere altıya ayırmıştır. Bu yöntemlerin hepsi
çevirmenlere büyük ölçüde yardımcı olmaktadır.
Ayrıca kültüre-özgü ögeler kendiliğinden ortaya çıkmaz. Bu ögelerin çevirisinde
bazı zorluklarla da karşılaşılmaktadır. Bu sorunların çözümünde çevirmen birtakım stratejiler
ile bu kültürel unsurları ortadan kaldırmayı amaçlar. Aixelà’nın stratejileri geniş ve kapsamlı
olarak, açık ve anlaşılır bir şekilde çevirmenlere yol göstermiştir. Bununla birlikte yapılacak
olan bu çalışma Aixelà’nın kültüre-özgü ögelerin çevirisine ilişkin sunduğu stratejiler
neticesinde çevirmenlerin kültürel çeşitliliği her zaman göz önünde bulundurmaları gerektiğini
yansıtmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çeviri, Kültür, Çeviri Stratejileri, J. F. Aixelà
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BT191
AİLEM İLE DOĞAYI KORUYORUM ETWINNING PROJESİNE İLİŞKİN
ÖĞRENCİ VE VELİ GÖRÜŞLERİ
Fatma Avcı
Hürriyet İlkokulu
fatma.epo@gmail.com
Esra ÖNCÜ
Cemal Ererdi Anaokulu
esra.okl@gmail.com
ÖZET
Bugün doğal kaynakların tahrip olduğu, suyun kıt, enerjinin pahalı olduğu bir
gezegende yaşamaktayız. Artan dünya nüfusu ile birlikte ihtiyaçları giderek değişen tüketim
toplumu, ihtiyaçlarını karşılamak için doğayla olan bütünlüğünü yok sayarak ona zarar
vermektedir. Doğaya vermeden sadece almaya çalışmakta ve tüketme odaklı ilerlemektedir.
Tüm bu nedenlerden dolayı doğayı korumak, insan için bir zorunluluktur. Proje ile temelde
öğrencilerin küçük yaşta doğayı koruma bilinci kazandırılarak gerçek bir doğasever olmasının
amaçlanmakta, bu amaca ulaşırken aile ile birliktelik sağlanması ve ailelerinde doğaya duyarlı
birer yetişkin olmaları hedeflenmiştir. Projede sürekli dört duvar arasında, doğadan kopan,
doğayı sadece ekranlarda görerek tanımaya çalışan öğrencilere gerçek doğa deneyimleri
sağlayarak doğa ile bağlantısını kurarak, sevgi temelli bir doğayı koruma bilinci geliştirilmesi,
aynı zamanda 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde de geliştirilmesi vurgulanan ve 21. Yüzyıl
becerileri arasında geçen ekoloji okuryazarlığı becerisinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Uluslararası özelliğe sahip olan ‘Ailem ile Doğayı Koruyorum’ projesini, Türkiye’de
çeşitli şehirlerden toplamda 44 okul ve 62 öğretmen, Avrupa ‘dan ise çeşitli ülkelerden
toplamda 14 okul ve 13 öğretmen uygulamaktadır. Proje ile 1500’den fazla 4-11 yaş aralığında
bulunun okul öncesi ve ilkokul öğrencisine ulaşılmış bulunmaktadır. Projede şubat ayında afiş
ve logo geliştirme çalışmaları yapıldı. Mart ayında orman haftasını tiyatro vb. sanatsal
faaliyetlerin peşi sıra binlerce fidan dikme etkinlikleri yapılarak çocuklara doğa sevgisinin
aşılanması hedeflenmiştir. Nisan ayında ise projenin uygulandığı sınıflarda geri dönüşüm
etkinlikleri ile geri dönüşüm bilinci, doğa gezileri ile doğa farkındalığı ve ekolojik okuryazarlık
becerisini artıracak çeşitli çalışmalar yapılmıştır, poşet kullanımını azaltmak için ebeveynler
kullanılmayan kumaşlar vb. materyaller ile bez alışveriş torbaları tasarlayarak, proje ortağı
öğretmenler arasında hediyeleşmeler yaparak iletişim ve işbirliğinin artırılması şehir
merkezlerinde geri dönüşüm sergileri yapma gibi pek çok yaygınlaştırma faaliyetleri de
yapılması planlanmıştır. Proje kapsamında bir diğer çalışma ise proje ortağı öğretmenler ile
projede temel çıktısı olan ‘ailem ile doğada oynuyorum’ kitabıdır.
Ailem ile doğayı koruyorum eTwinning projesinin yaygınlaştırma hedefi kapsamında
gerçekleştirilen bu araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır;
Ailem ile doğayı koruyorum projesine katılım sağlayan ebeveynler proje hakkında neler
düşünmektedir?
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Ailem ile doğayı koruyorum projesine katılım sağlayan öğrenciler proje hakkında neler
düşünmektedir?
Tarama modelinin kullanıldığı araştırmada, nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir.
Araştırmada katılımcı grubunu projeye katılım sağlayan ebeveynler ve çocuklar
oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme yöntemindeki temel anlayış önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü
karşılayan durumların araştırmaya dahil edilmesidir. Bu araştırmada da temel ölçüt araştırma
kapsamında yer alan tüm katılımcıların ‘Ailem ile Doğayı Koruyorum’ projesinde tüm
etkinliklere katılım göstererek, gönüllü olarak araştırmaya katılmalarıdır. Bu bağlamda
araştırmanın katılımcıları olan 15 çocuğa ve 15 ebeveyne yarı yapılandırılmış görüşme formu
uygulanmış, yüz yüze görüşmeler yapılarak araştırmanın verileri toplanmıştır. Verilerin
çözümlenmesinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmış ve bulgulara ulaşılmıştır. Verilerin
çözümlenmesi ise halen devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler; Aile, Doğa, Sevgi
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BT192
ÖĞRENCİ İLGİ VE YETENEKLERİNE GÖRE EĞİTİM ÖĞRETİM
PROGRAMININ DÜZENLENMESİ
Bertuğ ÖZTÜRK*
Mustafa Hakan DUMANOĞLU**
Kaan SAĞUER***
Eğitimin ana temel unsuru insandır. İnsana başarmak zorunda olduklarından
ibaret bir varlık olarak yaklaşmak doğru değildir. Eğitimde, kalite ve disiplin ne kadar önemli
ise öğrencinin ilgi ve yeteneklerine göre eğitilmesi de o kadar önem arz etmektedir. Bu yolda
yapılacak çalışmalar, atılacak adımlar devlet tarafından desteklenerek çocukların gelişimi
sağlanmalıdır. Eğitim Öğretim programının öğrencilerin ilgi ve yetenekleri baz alınarak esnek
ve uygulamalı bir sistem halinde dönüştürülmesi önemlidir. Bu anlamda temel derslerde daha
etkili bir sistem içinde olunacak olup bunun yanında uygulama etkinlikleri ile öğrencilerin ilgi
ve yetenekleri ön plana çıkmış olacaktır. Ancak bakıldığında her öğrencinin ilgi ve yetenekleri
farklı olduğundan dolayı hazırlanacak olan programlar bu farklılıkları ortadan kaldırmaya ve
hepsini birbirine benzetmekle uğraşacak yerde, aksine her bireye kendi ihtiyaç ve özelliklerine
uygun gelişim imkanları sağlamalıdır. Yapılan bu çalışmada öğrenci ilgi ve yeteneklerinin göz
önünde olarak bir eğitim programının düzenlenmesi imkanı ele alınmıştır.
Amaç
Bu yolda atılan adımların çocuklar üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak
analizler ve ileriye dönük yeniliklerin yapılması, aynı zamanda öğrencilerin eğilim ve
yetenekleri sorumlu kişiler tarafından keşfedilmesi ve önünün açılıp gerekli imkanların
sağlanması amaçlanmaktadır. Keşfedilen öğrencilerle birlikte uluslararası alanda ülkemizi en
iyi şekilde temsil edilip öne çıkarmak hedeflenmektedir.
1) Eğitimimizde öğrenci ilgi ve yeteneklerine ne derecede önem veriliyor?
2) Öğrenci ilgi ve yeteneklerine göre hazırlanan bir takım çalışmalar sisteme ne kadar
katkı sağlıyor?
3) Eğitimimizde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine bakılmaksızın yapılan eğitim
ve öğretim programın uygulanmasının öğrencilerin üzerindeki etkisi nelerdir?
Yöntem
Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre Eğitim öğretim programının düzenlenmesi
hususunda ortaya çıkan durumları belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada nitel araştırma
yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre eğitim öğretim programının
düzenlenmesinde ortaya çıkan olayların örgüt içerisinde 10 öğretmen ve 10 öğrenci ile görüşme
formu vasıtasıyla veri toplanmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formlarıyla
yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler, nitel veri analizi tekniklerinden biri olan,
betimsel veri analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda
bulunan sorulardan yola çıkılarak; “Eğitim Öğretim programları üzerinde yapılan çalışmaların
öğrenciler üzerindeki etkileri”, “Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri üzerinde ne kadar durulduğu”,
“Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre oluşabilecek eğitim ve öğretim programları”, “Eğitim
*
**
***

Akçaabat Sınav Koleji, Lise Öğrencisi, Akçaabat/Trabzon
Akçaabat Sınav Koleji, Lise Öğrencisi, Akçaabat/Trabzon
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ve Öğretim programlarının revizyonu”, temaları altında görüşler doğrudan alıntılarla
desteklenerek yorumlanmıştır.
Bulgular
Bakıldığında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre eğitim ve öğretim
programının düzenlenmesinin analiz edilmesi ve bu analizlerin bir sonuca bağlanması ile
birlikte bundan sonraki süreçte oluşturulacak eğitim öğretim programlarının bu analizler
doğrultusunda oluşturulması önemlidir. Bu bulgular sonucunda eğitim ve öğretim programının
oluşturulmasında ve sistemde iyileştirmeler yapılması, eğitimin öğrencinin ilgi ve yetenekleri
etrafında yönlendirilmesi, öğrencilerle daha fazla çalışmalar yapılması gereklidir.
Sonuçlar
Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre hazırlanacak eğitim ve öğretim
programlarının öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler üzerinde önemli bir etki bıraktığı
görülmüştür. Yine bakıldığında bu bağlamda yaşanacak olan gelişmeler yeni eğitim ve öğretim
programlarının oluşmasında temel olacaktır.
Araştırılmada görülen bir diğer sonuç ise; öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre
hazırlanacak olan eğitim programında en önemli etkeninin öğrenci olduğu anlaşılmaktadır.
Oluşturulan eğitim öğretim programı öğrenci merkezli olduğundan gelişime daha fazla katkı
sağlayacaktır.
Öneriler
Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesine yönelik programlar oluşturulup
öğrenciler daha hızlı ve etkin bir şekilde keşfedilmelidir. Yetenekli öğrencilere özel program
tasarlanarak öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre eğitim ve öğretim programının
oluşturulması sağlanacaktır.
Bu anlamda yapılacak olan çalışmalar hem öğrenci hem yönetici hem de öğretmen
tarafından ortak bir paydanın etrafında oluşması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Öğretim, İlgi, Yetenek, Öğrenci, Öğretmen, Program
Öneriler
Öğrencileri yetiştirecek öğretmenlere teşvik verilmesi.
Öğrencilerin ilgili oldukları konularda onlara teşvikler sağlanarak ilerleme
sağlanması.
Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesine yönelik programlar
oluşturulması.
Yetenekli öğrencilere özel program tasarlanması.
Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre eğitim ve öğretim programının
oluşturulması.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Yetenek, İlgi, Öğrenci, Öğretim,
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BT193
EĞİTİM ÖĞRETİMDE AKADEMİK BİLGİNİN BECERİYE
DÖNÜŞTÜRÜLEMEMESİ
Afra Sehle ODABAŞ*
Feyza AYDIN**
Seda Nur DEMİR
Kaan SAĞUER****
Eğitimde asıl amacın becerileri ortaya çıkartmak olduğu düşünülerek bu alanda
çalışmalar yapılmaktadır. Bakıldığında akademik bilginin beceriye dönüştürülmesi bulunduğu
çerçeve içerisinde düzenlenmesi ve düzenlenen olguların öğrencilerin becerilerine göre,
öğretmenlerin niteliklerini de ele alarak bir analizin yapılması önem arz etmektedir.
Gerçekleşen bu olaylarda farklı rolleri olan kişiler veya kurumlar göz önüne serilmektedir.
Akademik bilginin beceriye dönüştürülmesi amacıyla okulların yenilenmesi ve geliştirilmesi,
bu gelişim sürecinin en kısa zamanda ve en etkili şekilde tamamlanabilmesi ve bu hususta
yapılacak olan daha verimli bir eğitim öğretim programıyla bu dönüşümün tamamlanması
önemlidir. İlk olarak çalışma öğrenciler gözünden görülmek üzere kurulu olsa bile yöneticilerin
ve öğretmenlerin görüşlerini de kapsamaktadır.
Amaç
Ortaöğretimin fen, sosyal, spor, sanat ve meslek alanı üzerine kurulu olan okulların
teknik, nitelik ve iş bilirliği açısından daha ileriye taşınması, gelecek kaygısı olmayan bireylerin
yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yöneticilere ve öğretmenlere, aşağıda
belirtilen sorular sorularak bir hedef haritası oluşturulmuş ve amaca en uygun şekilde ulaşılmak
istenmiştir.
Akademik bilgi birikimi nasıl beceriye dönüştürülür?
Akademik bilgi beceriye dönüştürülürken yöneticiler ve öğretmenler bu hususta neler
yapmalıdır?
Bilgilerin beceriye dönüştürülmesinde doğru adımların atılıp atılmadığı hakkında
eğitimcilerin görüşleri nelerdir?
Öğrencilerin akademik bilgi birikimlerini arttırmada kullanılacak materyallerin yeterli
midir?
Yöntem
Akademik bilgiyi beceriye dönüştürmeyi amaçlayan bu araştırmada nitel araştırma
yöntemi kullanılmıştır. Akademik bilgiyi beceriye dönüştürmede ortaya çıkan örnek olayların
örgüt içerisinde 5 yönetici 10 öğretmenle görüşme formu vasıtasıyla veri toplanmıştır.
Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda elde
edilen veriler, nitel veri analizi tekniklerinden biri olan, betimsel veri analizi kullanılarak
değerlendirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda bulunan sorulardan yola çıkılarak;
“Akademik bilgi birikiminin beceriye dönüştürülmesi”, “Akademik bilgi beceriye
dönüştürülürken yönetici ve öğretmenlerin sorumlulukları”, “Bilgilerin beceriye
*
**
****

Akçaabat Sınav Koleji, Lise Öğrencisi, Akçaabat/Trabzon
Akçaabat Sınav Koleji, Lise Öğrencisi, Akçaabat/Trabzon
Akçaabat Sınav Koleji, Tarih Öğretmeni, Akçaabat/Trabzon
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dönüştürülmesinde doğru adımların atılıp atılmadığı hakkında eğitimcilerin görüşleri”,
“Öğrencilerin akademik bilgi birikimlerini arttırmada kullanılacak materyallerin yeterliliği”,
temaları altında belirtilen görüşler doğrudan alıntılarla desteklenerek yorumlanmıştır.
Bulgular
Bakıldığında akademik bilginin beceriye dönüştürülmesinin analiz edilmesi ve bu
analizlerin bir sonuca bağlanmasıyla ile birlikte bundan sonra yaşanabilecek muhtemel
durumlarda daha nitelikli bilgiye sahip öğrenci ve öğrenciye hakim eğitimci elde edilmektedir.
Bu sonuçlar doğrultusunda elde edilen bilgiler geleceğe aktarılarak devletin gelişmesi ve
öğrencilerin alan dersleri konusunda bilgi edinmesi sağlanmaktadır. Diğer bir açıdan
bakıldığında bazı yöneticiler ve öğretmenler arasında görüş ayrılıkları açığa çıkmıştır.
Akademik bilginin beceriye dönüştürülmesi alanında ortaya çıkan durumlar sonucu
eğitimde daha yenilikçi ve ilerleyici bir görüş düşünülmüş, Türk bireyinin en iyi ve en
muntazam şekilde eğitilmesi amaçlanmıştır.
Sonuçlar
Akademik bilginin beceriye dönüşmesi alanında yapılan yenilikçi çalışmalar geleceğe
aydın bireyler yetiştirmeyi amaçlamıştır. Yetişen bu aydın bireylerin akademik bilgilerinin
beceriye dönüşmesi sonucunda edindiği nitelikler meslek alanında büyük bir katkı
sağlayacaktır.
Araştırmada diğer önemli bir bulgu ise; öğrencilerin gerçek becerilerinin ortaya
çıkartmakta kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin aslında yeterli olmadığı, daha
nitelikli, iyi hale getirilmesi gerektiği sonuçlanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda akademik
bilgiyi beceriye dönüştürebilecek bir nesil ortaya çıkması öngörülmektedir.
Öneriler
Öğrencilerin aldığı tüm derslerin bilgi ve becerilerine uygun olmadığının fark edilmesi
sonucu ders çeşitliliğinin azaltılması ve alan derslerinin öneminin arttırılması sağlanmalıdır.
Becerileri ortaya çıkartmak için bilgilerin doğruluğunun tartışılması ve bu bilgilerin
beceriye dönüşmesine yönelik yapılan çalışmalar hakkında eğitimci bilgilendirmeleri
yapılmalıdır.
Anahtar kelimeler: Akademik bilgi, yönetici, öğrenci, öğretmen, donanım, nitelikli
birey, beceri
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BT194
XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCANDA DƏRSVƏSAİTLƏRİNİN
HAZIRLANMA ZƏRURƏTİ
dos. Aytəkin Məmmədova
Fenn Edebiyyat fakultəsi. Psixoloji bölüm
Sumqayıt Dövlət Universiteti.Azərbaycan
telmanaytekin-82mail.ru
ÖZET
Keçən əsrin 20-ci illərin də Azərbaycanda yeni tipli məktəblərin yaradılması, təhsilin
yeni məzmununu müəyyənləşdirdiyindən tədris planları və proqramlarının dəyişdirilməsini,
təkmilləşdirilməsini zəruri etdiyi kimi, təbii olaraq yeni məzmunlu dərsliklərin də yaradılmasını
irəli sürdü. Lakin bu vacib pedaqoji problem – stabil dərs kitablarının yaradılması müxtəlif
çətinliklərlə müşayiət olunurdu. Bununla bağlı nəinki ayrı-ayrı tanınmış pedaqoqlar, tədqiqatçı
alimlər, bəzi hallarda xalq maarif komissarlıqlarının (istər RSFSR, istərsə də Azərbaycan)
müvafiq idarə əməkdaşları da düzgün mühakimə yürütmür, problemin həllində qeyrikonstruktiv mövqe tuturdular. Dərs kitablarını köhnə məktəbin qalığı hesab edərək, onun
əvəzinə sistemsiz və qırıq-qırıq məlumatlar verən kitablardan, jurnal-dərsliklərdən və qəzetdərsliklərdən istifadə olunması fikrini müdafiə edirdilər. Jurnal-dərsliklər hər ay nəşr edilir və
burada məktəb fənlərindən materiallar verilirdi .Azərbaycanda I dərəcəli məktəblərdə (ibtidai
məktəblərdə) təhsilin məzmunu ciddi dəyişikliyi məruz qaldı. Tədris plan və proqramları
dəyişdirildi. Yeni dövrün tələblərinə uyğun olaraq ibtidai məktəblər üçün yeni dərsliklərin
yazılması məsələsi gündəmə gəldi. İldən-ilə məktəblərin və təhsilə cəlb olunan şagirdlərin
sayının artması tədris resursları ilə təminatda müəyyən çətinlik yaratmışdı. Bu məqsədlə Xalq
Maarif Komissarlığı nəzdində dərs kitabları nəşr etmək məqsədilə nəşriyyat şöbəsi yaradıldı.
1924-cü ildə həmin şöbə Azərnəşrə çevrildi. Dərsliklərdə istifadə edilən terminlərin düzgün
istifadəsi üçün Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Soveti nəzdində elmi-istilah komissiyası
yaradılmışdı. Yeni dərsliklər hazırlamaq çətin proses idi. İbtidai sinif dərsliklərinin bəziləri
əvvəllər hazırlanmasına baxmayaraq tədrisdə istifadəsi yararlı hesab olundu.
Açar sözlər: Azərbayca , ibtidai məktəb, dərslik, i məzmun, tədris, planı .
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BT195
CEYHUN ATIF KANSU’NUN ‘‘KIZAMUK AĞIDI’’ ŞİİRİNİN GELENEKSEL
TÜRK AĞITLARIYLA OLAN İLİŞKİSİ
Şenay Meral Zeytin
Milli Eğitim Bakanlığı
Meralsenay8@gmail.com

ÖZET
Türk şiiri, Tanzimat’tan sonra üç kaynaktan beslenir: Batı edebiyatı, halk edebiyatı ve
divan edebiyatı. Halk kültürü ve edebiyatına ait unsurlar, Milli Edebiyat ve özellikle de
Cumhuriyet döneminde Türk şiiri için önemli bir esin kaynağı olur. Mehmet Emin Yurdakul,
Ahmet Kutsi Tecer, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Faruk Nafız Çamlıbel, Cahit Külebi başta olmak
üzere çok sayıda şairimiz şiirlerinde halk şiirinden geniş ölçüde yararlanır. Cumhuriyet dönemi
şairlerimizden Ceyhun Atıf Kansu da bu kaynaktan beslenenlerdendir. Anadolu’nun pek çok
köyünde çocuk doktoru olarak çalışan Kansu, halkın yaşam şartlarından etkilendiği gibi pek
çok şiirinde de halk şiirinin türkü, destan, ninni, ağıt gibi halk şiiri nazım şekil ve türlerinden
yararlanır. Şiirlerinde Halk edebiyatına ait motiflerin ve “Tahir ile Zühre, Ferhat ile Şirin,
Kerem ile Aslı” gibi hikâyelerin yoğun bir şekilde kullanıldığı görülür. Kansu; “Ali’nin Süt
Şişesi”, “Sele Gitmiş Küçük Kıza Ağıt”, “Kamyon Çarpmış Çocuğa Ağıt” ve “Kızamuk Ağıdı”
şiirlerinde ağıt türünün özelliklerine yer verir.
Bu makalede, Ceyhun Atıf Kansu’nun ‘‘Kızamuk Ağıdı’’şiiri üzerinde durularak; bu
şiirin geleneksel Türk ağıtlarıyla olan ilişkisi saptanmaya çalışılmıştır. Bu saptamalar
yapılırken; geleneksel Türk ağıtlarıyla ilgili, Ceyhun Atıf Kansu’ nun hayatı ve edebi kişiliği
ile ilgili bilgilere de yer verilmiştir. Ceyhun Atıf Kansu’nun mesleğinin (çocuk doktoru) şiirleri
üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ceyhun Atıf Kansu, şiir, ağıt, Geleneksel Türk ağıtları
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BT197
NANOTEKNOLOJİ DEVRİMİ
Ergun Selçuk
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turhal Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Bölümü,Tokat,Turhal
eposta:eminergun.selcuk@gop.edu.tr
Nanoteknoloji maddenin etkinliklerde 1-100 nanometre aralığındaki küçüklüklerde
kullanılmasıdır. Nanodüzeyde maddenin özellikleri temelden ve önemli ölçüde farklılık
göstermektedir. Tek tek atomların, moleküllerin özelliklerinde ciddi değişmeler olmaktadır.
Nanoteknoloji alanındaki işlevler ağırlıkla dünyanın en iyi laboratuvarlarında, üniversitelerinde
ve araştırma merkezlerinde sürmektedir. Nanoteknoljik çalışmalar gelecek dünyanın
temellerini kurmaktadır. Dünya’da yaklaşık 60’dan fazla ülkenin stratejilerinde nanobilim ve
nanoteknoloji öncelikli sırada bulunmaktadır. Abd, japonya, çin, almanya, tayvan, israil,
avustralya gibi ülkeler bu süreçte yatırımlar yapmaktadırlar. Ibm, nec, monsanto, dupont gibi
büyük özel sektör kuruluşları da bu alanda ar-ge harcamalarına para tahsis etmektedir.
Önümüzdeki 5-10 yıllık dönemde nanoteknolojik ürünlerin daha da hızlanacağı
beklenmektedir. Geleceği şekillendirecek bu alanda eğitim, araştırma, yenilikler ve yatırımlar
yapılmaktadır. Sentez, tasarım, mühendislik aşamalarıyla adım adım “nanorobotlara”ve
“nanomakinelere”geçileceği öngörülmektedir. Eskiden kurgu dediğimiz şeyler, karşımıza
gerçek olarak çıkmaktadır. İleride bilim-kurgusal bir dünyada yaşamaya başlayacağız.
Nanoteknoloji 1990’lardan itibaren başlayan yükselişi ile pazara yeni sürünler sunmaktadır.
Otomotivde nanoteknolji uygulamaları, araç gövdesinde çelik kullanımı, araç dış yüzeyinde
nanoteknoloji, korozyona karşı nanokaplamlara, oto lastiklerinde nanoteknoloji, araç-içi
nanoteknoloji olarak belirtilebilir. Enerjide nanoteknoloji uygulamaları enerji kaynakları, enerji
dönüşüm(yakıt pilleri),enerji depolama(ultrakapasitör, hidrojen depolama),genel enerji olarak
belirtilmektedir. Savunma ve güvenlikte geleceğin piyade savaşçısı(tekstil, kumaşlar,
malzemeler, kbrn tespit ve teşhis sensörleri, elektronik burun, insansız mikro/nano keşifgözlem araçları ve robotikler, araçlar, hayalet ve zırh teknolojisi vardır. Çevre ile ilgili çevreye
zararlı ve zehirleyici maddelerin tespit ve teşhisi, nanoteknoloji ile temiz, içilebilir su işleme
teknolojisi, nano sıfır değerli demir yöntemi, toprak ve yeraltı sularının temizlenmesi
uygulamaları söz konusudur. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde, spor teçhizatında,
tekstilde, eski eserlerin korunmasında, gıda ve tarımda nanoteknolojileri uygulamaları da
mevcuttur. Nanoteknolojiler dünyasına doğru gidiyoruz gibi.
Anahtar kelimeler: nanoteknoloji, atom, enerji, madde
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BT198
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYONUN YORDAYICILARI OLARAK
DUYGUSAL ZEKA VE DUYGULARI İFADE ETME
Seda Arığ
Biruni Üniversitesi
sarig@biruni.edu.tr
Mehmet Engin Deniz
Yıldız Teknik Üniversitesi
edeniz@yildiz.edu.tr

ÖZET
Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin duygusal zeka düzeylerinin ve duyguları ifade
etme düzeylerinin depresyon düzeylerini yordama derecesi incelenmiştir. Bunun için
araştırmanın alt boyutları olarak, depresyon düzeyinin bazı demografik değişkenlere göre
farklılaşıp farklılaşmadığı ve depresyon düzeyi ile duygusal zeka ve duyguları ifade etme
arasında ilişki olup olmadığı da incelenmiştir.
Çalışmanın katılımcılarını Biruni Üniversitesi’nde okuyan 370 üniversite öğrencisi
oluşturmuştur. Katılımcılara, araştırmacı tarafından hazırlanan ve cinsiyet, kardeş sayısı, anne
babanın birlikte veya ayrı olma durumu, fakülte ve sınıf düzeyinin sorulduğu Kişisel Bilgi
Formu uygulanmıştır. Ayrıca, Hisli (1989) tarafından üniversite öğrencileri ile geçerliği ve
güvenirliği yapılan Beck Depresyon Ölçeği, Deniz ve arkadaşları (2013) tarafından Türkçe
adaptasyonu yapılan Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği(TEIQue-SF) Kısa Formu ve Kucucu
(2006) tarafından Türkçe adaptasyonu yapılan Duyguları İfade Etme Ölçeği uygulanmıştır.
Araştırmanın sonuçlarında depresyonun, cinsiyet, kardeş sayısı, anne babanın birlikte
veya ayrı olma durumu, fakülte ve sınıf düzeyi ile anlamlı olarak farklılaşmadığı tespit
edilmiştir. Depresyon ve duygusal zeka ile ilgili analiz sonuçları, öğrencilerin toplam duygusal
zeka düzeylerinin ve duygusal zekanın alt boyutları olan iyi oluş, öz kontrol, duygusallık ve
sosyallik düzeylerinin, depresyon düzeyleri ile istatistiksel açıdan negatif yönde anlamlı olarak
ilişkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin toplam duygusal zeka puanlarının ve
duygusal zekanın alt boyutlarından öznel iyi oluş ile özkontrol puanlarının, depresyon
düzeylerini istatistiksel açıdan negatif yönde anlamlı olarak yordadığı bulgusu elde edilmiştir.
Duygusal zekanın duygusallık alt boyutu depresyonu yordamazken, sosyallik alt boyutunun ise
depresyon düzeyini istatistiksel açıdan pozitif yönde anlamlı olarak yordadığı tespit edilmiştir.
Depresyon ve duyguları ifade etme ile ilgili analiz sonuçlarında ise öğrencilerin
duyguları ifade etmenin alt boyutlarından olan olumlu duygu ifade düzeyleri ve yakınlık ifade
düzeylerinin, depresyon düzeyleri ile istatistiksel açıdan negatif yönde anlamlı olarak ilişkili
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin duyguları ifade etmenin alt boyutlarından
olumsuz duygu ifade düzeyleri ile depresyon düzeylerinin istatistiksel açıdan pozitif yönde
anlamlı bir ilişkisinin olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda öğrencilerin duyguları ifade etmenin
alt boyutu olan yakınlık ifade düzeylerinin ve olumlu duygu ifade düzeylerinin depresyon
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düzeylerini istatistiksel açıdan negatif yönde anlamlı olarak yordadığı tespit edilmiştir.
Öğrencilerin duyguları ifade etme düzeylerinin, depresyonu istatistiksel açıdan pozitif yönde
anlamlı olarak yordadığı görülürken, duyguları ifade etmenin alt boyutu olan olumsuz duygu
ifade düzeylerinin depresyonu istatistiksel açıdan anlamlı olarak yordamadığı bulgusu elde
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Depresyon, Duygusal Zeka, Duyguları İfade Etme
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BT199
21. YÜZYILDA AİLELERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI VE ÇOCUKLARI İLE
BİRLİKTE YAPTIKLARI ETKİNLİKLERİN İNCELENMESİ
Işıl Taş
Biruni Üniversitesi
itas@biruni.edu.tr
Adnan Ömerustaoğlu
Biruni Üniversitesi
aomerustaoglu@biruni.edu.tr
Seda Arığ
Biruni Üniversitesi
sarig@biruni.edu.tr
Bu araştırma 21. Yüzyılda anne babaların ve çocukların teknoloji kullanımları ve evde
ve dışarıda yaptıkları etkinliklerin belirlenmesini amaçlayan bir durum tespiti çalışmasıdır.
Araştırmada anne babaların günlük tv izleme süreleri, günlük internet kullanım süreleri,
çocukları ile geçirdikleri zaman ve birlikte yaptıkları etkinliklere ilişkin sorulara verdikleri
yanıtlar incelenmiştir. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim bahar yarıyılında
gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın pilot çalışmasının katılımcılarını İstanbul ili Zeytinburnu ilçesinde
yaşayan ve basit tesadüfi örnekleme tekniği kullanılarak belirlenen 157 anne baba
oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan ‘Çocuğun Değeri
ve Anne Babaların Okul Öncesi Eğitimden Beklentileri Anketi’ kullanılarak elde edilmiştir.
Hazırlanan bu form beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm araştırmaya katılan ailelerin
kişisel bilgileri ve teknoloji kullanımlarına yönelik maddeleri içermektedir. Diğer bölümler ise
sırası ile ‘Çocuk Sahibi Olmaya ve Çocuğa İlişkin Beklentiler’, ‘Çocukla Geçirilen Zaman ve
Sosyal/Serbest Zaman Etkinliklerine Yönelik Beklentiler’, ‘Okul Öncesi Eğitime Yönelik
Beklentiler’, ‘Çocuk Problem Davranışları ile Baş etme ve Ödül-Ceza Yönelimleri’ şeklinde
formda yer almaktadır.
Bu çalışmada kişisel bilgiler ve teknoloji kullanımına yönelik maddelere ve ‘Çocukla
Geçirilen Zaman ve Sosyal/Serbest Zaman Etkinliklerine Yönelik Beklentiler’ bölümündeki
maddelere ilişkin verilere yer verilmiştir. Formdan elde edilen verilerin analizinde SPSS 24
programı ile yüzde ve frekans hesaplamaları yapılmıştır.
Araştırma sonucunda velilerin %58,3’ünün (f: 91) 1-3 saat arası internet kullandığı
belirlenmiştir. Çocukların internet kullanımları incelendiğinde ise çocukların büyük
çoğunluğunun (f: 84) gün içerisinde internet kullanım sürelerinin 0-2 saat arasında olduğu tespit
edilmiştir. Ailelerin büyük çoğunluğunun teknolojik alet olarak en çok akıllı telefon
kullandıkları (f: 81) belirlenirken, akıllı telefon kullanımını sırasıyla tablet (f: 37) ve bilgisayar
(f:8) kullanımı izlemektedir. Anne babaların çocukları ile birlikte yaptıkları etkinliklerde en çok
TURKCESS 2019

171

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

oyun oynadıkları (f: 122) görülürken, çocukları ile bilgisayar oyunu oynamayı çok fazla tercih
etmedikleri (f: 10) belirlenmiştir. Çalışmanın örneklemi genişletilip çeşitlendirilerek daha fazla
anne babaya ulaşılabilir.
Anahtar Kelimeler: Anne-Baba, Teknoloji Kullanımı, Boş Zaman Etkinlikleri, Okul
Öncesi Eğitimi
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BT200
ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN METİNLERARASI AÇIK GÖNDERME
BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
KOZAK ŞAMCI, Bahar
Derbent Ortaokulu Merkez/Uşak
bahargoksin@hotmail.com
Doç. Dr. Selcen ÇİFCİ
Dil becerileri anne karnından ölüme kadar devam eden, yaşamın her döneminde
geliştirilen becerilerdir. En hızlı gelişim ilkokul ve ortaokul döneminde gerçekleşir. Dört temel
beceri birbirinden bağımsız değil aksine birbirini tamamlayan bütünün parçalarıdır.
Yazma, işlevsel açıdan diğer dil becerilerini geliştirici ve daha anlaşılır kılabilen, dört
temel dil becerisinden biri olarak kabul edilmektedir. Oluşturmacılık esas alınarak geliştirilen
2004-2005 Türkçe öğretimi programında sıkça vurgulanan tematik yaklaşımla konular
geliştirilmektedir. Bu sebeple öğrenciler metinlerin arasında ilişki kurmaya ihtiyaç
duymaktadır. Bu araştırmada, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin, metinlerarasılık kavramının
istenilen düzeyde kazandırılabilmesinde yazma becerisine transferinin önemli olduğu
vurgulanmaktadır. Yapılandırmacı yaklaşımın esas alındığı, disiplinlerarasılığın uygulandığı
Türkçe öğretimi programımıza eklenecek metinlerarası yazma ile ilgili kazanımların programı
daha işlevsel hale getireceği düşünülmektedir. Elde edilen bulgulardan varılan yorumlar yazma
becerisinin geliştirilmesinde yeni bir yöntem olarak kullanabilecek metinlerarasılıkla ilgili
analitik düşünce sistemine ilişkin alana katkı sağlayacak önemli verileri içereceği
öngörülmektedir.
Metinlerarasılık, Türkçe öğretimi programında ortaokul için sadece okuma becerisiyle
ilişkilendirilmiş ve literatürde bulunan çalışmalarda da bu boyutuyla ele alınmıştır. Bu ihmal
tüm “Türkçe öğretimi materyallerinde” yani “Türkçe Ders Kitabı” ve “Türkçe Çalışma
Kitabı”nda tekrar ettiği Türkçe Eğitimi (2 uzman), Program Geliştirme (1 uzman), Ölçme ve
Değerlendirme (1 uzman) uzmanları tarafından tespit edilmiştir. Bu çalışmaya başlamadan
önce yaptığımız araştırmada “Türkçe Çalışma Kitabı”nda yazma etkinliklerinde sıkça
“metinlerarasılık”ın uygulanışı ile ilgili etkinliklerin bulunduğu ancak bununla ilgili bir
kazanım bulunmadığı için farklı kazanımlarla ilişkilendirildikleri görülmektedir. Tüm bu
eksiklikler bu çalışmanın gerçekleştirilmesindeki çıkış noktasını oluşturmaktadır.
Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin yazma etkinliklerinde metinlerarası öğeleri
kullanmadaki becerileri betimsel araştırma yöntemi kullanılarak açıklanmaya çalışılmıştır.
Betimsel yöntemlerden analitik düşünceyi esas alan doküman analizi model olarak
kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak da öğrencilere yazdırılan metinler doküman kabul
edilmiştir. Bu araştırma ortaokul 8. sınıf öğrencileriyle ve dilin dört temel becerisinden yazma
becerisiyle sınırlandırılmıştır. Araştırma sonucunun benzer özellikteki gruplara
genellenebileceği varsayılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Metinlerarasılık, Metinlerarası Yazma, Yazma Becerisi.
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BT201
PROBLEMATIC FACEBOOK USE AS A PREDICTOR OF SOCIAL WELL-BEING
M. Engin Deniz
Yıldız Technical University
edeniz@yildiz.edu.tr
Seydi Ahmet Satıcı
Artvin Çoruh University
sasatici@artvin.edu.tr

ABSTRACT
The aim of this study was to examine the relationships between problematic Facebook
use and social well-being. Participants were 263 (154 females and 109 males) university
students, between age range of 18–27 (M = 20.47, SD = 1.68), who completed a questionnaire
package that includes Turkish versions of the Bergen Facebook Addiction Scale and the Social
Well-being Scale. Instruments completed approximately in 15 minutes. The relationships
between problematic Facebook use and social well-being were examined using correlation
analysis and the multiple regression analysis. In correlation analysis, five core elements of
problematic Facebook use (salience, mood modification, tolerance, withdrawal, and relapse)
were found significantly negative related to social well-being. On the other hand, one core
element, relapse, was not significantly related to social well-being. According to regression
results, social well-being was predicted significantly and negatively by mood modification,
tolerance, and withdrawal. Otherwise, social well-being was not significantly predicted by
salience, conflict, and relapse. The significant elements of problematic Facebook use explained
23% of social well-being. The findings highlight that the importance of problematic Facebook
use decreasing social well-being level among Turkish university students. Therefore, the
findings can be useful to develop prevention/intervention programs to reducing problematic use
of Facebook and enhancing social well-being.
Keywords: Facebook, Social well-being, university students
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BT202
THE ASSOCIATION BETWEEN GRATITUDE AND FLOURISHING: MEANING IN
LIFE AS A MEDIATOR
Begüm Satıcı
Artvin Çoruh University
begum@artvin.edu.tr

ABSTRACT
Based on the structural equation modeling (SEM), the present research examined the
associations between gratitude, flourishing, and meaning in life. Additionally, this study south
to determine whether meaning in life mediated the relationship between gratitude and
flourishing. The study participants comprised of 357 university students between the ages of 17
to 26 (M = 20.19; SD = 1.75), of whom 56.6% were females and 43.4% were males. The data
were obtained with the Turkish versions of the Gratitude Questionnaire-Six Item Form, the
Flourishing Scale, and the Meaning in Life Questionnaire. Participants completed self-report
questionnaires approximately 10-min in their classroom. We performed SEM and
bootstrapping, using the Amos Graphics in order to test whether the impact of gratitude on
flourishing in students was mediated by meaning in life. Results indicated that (a) after
controlling for age and gender, gratitude predicted a greater meaning in life; (b) meaning in life
significantly contributed to greater flourishing; (c) meaning in life fully mediated the
relationship between gratitude and flourishing. Also, bootstrapping supported that directly and
indirectly association among gratitude, flourishing, and meaning in life. The findings highlight
that the importance of gratitude in increasing meaning in life and flourishing among Turkish
university students. These findings can be useful to develop psycho-education/intervention
programs that aims to enhance the feelings of gratitude and meaning in life to enhance
flourishing.
Keywords: Flourishing, Gratitude, Meaning in life
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BT203
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN NARSİSİZM DÜZEYLERİ İLE ŞİDDETE
YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Rüveyda ATİK
Dr. Tuncay AYAS
Bu çalışma ortaokul öğrencilerinin narsisizm düzeyleri ile şiddete yönelik tutumlarının
hangi değişkenlere göre farklılaştığını ve bu iki düzey arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla
yapılmıştır. Çalışmada önce narsisizm düzeyleri ile şiddete yönelik tutum düzeylerinin cinsiyet,
kardeş sayısı, akademik başarı düzeyi, ailenin aylık geliri, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim
düzeyi gibi değişkenlere göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiş, daha
sonra da narsisizm düzeyleri ile şiddete yönelik tutumlar arasındaki ilişki ele alınmıştır.
Çalışma, araştırma modellerinden tarama modeline uygun olarak planlanmış ve
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde İstanbul ilinde
ortaokula devam eden öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi, bu evrenden
rastlantısal olarak seçilen 6 ilçedeki ortaokullarda 7. ve 8. sınıfta öğrenim görmekte olan 505
öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcıların %49.01 (248)’i kadın, %50.99 (258)’u erkektir.
Araştırmada veri toplama aracı olarak; 6 soruluk ‘’Kişisel Bilgi Formu’’, Thomaes vd. (2008)
tarafından geliştirilen “Childhood Narcissism Scale” adlı ölçeğin Akın, Şahin ve Gülşen (2015)
tarafından Türkçe’ye uyarlanmış biçimi olan ‘’Çocukluk Çağı Narsisizm Ölçeği’’ ile Çetin
(2011) tarafından geliştirilen ‘’Ergenler İçin Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği’’ uygulanmıştır.
Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler için t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve
Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Analiz işlemlerinde sosyal bilimler için istatistik paket
(SPSS 25.0) programı kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda, ortaokul öğrencilerinin narsisizm düzeylerinin cinsiyet, kardeş
sayısı, akademik başarı düzeyi, ailenin aylık geliri ve baba eğitim düzeyine göre, şiddete
yönelik tutumlarının da kardeş sayısı, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyine göre anlamlı
bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Öğrencilerin narsisizm düzeylerinin anne eğitim
düzeyine göre, şiddete yönelik tutum düzeylerinin ise cinsiyet, akademik başarı düzeyi ve
ailenin aylık gelirine göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği bulgusu elde edilmiştir.
Ortaokul öğrencilerinin narsisizm düzeyleri ile şiddete yönelik tutum düzeyleri arasında düşük
düzeyde, pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Narsisizm, şiddete yönelik tutum.
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BT204
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMANDA ÖNCÜ ADIMLAR: BARAKA ROMANINDA
KURGU VE ÇOKLU BAKIŞ AÇISI
Dr. Asiye ÇIĞRI YILDIRIM
MEB
cigriasiye@gmail.com

ÖZET
1970’lerde roman yazmaya başlayan Burhan Günel, kendisini toplumcu gerçekçi
çizgide ürün veren bir yazar olarak görür ve toplumcu anlayış içinde bireyi ihmal etmeyen
gerçekçi anlayışla hareket eder. Çünkü birey ve toplum ilişkisinin birbirini yaratan zorunlu
ilişkisinin frakındadır. On yedi romanın dışında, on altı hikâye kitabı, iki inceleme kitabı, gezi
ve anıların toplamından oluşan bir gezi kitabı, dokuz adet çocuk romanı ve hikâye kitabı, iki
şiir kitabı bulunmaktadır. Bunların dışına farklı konularda kaleme aldığı birçok makale, 400’ü
aşkın radyo oyununun dışında dergicilik ve editörlük sahasında da aktif olarak edebiyatın
gelişimine katkıda bulunur.
Bu çalışmanın zeminini, yazarın, 1974-1990 yılları arasına yayılan bir süreçte kaleme
aldığı ve 1991 yılında yayımlanan “Baraka”* romanı oluşturmaktadır. Romanın konusu;
Türkiye’deki bir Amerikan üssüne (İncirlik) atanan Ermenekli Subay Burhan G.’nin bekâr
subaylarla birlikte yatakhane olarak kullandığı barakanın merkezde yer aldığı ilişkiler ağı ve
her bir roman kişisinin kendi hikâyesinin anlatıcısı olduğu, geçmişe ait kesitler oluşturur.
Baraka, içeriği ve kurgusuyla olduğu kadar anlatımıyla da farklı bir yapıttır. Buradaki
farklılık, metinde başvurulan anlatım yöntemlerinin çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır. Her
edebi tür için anlatım tekniği elbette önemli bir vasıtadır. Ancak roman türü için bu önem ayrıca
üzerinde durulması gereken bir husustur. Roman temelde bir dil sanatı olmasına rağmen, bakış
açısı dilden de önce gelir. Bakış açısı bir yöntem, dil ise bu yöntem dâhilinde olayları anlatma,
sunma sorunudur. Söz konusu romanda, metnin kurgusu açısından anlatım tekniği incelenmeye
değer bir özgünlük arz eder.
Bu çalışmada, “Baraka” romanında kullanılan anlatım yönteminin, metin kurgusundaki
belirleyici gücü ve farklı anlatım tekniklerinin bir arada başarıyla kullanılmasının romanın
bütününe katkısı ortaya konmaya çalışılmış, bilhassa postmodern metinlerde sıkça karşılaşılan
çoklu bakış açısı ve bilinçler arası geçiş yönteminin, metne canlılık ve samimiyet kazandırdığı
tespit edilmiştir. Bir diğer önemli husus olarak, eserin yazıldığı tarih göz önüne alındığında,
kullanılan anlatım yöntemlerinin Türk romanı için öncü adımlar arasında olduğu gerçeğinin
altının çizilmesi uygun görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Anlatım Yöntemi, Burhan Günel, Çoklu Bakış, Bilinçler Arası
Geçiş

*

Burhan Günel, Baraka, Tekin Yayınevi, İstanbul, 2005.
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BT206
DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE METİNLE ÖĞRENME VE YAPILANDIRICI
YAKLAŞIM BAĞLAMINDA ETKİNLİK ÖNERİLERİ
Esra (Lüle) Mert
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
esralule@gmail.com

ÖZET
Dil bilgisi bir dilin doğuş, gelişme, yapılış özellikleri gibi türlü niteliklerini konu
edinen, doğru, düzgün kullanış yollarını gösteren bilgilerin tümüdür (Gencan, 2001). Güneş’e
(2017) göre dil bilgisi bir metni okuma, anlama ve üretmenin en önemli anahtarıdır. Bu nedenle
uzun yıllar öğrencilere dil bilgisini iyi öğreterek okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi,
dilin iyi kullanılması ve dille ilgili sorunların çözülmesi amaçlanmıştır. Ancak uygulamada dil
bilgisi, mevcut sorunları çözmek yerine yeni sorunları ortaya çıkarmıştır. Yapılandırıcı
yaklaşımda yeni dil bilgisi benimsendiğinden dil eğitimi uzmanları ve eğitimciler tarafından
tanımlanan dil bilgisi öğretilmektedir. Bu süreçte öğrencinin ihtiyacına uygun, dil becerilerini
geliştirici tanımlar ve kurallar ele alınmakta, dilin kullanım boyutuna ağırlık verilmektedir.
Ders kitaplarında dil bilgisi terimlerinin sayısı azaltılmakta, bütün dil bilgisi terimlerini
öğretmek yerine ortalama yirmi kadar terim yeterli görülmektedir. Bu yaklaşımda sezdirme
yöntemi kullanılarak dilin mantığını keşfetmeye öncelik verilmekte ve dil bilgisinin etkili
olmasına çalışılmaktadır (Güneş, 2017). Metinle öğrenmede öğrenci ve öğrencinin zihni
merkeze alınmakta, çeşitli etkinlik ve projelerle dil becerileri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu
uygulamada metindeki bilgileri ve dil bilgisi kurallarını aktarma yerine öğrencinin dil
becerilerini geliştirecek etkinliklere ağırlık verilmektedir. Bu çalışmada, yapılandırıcı yaklaşım
bağlamında metinle öğretim sürecine uygun farklı sınıf düzeylerinde etkinlik önerileri sunma
amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırmanın problem tümcesi “Dil bilgisi öğretiminde metinle
öğrenme ve yapılandırıcı yaklaşım bağlamında etkinlik önerileri sunulabilir mi?” olarak
belirlenmiştir. Araştırmanın problemi ışığında çözümü aranan alt problemler şunlardır:
Dil bilgisi öğretiminde metinle öğrenme ve yapılandırıcı yaklaşım bağlamında 6. sınıf
düzeyinde etkinlik önerileri nelerdir?
Dil bilgisi öğretiminde metinle öğrenme ve yapılandırıcı yaklaşım bağlamında 7. sınıf
düzeyinde etkinlik önerileri nelerdir?
Dil bilgisi öğretiminde metinle öğrenme ve yapılandırıcı yaklaşım bağlamında 8. sınıf
düzeyinde etkinlik önerileri nelerdir?
Yöntem
Bu araştırma betimsel tarama modelinde bir araştırmadır. Betimsel araştırmalar;
olayların, objelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların ne olduğunu
betimlemeye, açıklamaya çalışır. Bu sayede onları iyi anlayabilme, gruplayabilme olanağı
sağlanır ve aralarındaki ilişkiler saptanmış olur (Kaptan, 1998). Betimsel tarama modelinde
bilimin gözlem, kaydetme, olaylar arasındaki ilişkileri tespit etme ve kontrol edilen değişmez
ilkeler üzerinde genellemelere varma nitelikleri söz konusudur. Yani bilimin tasvir fonksiyonu
ön plandadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Yapılan bu çalışmada da dil bilgisi öğretiminde
metinle öğrenme ve yapılandırıcı yaklaşım bağlamında etkinlik önerileri sunma amacına
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yönelik belirlemeler sunulacaktır. Bu çalışmada, elde edilen verilerin değerlendirilmesinde
içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri
açıklayabilecek kavramalara ve ilişkilere ulaşmaktır. İçerik analizinde temelde yapılan işlem,
birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve
bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde organize ederek yorumlamaktır (Yıldırım ve
Şimşek, 2006).
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, dil bilgisi öğretimi, metinle öğrenme, yapılandırıcı
yaklaşım.
Yararlanılan Kaynaklar
Gencan, T. N. (2001). Dil Bilgisi. Ankara: Ayraç Yayınevi.
Güneş, F. (2017). Türkçe Öğretimi: Yaklaşımlar ve Modeller. Ankara: Pegem Akademi
Yayınları.
Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri (11.Baskı). Ankara: Tek
Işık Web Ofset.
Yıldırım, A.& Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (5.
Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
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BT207
MEDİKAL EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON
Prof. Dr. İsmail Hakkı NUR
ERÜ. Veteriner Fak. Anatomi Anabilim Dalı. Kayseri/ Talas.
hnur_55@hotmail.com
Simülasyon birçok eğitim türünde ve farklı disiplinlerde yararlanılabilen tekniktir.
Öğrenme, değerlendirme ve araştırma amaçlı olarak kullanılmaktadır. Tıp eğitiminde
simülasyonun kullanımı ile teknik beceriler, problem çözme ve karar verme becerileri, iletişim
becerileri geliştirilebilir. Türü her ne olursa olsun simülasyona dayalı eğitimde öğrenmenin
istenilen düzeyde gerçekleşmesi için açık ve ölçülebilir eğitim hedef ve çıktıları belirleme,
eğitim müfredatına simülasyon uygulamalarını entegre etme, eğitim ortamını kontrol altında
tutma, uygulama boyunca kullanım zorluk seviyesini/karmaşıklığını artırma, bireysel
öğrenmeye imkan sağlama, öğrenme deneyimi süresince öğrencilere geribildirim verme,
tekrarlı uygulama sağlama gibi koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Doğal-gerçek
ortamları taklit eden sanal obje ya da ortamları sunan bu simülasyonlu eğitim üst düzeyde
bilgisayara dayalı teknolojiyi içinde barındırır. Özellikle cerrahi beceri eğitimlerinde
laparoskopik ve endoskopik girişimlerin eğitim ve değerlendirmelerinde yararlanılmaktadır.
“flat screen”, “augmented”, “immersive” olacak şekilde üç başlıkta yer alabilmektedir.
“Immersive” olan çeşit ile 360 derece görüş sağlayabilmektedir. (VR – virtual reality)
anatomi eğitimiyle kadavra diseksiyonu, maket ve plastinasyon çalışmalarıyla teorik
bilgilerini destekleyen öğrenciler, canlı vücudunun üç boyutlu yapısını daha da iyi
kavrayıp, anatomi bilgilerini pekiştireceklerdir. İnsanların çoğunlukla görsel, işitsel ve
dokunma duyularını kullanarak öğrenmeleri nedeniyle döküm modelleri ve plastinasyon ile
öğrenme de tıp eğitiminde yerini almıştır. Özelikle anatomide kullanılan 3 boyutlu modeller
öğrenme düzeyini artırmıştır. Tıp ve sağlık eğitiminde öğrencilerin mesleksel beceriler
konusunda daha yeterli hale getirilmesi, becerilerin belirli standartlara dayandırılması,
öğrencilere hangi becerilerin ne düzeyde kazandırılacağının tesadüflere bırakılmaması eğitimin
temel hedefleri arasında olmalıdır. Öğrencilere bilginin yanı sıra yeterli düzeyde mesleksel
beceri kazandırması, bu becerilerin kazandırılmasında humanistik öğrenme yöntemlerinin
kullanılması, karmaşık beceri ve senaryolar ile üst düzey eğitimlerin verilmesi ileri teknolojiye
sahip modeler ve simulatörlerin kullanılması ile gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca bu modellerin
ülke çapında tıp eğitiminde yaygın olarak kullanılması ile sağlık personelinin yeni geliştirilen
sağlık sistemine daha kolay ve hızlı entegrasyonuda sağlanacaktır.
Anahtar kelimeler: Medikal eğitim, Anatomi, Simulasyon
SIMULATION IN MEDICAL EDUCATION
Prof. Dr. İsmail Hakkı NUR
ERÜ. Faculty of Veterinary Medicine Department of Anatomy. Kayseri / Talas
hnur_55@hotmail.com
INTRADUCTİON
Simulation is a technique that can be used in many types of education and in different
disciplines. It is used for learning, evaluation and research purposes. With the use of simulation
in medical education, technical skills, problem solving and decision-making skills and
communication skills can be developed. Identify clear and measurable educational objectives
and outputs, integrate simulation practices into the education curriculum, control the
educational environment, increase the difficulty / complexity of the application throughout the
practice, enable individual learning conditions such as giving feedback to the students and
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providing repetitive application must be fulfilled. Featuring virtual objects or environments that
simulate natural-real environments, this simulated training incorporates high-level computerbased technology. It is used especially in the training and evaluation of laparoscopic and
endoscopic interventions in surgical skills training. The simulators can be placed in three
headings: “flat screen ”, augmented“ and ”immersive”. Immersive variety can provide 360
degree view. (VR - virtual reality) anatomy education with cadaver dissection, model and
plastination studies, students who support their theoretical knowledge, better understand the
body of the three-dimensional structure of the body, the anatomy knowledge will consolidate.
Casting models and learning with plastination have also been involved in medical education
because people mostly learn using visual, auditory and tactile senses. Especially, 3D models
used in anatomy increased the level of learning. The use of virtual materials in education has
taken its place in understanding the concepts and facilitating the chance of observation. In
medicine and health education, students should be more competent in occupational skills, skills
based on certain standards, and the skills which students should gain from coincidences should
be among the main goals of education. To provide students with sufficient professional skills
as well as knowledge, use of humanistic learning methods to gain these skills, and to give highlevel education with complex skills and scenarios can be realized by using advanced technology
models and simulators. In addition, these models are widely used in medical education across
the country, enabling easier and faster integration of health personnel into the newly developed
health system.
Keywords: Medical education, Anatomy, Simulation
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BT208
İNGİLİZCE DERSİNDE UBD TEMELLİ YARATICI DRAMA ETKİNLİKLERİNİN
ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ YANSIMALARININ İNCELENMESİ
Zaika Tuğçe Bodur
Cumhuriyet Ortaokulu
tugcebodur@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Nihal Yurtseven
Bahçeşehir Üniversitesi
nihal.yurtseven@es.bau.edu.tr
ÖZET
Son yıllarda bilginin kolay ulaşılabilir olması, fakat elde edilen bilginin öğrenci
tarafından kalıcı hale getirilmesi konusunda yaşanan problemlere sıklıkla verilenreferans,
öğretmenlerin derslerini öğrencilerin kalıcı ve anlamlı öğrenme gerçekleştirebilecekleri şekilde
tasarlamaları noktasında bir beklenti oluşturmuştur. Bu beklentinin karşılanması sürecinde
öğretmenlerin derslerini, öğrencilerin anlamlı bir öğrenme deneyimi yaşamalarını merkeze
alarak kurgulayabilecekleri öğretim tasarımı modellerinden biri de UbD’dir. UbD, öğrencilerin
deneyimsel bir süreçle, elde ettikleri bilgileri performans görevleri sırasında kullanarak kalıcı
ve anlamlı öğrenmeler gerçekleştirmelerine odaklanır. UbD ile öğretimi tasarlama sürecinde
öğrencilerin aktif öğrenme yaşantıları deneyimlemeleri için pek çok yöntemden yararlanılabilir
ve yaratıcı drama, bu yöntemlerden biridir. Yaratıcı dramanın beyni düşünmeye zorlaması ve
bedeni düşünülenleri aktarmakla görevlendirmesi yönüyle yeni beceriler kazandırmada başarılı
olduğu söylenebilir. Konu özellikle yabancı dil öğretimi bağlamında ele alındığında, bu
derslerde kullanılan yaratıcı drama etkinlikleri, öğrenciye dersi oluşturan konulara yönelik
malzeme yaratmada kendi kişiliklerini kullanma şansı vererek, bu derslerde elde edilen
bilgilerin,taklit, mimik ve yüz ifadeleri kullanarak kendilerini ifade etmelerini ve hayal
güçlerini kullanmalarını sağlar.Bu araştırmanın amacı, UbD isimli öğretim tasarımı modeli ile
tasarlanan İngilizce derslerinde gerçekleştirilen yaratıcı drama etkinliklerininöğrenciler
üzerindeki yansımalarının incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden olgubilim
deseni ile gerçekleşmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 7. sınıfa devam eden 7’si kız, 8’i erkek
toplam 15 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrenme günlükleri
kullanılmıştır. Araştırma süreci 4 hafta sürmüştür. Araştırma süresince her yaratıcı drama
etkinliğinin sonunda öğrencilerden günlük tutmaları istenmiş ve bu sayede onların ne kadar
ilerlediklerini ve görüşlerini kendi ana dillerinde cevaplamaları beklenmiştir. Araştırmadan
elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin sorulara verdiği
cevaplar doğrultusunda kodlar, kategoriler ve temalar belirlenmiştir. Verilerin kodlanmasında
öğrencilerin sıklıkla yazdıkları kelime grupları, kelimeler yada anahtar kelimelerden oluşan
sözcükler temel alınmıştır. İçerik analizi sürecinde uzman görüşü alınarak elde edilen bulgular
konusunda alan uzmanıyla görüş birliği sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen
bulgular yaratıcı drama ile yapılan etkinliklerin, öğrencilerin bir kısmının özgüvenlerinin
artmasında olumlu bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Diğer taraftan, İngilizce
dersinde UbD temelli yaratıcı drama etkinliklerinin geleneksel yöntem ile işlenen İngilizce
derslerine kıyasla, öğrencilerin kalıcı ve anlamlı öğrenmelerine, aktif öğrenme yaşantıları
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geliştirmelerine olumlu katkılarda bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular, alan
yazında farklı çalışmalardan elde edilen bulgularla benzerlik göstermektedir. Sonuç olarak,
UbD temelli ünite planlama ve bu bağlamda öğrencilerin aktif öğrenme yaşantıları
deneyimlemek için yaratıcı drama gibi etkinliklerden yararlanma, derslerin tasarlanması ve
uygulanması sürecinde olumlu sonuçlar doğurabilir. Öğrencilerin İngilizceyi aktif olarak
kullanma konusunda özgüvenlerinin desteklenmesi, kalıcı ve anlamlı öğrenmeler
gerçekleştirilmesi için gelecekte buna benzer, daha uzun uygulama süresine sahip farklı
çalışmalar planlanabilir.
Anahtar Kelimeler: UbD, yaratıcı drama, yabancı dil öğretimi.
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BT209
ÇOCUK EDEBİYATI ÇEVİRİSİ IŞIĞINDA ROALD DAHL’IN İKİ ROMANI:
CHARLIE’NİN ÇİKOLATA FABRİKASI VE CHARLIE’NİN BÜYÜK CAM
ASANSÖRÜ’NÜN TOURY’NİN EŞDEĞERLİK KURAMINA GÖRE
KARŞILAŞTIRMASI
Yasemin ÖZTÜRK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi , Yüksek Lisans Öğrencisi
yozturk402@gmail.com
Doç. Dr. Güven MENGÜ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
gmengu@gmail.com
ÖZET
Çeviri çalışmaları son yıllarda farklı kültürlere olan merak ve ilginin sonucu oldukça
büyük gelişmeler kaydetmiştir. Birçok yazarın birçok şiiri, tiyatro oyunları ve romanları birden
fazla dile çevrilmektedir. Bu merakın ve çalışmaların bir sonucu olarak çeviri çalışmalarını
kolaylaştırmak adına birçok kuram ortaya atılmıştır. Özellikle son yıllarda bu kuramlar daha da
artmakta ve çeviribilim alanında büyük katkılar sağlamaktadır. Kuramlardan çıkan en önemli
ve ortak bir sonuç ise çevirilerin kelimesi kelimesine değil bir bütün çerçevesinde ele alınması
gerektiğidir.
Toury’nin Eşdeğerlik Kuramı çevirilerde kelimesi kelimesine değil anlam bütünlüğüne,
erek kültürün değerlerine, diline ve düşünce yapısına göre çeviriyi savunmaktadır. Bu kuram
sayesinde edebi çevirilerde oldukça büyük kolaylık sağlanmıştır. Aynı şekilde çocuk edebiyatı
ürünleri de bu kuram sayesinde kolaylıkla hedef dillere aktarılmıştır.
Bu çalışma eşdeğerlik kuramının çocuk edebiyatı çevirileri üzerinde nasıl bir
işleve sahip olduğunu ve çeviriler esnasında ne gibi katkılarda bulunduğunu açıklamaya
çalışmaktadır. Çalışma kapsamında ünlü yazar Roald Dahl’ın çocuk edebiyatı ürünlerinden
Charlie’nin Çikolata Fabrikası ve Charlie’nin Büyük Cam Asansörü adlı eserleri incelenmiştir.
Toury’nin Eşdeğerlik Kuramına göre kitaplardan örneklerle atasözleri, deyimler, ikilemeler ve
yansıma sözcükler ele alınmış ve Türkçe- İngilizce çevirileri olarak karşılaştırılmıştır.
Sonuç olarak çeviri esnasında değişikliğe uğrayan birçok atasözü, deyim, söz ve
söz öbekleri bulunmuş ve kurama göre cümle cümle yorumlanmıştır. Eşdeğerlik kuramının
sağladığı yararlar da cümle incelemeleri vasıtasıyla ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eşdeğerlik Kuramı, Çocuk Edebiyatı, Çeviri Kuramı, Roald Dahl
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BT211
KURUMSAL İLETİŞİM, DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE LİDERLİK İLİŞKİSİ
Dr., Albay Tayfun Türkoğlu
2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü / Kayseri
tayfun.turkoglu@hotmail.com

ÖZET
Bu çalışmada zaman içinde tanım, şekil, yöntem ve ağırlıkları değişen ve uygulama
modelleriyle birçok sahası bulunan liderlik hakkında (konunun merkezinden uzaklaşmadan)
liderliğin iletişim ile ilişkisi farklı bakış açılarından incelenecektir. Çalışmada geçmişten
bugüne liderlik uygulamaları ve iletişim yöntemlerinin değişimi üzerinde durulacaktır.
Geleneksel liderlik modelinin değişmesiyle birlikte, liderlerin önündeki en büyük engel
uzmanlık eksikliği değil, daha çok ilişki yönetimi yetersizliği olmaktadır. Yeni dünyada
konuşmak, iş yapmak; güven, stratejik bir varlık; ilişki ise başarının motoru olarak kabul
edilmektedir.
İşletmelerin ölçekleri hangi boyutta olursa olsun, dördüncü sanayi devrimi Endüstri
4.0’ın dünyada hızla yayıldığı ve insana olan gereksinimi azaltacağı iddia edilen bu dönemde,
her işin temelinin insan olduğu unutulmamalıdır. Tepe yönetimde karar alma sürecindeki
yöneticiden, tezgâhı başındaki operatöre kadar çalışma alanındaki hiyerarşik yapıda her insanın
mutlak bir değeri ve sistem içinde önemli bir katsayısı vardır. Çalışanlarını işletmelerinin
vizyon, misyon ve stratejisinin içine dahil edebilen yöneticiler, çalışanlarını
(iç
müşterilerini) işletmelerinin birer hissedarı haline getirmektedir.
Klasik Yönetim anlayışından Mükemmellik Modeline uzanan yolculukta liderler
çalışanlarına değer vererek ve onları kurumlarının önemli bir paydaşı olarak görerek kurumsal
bağlılıklarını arttırmakta ve kurum kültürünün yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Toplam Kalite
Yönetimi (TKY) uygulamaları işletmelerde sürekli gelişimi ve iyileşmeyi hedef aldığından;
küreselleşen dünyada kurumsal kimlik, kurumsal imaj, kurumsal itibar ve kurum kültürünü
çalışanlarının içselleşmiş desteği ile oluşturmak ve geliştirmek isteyen yöneticiler tarafından
öncelikli olarak tercih edilen yöntemlerdir. İnsana ve iletişime değer veren modern yöneticilerin
EFQM Mükemmellik Modeline ait dokuz kriter başlığı altında yapılan kurumsal iletişim
çalışmaları sonucunda; kurumsal bağlılığın arttığı, kurum kültürünün tüm çalışanlarda daha
hızlı yayıldığı, çalışanların kendisini kurumun önemli bir paydaşı olarak gördüğü, kurumun
imaj ve itibarının yükselmesi için daha çok gönüllü olarak çalıştıkları ve kurumun kalite başarı
puanının yükseldiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal İletişim, EFQM Mükemmellik Modeli, Liderlik, Değişim
Yönetimi
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BT212
“BANA ELLERİNİ VER” PROJESİNİN İNCELENMESİ
Cansu Koçak Bektaş
Avcılar Cumhuriyet İlkokulu
cansu1988.ck@gmail.com
ÖZET
Geçmişten günümüze kaynaştırma uygulamaları ile ilgili hızlı ve çarpıcı gelişmeler
ortaya çıksa da bu gelişmeler kaynaştırma uygulamalarının önündeki engeli tam olarak yok
etmemiştir. Bu araştırmada kaynaştırma öğrencilerini akranlarından soyutlamadan birlikte
yaşam kültürünü desteklemek için yürütülmüş bir proje olan ‘’ Bana Ellerini Ver ‘’ projesi
incelenmiştir. Bu proje kapsamında oyun temelli öğretim yöntemiyle özel gereksinime ihtiyaç
duyan öğrencilerle normal gelişim gösteren öğrenciler arasındaki algı ve tutumu olumlu yönde
değiştirmek; masal atölyesi çalışmaları ile özel gereksinimli öğrencilerin sosyal becerilerini
ortaya çıkarmak ve olumlu yönde davranış değişikliği oluşturabilmek amaçlanmıştır. Bu ana
amaç doğrultusunda şu alt amaçlara cevap aranmıştır: 1.“Uygulanan proje özel gereksinime
ihtiyaç duyan öğrencilerin okula yönelik algıları üzerinde anlamlı bir etki yapmış mıdır?”, 2.
“Uygulanan proje özel gereksinime ihtiyaç duymayan öğrencilerin özel gereksinim duyan
öğrencilere yönelik algıları üzerinde anlamlı bir etki yapmış mıdır? Bu araştırmanın çalışma
grubunu araştırmanın gerçekleştiği ilkokulun ikinci sınıfına devam eden 10 kaynaştırma
öğrencisi ve 110 özel gereksinimi olmayan öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada veriler
nicel ve nitel veri toplama araçları kullanılarak toplanmıştır. Araştırma deneysel yöntemlerle
yürütülmüş aynı zamanda öğrenci ve öğretmenlerle yapılan açık uçlu sorular içeren
görüşmelerle desteklenmiştir. Veriler toplanmadan önce araştırmaya katılan öğrencilerin
velileri ile toplantı yapılmış proje ile ilgili bilgiler verilmiş; proje sürecindeki oyun, atölye
çalışmaları ve anket uygulamaları ile ilgili izin alınmıştır. Araştırmanın deneysel uygulama
bölümüne geçilmeden önce öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucunda özel gereksinimli
öğrencilerin oyunlara katılmadıkları, diğer öğrenciler tarafından dışlandıkları, teneffüslerde
zorbalığa maruz kalabildikleri ve hırçın davranışlar gösterebildikleri belirlenmiştir. Daha sonra
özel gereksinimli 10 öğrenciye araştırmacı ve okul rehber öğretmeninin hazırladığı okul ve
arkadaşlarına yönelik algılarını belirlemeye yönelik sorular sorulmuştur. Öğrencilerin olumsuz
tutum cevaplarına yönelim gösterdikleri görülmüştür. Normal gelişim gösteren 110 öğrenciye
özel gereksinimli arkadaşlarına yönelik sosyal kabul düzeylerini görebilmek için araştırmacı ve
okul rehber öğretmeninin hazırladığı bir anket uygulanmış (ön test) sosyal kabul düzeylerindeki
düşüklük dikkat çekmiştir. Deneysel uygulama bölümünde Oyun Temelli Öğretim, Yaparak
Yaşayarak Öğrenme Metodu, Yaratıcı Drama Tekniği, Yaratıcı Okuma Tekniği kullanılmıştır.
Uygulamanın gerçekleştiği ilkokula öğrenci velilerinin desteği ile bir masal atölyesi
kurulmuştur. Özel gereksinimli öğrencilerle haftada 2 saat atölye çalışmaları yapılmıştır.
Normal gelişim gösteren öğrenciler ile özel gereksinimli öğrenciler haftada 1 saat bir araya
gelerek öğretmen eşliğinde bahçe ve salon oyunları oynamıştır. Sürecin ilerleyen bölümünde
projeye katılan normal gelişim gösteren öğrenciler afiş çalışması hazırlayarak tüm ikinci sınıf
öğrencilerine rehber öğretmenler eşliğinde özel gereksinimli öğrenciler ile ilgili sunum
yapmıştır. Süreç sonunda özel gereksinimli öğrencilere okul rehber öğretmeninin hazırladığı
okul ve arkadaşlarına yönelik algılarını belirlemeye yönelik sorular tekrar sorulmuştur. Bu sefer
olumlu tutum cevaplarına yönelimin büyük oranda arttığı görülmüştür. Normal gelişim
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gösteren öğrencilere başta uygulanan anket tekrarlandığında ise sosyal kabul düzeylerinde artış
olması dikkat çekmiştir. Öğretmenler yapılan son görüşmede iki grubun sosyal ilişkilerinin
geliştiğini, özel gereksinimli öğrencilerin oyun gruplarına dahil olmaya başladığını, ders içi ve
ders dışı faaliyetlerde aktif katılım gözlendiğini belirtmişlerdir. Özel gereksinime ihtiyaç duyan
öğrenciler ile diğer öğrencilerin yer aldığı bütünleştirici çalışmalar daha somut dönütler
oluşturmuştur. Ulaşılmış olan anlamlı sonuçlar neticesinde araştırmanın yapıldığı okulda tüm
sınıflarda uygulanılması kararlaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Özel gereksinimli öğrenciler, oyun temelli öğretim, kaynaştırma
eğitimi
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BT213
YABANCI UYRUKLU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM
DOYUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Prof. Dr. Ercan Yılmaz
Necmettin Erbakan Üniversitesi
ercanyilmaz70@gmail.com
Kheyransa Babirzade
Necmettin Erbakan Üniversitesi
kheyransa.babirzade@gmail.com

ÖZET
Öğrenciler yükseköğretim çağına geldiklerinde kendileri için yararlı olan, sevdikleri
eğitim bilimini seçerler ve hedeflerine ulaşmak için ya kendi ülkelerinin ya da yabancı bir
ülkenin üniversitelerine kayıt olup, yeni sosyal hayata ve kültüre hazırlanırlar. Farklı kültürel
kökenlerden eğitim almak için gelen öğrencilerin aynı devlet içerisinde yaşaması ve uyum
sağlaması, yabancı uyruklu öğrenciler gibi kavram ortaya çıkarmıştır. Yabancı uyruklu
öğrencilerin yaşamları, akademik, psikolojik, sosyal- kültürel sorunlarının araştırılması ve
çözüm yollarının bulunması günümüzde araştırma konusu olmuştur. Yapılan araştırmalar
incelendiğinde yabancı uyruklu öğrenciler üzerinde gerçekleştirilecek yaşam doyumları ile
ilgili çalışmalar alana katkı sağlayabileceği düşünüle bilinir. Alan yazında yabancı uyruklu
öğrencilerin yaşam doyumlarıyla yapılan araştırmalar yeterli olmadığı düşünüle bilinir.
Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumları ile ilişkili değişkenlerin belirlenmesi, toplumun
yükseköğrenim gören, profesyonel işlerde çalışacak bireyleri oluşturması açısından önemlidir.
Bu araştırmanın amacı, farklı bilimlerde öğrenim gören yabancı uyruklu üniversite
öğrencilerinin yaşam doyumu düzeylerini uyruk, cinsiyet, anne-baba eğitim düzeyi, gelir
düzeyi, öğrenim gördükleri alan değişkenlerine göre incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama
modeli uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubunu Türkiye’nin Büyükşehirlerinden
birisindeki üniversitelerde öğrenim görmekte olan basit-rastgele örneklemi yöntemiyle seçilen
322 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak, araştırmacı tarafından
hazırlanan kişisel bilgi formu ve yaşam doyumu ölçeği kullanılmıştır. Kişisel bilgi formu ve
yaşam doyumu ölçeğinden elde edilen verilerin istatistiki analizleri yapılmıştır. Araştırma
sonucuna göre, yabancı uyruklu öğrencilerin yaşam doyum puan ortalamaları uyrukları ve
cinsiyetlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşırken, anne – baba eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve
öğrenim gördükleri alan değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı uyruklu öğrenci, Yaşam doyumu, Demografik değişkenler
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BT215
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ BECERİLER
YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
Dr. Tuğba Kafadar
tugbakafadar@gmail.com
ÖZET
Araştırmada 2018 yılında yayınlanan sosyal bilgiler öğretim programında yer alan
kazanımların beceriler yönünden incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma
desenlerinden durum çalışmasına göre tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı
örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Araştırmada veriler ise doküman incelemesi
aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler ise içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlar şu şekildedir: 4. sınıf kazanımları incelendiği zaman;
zaman ve kronolojiyi algılama, empati kurma, kanıt kullanma, değişim ve sürekliliği algılama,
mekanı algılama, harita kullanma, konum analizi, tablo, grafik, diyagram çizme ve yorumlama,
karar verme, finansal okuryazarlık, sosyal katılım, araştırma, 5. sınıf kazanımlarında ise;
sosyal katılım, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, araştırma, harita okuryazarlığı, çevre
okuryazarlığı, gözlem, öz denetim, dijital okuryazarlık, işbirliği, yenilikçilik, girişimcilik,
yaratıcılık becerileri saptanmıştır. 6. sınıf kazanımlarında; eleştirel düşünme, zaman ve
kronolojiyi algılama, mekânı algılama, harita okuryazarlığı, yenilikçilik, araştırma,
girişimcilik, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, politik okuryazarlık, 7. sınıf
kazanımlarında ise; iletişim, medya okuryazarlığı, kanıt kullanma, problem çözme, tablo,
grafik, diyagram çizme ve yorumlama, zaman ve kronolojiyi algılama, araştırma, değişim ve
sürekliliği algılama becerileri tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları bütüncül bir yaklaşımla
değerlendirildiği zaman sosyal bilgiler öğretim programının tüm sınıf düzeyleri
kazanımlarında; zaman ve kronolojiyi algılama, empati kurma, kanıt kullanma, değişim ve
sürekliliği algılama, mekanı algılama, harita kullanma, konum analizi, tablo, grafik, diyagram
çizme ve yorumlama, karar verme, finansal okuryazarlık, sosyal katılım, araştırma, Türkçeyi
doğru, güzel ve etkili kullanma, çevre okuryazarlığı, gözlem, öz denetim, dijital okuryazarlık,
işbirliği, yenilikçilik, girişimcilik, yaratıcılık, eleştirel düşünme, politik okuryazarlık, iletişim,
medya okuryazarlığı, problem çözme becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
Araştırmada 2018 yılında yayınlanan sosyal bilgiler öğretim programı incelenmiştir. Yapılacak
olan başka bir çalışmada bir önceki sosyal bilgiler öğretim programı ile 2018 yılında yayınlanan
sosyal bilgiler öğretim programı beceriler yönünden incelenerek karşılaştırmalı olarak
araştırılabilir. Ayrıca yapılacak olan bir diğer çalışmada sosyal bilgiler ders kitapları da
beceriler yönünden incelenebilir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Öğretim Programı, Kazanım, Beceri
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BT216
SOSYAL BİLGİLERLE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ OLARAK ORTAOKUL
ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
Dr. Tuğba Kafadar
tugbakafadar@gmail.com
ÖZET
Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgilerle bütünleşik olarak eleştirel
düşünme eğilimleri belirlenmek amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmada
ortaokul öğrencilerine sosyal bilgiler kavramını eleştirel düşünme yöntemiyle eleştirerek
öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri incelenmek hedeflenmiştir. Araştırma nitel araştırma
tasarımlarından fenomenoloji (olgu bilim) desenine göre tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma
grubu ise amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemesine göre belirlenmiştir.
Araştırmanın katılımcıları sosyal bilgiler eğitiminin ortaokul düzeyinde eğitim verildiği 5, 6.
ve 7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma verileri görüşme yöntemi aracılığıyla elde
edilmiştir. Görüşme yapılırken yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır.
Araştırmadan elde edilen veriler ise içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma
sonuçlarına göre şu sonuçlar elde edilmiştir: Katılımcılar sosyal bilgilerin neden var olduğu
konusunda; bilgi edinmek, tarihimizi öğrenmek, gelecek hakkında bilgi verdiği, insanları sosyal
olarak geliştirdiği, insanlar arası ilişkileri artırdığı, çevreyi korumanın yollarını öğrettiği,
insanların uyum içinde yaşayabilmeleri, yaşadığımız dünyayı anlattığı, kültürümüzü,
haklarımızı ve sorumluluklarımızı öğrendiğimiz, hayatımızı kolaylaştırdığı için var olduğu
yönünde ifadelerine ulaşılmıştır. Sosyal bilgilerin niçin eğitimi verildiği konusunda ise
katılımcılar; sosyal hayatımızı kolaylaştırmak, hak ve sorumluklarımızı öğrenmek, tarihimizi,
kültürümüzü ve gelecek adına bilinçli kararlar alabilmek için eğitiminin verildiğini
belirtmişlerdir. Sosyal bilgilerin neden önemli olduğuna ilişkin ise çoğunlukla olarak; günlük
yaşamımızı kolaylaştırmak ve hayatımıza daha iyi uyum sağlamak, geçmişimizi öğrenmek ve
geleceğimizi planlamaya yardımcı olduğu için önemli olduğu yönünde ifadelerine ulaşılmıştır.
Katılımcılar sosyal bilgilerin kendilerine ne gibi katkılar sağladığı konusunda ise çoğunlukla;
günlük yaşamlarına daha iyi uyum sağladıkları, hayatlarını kolaylaştırdığı ve problemlerini
çözmede yardımcı olduğu doğrultusunda görüşlerine ulaşılmıştır. Araştırmada ortaokul
öğrencilerinin sosyal bilgilerle bütünleşik olarak eleştirel düşünme eğilimleri incelenmiştir.
Yapılacak olan başka çalışmalarda öğrencilerin farklı derslere yönelik eleştirel düşünme
eğilimleri araştırılabilir. Bu çalışma ortaokul öğrencileri ile yürütülmüştür yine başka
çalışmalarda farklı sınıf düzeylerinden öğrencilerin sosyal bilgilerle bütünleşik olarak eleştirel
düşünme eğilimleri incelenebilir.
Anahtar Kelimeler: Ortaokul Öğrencileri, Sosyal Bilgiler, Eleştirel Düşünme
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BT217
BANKA ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA: SİLİFKE ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet SAYGIN
Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu
msaygin@mersin.edu.tr
Kübra GÜVENÇ
kubraguvenc.kbgv@gmail.com
ÖZET
Örgütlerde çalışma hayatının kalitesi, araştırmacılar tarafından ilgiyle takip edilen
konuların başında gelmektedir. İş yaşam kalitesinin yüksek olduğu örgütlerde, daha nitelikli iş
koşullarının sağlanmasıyla birlikte, işgörenlerin fiziksel ve psikolojik refah düzeylerinin
yüksek olması beklenmektedir. Örgüt içindeki sosyal çevre, örgütsel verimlilik, çalışma
şartları, yönetim tarzı, işgörenin iş ve iş hayatı dışındaki tutum ve davranışları gibi iş yaşamının
olumlu ve olumsuz yönleri, iş yaşam kalitesine ve iş tatminine yön veren unsurlarındandır.
İşgörenlerin iş yaşamlarındaki beklentilerinin karşılanması ve memnuniyetleri iş tatmini olarak
tanımlanmaktadır. İş tatmininin yüksek olduğu örgütlerde verimliliğin ve amaçlara ulaşma
düzeyinin yüksek olduğu öngörülmektedir. Rekabet avantajı elde etmek isteyen örgütlerin iş
tatmin düzeyi yüksek işgörenler vasıtasıyla hizmet vermesi sürdürülebilirlik ve karlılık
düzeylerini olumlu yönde etkileyecektir. İş tatminsizliği ise örgütsel bir sorun olarak işgören
motivasyonunu etkilemekte ve işgören devir hızında artışa neden olmaktadır. Çalışma, Silifke
ilçesinde faaliyetlerini sürdüren banka çalışanlarının iş tatmin düzeylerini incelemeyi
amaçlamaktadır. Araştırma sürecinde Silifke ilçesindeki tüm banka şubelerine ulaşılmış ve veri
toplama izninin alınabildiği 10 banka şubesinde faaliyet gösteren 85 banka çalışanından
araştırma verisi elde edilmiştir. Araştırmada birebir görüşme yöntemi kullanılmış, bu kapsamda
20 değişkenden oluşan Minnesota İş Tatmin ölçeği kullanılarak çalışanların iş tatmin düzeyleri
incelenmiştir. Ayrıca, veri toplama formunda sosyo demografik verilere ek olarak açık uçlu
sorular kullanılarak katılımcıların iş tatmin düzeylerini belirlemeye yönelik sorular yöneltilmiş
ve nitel veri elde edilmiştir. Basit tesadüfi örneklem yönteminin tercih edildiği araştırma
sürecinde elde edilen veriler SPSS ve söylem çözümlemesine yönelik kelime işlemciler
aracılığıyla incelenmiştir. Araştırmanın, yerel düzeyde faaliyet gösteren banka çalışanlarının iş
tatmin düzeylerinin belirlenmesi yönünde literatüre katkı sunacağı öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, İş Yaşam Kalitesi, Banka Çalışanları
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BT218
GÜVENLİ ÜS OLARAK AİLE ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK
ÇALIŞMASI
Ahmet Selçuk Yılmaz
Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Doktora Öğrencisi
ahmetselcukyilmaz@yahoo.com
Prof. Dr. M. Engin Deniz
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve
Psikolojik Danışma
edeniz@yildiz.edu.tr

ÖZET
Dykas ve Cassidy (2009) tarafından geliştirilen Güvenli üs olarak Aile ölçeğinin
(GÜOA)’nin Anne Güvenli Üs (AGÜ) Formunun ve Baba Güvenli Üs (BGÜ) Formunu
Türkçeye uyarlanma çalışması yapılmıştır. Ölçeğin dil eşdeğerliğini test etmek için lise
İngilizce yabancı dil alanında öğrenim gören öğrencilere karşılıklı olarak (İngilizce-Türkçe;
Türkçe-İngilizce) çeviriler uygulanmış, İngilizce ve Türkçe formlardan elde edilen puanlar
arasında pozitif ve anlamlı korelasyonlar saptanmıştır. GÜOAÖ’nin nün faktör yapısını
belirlemek amacıyla uygulanan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonuçlarına göre
AGÜ ve BGÜ formları tek boyutlu bir yapı göstermektedir. AGÜF’nun her bir madde için
madde faktör yükleri. 50 ile. 74 arasında değişmekte iken BGÜF’nun her bir madde için madde
faktör yükleri. 74 ile. 85 arasında değişmektedir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizinde ölçeğin
orijinal formla uyumlu olduğu görülmüştür. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı
AGÜ için. 92, BGÜ için ise. 95.5 olup test-tekrar test yöntemi ile ölçeklerden elde edilen
güvenilirlik katsayıları AGÜ için r=. 76, BGÜ için r=.72 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre
ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Güvenli üs olarak Aile, Anne Güvenli Üs, Baba Güvenli Üs
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BT220
ÖĞRETMENLERİN REHBER ÖĞRETMEN KAVRAMINA YÖNELİK BİLİŞSEL
YAPILARININ BELİRLENMESİ
Gizem YURDAKUL
Çözüm Koleji
gizemyurdakull@hotmail.com
Erdem TAVUKÇUOĞLU
Millî Eğitim Bakanlığı
erdemt08@hacettepe.edu.tr

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin, okullardaki rehberlik hizmetlerinin yürütücüsü
olan ‘rehber öğretmen’ kavramı ile ilgili bilişsel yapılarını belirlemektir. Bilişsel yapılar,
bireylerin zihinlerindeki kavramlar arası ilişkileri ortaya koyan yapılardır. Araştırmanın
katılımcılarını, Balıkesir ilinde bulunan bir özel okul bünyesinde anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve
lise kademelerinde görev alan ve gönüllülük esasına göre seçilen öğretmenler oluşturacaktır.
Öğretmenlerin kavramlara yönelik zihinlerinde oluşturdukları yapıları belirlemek amacıyla,
rehber öğretmen anahtar kavramından oluşan ve araştırmacılar tarafından geliştirilen bir kelime
ilişkilendirme testi kullanılacaktır. İlk olarak 1880 yılında Galton tarafından geliştirilmiş olan
kelime ilişkilendirme testi bireylerin bilişsel yapılarını ortaya çıkartmak amacıyla kullanılan bir
araçtır. İki kısımdan oluşan bu testin ilk aşamasında katılımcılardan, araştırmacılar tarafından
belirlenen anahtar kavram ile ilgili kelimeler yazmaları istenecektir ve bu aşamanın
tamamlanması için katılımcılara araştırmacı kontrolünde 40 saniye süre verilecektir. İkinci
kısımda ise bu anahtar kavram ile ilgili cümle yazmaları istenecektir ve 20 saniye süre
tanınacaktır. Uygulama sonucunda elde edilecek veriler içerik analizi yöntemiyle analiz
edilecektir. Çalışma sonucunda kelime ilişkilendirme testi ile elde edilen veriler kelime sayısı
ve anlamlarına göre gruplandırılacak, anlamsal yakınlığı bulunan kelimeler bir araya
getirilerek kategoriler oluşturulacaktır. Sonuç olarak birlikte çalışmanın önemli olduğu
rehberlik hizmetlerinde bu çalışmanın sağlayacağı veriler alanyazına önemli bir katkı
sağlayacaktır ve bu sayede öğretmenlerin rehber öğretmen kavramına yönelik bilişsel yapıları
belirlenmiş olacaktır. Aynı zamanda kelime ilişkilendirme testinin bilişsel yapıların
belirlenmesinde etkili bir yöntem olup olmadığı da ortaya konacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bilişsel Yapı, Rehber Öğretmen, Kelime İlişkilendirme Testi
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BT222
AŞKIN KALBE İNMESİNE DAİR BİR İNCELEME: FERRUH U HÜMÂ HİKÂYESİ
Necmiye Özbek Arslan
Yozgat Bozok Üniversitesi
ozbeknecmiye@hotmail.com

ÖZET
Eskilerin ifrat-ı muhabbet olarak adlandırdıkları aşk, âlemin yaradılış nedenidir.
Sevginin en yüce mertebesidir ve klasik edebiyatımızda en çok işlenen konular arasındadır.
Aşk, birisi hakikî birisi mecazi olmak üzere iki şekilde ele alınmıştır. Mecazi aşk, iki insanın
birbirine duyduğu aşırı sevgiden oluşur; âşık olan kişide haddinden fazladır, âşık sevdiği için
canını, malını feda eder, kendinden vaz geçer. Mâşukta ise yok denecek kadar azdır âşıka yüz
vermez. Bu nedenle de klasik edebiyatta aşk genellikle vuslatla sona ermez. Hakiki aşkta ise
sevgilinin sureti de şekli de yoktur. Ancak benlikten tamamen sıyrılıp nefisten arındığında
varılacak Mutlak Güzel’in aşkıdır. İnsan, varlık âleminden soyutlanarak hakiki aşka erebilir.
Aşka ulaşmanın da âşık olmanın da pek çok yolu vardır. Kimisi rüyasında âşık olur,
kimisi bir tasviri görüp âşık olur, kimisi başkasından dinler görmeden âşık olur. Aşkın âşıka
tesiri olduğu gibi maşuka da, cana da tesiri vardır. Bu süreç içinde âşık hicrandan vuslata,
ıstıraptan sürura, fedakârlıktan vefasızlığa, kıskançlıktan bağlılığa pek çok hal yaşar.
Çalışmanın temelini oluşturan Ferruh ile Hümâ arasındaki aşkta da bu âşık olma yollarının
fazlalığı ve aşkın işleniş şekli dikkat çekicidir. Ferruh’un bir değil pek çok rakibi vardır. Her
bir rakibin de tek isteği Hümâ’ya kavuşmaktır. Eser, 16. yy.ın sonları ile 17. yy.ın başlarında
yaşamış olan Şerîf Mehmet tarafından yazılmış bir aşk hikâyesidir. Bu çalışmada Ferruh ile
Hümâ arasındaki yaşanan aşkın dışında rakiplerin âşık olma şekilleri, yaşadıkları aşk halleri ve
bu âşıklık yolunda geçirdikleri değişimler üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ferruh ile Hüma, Şerîf Mehmet, aşk, âşık, mecazi aşk
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BT223
MANEVİ KARAKTERLER ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Halil Ekşi
Marmara Üniversitesi
h.eksi70@gmail.com
Çağla Çelimli
Maltepe Üniversitesi
caglacelimli@maltepe.edu.tr
Erdem Sevim
Marmara Üniversitesi
erdemsvm@hotmail.com
ÖZET
Bireylerin kişilik gelişimlerinin ayrılmaz parçası olan maneviyatın rolünün önemi, 21.
yüzyıldan itibaren psikoloji alanında girerek artmaktadır. Son yıllarda din ve maneviyatla ilgili
yapılan araştırmalarda din ve manevi uygulamaların fiziksel ve zihinsel sağlıkla ilişkili olduğu
bulunmaktadır.
Genel anlamda maneviyat, aşkın bir boyutun farkındalığı ile ortaya çıkan ve benliğe,
ötekilere, doğaya, hayata ve kişinin nihai olduğunu düşündüğü şeylere ilişkin, belirli değerlerle
nitelendirilen varoluş ve tecrübe ediş tarzıdır. Bu makalenin amacı olarak maneviyatı kutsal
olanla yakınlık veya kutsal ile olan iletişim olarak tanımlarız. Kutsal, kişinin maneviyatının
nesnesini veya nesnelerini ifade eder ve birey tarafından algılanan ilahi bir varlık, ilahi nesne,
nihai gerçeklik veya nihai gerçekliği” de içerebilmektedir.
Bu makale, birbiriyle ilişkili birkaç maneviyat modelini genişletmektedir. Bu modeller,
ruhsal deneyimlerin insan ilişkilerini düzenleyen bilişsel sistemlere (örneğin, bağlanma)
dayandığını varsaymaktadır. Modele göre maneviyatın Tanrı/kişisel inanç, doğa, insanlık,
aşkın/yüce alan olmak üzere dört kaynağı bulunmaktadır. Dindarlık genellikle Tanrı ile yakınlık
duygusu ya da kişisel bir tanrı içeren, Tanrıya ya da kişisel inanca ilişkin maneviyat bağlamında
gerçekleşmektedir. Örneğin, bir Müslüman dua ederken Allah ile canlı bir bağlantıda
hissettiğini söylemesi mümkündür. Doğa maneviyatında doğa yürüyüşü, gün batımını
gözlemlemek, okyanusta yüzmek, bahçecilik, yıldızlara bakmak veya hayvanlarla güçlü bir bağ
hissetmek gibi çeşitli uygulamalarla düzenli olarak doğaya yakınlık duygusu geliştirilebilir.
İnsan maneviyatında, sosyal adalet eylemlerine katılarak (örneğin, fakirlerin ihtiyaçlarını
dikkate alarak), bir yardım mesleğinde çalışarak, bir bebeğin doğumunu ziyaret ederek veya bir
topluluğa yatırım yaparak zaman geçirerek insanlık ile birlik duygusu geliştirilebilir. Aşkın
maneviyatta kişi, genellikle küçüklük duygularıyla sonuçlanan fiziksel evrenden farklı bir şey
ile bir birlik duygusu geliştirir.
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Bu çalışmada “Trait Sources of Spirituality Scale: Assessing Trait Spirituality More
Inclusively” Maneviyata İlişkin Karakterler Ölçeği’nin Türkiye Popülasyonunda geçerlik ve
güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmaktadır.
Çalışma grubunu Marmara Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi’nin çeşitli
bölümlerinde öğrenim gören 380 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin
yaş ortalaması 21.3 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca test tekrar test çalışması 2 hafta ara ile 60
öğrenciye uygulanmıştır. Bunun yanında ileri düzeyde İngilizce bilen 40 kişiye de önce ölçeğin
Türkçe formu 2 hafta aralıkla İngilizce formu uygulanarak dilsel eş değerlik çalışması
yapılmıştır.
Maneviyata ilişkin karakterler ölçeği Westbrook ve ark., (2018) tarafından
geliştirilmiştir ve dini bir geleneğin içinde ve dışında kutsal olana yakınlık deneyimlerini
ölçmektedir. Ölçek, Tanrı, doğa, insan ve aşkınlık olmak üzere 4 boyuttan meydana
gelmektedir ve her boyuta ilişkin 6 madde olmak üzere toplam 24 maddeden oluşmaktadır.
Ölçeğin puanlaması 5’li likert tipi derecelendirilmesiyle hazırlanmıştır. Buna göre, araştırmaya
katılan kişilerin tamamen katılıyorum, katılıyorum, ne katılıyorum ne de katılmıyorum,
katılmıyorum ve tamamen katılmıyorum ifadeleri bulunmaktadır.
Araştırmaya başlamadan önce ölçeği geliştiren kişilerden Don E. Davis’ten mail yolu
ile iletişim kurulmuş ve gereken izinler alınmıştır. Sonrasında ileri düzeyle İngilizce bilen 10
öğretim görevlisi ile İngilizceden Türkçe’ye çeviri işlemlerine başlanmıştır. Sonrasında
araştırmacılar tarafından maddelere son hali verilmiş ve ölçek uygulamaya hazır hale
getirilmiştir. Son aşamada oluşturulan formun maddelerinin Türk dil yapısına uygunluğu 2
uzman tarafından da incelenerek, forma son hali verilmiştir. Veri analiz süreci devam
etmektedir.
Anahtar Kelimler: Manevi Danışmanlık, Kutsal, Aşkın
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BT224
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE TRAVMATİK YAŞANTI SIKLIĞININ
DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÖN ÇALIŞMA
Aslı Yayak
Dr. Öğretim Üyesi, Bursa Teknik Üniversitesi
asli.yayak@btu.edu.tr
Aslı Yeşil
Dr. Öğretim Üyesi, Bursa Teknik Üniversitesi
asli.yesil@btu.edu.tr
Abdullah Işıklar
Prof. Dr., Bursa Teknik Üniversitesi
Abdullah.isiklar@btu.edu.tr
ÖZET
Giriş:
Travmatik yaşantılar ani ve beklenmedik olmaları nedeniyle insanların korku, dehşet ve
çaresizlik yaşamalarına neden olurlar. Her travmatik yaşantı kişide ruhsal travma gelişimine
neden olmaz. Fakat her travmatik olayın doğrudan sonucu kaygıdır. Savaş, zorunlu göç, cinsel
saldırı, kronik ölümcül hastalık teşhisi almak, ciddi kaza geçirmek ya da ciddi bir yaralanma,
aile bireylerinden birinin ölümü, çocukluk çağında ebeveyn/bakıcı ya da başka birinden şiddet
görme, ölüm tehdidine maruz kalma, aile ya da yakın çevre içinde duygusal açıdan utandırılma
travmatik yaşam olaylarına örnek gösterilebilir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinde
travmatik yaşantı sıklığının tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem:
Üniversite öğrencilerinde travmatik yaşantının tespiti için araştırmacılar
tarafından hazırlanan Öğrenci Bilgi Formu kullanılmıştır. Formda demografik bilgilerin yanı
sıra son bir yıl içinde yaşamda önemli değişiklikler, riskli davranışlar, yaşam boyu travmatik
yaşantı öyküleri yer almaktadır. Öğrenci Bilgi formu, şubat-nisan 2019 tarihleri arasından
Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden okuyan 113 öğrenciye
uygulanmıştır.
Bulgular
Öğrencilerin yaşları ortalaması 19.70±1.81 bulunmuştur. Yaş aralığı 17-26 arasında
değişmektedir. Öğrencilerin %77’si (n=87) kadın, %23’ü (n=26) erkektir. Öğrencilerin %12.4
(n=14) herhangi bir işte çalışırken; %82.3 (n=93) herhangi bir işte çalışmamaktadır.
Öğrencilerin %15.9’unun (n=18) herhangi bir sağlık problemi varken; %84.1’inin (n= 95)
herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır. Öğrencilerin %3.5 (n=4) başı yasalarla derde
irerken; %96.5 (n=109) yasalarla herhangi bir sorun yaşamamıştır. Öğrencilerin %36’sı (n=40)
sigara kullanırken; %23’ünün (n= 26) alkol kullandığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin son bir yıl
içinde %48.2’sinin (n=53) hayatında önemli bir değişiklik olurken; %34.7’si (n=33) sevdiği
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birini kaybettiğini; %15.2’si (n=14) boşanma ya da ayrılık yaşadığını; %17.7 (n=20) maddi
kayıp yaşadığını belirtmiştir. Travmatik öykü değerlendirildiğinde öğrencilerin %15.3’ü (n=
17) hayatını tehdit eden bir hastalık ya da yaralanma geçirirken; %12.4’ü (n=149 ciddi bir kaza
ya da yaralanma geçirdiğini; %26.5’i (n=30) fiziksel şiddete ya da silahlı şiddete uğradığını
beyan etmiştir. Aileden sevdiği birini kaybedenlerin oranı %10.6 (n=12) bulunurken;
çocukluğunda ya da gençliğinde ebeveyni, bakıcısı ya da başka birisinin sürekli tokadına
dövülmesine ya da başka bir biçimde saldırısına maruz kaldığını belirtmiştir.
Tartışma ve Öneriler
Travmatik yaşantılar aniden, beklenmedik anda ortaya çıkarlar ve kişide uç noktada
çaresizlik yaşatırlar. Bireyin varoluşuna yönelik tehdit içeren olaylardır. Travmatik yaşantının
etkisiyle ortaya çıkan travmatik stres belirtileri, bireylerin işlevselliğini etkileyebilir. Ayrıca,
bireyler travmatik stres belirtileriyle baş edebilmek için riskli davranışlara yönelebilir. Bu
nedenle travmatik yaşantıların sıklığının tespit edilmesi ve koruyucu hizmet kapsamında
psikolojik eğitimlerin düzenlemesi önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Travmatik Yaşantı, Riskli Davranışlar, Ruhsal Travma.

TURKCESS 2019

198

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

BT225
İLETİŞİM BECERİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME YAKLAŞIMLARINA ETKİSİ
Ercan YILMAZ
Prof. Dr, Necmettin Erbakan Üniversitesi
eyilmaz@konya.edu.tr
Gulnar JAFAROVA
Öğrenci, Necmettin Erbakan Üniversitesi
gulnar.ceferova94@gmail.com
ÖZET
Geçmişten bugüne kadar, yaşamın her alanında insanlar karşılıklı bilgi etkileşimi,
birbirlerini anlama, yardımlaşma, işbirliği yapma süreçlerini gerçekleştirmek için iletişime
gereksinim duymuşlar. Rubinştayn iletişimi insanların bir birini anlama, Vygotsky ise fikir ve
düşüncelerini başkalarına aktarma süreci olarak görmüşler ( akt. Seyidov, 2007, s.98). İletişim
aracılığıyla insanlar çevre hakkında bilgi edinmekle birçok beceri ve alışkanlıklar kazanırlar ki,
bu da onların yaşamını kolaylaştırır. Bu açıdan da bireylerin iletişim becerilerine sahip
olmasının onların hayatında önemli etkiye sahip olduğu söylenebilir. İletişim becerileri,
konuşma başlatma, sosyal etkileşimleri sürdürme, düşünce ve duygularını başkalarına ifade
etme ve başkalarının duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde anlama becerilerini içerir (Bedell
ve Lennox, 1997, s.42).
Modern çağda gerçekleşen sürekli değişim ve gelişim süreçlerinden kaynaklanarak
bireyler sürekli çeşitli sorunlarla, problemlerle karşılaşmaktadırlar. Korkut (2002) problem
çözmeyi bir sorunu çözmek için önceki yaşantılarla öğrenilen kuralların basit şekilde
uygulanmasının ötesine geçerek yeni çözüm yolları üretebilme süreci olarak ifade etmiştir.
Çoğu kez problemlerin çözümlenmesinde bireyler diğer insanlarla işbirliğine, onların
yardımına gereksinim duyarlar ki, bu da onların iletişim becerisine sahip olmasını önemli kılar.
Bu önemi göz önünde bulundurarak üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerinin problem
çözme becerilerine etkisinin ve bu becerilere sahip olma düzeylerinin belirlenmesinin onların
bu becerileri kazanmalarında gereken tedbirlerin alınması açısından faydalı olabileceği
söylenebilir.
Bu çalışmanın amacı iletişim becerilerinin problem çözme becerilerine etkisini
araştırmaktır. Araştırma mevcut durumun ortaya konulmasını sağlayan tarama modellerinden,
ilişkisel tarama modeli uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bağımsız değişkeni
iletişim becerileri, bağımlı değişkeni ise problem çözme yaklaşımlarıdır. Araştırmanın çalışma
grubunu Konya ilinde üniversitelerde 2018-2019 öğretim yılında eğitim gören 290 üniversite
öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla üniversite öğrencilerinin
iletişim becerilerini ölçmek için Owen ve Bugay (2014) tarafından geliştirilen İletişim
Becerileri Ölçeği (İBÖ), problem çözme becerilerini ölçmek için ise Heppner ve Peterson
(1982) tarafından geliştirilen, Türkçeye uyarlanması Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından
yapılmış olan Problem Çözme Envanteri (PÇE) kullanılmıştır.
Araştırma toplanan veriler normal dağılım gösterdiğinden parametrik testler
kullanılmıştır. Değişkenler arasında ilişkiyi test etmek için korelasyon, bağımsız değişkenlerin
bağımlı değişkenleri yorda düzeylerini test etmek için ise regrasyon analizi yapılmıştır.
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Araştırma sonuçlarına göre, üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerinin İletişim
İlkeleri ve Temel Beceriler (İİTB), Kendini İfade Etme (KİE), Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan
İletişim (EDSOİ), İletişim Kurmaya İsteklilik (İKİ) alt boyut puanlarıyla Problem Çözme
Envanterinin ‘Aceleci yaklaşım’, ‘Düşünen yaklaşım’, ‘Kaçıngan yaklaşım’, ‘Değerlendirici
yaklaşım’, ‘Kendine güvenli yaklaşım’ ve ‘Planlı yaklaşım’ alt boyut puanları arasında negatif
yönlü anlamlı bir ilişki vardır. Üniversite öğrencilerinin İletişim becerileri problem çözme
becerisinin ‘aceleci yaklaşım’ alt boyutundaki değişkenliği anlamlı bir şekilde
açıklamamaktadır. Üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerinin ‘düşünen yaklaşım’
alt boyutundaki değişkenliğinin %27.1’ni onların iletişim becerileri yordamaktadır. Üniversite
öğrencilerinin problem çözme becerilerinin ‘Kaçıngan yaklaşım’ alt boyutundaki
değişkenliğinin %7.2’ni iletişim becerileri açıklamaktadır. Üniversite öğrencilerinin problem
çözme becerilerinin ‘Değerlendirici yaklaşım’ alt boyutundaki değişkenliğinin %22.2’ni
iletişim becerileri etkilemektedir. Üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerinin
‘Kendine güvenli yaklaşım’ alt boyutundaki değişkenliğinin %19.5’ni iletişim becerileri
açıklamaktadır. Üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerinin ‘Planlı yaklaşım’ alt
boyutundaki değişkenliğinin %22.3’nü iletişim becerileri açıklamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İletişim becerisi, Problem çözme becerisi, Üniversite öğrencileri.
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BT226
EBEVEYNLERİN SOSYAL MEDYADA YER ALAN ÇOCUKLA İLGİLİ
PAYLAŞIMLARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Emine Ela Kök
Akdeniz Üniversitesi
elakok@akdeniz.edu.tr
Fatma Ünal
Akdeniz Üniversitesi
funal@akdeniz.edu.tr
ÖZET
Geçmişten günümüze iletişim araçları hızlı bir şekilde değişim göstermiştir. İletişim
araçlarındaki bu değişim, içinde bulunduğumuz bu çağda internet araçlarının daha yoğun
kullanılması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu internete dayalı iletişim araçlarından birisi de
sosyal medyadır. Sosyal medya, kullanıcılar için tek bir uygulamayı ifade edebileceği gibi,
kullanıcının iletişimi barındıran daha fazla uygulama kullanması durumunda birden çok
uygulamayı içerebilir. Bu uygulamalar, bireylerin düşüncelerini ifade edebildikleri, çeşitli
paylaşımlar yapabildikleri ya da diğer kullanıcılarla etkileşim içerisinde olabildikleri sanal bir
medya niteliğindedir. Bireylerin akıllı telefon kullanımlarının artmasıyla birlikte tüm bu sosyal
medya uygulamaları bireyler için bir dokunuş kadar uzağa gelmiştir. Kolayca erişilebilen bu
uygulamalar anne ve babaların da çocuklarıyla ilgili paylaşım yapma sıklığını artırmıştır. Bu
çalışma anne ve babaların çocukları ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlara
yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yapılan bu çalışma nitel araştırma
desenlerinden olgu bilim deseninde bir çalışmadır. Çalışma 0-8 yaş aralığında çocuk sahibi olan
28 anne, 14 baba olmak üzere toplam 42 ebeveyn ile yürütülmüştür. Çalışmaya katılan
ebeveynlerin çocuk sayılarına bakıldığında 26 ebeveynin bir, 16 ebeveynin ise iki çocuk sahibi
olduğu görülmektedir. Çalışmaya katılan ebeveynlerin eğitim durumları ortaokul, lise, ön
lisans, lisans ve lisansüstü şeklinde değişmektedir. Çalışmanın verilerini toplamak için
araştırmacılar tarafından görüşme formu hazırlanmıştır. Hazırlanan görüşme formundaki
sorular uzmanlar tarafından değerlendirilmiş ve soruların işlevselliğinin test edilmesi açısından
ebeveynlerle pilot çalışma yapılmıştır. Pilot çalışmanın ardından görüşme formuna son şekli
verilerek veri toplama süreci gerçekleştirilmiştir. Ebeveynlerden elde edilen verilere göre
çalışmaya katılan tüm ebeveynlerin en az bir sosyal medya uygulaması kullandığı
belirlenmiştir. Bununla birlikte ebeveynlerin 15’inin çocukları ile ilgili sosyal medya
uygulamalarında paylaşımlara ver vermediği, 27’sinin ise çocukları ile ilgili sosyal medya
uygulamalarında paylaşımlara ver verdiği görülmüştür. Ancak ebeveynlerden 19’unun sosyal
medya uygulamalarında çocuklara yönelik paylaşımların yapılmaması gerektiğini ifade ettiği,
1’inin çocuk bir yaşından küçükse çocuğa ilişkin paylaşım yapılmaması gerektiğini
vurguladığı, 20’sinin sosyal medya uygulamalarında çocuklara yönelik paylaşımların yapılması
gerektiğini belirttiği ve 2’sinin ise konu ile ilgili fikrinin olmadığı belirlenmiştir. Bu bağlamda
ailelere internet okuryazarlığı bilinci aşılanması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, anne, baba, paylaşım, erken çocukluk dönemi
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BT227
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ
İLE DİNLEME VE DİKKAT BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
Dr. Gülçin Güven
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü
gulcinm@marmara.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Elif Yılmaz
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü
elifyilmaz@kmu.edu.tr

ÖZET
Araştırma kapsamında okul öncesi eğitim alan 60-72 aylık çocukların bilimsel süreç
becerileri ile dinleme ve dikkat becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu
genel amaca ek olarak okul öncesi dönemdeki çocukların bilimsel süreç, dinleme ve dikkat
becerilerinin cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzey değişkenleri açısından da incelenmesi
amaçlanmıştır.
İlişkisel tarama modelinde tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim
öğretim yılında İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde tesadüfi olarak
belirlenen üç bağımsız anaokulu ve dört ilköğretime bağlı anasınıfına devam eden, araştırmaya
katılmayı kabul eden 60-72 aylık 85’i kız, 71’i erkek toplam 156 çocuktan oluşmaktadır.
Araştırmada dört veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen
demografik bilgi formu ile çalışma grubundaki çocukların cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey
algısı, anne-baba öğrenim durumu, kardeş sayısı ve okul öncesi eğitim kurumuna devam
süresine ilişkin bilgiler ebeveynler aracılığıyla elde edilmiştir. İkinci bir ölçme aracı 60-72
Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği, Özkan ve Önder (2016)
tarafından geliştirilmiştir. 31 maddeden oluşan ölçek 1. tahmin-çıkarım-bilimsel iletişim,
2.ölçme, 3.sınıflama ve 4.gözlem olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. Dinleme Testi,
Sneddon ve Kent (1996) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Ergin (2003) tarafından
yapılmıştır. Dinleme Testi bir harita üzerinde belirtilen konumlara sözel yönergelere uygun
rota çizmesini beklemektedir. Testte her rota için 1 puan ve toplam 9 puan alınabilmektedir.
Çocukların dikkat becerilerini test etmek amacıyla Raatz ve Möhling (1971) tarafından
geliştirilen 5 Yaşındaki Çocuklar İçin Konsantrasyon Testi (FTF-K: Frankfurter Tests Für
Fünfjahrige-Konzentration) kullanılmıştır. Testte 90 saniyede elma ve armut resimlerinin
bulunduğu formdan armut resimlerini işaretlemeleri istenmektedir. Verilerin analizinde
istatistik paket programı kullanılmış ve yapılan Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda normal
dağılım göstermediği saptandığından, verilerin değerlendirmesinde Spearman korelasyon
analizi, cinsiyet değişkeni için Mann Whitney U testi ve sosyo-ekonomik düzey değişkeni için
Kruskal-Wallis H Testi yapılmıştır.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde 5 Yaşındaki Çocuklar İçin
Konsantrasyon Testi (FTF-K) ile 60-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Bilimsel Süreç
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Becerileri Ölçeği’nin “Ölçme” (r=,244), “Sınıflama” (r= ,287), “Gözlem” (r= ,408) alt boyutları
ve toplam puan ortalamaları (r= ,280) arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır
(p<.05). Buna ek olarak Dinleme Testi puan ortalamaları ile 60-72 Aylık Çocuklar İçin Okul
Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği’nin “Tahmin-çıkarım-bilimsel iletişim” (r=,269),
“Ölçme” (r=,493), “Sınıflama” (r= ,518), “Gözlem” (r= ,403) alt boyutları ve toplam puan
ortalamaları (r= ,547) arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (p<.05).
Okul öncesi dönemdeki çocukların bilimsel süreç, dinleme ve dikkat becerilerinin
cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzey değişkenleri açısından incelendiğinde, bilimsel süreç ve
dinleme becerilerinin çocukların cinsiyetine göre anlamlı farklılık göstermediği saptanmıştır.
Ancak dikkat beceri puan ortalamalarının cinsiyete göre farklılık gösterdiği ve bu farklılığın
kız çocuklar lehine olduğu bulunmuştur. Çocukların bilimsel süreç becerileri tüm alt boyut ve
toplam puanlarının, dinleme ve dikkat becerilerinin sosyo-ekonomik düzey değişkenlerine
anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. Yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda bilimsel süreç
becerileri, dinleme ve dikkat becerilerinin üst sosyo-ekonomik düzeydeki çocuklar lehine
anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, Bilimsel süreç becerileri, Dinleme, Dikkat
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BT228
YAŞAM TEMELLİ ÖĞRENME MODELİNE DAYALI ETKİNLİKLERİN
ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE KARŞI MOTİVASYONLARINA ETKİSİ
Seray AHMETOĞLU
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Yüksek Lisans Programı
seray.gurdagli@gmail.com
Doç. Dr. Menekşe Seden TAPAN BROUTİN
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
tapan@uludag.edu.tr
Prof. Dr. Rıdvan EZENTAŞ
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
rezentas@uludag.edu.tr
ÖZET
Motivasyon öğrenme süreci için önemli bir güçtür, öğrencilerin çoğunlukla
zorlandıkları matematik dersi için üzerinde durulması gereken güdüleyici bir faktördür. Yaşam
temelli öğrenme yaklaşımı öğrencilere bilimsel kavramları günlük yaşamdan seçilen olaylar
ışığında sunar. Bu yaklaşımın hedefi öğrencilerin gerçek hayat durumları ile matematik
arasındaki ilişkinin farkına varmalarını sağlayarak, öğrenme isteğini ve motivasyonlarını
arttırmaktır. Bu çalışmanın amacı, matematik dersinde kullanılan yaşam temelli öğrenme
modeline dayalı etkinliklerin öğrencilerin matematik dersine karşı motivasyonlarına etkisini
incelemektir. Çalışmanın amacı doğrultusunda altıncı sınıf matematik dersi “alan ölçme
ünitesinin arazi ölçme birimleri konusu”nda yaşam temelli öğrenme modeline göre bir öğretim
planı hazırlanmıştır. Hazırlanan öğretim planı doğrultusunda 4 ders saatlik bir uygulama
yapılmıştır. Bu çalışmanın katılımcılarını, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Bursa’daki bir
devlet okulunda öğrenim gören 13’ ü kız 13’ ü erkek olmak üzere 26 ortaokul altıncı sınıf
öğrencisi oluşturmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği araştırmada durum
çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri, yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile
toplanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
Uygulama öncesinde öğrencilerin matematik dersine ilişkin görüşleri, uygulama sonunda ise
yine hem matematik dersine hem de uygulanan ders ve etkinliklere ilişkin görüşleri alınmıştır.
Görüşler içerik analizine tabi tutularak, yaşam temelli öğrenme sürecinin sonunda öğrencilerin
motivasyonunun ne yönde etkilendiği ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda
yaşam temelli öğrenmeye göre hazırlanan, gerçek yaşamla ilişki kurularak yapılan etkinliklerin
matematik kavramlarını daha açık, anlaşılır, ilgi çekici ve somut hale getirdiği görülmüştür.
Ayrıca bu etkinliklerin öğrencilerin motivasyonunu olumlu yönde etkilediği ve derse katılım
ve ilgiyi arttırdığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımı, Motivasyon, Öğretim Planı
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BT229
KARŞI CİNSLE İLİŞKİDE SOSYAL YETKİNLİK BEKLENTİSİ VE ALEKSİTİMİ
Aylin Tunalı
Kocaeli Üniversitesi
tunaliiaylin@gmail.com
Ezgi Biter
Kocaeli Üniversitesi
biter.ezgi@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah TURA
Kocaeli Üniversitesi
gulsah.tura@kocaeli.edu.tr

ÖZET
Genç yetişkinlik döneminde sosyal ilişkilerin yanı sıra karşı cinsle kurulan
ilişkiler de bireylerin yaşamında önemli bir yere sahiptir. Evlilik ve aile yaşamına hazırlık
olarak görülen bu dönemde genç yetişkin bireyden, karşı cinsle olgun ilişkiler kurması
beklenmektedir (Yeşilyaprak, 2002). Karşı cinsle sağlıklı bir ilişki başlatabilmek ve bunu
sürdürebilmek, sağlıklı eş seçimine de önayak olabilecektir. Kişilerarası ilişkilerde bireysel
beceriye bağlı olarak gösterilen performans hakkında bireyin kendilik beklentisi olarak
tanımlanan sosyal yetkinlik beklentisi (Ünlü, 2004) aile, akranlar ve karşı cinsle kuracağı
ilişkilerde belirleyici özelliğe sahiptir. Kendilerini sosyal yönden yetkin gören bireyler, karşı
cinsle kuracakları ilişkilerde daha sağlıklı ve istikrarlı adımlar atabileceklerdir (Bilgin, 1996).
Karşı cinsle kurulacak ilişkide duygularını ifade edebilme ilişkiyi
başlatabilmede önemli bir faktördür. Sağlıklı bir ilişkiyi başlatabilme ve sürdürebilmede ve
hatta sağlıklı bir şekilde o ilişkiyi sonlandırabilmede duygularının farkında olmak ve bunu karşı
tarafa ifade edebilmek oldukça önemlidir. İlk kez Sifneos (1972) tarafından ortaya konan
aleksitimi kavramını, Dereboy (1990) “duygular için söz yokluğu” şeklinde Türkçe’ye
çevirmiştir. Aleksitiminin kapsadığı üç kişilik özelliği; duyguları tanıma ve tanımlama zorluğu,
düşlem yaşamında kısıtlık ve dışa vuruk düşünmedir (Dereboy, 1990). Oktay ve Durak
Batıgün’ün (2014) yaptıkları bir çalışmada aleksitimi puanları yüksek olan bireylerin
kişilerarası ilişkilerde besleyici tarzı daha az, ketleyici tarzı daha fazla kullandığı görülmüştür.
Aleksitimik bireylerin belirleyici özellikleri arasında yer alan duygularını fark etme, tanıma ve
ifade etmede güçlük yaşamaları, karşı cinsle ilişkide sosyal yetkinlik beklentilerini
etkileyebilmektedir. Dolayısıyla aleksitimi ile karşı cinsle ilişkide yetkinlik beklentisi arasında
dolaylı bir ilişki olabileceği düşünülmüştür. Bu düşüncenin doğruluğunu test etmek çalışmanın
en önemli amacını oluşturmaktadır.
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Araştırma ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Örneklem; basit
seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilmiş lisans ve yüksek lisans öğrenimine devam eden 210
öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanması için Toronto Aleksitimi Ölçeği ve Karşı Cinsle
İlişkide Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formu ile bazı
değişkenlerinin bilgisi alınmıştır.
Aleksitimi ile ilişki sonlandırabilme alt boyutu arasında orta düzeyde, negatif yönde ve
anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür, r = -0.386, p < 0.01. Duyguları tanıma zorluğu ve ilişki
sonlandırabilme arasında orta düzeyde, negatif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür,
r = -0.355, p < 0.01. Duyguları ifade etme zorluğu ve ilişki sonlandırabilme arasında orta
düzeyde, negatif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür, r = -0.312, p < 0.01. Sınıf
düzeyine göre aleksitimi puanlarında manidar bir fark olduğu bulunmuştur, x2 (sd=6, n=210)
= 16.29, p < 0.05. En düşük sıra ortalamasına yüksek lisans öğrencileri sahiptir. Bu da yüksek
lisans öğrencilerinin aleksitimi puanlarının diğer sınıf düzeyindeki öğrencilerden daha düşük
olduğunu göstermektedir.
Aleksitimi ve ilişki sonlandırabilme arasındaki negatif yönde ve orta düzeyde olan ilişki
aleksitimik bireylerin ilişki sonlandırma konusunda kendilerini aleksitimik olmayan bireylere
göre daha az yetkin hissettiklerini göstermiştir. Duyguları tanıma zorluğu ve duyguları ifade
etme zorluğu ile ilişki sonlandırma arasındaki negatif yönde ve orta düzeyde olan ilişki,
duyguları tanıma zorluğu ve ifade etme zorluğu yaşayan bireylerin ilişki sonlandırmakta
kendilerini daha az yetkin hissettiklerini göstermiştir. Yüksek lisans öğrenimine devam eden
öğrencilerin aleksitimi puanlarının diğer sınıf düzeyindeki öğrencilerden düşük olması;
aleksitimi ile akademik başarı arasında manidar bir fark olabileceğini düşündürmüştür. Buradan
yola çıkarak aleksitiminin akademik başarı değişkenine göre incelenmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Aleksitimi, karşı cinsle ilişkide sosyal yetkinlik, sosyal yetkinlik
beklentisi.
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BT231
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDA TÜRK İMAJI:
YEDİ İKLİM ÖRNEĞİ
Ali Fuat Arıcı
Yıldız Teknik Üniversitesi
Gülden Keskinoğlu
YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Dil öğretimi, Avrupa Dil Portfolyosu’nda belirtildiği gibi bir kültürleşme
sürecidir. Bir dili öğrenmek sadece o dilin yapısını ve kurallarını öğrenmekle sınırlı
kalmayarak, o dilin konuşulduğu kültürün ve medeniyetin bir parçası olarak düşünce dünyasına
girmeyi sağlamaktadır. Kültürel etkileşim ve farkındalığın yaşandığı bu süreçte dil öğretim
materyallerinden biri olan ders kitapları da, kendi toplumunun ve kültürünün taşıyıcılığını
yapar. Bu nedenle kullanılan ders kitapları, içerik olarak Türk imajına ait özellikleri ve değerleri
içerisinde barındırması gerekmektedir.
Bu çalışmanın amacı, yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretim merkezlerinde
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan, Yunus Emre Enstitüsü tarafından
hazırlanan “Yedi İklim” ders kitabındaki okuma metinleri belirlenmiş ve değerlendirilmiştir.
Yedi iklim yabancılara Türkçe öğretim seti “A1, A2, B1, B2, C1, C2” ders kitaplarındaki
okuma metinlerinde yer alan Türk imajı esas alınarak incelenmiştir. Araştırmada “doküman
incelemesi yöntemi” kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, “Yedi İklim” ders kitabında yer
alan okuma metinlerinde Türk imajına ait özelliklere yer verilmiş olmakla birlikte yeterli
içeriğe sahip olmadığı gözlenmiştir. Bu nedenle yabancı dil öğretmek amacıyla hazırlanmış
ders kitaplarındaki okuma metinlerinde, “Türk Kültürü” ve “Türk İmajı”na ait özellikler bilinçli
bir şekilde yer verilerek, metinler aracılığıyla kültür farkındalığında önemli bir vasıta
olabilirler.
Anahtar Sözcükler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türkçe Eğitimi, Ders Kitapları, Türk
Kültürü, Türk İmajı
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BT233
PİSA 2015 SONUÇLARINA GÖRE ONBEŞ YAŞ GRUBU ÖRENCİLERİN İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Ebru Bakaç
Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ebrubakac@sinop.edu.tr
ÖZET
Bu araştırmanın amacı pisa 2015 sonuçlarına göre onbeş yaş grubu öğrencilerinin iklim
değişikliğine ilişkin görüşlerinin demografik değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın
örneklemini 2015 yılında PISA araştırmasına katılan 35’i OECD üyesi olmak üzere toplam 72
ülkede öğrenim gören 540.000’e yakın 15 yaş grubu öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri
toplama aracı olarak OECD (Organization of Economic Cooperation and Development)
tarafından yapılan PISA 2015 sınav verileri kullanılmıştır. Veriler SPSS 22 programı
kullanılarak analiz edilecektir. Verilerin analizinde ki-kare kullanılacaktır. Araştırmanın
sonuçları analiz edildikten sonra tablolaştırılarak sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Pisa 2015, iklim değişikliği, ki-kare, on beş yaş grubu öğrenciler
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BT234
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ CUMHURBAŞKANLIĞI
HÜKÜMET SİSTEMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Hakan AKDAĞ
Mersin Üniversitesi
hakanakdag@mersin.edu.tr

Seval KILIÇ
Mersin Üniversitesi
seval.kilic2017@gmail.com

ÖZET
Bir toplumun şekillenmesinde en önemli paya sahip olan kurumlardan biri eğitimdir.
Eğitimin temel görevi toplumun ortak değerlerinin devamlılığını sağlamak ve onu yeni nesillere
aktarmaktır. Toplumdaki sosyal, siyasal ve ekonomik değişimleri eğitim aracılığı ile bireylere
benimsetebiliriz. Bu hususta öğretmenler önemli bir konumda yer almaktadır. Özellikle
vatandaşlık eğitiminde büyük öneme sahip olan Sosyal Bilgiler dersinin öğretmenleri sosyal,
siyasal ve ekonomik alanlardaki güncel sorun ve değişimleri iyi analiz edip derslerinde bu sorun
ve değişimlere öğretim programları dahilinde yer vermesi gerektiği söylenebilir. Türkiye’de
yakın dönemde yaşanılan siyasal sistem değişikliğinin eğitim öğretim sürecine yansıması ve
genç nesillere aktarılması hususunda öğretmenler önemli bir konumda yer almaktadır. Bu
araştırmada ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler ve 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretimini gerçekleştirecek olan öğretmen adaylarının
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
doğrultuda yapılan araştırma durum tespiti deseni şeklindedir. Araştırma amacının ortaya
konması için nitel araştırmalarda yer alan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır.
Araştırmacılar tarafından literatür taraması ve uzman görüşleri neticesinde hazırlanan sorular
sosyal bilgiler öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi
tutularak sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında genel olarak Sosyal
Bilgiler öğretmen adaylarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında yeterli bilgi sahibi
olmadıklarını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Başkanlık sistemi ile aynı olduğunu
belirtmişlerdir. Bu verilerden yola çıkarak sosyal bilgiler öğretmen adaylarına politik
okuryazarlık becerisi dahilinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkındaki bilgilerinin ve
görüşlerinin geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi,
Öğretmen Adayları, Görüşme, Değerlendirme.
EXAMINATION OF TEACHER CANDIDATES OF SOCIAL STUDIES’ OPINIONS
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ABSTRACT
Education is one of the most important institutions in shaping a society. The main task
of education is to ensure the continuity of the common values of society and to transfer it on to
new generations. Education allows to provide social, political and economic changes in society.
Teachers have an important position in this regard. In particular, it can be said that the Social
Studies course, which has a great importance in citizenship education, should analyze the
current problems and changes in the social, political and economic fields and should include
these problems and changes within the curriculum. Teachers are in an important position about
transferring to changes taking place in the nearterm the political system in Turkey and the
reflection on education process and transfer to younger generations. In this study, teacher
candidates of 5. 6. and 7th Social Studies and 8th grade Turkish Revolution History and
Kemalism courses intended to determine their views on the the Presidential System of
Government. The research is in the form of due diligence. Semi-structured interview technique
was used in the context of qualitative research. Based on the literature review and expert opinion
prepared questions by the researchers were applied to social studies teacher candidates. The
data were be subjected to content analysis and the results were interpreted. When the results of
the research are examined, it is stated that social studies teacher candidates generally don't have
enough information about Presidential Government System and they are the same with
Presidential System. Based on this data, social studies pre-service teachers were provided with
suggestions for improving their knowledge and opinions about the Presidential Government
System within the framework of their political literacy skills.
Keywords: Social Studies Education, Presidential Government System, Teacher
Candidates, Interview, Evaluation.
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BT235
BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR STRATEJİSİNİN SOSYAL BİLGİLER
DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Cevahir Duman
Gaziantep Üniversitesi
cevahirduman@hotmail.com
Doç. Dr. Erdal Bay
Gaziantep Üniversitesi
erdalbay@hotmail.com

ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı Marzano’nun etkili öğretim stratejilerinden benzerlik ve
farklıkları belirleme stratejisinin 2017-2018 eğitim öğretim yılı Sosyal Bilgiler dersi
ünitelendirilmiş yıllık planına göre 6. Sınıf “Ülkemizin Kaynakları” ünitesinde öğrencilerin
başarısına etkisinin olup olmadığının incelenmesidir. Araştırmada çalışmanın amaçlarına
ulaşmak için yöntem olarak deneysel model belirlenmiştir. Çalışma, Gaziantep’te bulunan bir
özel okulda uygulanmıştır. Çalışma grubunu 6. sınıflardan deney ve kontrol grubu öğrencileri
olarak iki şube oluşturmaktadır. 5 hafta olmak üzere planlanan “Ülkemizin Kaynakları”
ünitesinde eğitim öncesi ön-test, eğitim sonrası son-test ve eğitimden 6 hafta sonra kalıcılık
testi uygulanmıştır. Ayrıca öğrencilerin SOLO taksonomi düzeyine göre değişimlerinin
belirlemek için eğitim öncesi ve sonrası açık uçlu sınav uygulanmıştır. Çalışma için bir deney
ve bir kontrol grubu bulunmaktadır. Başarı ölçümleri de dikkate alındığında 2x3 deneysel
tasarım kullanılmıştır. Ön-test, son-test ve kalıcılık sınav puanları karşılaştırmak için tekrarlı
ölçümler testi kullanılmıştır. Test sonuçlarına göre Deney ve kontrol gruplarının ön-test
puanlarına göre son-test ve kalıcılık testlerindeki gelişimleri istatistiksek olarak anlamlılık
düzeyindedir. Deney ve kontrol grubun arasındaki farklılaşma ise istatistiksel olarak anlamlılık
düzeyinde değildir. Açık uçlu sınav analizlerine göre ise öğrencilerin cevapları SOLO
taksonomiye göre farklı düzeylerdedir. Tek yönlü yapı ve çoklu yönlü yapıda daha fazla cevap
bulunmaktadır. Öğrencilerin ön sınav ve son sınav cevaplarının değişimi incelendiğinde ise
daha üst yapılara geçiş olmakla birlikte daha alt yapılara da geçişler gözlemlenmiştir. Deney ve
kontrol gruplarındaki aynı kalma ve değişme oranlarına göre kontrol grubunda değişkenlik daha
az iken deney grubunda değişkenlik daha fazla olmuştur. Yapılan etkinlikler öğrencilerin
bilişsel farkındalık düzeylerini artırdığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Etkili Öğretim, Sosyal Bilgiler Dersi, Öğrenci Başarısı
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BT236
BEHLÜL BEHÇET SARI AŞIK MANİLERİNİN DERLEYİCİSİ VE
ARAŞTIRMACISI OLARAK
Könül Memmedova
Azerbaycan Universitesi
Bakü, Azerbaycan
dilchilik2001@gmail.com
ÖZET
Azerbaycan halk şiirinin en yaygın türlerinden olan maninin gelişiminde ve yeni şiirsel
özelliklerinin zenginleştirilmesinde Sarı Aşık`ın yaratıcılığı özel bir aşama olarak kabul
edilmesi yadsınamaz bir gerçektir. Öyleyse, Sarı Aşık manilerinin derlenmesinde,
araştırılmasında ve günümüze kadar gelmesinde önemli rol oynayan folklor araştırmacıların,
tanınmış derleyici ve araştırmacıların faaliyetleri ve hizmetleri büyük ilgi konusudur. 20. yüzyıl
Azerbaycan folklor bilimindebu konunun doğru şekilde araştırılması ciddi çaba ve muazzam
emek harcayan isimlerden biri Behlül Behçet`tir. (“Behçət” gibi yazılsa da bazı kaynaklarda
çağdaş telaffuz şekline uygun görüyoruz.). Behlül Behçet`in, Sarı Aşık manilerinin derlenmesi
ve araştırılması alanındaki hizmetleri çeşitli araştırma ve yayınlarda yer alır. Burada özellikle
tanınmış folklor araştırmacısı Rza Halilov`un çeviri ve önsözüyle beraber yayınlanmış “Behlül
Behçet. Sarı Aşık`ın Manileri” kitabının önemi vurgulanması gerekir. Şöyleki, Rza Halilov
ilk kez arşiv malzemeleri temelinde Behlül Behçet`in Sarı Aşık`ın şahsiyeti, çevresi, biyografisi
ve yaratıcılığına ait araştırmalarını, aynı zamanda onun 1936 yılında “Edebiyat” dergisinde
yayımlanan “Aşık Mahlaslı Mani Şiirinin Biyografisi ve Yaratıcılığı” konulu araştırmasını ve
derlediği manileri bir araya getirerek, bir kitap halinde toplayarak okuyuculara sunmuştur.
Bildiride, tanınmış folklor araştırmacısı Behlül Behçet`in (1885-1938) Sarı Aşık`ın
biyografisini ve manilerini ortaya çıkarmak için yaptığı bilimsel faaliyetleri ve hizmetleri
incelenmektedir.
Anahtar kelimeler: Behlül Behçet, Sarı Aşık, biyografi, mani
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BT237
OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARININ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN
ÇEVREYE İLİŞKİN ALGILARINA ETKİSİ*
Yakup Ayaydın
Milli Eğitim Bakanlığı
yakupts61@hotmail.com

Duygu Ün
Milli Eğitim Bakanlığı
unduygu@gmail.com

Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
bsesen@istanbul.edu.tr
Dr. Öğrt. Üyesi. Sezen Camcı Erdoğan
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
scamci@istanbul.edu.tr
Hakan Özçiriş
Milli Eğitim Bakanlığı
hakanozciris@gmail.com

ÖZET
Geçmişten günümüze günümüzden geleceğe çevre insan yaşamı için vazgeçilmez bir
unsurdur. Şüphesiz insanın yaşamını devam ettirebilmesi için buna elverişli bir çevrede
yaşaması gerekmektedir. İnsan yaşamı için bu kadar önemli olan çevre ile insanın karşılıklı
etkileşim içerisinde bulunduğu göz önüne alındığında insanın çevreye ilişkin algıları,
yaklaşımları, değerlendirmeleri ve bu noktada şekillenen davranışları neticesinde aslında çevre
biçimlenmektedir. Nitekim toplumun geleceğinin, çevrenin şekillenmesinde önemli etkiye
sahip olacak üstün yetenekli çocukların da içinde yaşadıkları çevreye ilişkin yaklaşımları ve
algıları önem arz etmektedir. Bu doğrultuda araştırmamızın amacı TUBİTAK 4004 projesi
kapsamında okul dışı öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen eğitimlerin üstün yetenekli
öğrencilerin çevreye ilişkin algılarına etkisini belirlemektir. 6. sınıfı tamamlayan 25 üstün
yetenekli öğrencinin katıldığı çalışmada uzman eğitimcilerle birlikte 6 gün süren çevre
*

Bu bildiri TÜBİTAK 4004 118B537’nolu “Bilim ve Sanat Kâşifleri Doğada II” kapsamında TÜBİTAK
tarafından desteklenmiştir.
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eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında “Çevre Çizimi Testi (Draw AnEnvironment Test) ve öğrencilerin çevreye yönelik tanımları kullanılmıştır. Çevre çizim testi
ve öğrencilerin çevreye yönelik tanımları hem eğitim öncesinde hem de eğitim sonrasında
uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi ve betimsel analiz yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmada üstün yetenekli öğrencilerin çevre algılarının çevre eğitimi
öncesinde de olumlu olduğu; fakat yapılan çevre eğitimi sonrasında aldıkları eğitim
doğrultusunda çevreye yönelik bakış açılarının, algılarının ve yaklaşımlarının olumlu yönde
değişikliğe uğradığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda öğrencilerin çizimlerinde yer verdileri
unsurların sayısının arttığı, çevreye daha geniş bir çerçeveden baktıkları tespit edilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilere yönelik okul dışı çevre eğitimlerinin çocukların
çevreye ilişkin bakış açılarında, yaklaşımlarında ve algılarında gelişime ve dolaylı olarak daha
yaşanabilir bir çevrenin biçimlenmesinde olumlu etkiye sahip olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Eğitimi, Üstün Yetenekli Çocuklar
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BT238
FOLKLORDA ALMANIN MİFOLOJİ SEMANTİKASI
Firangiz Rustamova
Azerbaijan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü
firengizrustamova2019@gmail.com

Qədim türklərdə meyvələrin həm anası, həm də atası hesab edilən, Qafqazda,
Anadoluda yaranmış Almanın dünyaya Mərkəzi Asiyadan, daha doğrusu, Qazaxstandan
yayılması ehtimal edilir. Demək olar ki, əksər hava şəraitində yaşaya bilən, bütün dünyaya
yayılmış bu qədim meyvənin o qədər çox növü var ki, əgər gündə bir növ alma yemək istəsək;
20 il vaxt lazım gələr ki, bütün növlərin dadına baxa bilək. Çünki almanın 7000-ə yaxın (bəzi
mənbələrə görə isə 7000-dən çox) növü var. Latın dilində Malus adlanan Alma ağacı və ya
meyvəsi –gülçiçəklilər (latın d. Rosaceae) fəsiləsinə aid olan bitki cinsidir. Bu fəsilə və ailə bir
sıra tanıdığımız meyvələri də özündə birləşdirir: armud, heyva, badam, ərik, albalı/gilas,
gavalı/alça, şaftalı və s.
Alma prototürk sözü olub demək olar ki, türk xalqlarının hamsında fonetik olaraq eyni
cür səslənir: Azərbaycan, başqırd, qazax, qaraçay-malkar, tatar, qırğız, Osmanlı türkcəsində,
qaqauz, qaraqalpaq, noqay, uyğur,türkmən və qumuq dillərində alma, türk dilində elma,
özbəklərdə olma, çuvaşlarda ulma. Hətta Macar dilində belə bu gözəl meyvə alma adlanır.
Portuqal, Qalisiya və İspan dillərində isə alma sözü ruh deməkdir.
Bildiridə dünya xalqlarının adət-ənənələrində, mifoloji dünyagörüşündə, ailə
məişətində və mərasim folklorunda özünəməxsus yeri olan ALMA meyvəsindən bəhs edilir.
Bildiridə ALMA ilə bağlı bir çox sözlərin və ifadələrin etimoloji izahına geniş yer verilir və
tədqiqat əsasən müqayisəli aspektdə aparılır.
Anahtar kelimeler: alma, folklor, mifologiya, etimologiya, folklor mətnləri
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BT239
GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİ ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN
ETKİNLİKLER İLE UYGULANAN E-PORTFOLYO HAKKINDAKİ ÖĞRENCİ
GÖRÜŞLERİ
Eda Nur Sezer
Medipol Üniversitesi
edanursezer@gmail.com
Elif Bahadır
Yıldız Teknik Üniversitesi
elfbahadir@gmail.com
ÖZET
Gerçekçi Matematik Eğitimi (GME) yaklaşımı matematiğin gerçek hayattan kopuk
olmamasını, gerçek hayatın bir parçası olmasını ve matematiğin yaparak yaşanılarak
öğrenilmesi gerektiğini savunmaktadır. GME matematiğin bir insan aktivitesi olması
gerektiğini savunur ve matematiğin öğrenciler için daha anlamlı olmasını amaçlar. Bu
çalışmada GME kapsamında hazırlanan etkinlerin seçilen iki örneklemden birinde portfolyo,
diğer örneklemde ise elektronik portfolyo kullanımı öğrencilerin görüşleri üzerine etkisinin
araştırılması amaçlanmıştır. Elektronik portfolyo kullanımının tercih edilmesinin sebebi ise
hem matematiğin birçok bileşenini ölçebilmesi hem eğitim süreci içerisine entegre olabilmesi
hem de teknoloji kullanımı gerektirmesi açısından günümüz eğitim öğretim sisteminin
ihtiyaçlarına karşılık verebilecek en etkili ölçme değerlendirme metotlarından biri olduğunun
düşünülmesinden kaynaklanmaktadır.
Nitel araştırma türlerinden olan müdahaleli eylem araştırması olarak tasarlanan
çalışmada öğrencilerin gerçek hayatlarında karşılaşabilecekleri problem durumlarından
oluşturulan etkinlikler 8 hafta boyunca seçilen iki örnekleme uygulanmıştır. Uygulama sonunda
iki örneklemden rastgele 3er öğrenci seçilerek öğrencilerin, etkinlikler ve elektronik portfolyo
kullanımı hakkında görüşleri alınmıştır. Çalışma 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında
İstanbul’da Güngören ilçesinde bulunan Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu’nda
gerçekleştirilmiş olup, mart ve nisan aylarında olmak üzere toplam 8 haftalık bir süreç
içerisinde sürdürülmüştür. Araştırmanın hedef kitlesi 7. sınıfa devam eden 60 öğrenciden
oluşmaktadır. Ancak çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayandığından dolayı her etkinlikte
katılan öğrenci sayısı değişim göstermektedir.
Öğrenci mülakatlarında ise öğrencilere etkinlikler hakkında en beğendikleri ve en
beğenmedikleri şeyin ne olduğu, bu süreçte öğrendikleri iki yeni bilginin neler olduğu, günlük
hayatlarında matematiğe ihtiyaç duyduklarını hissedip hissetmedikleri, matematiğin başka
disiplinlerle olan ilişkisini fark edip etmedikleri, Edmodo kullanılan örneklemde matematiğin
farklı disiplinlerle olan ilişkisini fark etmelerinde Edmodo yazılımının etkili olup olmadığı,
Edmodo’yu kullanırken en çok neyin hoşlarına gidip neyin hoşlarına gitmediği sorulmuştur.
Öğrencilerin cevaplarına bakıldığında öğrencilerin kendi ilgi alanlarından yola çıkarak
etkinlikler hakkında hoşlarına giden ve gitmeyen şeylere örnek verdikleri ve mülakata katılan
her öğrencinin uygulanan etkinlikler vasıtasıyla yeni bilgiler ettiği elde ettikleri görülmektedir.
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Ayrıca günlük hayatlarında matematiğe ihtiyaç duyduklarını hissedip hissetmedikleri ve
matematiğin başka disiplinlerle olan ilişkisini fark edip etmedikleri sorulduğunda ise mülakata
katılan tüm öğrencilerin bu sorulara olumlu cevap vermiş oldukları gözlemlenmektedir.
Mülakatın devamında Edmodo kullanılan örneklemden seçilmiş olan 3 öğrenciye Edmodo
kullanımı hakkında sorular sorulmuş ve Edmodo kullanımının öğrencilerin üzerinde
özgüvenlerini artırma, matematiğe olan ilgilerini artırma, matematik konularına sempatilerinin
artması gibi birçok olumlu etkisinin olduğu görülmüştür.
Buna ek olarak, araştırmanın kuramsal temelini oluşturan GME yaklaşımının ana
fikrinin ve prensiplerinin bu çalışma ile ilişkisine bakılacak olursa araştırmacının çalışması
esnasında çalışma süresinin kısıtlı olması, matematik dersini işleyen kişi olmaması, öğrencilere
etkinlikleri öğrencilerle ancak haftada bir kısa süreli görüşmeler ile uygulayabiliyor olması,
eğitim öğretim sisteminin GME yaklaşımı çerçevesi içerisinde yürütülmüyor olması gibi
sebeplerden ötürü çalışmanın tamamen GME yaklaşımını yansıtacak bir şekilde yürütüldüğü
söylenemez. Ancak çalışmanın GME yaklaşımının ana fikrini ve bazı prensiplerini taşıdığı
söylenebilir. Bu sebeple GME yaklaşımının daha etkili bir şekilde kullanılabileceği daha detaylı
bir öğretim tasarımı geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: Gerçekçi Matematik Eğitimi, Elektronik Portfolyo, Alternatif
Değerlendirme
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BT240
KUMAN VE ASUR MOTİFLERİNİN BİRE BİR BENZERLİĞİ IŞIĞINDA
KUMANLARIN ANADOLU, KAFKASYA VE MEZOPOTAMYA İLE TARİHSEL
BAĞLARI
Nurdan Vardan
Dr. Tarih Araştırmacısı
nurdan.vardan@hotmail.com

ÖZET
Son dönemlerde, Karadeniz’in kuzeyinde bir konfederasyon devleti kurdukları bilinen
Kumanlar konusunda oldukça verimli çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir.
Ancak genel olarak, yoğunluk onların IX-XI. yüzyılda Türkistan sahasından Balkanlar’a
uzanan son göçü üzerinedir. Daha önceki devirleri ise yazılı kaynakların yetersizliği gerekçesi
ile neredeyse hiç değinilmeden kalmıştır. Oysa tarih yazımında gerçeği ortaya koyabilen,
olayları aydınlatabilen her unsur ele alınabilir. Bunlardan biri de toplumun sanatsal
faaliyetleridir. Bu konuda arkeoloji ve etnografya tarih yazımının başlıca yardımcı bilim
dallarındandırlar. Kumanların bir kısmı XI. yüzyıldaki göçlerinin bir sonucu olarak, XIII.
yüzyıldan itibaren Macaristan’da yaşamaktadır. Çalışmamızda, Macaristan’da yaşayan
Kumanların kullandıkları motiflerin arkeolojik görsel bilgiler ışığında Asur medeniyeti ile bire
bir benzerliğine dikkat çekmeyi ve Kuman tarihinin meçhul kalmış kısımlarına bir adım daha
yaklaşmayı amaçladık. Bu amaçla, Asur mimarisinde kullanılmış temel olarak iki motifi ve bir
nesnenin şeklini esas aldık. Ayrıca Asur çivi yazılı kaynaklarının ve o döneme dair yazılmış
araştırma eserlerin bilgileri ile destekledik.
Anadolu’nun bütün zenginliklerinden istifade eden ve ticaret yollarında söz sahibi
olmak isteyen Asurlular (M.Ö.2000), bu dönemde Anadolu’da kendisine rakip olabilecek tek
güç olan Urartulara karşı, Geç Hitit devletçikleri üzerinde hâkimiyet kurmuşlardır. Asur
siyaseti, bu devletçiklerin halklarını bir bahane ile zorunlu göçe tabi tutmak ve yerlerine de
kendi halkını yerleştirmek olmuştur. Onları başta mimari ve ağaç işleri olmak üzere çeşitli
hizmetlerinde kullanmışlardır. Ancak konumuzla ilgili elimizdeki bilgiler şimdilik bundan
öteye gitmemektedir. Yine de sonuç olarak, Kumanların Asurlular ile bir şekilde temaslarının
olduğu ortadadır. Dolayısıyla Kumanların atalarının M.Ö. 2000’li yılda Anadolu, Kafkasya ve
Mezopotamya sahasında bulundukları net bir şekilde görülebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kuman, Asur, Anadolu, Kafkasya, Mezopotamya
HISTORICAL TIES OF ANATOLIA, CAUCASIA AND MEZOPOTAMIA IN THE
LIGHT OF THE ONE-TO-ONE CUMAN AND ASHUR MOTIVES
ABSTRACT
In recent years, highly efficient studies have been carried out and continue to be done
about Cumans, which is known to have established a confederation state in the north of the
Black Sea, But in general, density is their last migration from the Turkestan area to the Balkans
in the IX-XI. century. The previous revolutions remained virtually untouched on the grounds
the lack of written resources. Whereas, all the elements that can reveal the truth and enlighten
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the events can be discussed in history writing. One of them is the artistic activities of the society.
On this subject, archeology and ethnography are the main auxiliary disciplines of history
writing. Some of Cumans live in Hungaria from XIII. century as a result of their immigration
in the XI. century. In our study, we aimed to draw attention to the similarities of Assyrian
civilization with the archaeological visual information of the motifs used by the Cuman in
Hungaria and to take one step closer to the unknown parts of Cuman history. For this purpose,
we have used the basis of two motifs and the shape of an object. We have also supported
Assyrian cuneiform sources and the written research works about that period.
Assyrians had benefited from all the riches of Anatolia and had wanted to have a voice
in trade routes (BC.2000), dominated the Late Hittite States against the Urartians, the only
power that could rival him in Anatolia in this period. The Assyrian politics was to subject force
migration the peoples of these states with an excuse and to place own people there. They have
used them mainly in architectural and woodworking services. However, the information we
have about our subject does not go beyond that for now. Even so, as a result, it is clear the
Cumans have some contact with the Assyrians. Therefore, it can be seen clearly the ancestors
of Cumans have been in Anatolia, Caucasus and Mesopotamia in BC. 2000s.
Anahtar Kelimeler: Cuman, Ashur, Anatolia, Caucasia, Mesopotamia
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BT242
36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN MESLEKLERE YÖNELİK OLUŞTURDUKLARI
TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI
Gülsüm ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Erhan ALABAY
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
erhan.alabay@sbu.edu.tr

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 36-72 aylık
çocukların mesleklere yönelik oluşturdukları toplumsal cinsiyet algılarını belirlemektir. Bu
araştırma nitel araştırma deseninde çizilmiş olup, betimsel tarama yöntemine göre
modellenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul İli Kadıköy İlçesi Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 36-72 aylık toplam 200 çocuk
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı araştırmacılar tarafından hazırlanmış çocuk
demografik bilgi formu, 18 farklı meslek kartları ve “Bu mesleği kim yapar?” anket formu
kullanılmıştır. Araştırmada her bir çocukla bireysel çalışılmış olup, toplanılan veriler SPSS 21.0
istatistik programında analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları doğrultusunda çocuklar
tarafından sadece erkekler tarafından yapıldığını belirttikleri mesleklerin başında tamirci
(%87,5), iş makinesi kullanıcısı (%83,0) ve kaptan (%76,5) gelmekte iken; kadınlar tarafından
yapıldığını belirttiği mesleklerin başında ise hemşire (%60,0), terzi (%53,0) ve öğretmen
(%47,5) gelmektedir. Çocukların yaş bağımsız değişkeni ile bazı meslek gruplarını (doktor,
itfaiyeci, öğretmen, hemşire, aşçı, terzi, spiker, şarkıcı ve kasiyer) seçme düzeyleri arasında
anlamlı ilişkiye rastlanmıştır. Ayrıca çocukların eğitim gördükleri kurumlarda erkek öğretmen
bulunma durumu çocukların mesleklere karşı daha eşitlikçi yaklaştığı sonucunu ortaya
çıkartmıştır.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, Okul öncesi dönem çocukları, Meslekler.
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BT243
ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER EĞİTİMİ ÖZYETERLİK İNANÇLARININ
İNCELENMESİ
Oğuz Tunç
Gazi Üniversitesi
oguztunc@windowslive.com
Doç. Dr. Şaban Çetin
Gazi Üniversitesi
scetin@gazi.edu.tr
Dr. Türker Toker
Uşak Üniversitesi
turker.toker@usak.edu.tr
ÖZET
Değerler belirli bir davranış biçiminin ya da varlığın son durumunun kişisel veya sosyal
olarak karşıt ya da ters bir davranış biçimine ya da varlığın son durumuna tercih edilebilir
olduğu güçlü bir inançtır (Rokeach, 1973, s. 5). Değerler toplum tarafından kabul görmüş
normlardır. Değerler insanların davranışlarını, ahlaki bakış açılarını kazandıran kavramlardır.
“Değerler, davranışların, insanların ve olayların seçilmesini ya da değişimini yönlendiren
standartlar olarak işlev görürler” (Fidan, 2009, s.1-18). Bu çalışmayla öğretmenlerin değer
eğitimi öz yeterlik inançlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu genel amaç doğrultusunda
aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır?
Öğretmenlerin;
Değer eğitimine yönelik öz yeterlik inançları; cinsiyet, kıdem, eğitim durumuna
(lisans/yüksek lisans/doktora), göre farklılık göstermekte midir?
Araştırma sonucunda uygulanan bağımsız t testi sonuçlarına göre öğretmenlerin değer
eğitimine yönelik öz yeterliklik inançlarının kadın öğretmenler (M = 101.44, SD = 14.21, N =
346) ve erkek öğretmenler (M = 102.35, SD = 15.38, N = 201) karşılaştırıldığında cinsiyet
değişkeni açısından anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Ek olarak yapılan tek
yönlü ANOVA analizi sonucunda öğretmenlerin eğitim seviyelerinin (lisans tamamlama,
lisans, yüksek lisan ve doktora) değer eğitimine yönelik öz yeterliklik inançlarına etkilerinin
anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır (F3,543 = 2.102, p=0,10). Bunun yanında
yapılan tek yönlü ANOVA analizi neticesinde kıdem değişkeni açısında anlamlı farklılık elde
edilmiştir (F3,543 = 3.171, p < 0.05). ANOVA analizi sonrasında yapılan post-hoc sonuçlarına
göre 11-15 yıl kıdemi olan 6-10 yıl kıdemi olan öğretmenlere göre kendilerini daha yeterli
hissettikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: değerler eğitimi, öz yeterlik inançları, öğretmen

TURKCESS 2019

221

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

BT244
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ:
AYDIN ÇOCUK VE GENÇLİK KÜTÜPHANESİ PROJESİ
Ayşe Öztürk Samur
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
ayseozturksamur@yahoo.com
D. Esra Angın
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
esra.angin@adu.edu.tr

ÖZET
Erken çocukluk dönemi bireyin yaşamında tüm uyaranlara ve öğrenmeye en açık
olduğu, gelişim alanlarının her yönüyle desteklenmesi açısından kritik öneme sahip bir zaman
dilimidir. Bu süreçte, içinde bulunduğumuz yüzyılın ve dijital çağın getirileri ile birlikte baş
döndürücü bir hızla değişen bilgiye erişmek ve dünyanın yaşadığı hızlı değişime ayak
uydurmak, yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi ayrı bir önem
kazanmaktadır. Bu becerilerin kazandırılmasında, aile ve okulda sunulan öğrenme ortamlarının
yanı sıra, çocuk kütüphaneleri de büyük önem sahiptir. Günümüz çocuk kütüphaneleri, çağın
getirileriyle birlikte yalnızca kitap ödünç alınacak yerler olmaktan çıkarak, kitap okumadan
keyif alacakları, bilgiyi keşfederken heyecan duyacakları ve hayal güçlerini geliştirmelerini
sağlayacak, zengin içerikli öğrenme ortamları olarak hizmet vermelidir. Kütüphaneyi çocuğun
hoşça vakit geçirebileceği alanlara dönüştürebilen düzenlemeler ile çocukların erken yaşlardan
itibaren kütüphane kullanımı teşvik edilirken, ileriki yıllarda da kütüphane kullanıcısı olmaları
sağlanabilir. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği bölümüne devam eden üçüncü sınıf 41
öğrenci ile birlikte Topluma Hizmet uygulamaları dersi kapsamında Aydın Çocuk ve Gençlik
Kütüphanesi’nde atölye çalışmaları düzenlemektir. Çalışma kapsamında toplam 14 atölye
çalışması planlanmış olup (Çim Adam Yapıyoruz, Kuklalar Konuşuyor, Oyun Oynuyoruz,
Işıldayan Kitaplar, Maskemi Yapıyorum, Eller Konuşuyor!, Taş Masalları, Kitap OluşturmaFotoğrafçı Baykuş-, Yapbozlu Bilmeceden Öykü Oluşturmaya, Ben Bir Yazarım!, Sevimli
Kitap Ayraçlarım, Kitap Çantası Yapıyorum, Kendin Yap Oyna-Fleksagon-, Denge Oyunu),
bu atölyeler 28 Mart-22 Mayıs 2018 tarihleri arasında okul öncesi eğitim kurumlarına ve
ilkokula devam etmekte olan beş-sekiz yaş aralığındaki toplam 420 çocuğa uygulanmıştır.
Uygulanan bu atölye çalışmaları iyi uygulama örnekleri olarak paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk dönemi, Çocuk kütüphanesi, Topluma hizmet
uygulamaları dersi
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BT247
BİR AİLE KATILIMI PROJESİ: NESİLDEN NESİLE OYUNUM VAR
Satı Üstekidağ
Abdulkadir Öztemir Anaokulu
satiibektas@gmail.com
ÖZET
Okul öncesi eğitimde velinin eğitim sürecine aktif katılımı oldukça önemlidir. Fakat bu
katılımlarda veliler çoğu zaman süreyi ve etkinliği ayarlamakta sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu
araştırmada 2018-2019 eğitim öğretim yılında araştırmanın yapıldığı okulda daha verimli bir
“Aile Katılımı” süreci yaşanabilmesi için öğrenci, veli ve öğretmen kaynaşmasını arttırabilmek,
çocuklara geleneksel oyunları velileri aracılığıyla tanıtabilmek amacıyla yürütülen “Nesilden
Nesile Oyunum Var” projesi incelenmiştir. Bu ana amaç doğrultusunda şu alt amaçlara cevap
aranmıştır: 1. Projenin uygulandığı sınıftaki çocukların, geleneksel oyunlar (ebeveynlerinin
çocukluğunda oynadığı oyunlar) konusunda bilgileri var mıdır? 2. Uygulanan proje sonucunda
velilerin ve çocukların aile katılım hakkındaki görüşleri nelerdir? 3. Uygulanan proje
sonucunda çocukların geleneksel oyunlara yönelik görüşleri nelerdir? Bu araştırmanın çalışma
grubunu araştırmanın gerçekleştiği okuldaki 5 yaş grubu 21 öğrenci ve bu öğrencilerin velileri
oluşturmaktadır. Bu araştırmada veriler nicel ve nitel veri toplama araçları kullanılarak
toplanmıştır. Araştırma deneysel yöntemlerle yürütülmüş aynı zamanda uygulama öncesi
velilerle ve uygulama sonrası veli ve öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Veriler toplanmadan
önce araştırmaya katılan öğrencilerin velileri ile toplantı yapılmış proje ile ilgili bilgiler
verilmiş; proje süreci ile ilgili izin alınmıştır. Yapılan görüşmelerle velilerin aile katılımı
hakkındaki görüşleri alınmıştır. Daha önceki yıllardaki veliler gibi yeni eğitim öğretim yılının
velileri de kaygılarını dile getirmişlerdir. “Ben nasıl bir faaliyet yaptırabilirim, ne anlatabilirim,
sınıfa ne getirmem gerekiyor, katılım sağlamasam olmaz mı?” vb. sorular sormuşlardır. Bu
görüşmelerde, aile katılımı çalışmalarının oyun temelli olacağı, bu oyunların velinin
çocukluğunda oynadığı oyunlardan seçtiği herhangi bir oyun olacağını, 21 velinin 21 farklı
oyun ile sürece katılacağını öğretmen açıklamıştır. Katılım listesi oluşturularak velilere
dağıtılmıştır. Uygulama sürecinde her hafta iki veli, belirlenen günlerde, seçtiği oyunun
materyallerini temin ederek oyunu çocuklara öğretmen rehberliğinde öğreterek oynatmıştır.
Uygulama süreci için; sıcak havalarda okul bahçesi kullanılırken soğuk havalarda sınıf ve okul
koridoru kullanılmıştır. Süreçte öğrenciler heyecanla veli beklemeye başlamış olup, öğretmene
sürekli “sıranın hangi arkadaşlarının velisinde olduğunu, karşılarına nasıl bir oyun çıkacağını,
hangi materyalleri kullanacaklarını” sorar hale gelmişlerdir”. Nesilden Nesile Oyunum Var”
proje sürecinde çocukların duygularını içeren resim çalışmaları yaptırılmış olup bu resimlerden
afişler oluşturulmuştur. Bu afişler okulda sergilenmiştir. Proje sürecini destekleyen el ilanları
proje sürecine katılan çocuklar tarafından okulun velilerine dağıtılmıştır. Oynanan oyunların
fotoğrafları “Veli Bilgilendirme Panosunda" sergilenmiştir. Sürecin sonunda uygulama süreci
ile ilgili çocukların ve velilerin görüşleri alınmıştır. Sonuç olarak, projenin uygulandığı
çocukların, geleneksel oyunlar konusunda daha fazla merak gösteren çocuklar haline geldikleri
gözlenmiştir. Her bir oyun ile ilgili kalıcı bir öğrenmenin gerçekleşmiş olduğu gözlenmiştir
(oyunun kuralı, oyunun müziği, sabır duygusu, takdir etme vb.). Çocukların velileri ile eğlenceli
vakit geçirmiş oldukları gözlenmiştir. Unutulmaya yüz tutmuş oyunların serbest oyun saatinde
öğrenciler arasında oynandığı gözlemlenmiştir. Bu projenin olumlu çıktıları okul hedeflerine
de yansımıştır. Okulda eğitim öğretim kalitesini arttırma çalışmalarının hedeflerinden biri de
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“Nesilden Nesile Oyunum Var” projesinin devamını getirmek olmuştur. Bu proje diğer ana
sınıflarında, okul öncesi kurumlarda, ilkokullarda, daha da önemlisi ev ortamında kolayca
uygulanabilecek, ekonomik olarak çok düşük bir bütçe ile gerçekleştirilebilecek bir projedir.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitimde Oyun, Geleneksel Oyunlar, Aile Katılımı
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BT249
8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MODELLEME YETERLİLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
Merve Mazlum
Uludağ Üniversitesi
merve_mazlum15@hotmail.com
Doç. Dr. Menekşe Seden Tapan Broutin
Uludağ Üniversitesi
tapan@uludag.edu.tr
Doç. Dr. Gül Kaleli Yılmaz
Uludağ Üniversitesi
gulkaleliyilmaz@hotmail.com
ÖZET
İlköğretim Programında yer alan matematiksel yeterliliklerden olan modelleme
matematiksel problemlerin çözümünde ve özellikle cebirsel muhakeme sorularının çözümünde
kullanılan en önemli yeterliliklerden birisi olup öğrencilerin bu yeterliliği kazanması oldukça
önemlidir. Modelleme yeterliliği, değişkenler arasında ilişkiyi fark etme, ilişki kurma, bu
ilişkileri farklı durumlarda uygulayabilme, genelleme yapabilme, yapılan genellemenin diğer
durumlarda geçerli olup olmadığını değerlendirme ve ilişkiler arasında yorum yapabilmeyi
sağlar. Bu çalışmada, cebirsel muhakeme soruları üzerinden 8. Sınıf öğrencilerinin modelleme
yeterliliklerinin incelenmesi ve soruların çözümü ile ilgili öğrencilerin muhakemelerinin
saptanması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmış olup durum
çalışması olarak desenlenmiştir. Çalışmanın katılımcılarını Kocaeli ili Gebze ilçesindeki bir
ortaokulda 8. Sınıfta öğrenim görmekte olan iki şubeden toplam 60 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak gerçek yaşam bağlamında belirlenmiş beş adet cebirsel
muhakeme sorusu kullanılmıştır. Elde edilen veriler önce doküman analizi tekniği kullanılarak
içerik analizine tabi tutulmuştur. Kodlanan veriler temalaştırılarak bütünleştirilmiştir. Ortaya
çıkan temalara göre, her bir temayı temsil eder nitelikte bulunan cevapları veren öğrencilerle
verilen cevaplar üzerinden görüşmeler yapılmıştır. Böylece cevaplardaki temalaştırmalar teyit
edilip arkasında bulunan mantık açıklanmaya çalışılmıştır. Verilerin çözümlenmesi ve yazımı
devam etmekte olup, ilk sonuçlar arsında gerçek problemi anlama ve gerçekliğe dayalı bir
model kurma yeterliliğine ait değişkenler arası ilişkiler oluşturma alt faktörü öğrencilerin güçlü
bir yönü olarak dikkat çekmiştir.
Anahtar Kelimeler: Modelleme, matematiksel yeterlilik, cebirsel muhakeme
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BT250
TASARIM EĞİTİMİNDE İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME
Doç. Dr. Burcu Gülay Taşçı
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
burcu.gulay@deu.edu.tr

ÖZET
21. yüzyıl bilgi ve becerilerine sahip bireylerin yetiştirilmesinde, bireyi merkeze alan,
iletişim ve iş birliğine dayalı sosyal öğrenme süreçlerinin önemi büyüktür. Bireyi okul dışı
yaşama doğru hazırlamak, iş birliği içinde çalışabilen, üretken ve yaratıcı bireyler yetiştirmek
bu çağın önemli bir gereksinimidir. Yaratıcılık gerektiren tüm diğer eylemler gibi, tasarım
eylemi de doğası gereği çevre ile etkileşim içinde olmayı, birlikte üretmeyi ve birlikte
geliştirmeyi gerektiren çok boyutlu süreçleri kapsamaktadır. Bu yönü ile tasarım eğitimi çağın
gerekliliklerini sağlamış, donanımlı bireyler yetiştirilmesinde önemli bir araçtır.
Ülkemizde tasarım eğitimine, üniversite öncesi dönemde tüm kademelerde çeşitli
dersler kapsamında yer verilmektedir. Üniversite düzeyinde ise tasarım öğretim programlarına
sahip pek çok fakülte ve bölüm bulunmaktadır. Tasarım odaklı eğitim verilen başlıca disiplin
olarak mimarlıktan bahsedilebilir. Odağında tasarım eğitimi yer alan mimarlık eğitiminde,
işbirlikçi öğrenme yaklaşımı Bauhaus döneminden itibaren bir disiplin pratiği olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Bireyin çoğunlukla yaparak öğrendiği, arkadaşları ile birlikte deneyimleyerek bilgiyi
yapılandırdığı, aktif ve öğrenci merkezli öğrenme süreçleri kapsayan mimari tasarım eğitimi,
kendi içinde de farklı başlıklar altında incelenebilmektedir. Bu çalışma kapsamında tasarım
başlığı ‘kullanıcı odaklı tasarım’ yaklaşımı özelinde ele alınmış, bu bağlamda “kullanıcı odaklı
tasarım süreçlerinde işbirlikçi öğrenme yaklaşımının etkileri” araştırılmıştır.
Araştırmada mimarlık öğrencileri ile bir grup ilköğretim öğrencisi ortak bir eğitime tabi
tutulmuş, bu eğitimde ekoloji başlığı altında çeşitli uygulamalı etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
Yapılan etkinliklerde çocuk mekânı tasarlama konusuna odaklanılmış, çocuklara ekoloji
kavramını, çocuk mekanlarından yola çıkarak öğretmek, mimarlık öğrencilerine ise çocuk
odaklı tasarım yapmak konusunda deneyim kazandırmak amaçlanmıştır. İşbirlikçi öğrenme
yaklaşımı üzerinden kurgulanan bu süreçlerde, mimarlık öğrencilerinin çocuklara, çocukların
mimarlık öğrencilerine öğretmesi ve karşılıklı etkileşim içinde birlikte öğrenilmesi
hedeflenmiştir. Tüm katılımcılar için kazanımlar ayrı ayrı değerlendirildiğinde, ekoloji
kavramının öğretiminde, mimarlık tabanlı uygulamalı etkinliklerin, çocukların öğrenme
çıktılarına farklı öğrenme basamaklarında etkileri olduğu ispatlanmış, mimarlık öğrencilerinin
ise kullanıcı odaklı tasarım çalışmaları sayesinde daha nitelikli ve somut tasarımlar yapabildiği
ve süreçte olumlu deneyimler elde ettikleri gözlenmiştir. Benzer çalışmaların gelecekte, genç,
engelli, yaşlı gibi farklı özellikli gruplar için de tekrarlanması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mimarlık, Tasarım Eğitimi, İşbirlikçi Öğrenme
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BT251
YETİŞKİNLERDE AFFEDİCİLİK, İYİMSERLİK VE ÖZNEL ZİNDELİK
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ*
Fatma Zehra SİVRİ
Milli Eğitim Bakanlığı
zehrasivri@msn.com
Prof. Dr. Erdal HAMARTA
Necmettin Erbakan Üniversitesi
erdalhamarta@gmail.com

ÖZET
Araştırmanın amacı yetişkinlerin; affedicilik (kendini affetme, durumu affetme,
başkalarını affetme), iyimserlik ve öznel zindelik puanlarının cinsiyet ve medeni durum
değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak ve affedicilik, iyimserlik ve
öznel zindelik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Araştırmanın örneklemini kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiş 766 yetişkin
oluşturmaktadır. Araştırmada demografik bilgileri belirlemek için Kişisel Bilgi Formu
kullanılmış, affedicilik düzeyleri Heartland Affetme Ölçeği kullanılarak, iyimserlik düzeyleri
Yaşam Yönelimi Testi kullanılarak ve öznel zindelik düzeyleri de Öznel Zindelik Ölçeği
kullanılarak belirlenmiştir.
Veriler SPSS 21 paket programı kullanılarak analiz edilmiş olup araştırmaya katılan
yetişkinlerin affedicilik (kendini affetme, başkalarını affetme ve durumu affetme), iyimserlik
ve öznel zindelik puanlarının cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine göre farklılaşıp
farklılaşmadığı Bağımsız Örneklem T-Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar
.05 anlamlılık düzeyine göre değerlendirilmiştir. Değişkenler arası ilişkinin varlığına bakmak
için de korelasyon tekniği uygulanmıştır.
Araştırma sonucuna göre; araştırmaya katılan yetişkinlerin affedicilik, iyimserlik ve
öznel zindelik puanları cinsiyete ve medeni duruma göre anlamlı derecede farklılaşmaktadır.
Affediciliğin alt boyutları incelendiğinde katılımcıların kendini affetme düzeylerinin medeni
duruma göre ve durumu affetme düzeylerinin cinsiyet ve medeni duruma göre anlamlı derecede
farklılaştığı sonucu elde edilmiştir. Affedicilik, iyimserlik ve öznel zindelik arasındaki
korelasyon ilişkisine bakıldığında; affedicilik ile öznel zindelik arasında anlamlı bir ilişkinin
olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte affedicilik ile iyimserlik arasında yüksek düzeyde
pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, iyimserlik ile öznel zindelik arasında
orta düzeyde pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu bulgusu elde edilmiştir. Bulgular
ışığında sonuçlar tartışılmıştır.

*

Bu çalışma Fatma Zehra SİVRİ’nin “Yetişkinlerde Affedicilik, İyimserlik ve Öznel Zindelik
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” isimli yüksek lisans tezinden hazırlanmıştır.
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Araştırma affedicilik, iyimserlik ve öznel zindelik kavramları arasındaki ilişkiyi bir
arada ele alan ve öznel zindelik puanının demografik değişkenlere göre farklılaşma durumuna
bakan ilk araştırma olması yönüyle önemlidir. Alan uzmanlarına farklı yaş grupları ile farklı
ölçme araçları kullanarak ve farklılaşmaya neden olan aracı değişkenleri araştırma konularına
dâhil ederek çeşitli çalışmalar gerçekleştirmeleri önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Affedicilik, İyimserlik, Öznel Zindelik.
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BT253
KİŞİLİĞİN KARANLIK YÖNÜNÜN GİRİŞİMCİLİK NİYETİNE ETKİSİ:
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
Merve Küçüksipahioğlu
Kastamonu Üniversitesi
mervekucuksipahi@gmail.com

ÖZET
Kişilik, bir bireyi diğer bireylerden ayıran temel faktördür. Kişiliğin davranışımıza yön
veren önemli bir etken olması açısından ilgi alanı genişlemiş ve kişilik üzerinde birçok
çalışmalar yapılmıştır. Yazında kişilik özellikleri ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde
genellikle beş faktör kişilik özellikleri kapsamında ele alındığı görülmektedir. Son yıllarda
uluslararası yazında kişiliğin karanlık yönü ve karanlık üçlü olarak nitelendirilen karanlık
kişilik özellikleri (narsisizm, makyavelizm, psikopati) yaygın bir şekilde incelenmeye
başlanmıştır. Yerel yazında ise kişiliğin karanlık yönünü ele alan çalışma sayısı sınırlıdır.
Girişimcilik niyeti üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde ise çalışma alanının günden güne
arttığı ve genellikle üniversite öğrencileri üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu çalışmada
üniversite öğrencilerinin karanlık kişilik özelliklerinin girişimcilik niyeti üzerinde etkili
olabileceği düşünülmüştür. Bu kapsamda çalışmanın amacı, kişiliğin karanlık yönünün
girişimcilik niyeti üzerinde etkisi olup olmadığını belirlemektir. Araştırma için verilerin elde
edilmesinde anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada Jonason ve Webster (2010) tarafından
geliştirilen ve Eraslan- Çapan, Satıcı, Yılmaz ve Kayiş (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan
“Karanlık Üçlü Ölçeği”, girişimcilik niyetinin ölçülmesinde ise Linan ve Chen (2009)
tarafından hazırlanan Şeşen ve Basım (2012) tarafından Türkçeye çevrilen “Girişimcilik
Niyeti” ölçeği kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan anket formu ile internet
üzerinden ulaşılan ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 405 üniversite öğrencisinden veriler
toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20 paket programında analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kişiliğin Karanlık Yönü, Narsisizm, Makyavelizm, Psikopati,
Girişimcilik Niyeti
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BT254
KADIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLE
TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ STRESİ VE OLUMSUZ DEĞERLENDİRME
KORKUSU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Dr. Öğretim Üyesi Fatoş Bulut Ateş
Çukurova Üniversitesi
fatosbulutates@gmail.com
Uzm. Psikolojik Danışman Emin Kurtuluş
Milli Eğitim Bakanlığı
eminkurtulus1@gmail.com
ÖZET
Bu araştırmanın amacı kadın üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet eşitliğinin,
toplumsal cinsiyet rolü stresini ve olumsuz değerlendirilme korkusunu yordayıp yormadığını
açıklamaktır. İlişkisel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilen araştırmanın evrenini
İstanbul ve Adana illerinde devlet üniversitesine devam eden üniversite öğrencileri
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise İstanbul’da ve Adana’da farklı üniversitelerde
öğrenim gören toplam 598 kadın üniversite öğrencisi oluşturmaktadır.
Veri toplama aracı olarak kişilerin toplumsal cinsiyet eşitliği düşüncesini ölçen;
Gözütok, Toraman ve Acar-Erdol (2017) tarafından geliştirilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Ölçeği (TCEÖ), kadınların toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanan stres düzeylerini ölçen;
Koç, Haskan-Avcı ve Bayar (2017) tarafından geliştirilen Kadın Toplumsal Cinsiyet Rolü
Stresi Ölçeği (KTCRSÖ) vebireyin başkaları tarafından olumsuz ya da düşmanca
değerlendirilmeye karşı toleransını ölçen, Türkçe’ye uyarlaması Çetin, Doğan ve
Sapmaz(2010) tarafından yapılmış olan Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formu
(ODKÖ) ve araştırmacı tarafından literatür ışığında oluşturulan Demografik Bilgi Formu
kullanılmıştır.
Veri analizinde süreksiz değişkenlerin iki kategorili olduğu durumlarda Bağımsız
Gruplar T-Testi, üç kategorili ve üstü olduğu durumlarda One Way ANOVA Testi yapılmıştır.
Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği ile toplumsal cinsiyet rolü stresi ve olumsuz değerlendirme
korkusu arasındaki ilişkinin anlamlılığını test etmek için Pearson Momentler Çarpım
Kolerasyonu ve doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.
Araştırma bulgularına göre, kadın üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet eşitliği,
toplumsal cinsiyet rolü stresi ve olumsuz değerlendirme korkusu öğrencilerin yaş, sınıf düzeyi
ve baba eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Bunun yanı sıra her üç
değişken de öğrencilerin anne eğitim duruma göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Buna
göre, kadın üniversite öğrencilerinin anne eğitim durumu yükseldikçe toplumsal cinsiyet eşitliği
düşüncesinin de arttığı; annesi lise mezunu kadın üniversite öğrencilerinin, ilkokul ve ortaokul
mezunu olanlara göre daha fazla toplumsal cinsiyet rolü stresi yaşadığı ve annesi ilkokul mezunu
olanların ortaokul mezunu olanlara göre olumsuz değerlendirilme korkusunun daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, toplumsal cinsiyet eşitliği ile toplumsal cinsiyet rolü
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stresi arasında negatif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki, toplumsal cinsiyet eşitliği ile olumsuz
değerlendirilme korkusu arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
Toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet rol stresini önemli derecede yordamaktayken
iken olumsuz değerlendirme korkusunu düşük düzeyde yordamaktadır. Bu durumda toplumsal
cinsiyet eşitliği olumsuz değerlendirme korkusunu yordamakta önemli bir etkiye sahip
olmadığı düşünülmektedir. Elde edilen bulgular literatür neticesinde tartışılmış ve çeşitli
öneriler getirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Toplumsal cinsiyet rolü stresi, Olumsuz değerlendirilme korkusu,
Toplumsal cinsiyet eşitliği
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BT256
NARRATİVE (ÖYKÜSEL) TERAPİYE DAYALI GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA
UYGULAMASININ ERGENLERİN ÖFKE VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE
ETKİSİ
Uzm. Psikolojik Danışman Emin Kurtuluş
MEB
eminkurtulus1@gmail.com
Psikolojik Danışman Nurşah Aluç
nursahaluc@hotmail.com
Uzm. Psikolojik Danışman Hacer Yıldırım Kurtuluş
MEB
haceryildirim91@gmail.com
ÖZET
Bu araştırma öfke kontrol şikayeti olan ergenler ile yürütülen narrative (öyküsel)
terapiye dayalı grupla psikolojik danışma uygulamasının ergenlerin öfke kontrol, öfke ifade ve
depresyon düzeyleri üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla öfke
kontrol şikâyeti ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisine başvuran 9. sınıf öğrencileri
arasından gönüllülük esasına göre 6 öğrenci (3 kız, 3 erkek) seçilmiştir. Araştırmada deneysel
modellerden tek grup ön-test son-test deneysel desen kullanılmıştır. Grupla psikolojik danışma
oturumları öncesi grubun öfke kontrol, öfke ifade ve depresyon düzeyini belirlemek amacı ile
Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği ve Çocuk Depresyon Envanteri uygulanmış ve öfke
deneyimini anlamaya yönelik olarak nitel veri de toplanmıştır. Toplam 8 hafta boyunca haftada
1 defa 75 dakika olmak üzere Narrative (Öyküsel) Terapiye dayalı grupla psikolojik danışma
oturumları gerçekleşmiştir. Grup çalışmaları Narrative (Öyküsel) Terapi eğitimini tamamlamış
olan okul psikolojik danışmanı liderliğinde yürütülmüştür. 8 haftalık grupla psikolojik danışma
sonunda gruba ölçekler tekrar uygulanarak araştırmanın son test verisi alınmıştır. Araştırmadan
elde edilen bulgulara göre, ergenlerin Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeğinin “öfke
kontrol” alt boyutuna ait puanların anlamlı olarak arttığı (p<0.05); “öfke dışa vurma” alt
boyutuna ait puanların anlamlı olarak azaldığı (p<0.05) görülmüştür. Bununla birlikte
ergenlerin depresyon puanlarında anlamlı bir değişim gözlenmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Narrative (Öyküsel) Terapi, Ergenler, Öfke, Depresyon
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BT257
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDA TÜRK İMAJI :
İSTANBUL YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
Ali Fuat Arıcı
Yıldız Teknik Üniversitesi
Özlem Çelik
Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Yabancılara Türkçe öğretiminde, kültürel farkındalık dilimizi bir yabancıya
öğretebilmek kadar önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle yabancılara Türkçe öğretimi
kitaplarındaki metinlerin söz varlığı açısından kültürümüzü yansıtan, Türk imajını tanıtan,
tarihimizden günümüze kadar süre gelen vizyon ve misyonlarımıza doğru bir şekilde yer
verilmesi gerekmektedir.
Yabancılara Türkçe öğretimi amacıyla hazırlanan ders kitaplarında yer alan okuma
metinlerinin “ Türk kültürü, Türk imajı, Deyimler, Atasözleri “örneklerini temel alarak,
kendimizi tanıtma noktasında nasıl bir yol izlemiş olduğumuzu, kültür aktarımından nasıl
faydalandığımızı, kaynak ve materyallerle ortaya koymaktadır.
Bu çalışmada dil öğretimi ile birlikte kültürün verilmesi ilkesinden yola çıkılarak,
yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan aynı zamanda kültürel farkındalık
araçlarından olan ders kitaplarının bu süreçteki yeri ve önemi incelenmiştir. Yabancı dil olarak
Türkçe öğretiminde kullanılan‚ İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi seti “A1, A2, B1, B2
ve C1, C2 “ders kitapları esas alınarak belirli ölçütlere göre incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
Bu çalışmanın sonucunda “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi Seti” temel seviye
kitaplarında kültürel ögelerden az yararlanıldığı tespit edilmiş, orta seviye ders kitaplarında bu
öğelere daha fazla yer verilmesine rağmen iletı̇ şı̇ msel becerı̇ lerı̇ n gelı̇ ştı̇ rı̇ lmesı̇ maksadıyla
maddı̇ ve manevı̇ kültür kavramlarına daha çok yer verı̇ lmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türk İmajı, Kültürel Farkındalık,
Ders Kitapları
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BT258
ÖĞRENME PROBLEMLERİ SERGİLEYEN ÖZELLİKLE DİSLEKSİ VE/VEYA
DİKKAT EKSİKLİĞİ OLAN ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİLİ VE KALICI
ÖĞRENMEDE ZİHİN/HAFIZA STRATEJİLERİ: NİMONİK EĞİTİMİ

Ulviye AKIN
Süleyman Demirel Üniversitesi
ulviyeakin@sdu.edu.tr

ÖZET
Başarısızlık açısından risk altında olan disleksi ve/veya dikkat eksikliği olan
öğrencilerin öğrencilerin akademik becerilerini geliştirmek bilim için önemli bir araştırma alanı
olarak literatürde yer almakta ve bu konu üzerine etkili stratejiler geliştirilmektedir. Bu
stratejilerden biri de nimonik stratejileri (hatırlatıcı tekniklerle hafızayı geliştirme stratejileri)
olarak karşımıza çıkmaktadır. Nimonik stratejileri, özellikle öğrenme problemleri yaşayan,
disleksi ve/veya dikkat eksikliği olan ve akademik ilerleme riski gösteren öğrencilerin, öğrenme
çıktılarını güçlendirmesini, kanıt temelli stratejilerin sağlanmasını ve nimonik stratejilerinin
doğasının ve yapısının öğrencinin gerçek yaşamla bağlı olarak düzenlenmesini içeren etkili bir
öğrenme süreci geliştirmeyi amaçlayan bir eğitimdir. N«mon«k eğ«t«m«n«n temel amacı; öğrenme
problemler« gösteren özellikle disleksi ve/veya dikkat eksikliği olan öğrencilerin akademik
başarısızlıklarının temel nedeninin öğrenme ortamında hafıza stratejileri eğitiminin sınırlı
olmasından kaynaklandığının ortaya konulması yoluyla, öğrenme problemleri olan öğrencilerin
çok sayıda akademik güçlük yaşamadan hafıza stratejilerini öğrenmesi sonucu etkili ve kalıcı
öğrenme ortamını sağlamaktır. Bu makalenin amacı; öğrenme problemleri sergileyen öncelikle
disleksi ve/veya dikkat eksikliği olan çocuklara müdahale etmek amacıyla eğitim ortamlarında
yaygınlıkla kullanılan nimonik stratejilerini tanıtmaktır. Bunun yanında, n«mon«k stratej«ler«n«n
bireylerin hedeflenen akademik becerileri üzerinde gelişme gösterdiklerine, etkili ve kalıcı
öğrenmedeki yerine ve önemine, öğretimsel uygulama ve müdahalelerdeki rolüne yönelik bilgi
vermektir. N«mon«k stratej«ler«n öğretim sürecinde nasıl uygulanacağı da ayrıca bu makalede
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nimonik, Disleksi ve/veya Dikkat Eksikliği, Hafıza Stratejileri
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BT259
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE MÜZELERE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: BENİM
MÜZEM
Şule Egüz
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
suleeguz@gmail.com

ÖZET
Müzeler öğrenciler için tarihi keşfetmeleri ve geçmişin işlenmemiş verileriyle
çalışabilmeleri için uygun ve farklı bir öğrenme ortamı sağlamaktadır. Bu bakımdan
öğrencilerin geçmişini tanıyan, sahip çıkan ve koruyan bireyler olarak yetiştirilmesi için
müzelerden eğitim-öğretim sürecinde daha aktif bir şekilde faydalanılması kuşkusuz
öğrencilere fayda sağlayacaktır. Sosyal bilgiler eğitiminde önemli bir yere sahip olan müzelere
dair gençlerin beklentilerinin tespiti ise içinde bulundukları toplumun gelişim çizgisini ve sahip
oldukları kültürel değerlerin hangi ölçüde kullanıldığını belirleme noktasında önem
taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı Malatya ili Battalgazi ilçesine bağlı Barbaros Ortaokulu’nda
öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerinin müzelere yönelik beklentilerini ortaya çıkarmaktır.
Çalışma nitel araştırma metodolojisi esas alınarak tasarlanmış ve bu doğrultuda 2019 yılı Nisan
ayı içerisinde belirlenen ortaokulda eğitim gören 25 ortaokul öğrencisinin katılımıyla
yürütülmüştür. Araştırma verilerinin toplanmasında standartlaştırılmış açık uçlu görüşme
formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği
kullanılmıştır. Araştırma sonunda çalışmaya katılan öğrencilerin genel olarak koleksiyon
yapmayı sevdikleri, kendilerine ait bir müze olsa orada tarihi eşyaları, hayvan kalıntılarını, kitap
ve sinema filmlerini, kıyafetleri, oyuncakları, antika arabaları, eski paraları, gökyüzü, evren ve
galaksinin sırrını çözebilecek nesneleri, bıçak, kılıç, silah, top, çakmak ve takılar ile farklı
şehirlerin kültürlerine ait nesneleri ve bilim adamlarının 3D profillerini sergilemek istedikleri
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrenciler Malatya’da en fazla Etnografya Müzesi’ni, Türkiye’de
Ayasofya ve Dünya’da Louvre Müzesi’ni ziyaret etmek istediklerini belirtmişlerdir. Daha çok
savaş araç-gereçlerinin sergilendiği müzeler ile sanat müzelerine gitmek isteyen katılımcılar,
formda yer alan görsellerin hangi döneme ait olduğunu belirleme noktasında ise genel olarak
doğru tahminlerde bulundukları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, Müze, Ortaokul öğrencileri, Beklenti
A STUDY FOR MUSEUMS WITH SECONDARY SCHOOL STUDENTS: MY
MUSEUM
Museums provide a convenient and different learning environment for students to
explore the history and work with the raw data of the past. In this respect, it will be of benefit
to the students to benefit from museums more actively in the education process in order to be
educated as individuals, who know, own and protect their past. Determining the expectations
of young people about the museums that have an important place in social studies education is
important in determining the development line and the cultural values they have. The aim of
TURKCESS 2019
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this study is to reveal the expectations of 8th grade students attending Barbaros Secondary
School in Battalgazi, Malatya. The study was designed on the basis of qualitative research
methodology and was carried out with the participation of 25 middle school students who were
educated in secondary school in April 2019. A standardized open-ended interview form was
used to collect the data. In the analysis of the data obtained in the research, content analysis
technique was used. At the end of the research, the students participating in the study, they like
to collect in general, a museum of their own, but there are historical items, animal remains,
books and movies, clothes, toys, antique cars, old coins, the sky, the universe and the objects
that can solve the secret of the galaxy, blade, sword, guns, balls, lighters and jewellery, objects
of different cities and 3D profiles of scientists have been found to exhibit. In addition, students
in Malatya most Ethnography Museum, Hagia Sophia in Turkey and stated that they want to
visit the Louvre museum in the world. It was determined that the museums in which the war
tools and materials were exhibited and the participants who wanted to go to the art museums,
and that the visuals in the form were generally accurate in determining the period in which they
belonged.
Keywords: Social studies, Museum, Secondary school students, Expectation
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BT260
SOSYO-EKONOMİK DÜZEYİ DÜŞÜK ORTAOKULLARDA SOSYAL BİLGİLER
ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL MATERYALLERİN KULLANIMI*

Dr. Öğr. Üyesi Şule EGÜZ
İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal
Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
suleeguz@gmail.com

ÖZET
Sosyal bilgiler öğretiminde materyal kullanımı, etkili bir öğretim ortamı aracılığıyla
öğrencilerin hedef kazanımlara ulaşmasında ve yürütülen programın başarılı olmasında önemli
bir rol oynar. Bu çalışmada sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan okullarda sosyal bilgiler dersi
öğretmenlerinin ders sürecinde farklı görsel materyallerden ne oranda faydalandıklarını ve
kullanılan görsel materyallerin öğretmen-öğrenci üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak
amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma paradigmasına uygun olarak yapılandırılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu Malatya il merkezine bağlı sosyo-ekonomik düzeyi düşük iki
köy okulunda görev yapan iki sosyal bilgiler dersi öğretmeni ve bu öğretmenlerin sınıflarında
öğrenim gören 37 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma verilerinin toplanmasında
belirlenen sosyal bilgiler dersi öğretmenleri ile derslerde görsel materyallerin kullanımı
çerçevesinde görüşmeler gerçekleştirilmiş; her bir öğretmenin üçer saatlik dersine gözlemci
olarak katılım sağlanmıştır. Ayrıca 37 öğrencinin tamamına 3 sorudan oluşan standartlaştırılmış
görüşme formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler nitel veri analiz kurallarına uygun bir şekilde
betimsel analize tâbi tutulmuştur. Araştırma sonunda öğretmenlerin, çalıştıkları okullarda bilgi
ve iletişim teknolojilerine (BİT) bireysel olarak erişimlerinde ve materyallere ulaşma
noktasında sıkıntılar yaşadıkları; bu durumun da derslerin işleniş sürecine olumsuz olarak
yansıdığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Görsel materyaller, Sosyal bilgiler öğretimi, Sosyo-ekonomik
düzey
USE OF VISUAL MATERIALS IN SOCIAL STUDIES TEACHING IN SOCIOECONOMIC LEVEL LOW SECONDARY SCHOOLS
The use of material in social studies teaching plays an important role in the achievement
of the students' target achievements and the success of the program through an effective
teaching environment. The aim of this study was to determine the extent to which social studies
teachers in secondary schools benefited from different visual materials in the courses and the
effects of the visual materials used on teachers and students. The study is structured in
accordance with the qualitative research paradigm. The study group consisted of two social
studies teachers working in two village schools with low socio-economic level in Malatya city
*

Bu araştırma İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası:
1225.
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centre and 37 secondary school students studying in their classrooms. The interviews were
conducted with the teachers of the social studies course in the collection of the study data and
the use of visual materials in the courses. Three hours of each teacher participated as observers.
In addition, standardized interview form consisting of 3 questions was applied to all 37 students.
The data were analysed descriptively in accordance with the qualitative data analysis rules. At
the end of the research, teachers had difficulties in accessing information and communication
technologies in the schools they work in and reaching the materials; It is also determined that
this situation is reflected negatively on the process of the lessons.
Keywords: Visual materials, Social studies teaching, Socio-economic level
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BT263
TÜRKİYE VE AVUSTURYA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
İlyas Kara
Marmara Üniversitesi
erbaali_ilyas@hotmail.com
Cemil Öztürk
Marmara Üniversitesi
cozturk@marmara.edu.tr

ÖZET
Günümüzde her alanda yaşanan hızlı değişim, sosyal ve kültürel etkileşimler öğretim
programlarının sürekli güncellenmesini zorunlu kılmıştır. Bu araştırma da, Avusturya’da
uygulanan Sosyal Bilgiler öğretim programını incelemek ve Türkiye’de uygulanan Sosyal
Bilgiler öğretim programı ile karşılaştırarak, arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymak
için yapılmıştır. Bu amaçla Avusturya ve Türkiye’de uygulanan öğretim programları doküman
analizi yöntemi kullanılarak incelenmiş, bunun sonucunda iki ülkenin Sosyal Bilgiler dersi
öğretim programlarında benzerlik ve farklılıkların olduğu görülmüştür.
Türkiye’de tarih ve coğrafya eğitimi 4, 5, 6, 7. sınıflarda Sosyal Bilgiler, 8. sınıflarda
ise İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi adı altında okutulmaktadır. Avusturya’da ise 6, 7, 8.
sınıflarda Tarih ve Sosyal Bilimler/Siyaset Eğitimi, 5, 6, 7. ve 8. sınıflarda Coğrafya ve
Ekonomi dersi olmak üzere iki ayrı ders olarak okutulmaktadır.
Türkiye’de konu ve kazanımlar her sınıf seviyesinde öğretim programlarında yer
alırken Avusturya öğretim programlarında kazanımlar bütün sınıf seviyeleri için genel olarak
verilmiştir. Her sınıf düzeyi için ayrı kazanımlara yer verilmemiştir. Konular ise sınıf
düzeylerinde farklılaşmaktadır. Avusturya’da siyasi konular ile öğrencilere demokratik
davranış yetisi kazandırmak hedeflenmiştir. Evrensel değerleri kavrama ve ülkenin değerleriyle
yorumlama yeteneği kazandırmayı amaçlanmıştır. Türkiye’de ise siyasi konulara pek fazla yer
verilmemiştir. Avusturya’da geçmiş- günümüz- gelecek üçgeni yorumlanarak tarih ve siyasi
bilimler, güncel siyasi sorunlarla ele alınmıştır. Öğrencilere, geleceğe etki edebilecek siyasi
bilimlerin, tarihi bakış açısı ile muhakeme edebilme yeteneği kazandırmak amaçlanmıştır.
Avusturya’daki Tarih ve Sosyal Bilimler/Siyaset Eğitimi programı ile öğrencilere, Dünya ve
Avrupa tarihinin temel yapısı ve değişimini, Avusturya’nın siyasi yapısı ile ilişkilendirme
yeteneği kazandırmaya çalışılmaktadır.
Her iki ülkede de kronolojik cetvellerin yardımıyla öğrencilere zaman şuuru
kazandırmak, öğrencilerin medeniyetler arasındaki münasebetleri kavramaları amaçlanmıştır.
Her iki ülkenin var olan bilgi birikimini aktarma, farklı kaynakları araştırma, araştırma
metotları kazandırma, yöntem bilgisi ve becerisini kazandırma hedefleri bulunmaktadır. Her iki
ülkede de farklı kültür ortamlarını, medeniyetlerin kültür farklılıklarını kavratmak, farklı
kültürler bünyesinde evrenseli yakalama imkânı sağlanmak amaçlanmıştır. Her iki ülkede de
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coğrafya konuları ile öğrencilerin yaşadıkları bölge ve dünyayı tanımaları coğrafya ile ekonomi
arasındaki bağı kavramaları hedeflenmiştir. Bu çalışma ile benzerlik ve farklılıklar
programların dayandığı temeller, öğretim programlarının yapısı, konu ve kazanım boyutlarında
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Öğretim Programı, Tarih ve Coğrafya.
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BT264
DRAMATİK AKSİYONU SAĞLAYAN DEĞERLER ÇATIŞMASI BAĞLAMINDA
YILKI ATI ROMANI
Sevda GEÇEN
Bitlis Eren Üniversitesi
svd.gcn@gmail.com

ÖZET
Kurmaca bir nitelik taşıyan ve okurun algı dünyasına göre genişleyen roman, içerdiği
epizotlarla çok katmanlı bir anlatı metni olarak ortaya çıkar. Bu katmanlar, yapı açısından
zaman, mekan, olay örgüsü, kişiler ve anlatıcı /bakış açısı düzleminde oluşurken; izleksel
açıdan olayların akışı içerisinde yer alan kişilerin kavramlar dünyasında temsil ettiği değerler
ile şekillenir. Bu bağlamda yapı ve izlek olarak iki açıdan incelenebilecek romanlar izleksel
açıdan olay örgüsüne dinamik bir yapı kazandıran ‘dramatik aksiyon’ üzerine kurulur.
Kurgunun zeminini oluşturan dramatik aksiyon, arzulanan/olumlu ve istenilmeyen/olumsuz
değer arasındaki ‘çatışma’ üzerine kurulu olarak ortaya çıkar. Yazar tarafından olumlanan ve
olumsuzlanan değerler üzerinden beliren çatışma, iki zıt durum üzerine inşa edilir. Bu bağlamda
romanlarda ve öykülemeye dayalı diğer edebi türlerde eserin izleksel kurgusunun iki karşı
gücün çatışması ile şekillendiği söylenebilir.
Bu çalışmada Abbas Sayar’ın Yılkı Atı romanı dramatik aksiyonu sağlayan değerler
çatışması bağlamında incelenmiştir. Romanda da bir metafor olarak kullanılan at, sosyal
hayattaki yozlaşma ve çürümelerin eleştirisini sunar. At’ın bir karakter olarak ele alınıp
yorumlandığı eserde, başkarakter Doru Kısrak’ın varoluş mücadelesi; toplumsal yozlaşma,
çarpık insan ilişkileri ve varlık tabakaları arasındaki çatışma ile verilir. Vaktiyle adı her yerde
duyulan, yarışlar kazanan, sahibine maddi kazançlar sağlayan ve el üstünde tutulan Doru Kısrak
yaşlanıp eski gücünü yitirdiğinde hak etmediği bir muameleyle karşı karşıya kalır. Doru’nun
maruz kaldığı muamele haksızlık paydasında verilirken eserde doğa ve hayvan sevgisi yoğun
bir biçimde hissedilir.
Anahtar Sözcükler: Roman, Yılkı Atı, Abbas Sayar, varlık, çatışma
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BT265
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI İLE
ATILGANLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER
AÇISINDAN İNCELENMESİ
Salih Serdar BÖRKLÜ
Sakarya Üniversitesi
salih.borklu@sakarya.edu.tr
Doç. Dr. Ali Haydar ŞAR
Sakarya Üniversitesi
asar@sakarya.edu.tr
Prof.Dr.Abdullah IŞIKLAR
Bursa Teknik Üniversitesi
abdullah.isiklar@btu.edu.tr

ÖZET
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin sosyal görünüş kaygısı ile atılganlıkları
arasındaki ilişkiyi incelemektir. İlave olarak, öğrencilerin sosyal görünüş kaygısı ve atılgan
olma düzeylerinin sınıf düzeyi, algılanan akademik başarı, algılanan ebeveyn tutumları ve
algılanan gelir düzeyi değişkenleri açısından anlamlı bir fark gösterip göstermedikleri de
incelenmektir. Araştırma 520 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada
katılımcıların; sınıf düzeyi, algılanan akademik başarı, algılanan gelir düzeyi ve algılanan
ebeveyn tutumlarını belirlemek maksadıyla araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi
Formu” kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların sosyal görünüş kaygısı düzeylerini tespit etmek
için Hart, Flora, Palyo, Fresco, Holle ve Heimberg (2008) tarafından geliştirilen ve Doğan
(2010) tarafından Türkçeye adapte edilen “Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği” ve atılganlık
düzeylerini tespit etmek için de A.S. Rathus (1977) tarafından geliştirilen ve Nilüfer Voltan
Acar (1980) tarafından Türkçeye adapte edilen “Rathus Atılganlık Envanteri” kullanılmıştır.
Verileri analiz ederken Pearson Korelasyon Katsayısı, t testi ve ANOVA kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda, katılımcıların sosyal görünüş kaygısı düzeyleri ile atılganlık düzeyleri
arasında negatif yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Üniversite
öğrencilerinin sosyal görünüş kaygısı düzeyleri sınıf düzeyi değişkeni açısından anlamlı ölçüde
farklılık olduğu diğer taraftan algılanan akademik başarı, algılanan gelir düzeyleri ve algılanan
ebeveyn tutumu açısından ise anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Üniversite
öğrencilerinin atılganlık düzeyleri sınıf düzeyi, algılanan akademik başarı ve algılanan ebeveyn
tutumları açısından anlamlı ölçüde fark olduğu, algılanan gelir düzeyi açısından ise anlamlı bir
fark olmadığı bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen bulgular ışığında sonuçlar tartışılmış ve
daha sonra yapılabilecek çalışmalar için öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Görünüş Kaygısı, Atılganlık
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BT266
KIERKEGAARD’IN UMUTSUZLUK KAVRAMINI HIGGINS’IN BENLİK
UYUŞMAZLIKLARI KURAMI ÜZERİNDEN OKUMAK
Duygu Dinçer
İbn Haldun Üniversitesi
drduygudincer@gmail.com

ÖZET
Ölümcül Hastalık Umutsuzluk adlı eserinde umutsuzluğu, ben’in bir hastalığı ve
kendine yönelen bir ilişkinin sonucu olarak ele alan Danimarkalı filozof Søren Aabye
Kierkegaard, bu hastalığın kişide üç farklı şekilde görülebileceğini öne sürmüştür: “(a) bir ben’i
olduğunun farkında olmayan umutsuz kişi, (b) kendisi olmak isteyen umutsuz kişi ve (c) kendisi
olmak istemeyen umutsuz kişi.” Kierkegaard’a göre kendi ben’ininden kurtulmak isteyen kişi,
“olmak istediği ben” hâline gelemediği için olduğu ben’ine katlanamamakta ve bu nedenle
umutsuzluk yaşamaktadır. Bu çalışma kapsamında Kierkegaard’ın benlik ve umutsuzluk ilişkisi
üzerine yaptığı bu tespitin, sosyal psikoloji alanının önde gelen araştırmacılarından biri olan
Edward Tory Higgins’ın Benlik Uyuşmazlıkları Kuramı üzerinden okunabileceği
öngörülmektedir. Higgins, geliştirdiği kuramda çoklu bir benlik ayrımına gitmekte ve benliği
gerçek benlik, ideal benlik ve olması gereken benlik olmak üzere üç alana ayırmaktadır. Bu
ayrıma göre gerçek benlik, kişinin sahip olduğunu düşündüğü özelliklerin; ideal benlik, kişinin
kendisi olmak için idealde sahip olmayı arzu ettiği özelliklerin; olması gereken benlik ise
kişinin taşımak zorunda olduğunu düşündüğü özelliklerin bir bütününü temsil etmektedir. Söz
konusu özellikler, kişinin kendi kişisel bakış açısına dayalı olabileceği gibi başkalarının bakış
açısından da kaynaklanabilmektedir. Higgins’a göre ikili benlik durumları arasındaki
uyuşmazlık (örneğin gerçek benlik-ideal benlik ya da gerçek benlik-olması gereken benlik)
kişide, kendi beklentilerini ya da başkalarının beklentilerini karşılamada yetersiz kaldığı
yönünde negatif duyuşlar yaratmaktadır. Bu duyuşlar arasında depresyonun bir parçası olan
umutsuzluk da yer almaktadır. Şimdiki çalışma Kierkegaard’ın tasvir ettiği “olmak istediği ben
hâline gelemediği için olduğu ben’ine katlanamayıp umutsuzluğa yakalanan” kişinin içinde
bulunduğu durumu, Higgins’ın öne sürdüğü “gerçek benlik-ideal benlik uyuşmazlığının
depresyonla (dolayısıyla umutsuzlukla) ilişkili olabileceği” argümanıyla ilişkili bir biçimde ele
almayı ve bu yolla benlik ve umutsuzluk ilişkisini felsefe ve psikoloji disiplinlerinin
kesişiminde incelemeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Umutsuzluk, Benlik, Søren Aabye Kierkegaard, Edward Tory
Higgins, Benlik Uyuşmazlıkları Kuramı
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BT267
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MADDE BAĞIMLILIĞI İLE
İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Hakan AKDAĞ
Mersin Üniversitesi
hakanakdag@mersin.edu.tr
Meltem ÖZDEMİR KALKAN
Mersin Üniversitesi
meltem_ce79@hotmail.com
ÖZET
Eğitim ve öğretimdeki temel amaç; bireyin kişisel yeteneklerini keşfetmesinde rehber
olup, içinde yaşadığı toplumun kültür ve değerleri ile harmanlayarak, kişiyi toplumsal ve
mesleki rollerine hazırlamaktır. Bu bağlamda toplumu oluşturan her bireyin farklılıkları eğitim
hayatı boyunca göz ardı edilmeksizin eğitim sürecinin desteklenmesinde, sürecin yaşam boyu
öğrenme süreci ile bütünleşmesinde eğitimcilerin rolü büyüktür. Türk Milli Eğitiminin temel
amaçları doğrultusunda yetişecek olan bireylerin ruh / beden sağlığının korunması,
sürdürülmesi sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir geleceğin ilk adımıdır. Madde bağımlılığı,
toplumsal sorunlar çerçevesinde değerlendirildiğinde özel ve kamusal alanda yaşanılan
sorunların merkezinde olduğu söylenebilir. Bu sürecin beraberindeki en büyük sorun tam bir
sağaltım sağlanamamasıdır. Madde bağımlılığını önlemek için en radikal çözüm hiç
başlanmaması olarak sunulabilir. Evrensel bir sorun olan madde bağımlılığının, bireylerde
erken yaşlarda görülmeye başlamasıyla, eğitim hayatının kısıtlı kaldığı diğer araştırmalarla
ortaya konmuştur. Madde kullanım bozukluğu olan bireylerin sosyal ve akademik hayat
başarılarında görülen olumsuzluklarla başa çıkamamakta, sonuç olarak da eğitim/öğretim
etkinlikleri sekteye uğrayabilmektedir. Böylelikle toplum için risk faktörü haline
gelmektedirler. Türk toplumunun, her anlamda değişen ve gelişen dünyada millî yapısını
koruyacak/devam ettirecek sağlıklı bireylere ihtiyacı olduğu söylenebilir. Madde
bağımlılığında en önemli faktörlerden biri de madde bağımlısı bireylerin eğitimsizlik veya
yanlış eğitim nedeni ile kazanımlarını hayata geçirip uygulayamamasıdır. Eleştirel bir bakış
açısı geliştirememeleri de madde bağımlılığı için hazırlayıcı etkenler arasında olduğu
söylenebilir. Toplumumuzdaki bağımlılık süreci ve madde kullanımına yönelik risklerin
belirlenmesi sağlıktan eğitime kadar her alanı ilgilendirmektedir. Son yıllarda Türk Eğitim
Sisteminde yapılandırmacı felsefeye göre yapılan programların çıktısında, araştıran,
sorgulayan, eleştirel bakış açısına sahip, çözüm üretebilen bireylerin yetiştirilebilmesi
öngörülmektedir. Bu kapsamda belirtilen donanıma sahip öğretmenlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Madde bağımlılığından korumak için toplumda aileden başlayarak öğretim boyutunda
farkındalığı artırıcı önlemlerin alınmasının başlangıç açısından uygun olacağı söylenebilir. Bu
bilgiler ışığından araştırma durum çalışması deseni şeklinde tasarlanmıştır. Araştırma amacının
ortaya konması için nitel araştırmalarda yer alan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği
kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından literatür taraması ve uzman görüşleri neticesinde
hazırlanan “Madde Bağımlılığı Açık Uçlu Soru Formu” Türkiye’de farklı üniversitelerde
öğrenim gören sosyal bilgiler öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Elde edilen veriler içerik
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analizine tabi tutularak sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında genel
olarak Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının madde bağımlılığı ile ilgili düşünceleri ve
bağımlılığın nasıl önlenebileceği konusunda bilgilerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Bu
verilerden yola çıkarak sosyal bilgiler öğretmen adaylarına madde bağımlılığına önleme ve risk
altındaki öğrencilerin nasıl bağımlılıktan uzak tutulacağı hakkındaki bilgilerinin ve görüşlerinin
geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Madde Bağımlılığı, Öğretmen Adayları,
Görüşme, Değerlendirme.
ASSESSMENT OF THE VIEWS OF TEACHER CANDIDATES ABOUT DRUG
ADDICTION
The main purpose of education and training; is to guide the individual in discovering
his / her personal abilities and to prepare the person for social and professional roles by blending
with the culture and values of the society. In this context, the role of educators in the integration
of the process with the lifelong learning process is important in supporting the educational
process without disregarding the differences of every individual who constitutes the society.
Preserving and sustaining the mental and physical health of the individuals who will grow in
line with the main objectives of Turkish National Education is the first step of a healthy society
and a healthy future. When the drug addiction is evaluated within the framework of social
problems, it can be said that it is at the center of the problems experienced in the public and
private sphere. The biggest problem with this process is the lack of complete treatment. In order
to prevent drug addiction, the most radical solution can be presented as not starting at all. Drug
addiction, which is a universal problem, has been revealed by other studies in which education
life has remained limited due to the fact that it starts to be seen in individuals at an early age.
The social and academic life achievements of individuals with substance use disorders are not
able to cope with the negativities, and consequently education / training activities may be
interrupted. Thus, they become risk factors for the society. It can be said that Turkish society
needs healthy individuals to maintain the national structure in every changing and developing
world. One of the most important factors in drug addiction is that addicted individuals cannot
realize their achievements due to lack of education or wrong education. The fact that they
cannot develop a critical point of view is one of the predisposing factors for drug abuse. The
dependency process in our society and the identification of the risks related to substance use
concern every area from health to education. In recent years, in the output of the programs made
according to the constructivist philosophy in the Turkish Education System, it is envisaged that
individuals who are researching, questioning, having a critical perspective and creating
solutions are educated. In this context, there is a need for qualified teachers. In order to protect
against drug addiction, it can be said that starting from the family in the society, taking measures
to raise awareness in the teaching dimension will be appropriate at first sight. In the light of this
information, the research is designed as a case study pattern. “Drug Addiction Open Ended
Question Form" prepared by the researchers and expert opinions in the light of literature itself,
has been applied to social studies teacher candidates studying in different universities in
Turkey. The data were subjected to content analysis and the results were interpreted. When the
results of the research are examined, it is determined that social studies teacher candidates
generally have insufficient knowledge about drug addiction. Based on these data, some
recommendations were made about social studies teacher candidates for the prevention of drug
addiction and the development of knowledge and opinions.
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BT268
EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ
EĞİTİM KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt KARA
Gaziantep Üniversitesi, Nizip Eğitim Fakültesi
mevlutkara85@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Emrullah AKCAN
Gaziantep Üniversitesi, Nizip Eğitim Fakültesi
emrullahakcan@gmail.com

ÖZET
Eğitimin, toplumların gelişmesini sağlayan en temel olgu olduğu herkesçe bilinen bir
gerçektir. Nitekim tarihsel süreçler ve günümüz gelişmiş toplumların yapısı incelendiğinde
büyük medeniyetler kurmuş toplumların ortak noktası, eğitime oldukça önem vermiş
olduklarıdır. Modern dünya öncesi usta-çırak ilişkisine dayanan eğitim, zamanla yaşam boyu
devam eden planlı, programlı, düzenli bir şekilde yürütülen bir süreç olmuş ve bu süreç boyunca
kurumsallaşarak okul sistemlerinin oluşması sağlanmıştır. Bu sistemlerin en temel öznesi de
“öğretmen” denilen eğitimcilerdir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43. Maddesinde;
“Öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel
bir ihtisas mesleği” olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu maddenin devamında “Öğretmenlik
mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.”
şeklindeki ibare ile, öğretmen olacak kişilerin üç özel şartı taşıması gerektiği belirtilmektedir.
Bu üç temel koşul, öğretmenlik mesleğine kaynaklık teşkil eden Eğitim Fakültelerinin dört
yıllık lisans programlarında, süreç boyunca verilerek öğretmenler yetiştirilir. Ancak son
yıllarda eğitim fakültesi dışında diğer fakültelerden mezun olan öğrencilere pedagojik
formasyon dersleri kısa bir zaman diliminde verilerek öğretmen olmalarının yolu açılmıştır. Bu
bağlamda pedagojik formasyon öğrencilerinin eğitim kavramına bakış açıları önem
kazanmaktadır. Bireylerin bir olguya, bir kavrama bakış açılarını anlamanın en iyi yollarından
biri de metaforlardır. Metafor, kısaca bir kavramı başka bir kavrama benzeterek açıklamaya
çalışmak olarak tanımlanabilir. Bu araştırma ile eğitim fakültesinden mezun olmayan pedagojik
formasyon öğrencilerinin eğitim kavramına ilişkin algıları metaforlar yardımıyla incelenmesi
amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseniyle yürütülen araştırmanın
verileri yarı yapılandırılmış bir metafor formu yoluyla toplanmıştır. Çalışma grubu amaçlı
örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği ile seçilmiş, Gaziantep Üniversitesi
bünyesinde okuyan toplam 100 öğrenciden oluşmaktadır. Toplanan veriler içerik analizi
yöntemiyle değerlendirilmekte olup, analiz süreci devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Pedagojik formasyon, Metafor.
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BT269
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE MÜKEMMELİYETÇİLİK, OLUMSUZ
DEĞERLENDİRİLME KORKUSU VE YETERSİZLİK DUYGULARI
Bilgesu Başkurt
Yıldız Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Yüksek Lisans Öğrencisi
bilgesubaskurt@gmail.com
Doç. Dr. Şerife Gonca Zeren
Yıldız Teknik Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma
goncazeren@gmail.com

ÖZET
Mükemmeliyetçilik, mükemmeli hedefleme ve daha aşağısını kabul etmeme
durumudur. Üniversite dönemi, kişi için birçok değişikliğin yaşandığı, bağımsızlık kazanılan,
yeni becerilerin geliştirildiği, sosyal ilişkilerinin arttığı, akademik gelişmelerin olduğu, aynı
zamanda uyum sorunlarının, kaygının, zihinsel yorgunluk, ümitsizlik gibi duyguların da yoğun
şekilde yaşandığı bir dönemdir. Mükemmeliyetçi kişilik özelliklerine sahip bir üniversite
öğrencisi için ise bu süreç daha zorlu olabilir. Olumsuz değerlendirilme korkusu bireyin kişisel
ilişkilerinde, eğitim ve kariyer hayatında vb. sosyal etkileşim gerçekleştirdiği yerlerde düşük
performans gösterip rezil olacağı, aşağılanacağı, reddedileceği düşünceleri sonucu hissettiği
korkudur (Çetin, 2010). Mükemmeliyetçi kişiler kendisine yüksek performans hedefleri
koymaya odaklanır ve yüksek performans göstermeye çalışır. Çevredekiler tarafından da
mükemmel, başarılı olarak algılanmak isterler (Besser, Flett ve Hewitt, 2004).
Mükemmeliyetçi insanlar kontrol etmeye ve yüksek başarılar elde etmeye
güdülenmişlerdir. Bu açıdan yaşam stresörleri, kişinin olayları istediği gibi kontrol
edememesine, istediği hedeflere ulaşamamasına neden olarak hayal kırıklığına neden olur.
Düşük kontrol becerisi ve yetersizlik duyguları mükemmeliyetçi kişiler tarafından oldukça
olumsuz algılanır (Flett, Hewitt, Blankstein ve Mosher, 1995). Bu amaçla üniversite
öğrencilerinin mükemmeliyetçilik düzeyleri, olumsuz değerlendirilme korkusu ve yetersizlik
duyguları üzerinde çalışmanın ilgili alan yazına katkı sağlaması hedeflenmektedir.
Bu araştırmanın yöntemi ilişkisel tarama modeline dayanmaktadır. Araştırmanın
evrenini, 2018-2019 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören 36569 öğrenci
oluşturmaktadır. Bu araştırmada güven aralığı .05, hata payı .03 olarak alınarak (Yazıcıoğlu ve
Erdoğan, 2004) küme örnekleme ile belirlenen 470 kişiye ulaşılmıştır. Veri toplamak amacıyla
Frost Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği (Kağan,2018), Olumsuz Değerlendirilme
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Korkusu Ölçeği (Çetin, 2010), Yetersizlik Duygusu Ölçeği (Akdoğan ve Ceyhan, 2014) ve
demografik verileri toplamak için Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma an itibariyle
verilerin analizi aşamasındadır.
Mükemmeliyetçiliğin yetersizlik ve olumsuz değerlendirilme korkusunu yordadığı
sonucuna ulaşılması durumunda üniversite öğrencilerinin mükemmeliyetçilik özelliklerinin
olumlu ve olumsuz yönlerini fark etmeleri ve davranışlarını yönlendirmeleri açısından çeşitli
psikolojik müdahalelerin oluşturulması için ışık tutucu olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca;
yetersizlik duygusu ve olumsuz değerlendirilme korkuları hakkında da pek çok bilgi bu
araştırma ile sağlanabilir ve gerekli müdahale çalışmaları bu doğrultuda hazırlanabilir.
Anahtar Kelimeler:
Yetersizlik Duygusu
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BT270
ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ AÇISINDAN
İNCELENMESİ
Demet Yılmaz
Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen,MEB, demetarinyilmaz@gmail.com
Özet
Eğitimin amacı, öğrencilerin belirlenen hedeflere ulaşmasını sağlamaktır. Bu belirlenen
hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmak için öğrencilerin öğrenme stillerinin tespit edilip buna göre
bir eğitim verilmesini gerekli kılar. Ayrıca öğrenme sırasında bilgiye ulaşmalarını kolaylaştıran
ve onları özümsemelerine yardımcı olan kimi stratejileri kullanıp kullanmadıklarını ve bunların
neler olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Yani etkili öğrenme için öğrencilerin öğrenme
stillerini ve öğrenmelerini kolaylaştıran öğrenme stratejilerini bilmeleri gerekmektedir. Bu
araştırma ortaokul öğrencilerinin öğrenme stratejilerinin öğrenme stilleri açısından
incelenmesini içermektedir. Araştırma verileri Bayram Tay (2002), tarafından geliştirilen
öğrenme stratejileri ölçeği ile öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi amacıyla Kolb
(1984)’un öğrenme stilleri ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya 6.7.8. sınıf öğrencilerinden 296
kişi katılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanması,
öğrenme stiline göre farklılaştığı bulunmuştur.
Anahtar sözcükler: Öğrenme, Öğrenme stratejileri, Öğrenme stilleri
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BT271
EMPATİ VE HAYVAN HAKLARINA YÖNELİK TUTUMLAR*
Aybüke DEMİR
Yıldız Teknik Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Yüksek Lisans Öğrencisi
aybukedemir94@gmail.com
Doç. Dr. Şerife Gonca ZEREN
Yıldız Teknik Ünivesitesi
Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
gzeren@yildiz.edu.tr

ÖZET
Empati, kişinin karşısındakinin içinde bulunduğu durumu onun bakış açısıyla görmesi,
duygu ve düşüncelerini anlaması sonucu, dolaylı olarak verilen duygusal karşılıktır. Empatik
bir kişi, karşısındakileri daha iyi anlamakta, daha olumlu iletişim kurabilmektedir. Bu da kişiler
arası çatışmaların azalmasını ve daha fazla işbirlikli çalışmanın yapılabilmesini beraberinde
getirebilir. Bu bağlamda empati düzeyini geliştirmek, rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetlerinin önemli amaçlarından biridir.
Empati sadece insanlarla değil, dünyayı paylaştığımız tüm canlılarla kurulabilmektedir.
Dolayısıyla hayvan haklarına yönelik olumlu duygu, düşünce ve davranışlara sahip kişilerin
empati düzeylerinin daha yüksek olacağı düşünülmektedir. Bu konuda yapılan bazı araştırmalar
da hayvan haklarına yönelik tutumların, empati düzeyini etkilediği yönünde bulgulara
ulaşılmıştır (Ascione ve Weber, 1996; Daly ve Morton, 2003, 2006, 2009; Paul, 2000). Gerek
bu araştırmaların daha çok çocuklarla yürütülmüş olması ve gerekse ülkemizde bu konuda
bilimsel çalışmaların sayıca yetersiz olması nedeniyle bu araştırmanın kapsamının yetişkinlerin
hayvan haklarına ilişkin tutumları ile empati düzeylerine yönelik olmasına karar verilmiştir. Bu
amaçla, araştırma sorusu, yetişkinlerin hayvan haklarına ilişkin tutumları ile empati
düzeylerinin ne derece ilişkili olduğu biçiminde oluşturulmuştur.
Araştırma, ilişkisel tarama modeline uygun olarak yapılmıştır. Araştırmaya, kartopu
örnekleme yöntemiyle ulaşılan 510 yetişkin katılmıştır. Katılımcıların %41.5’i kadın ve
%58.5’i erkektir ve yaşları 18-72 arasında değişmektedir. Araştırma verilerini toplamak için
Temel Empati Ölçeği (Topçu, Baker ve Aydın, 2010), Hayvan Haklarına İlişkin Tutum Ölçeği
(Akoğlu, 2014) ve araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Veri
analizi süreci devam etmektedir.
*

Bu çalışma, ilk yazarın, ikinci yazar danışmanlığında yürüttüğü yüksek lisans tez çalışmasının bir bölümüdür.
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Üniversite öğrencilerinin hayvan haklarına yönelik olumu tutumunun, empati düzeyini
olumlu yönde yordadığı sonucuna ulaşılması durumunda, empati geliştirme konusunda yapılan
eğitim planları ve stratejilere bu bulgunun önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Böylelikle hem empatik hem de hayvansever bireylerin yetiştirilmesi için yapılabilecek yeni
çalışmalara, bu araştırma ışık tutabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Empati, Hayvan Haklarına Yönelik Tutum, Yetişkinlik.
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BT272
ÇEVRİMİÇİ OYUN OYNAYAN ÖĞRENCİLERİN OYUN İÇİ DİL KULLANIMLARI
Bilal Şimşek
Akdeniz Üniversitesi
bilalonursimsek@mail.com
Bekir Direkci
Akdeniz Üniversitesi
bdirekci@gmail.com

ÖZET
Bu araştırmanın amacı çevrimiçi oyun oynayan öğrencilerin oyun içi dil kullanımlarını
incelemektir. Araştırma süreci nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseniyle
yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 10
katılımcıyla oluşturulmuştur. Araştırma uygulamasında ise alt yapısı (oyun içi paneller,
seslendirmeler vb.) tamamen Türkçeye çevrilmiş bir çevrimiçi oyun olan League of Legends
tercih edilmiştir. Veri toplama sürecinde, yarı yapılandırılmış görüşme formu, gözlem notları
ve ses kayıtları kullanılmıştır. Bu süreçte elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir.
Araştırmanın uygulama bölümünde öncelikle dil kullanımının serbest olduğu bir oyun ortamı
ve oyun çerçevesinde kullanılan yabancı kökenli ifadelerin kullanımının yasak olduğu bir oyun
ortamı tasarlanmıştır. Ardından öğrencilerin beşerli iki takım oluşturmaları ve web 2.0 aracı
üzerinden takım iletişimleri kurmaları sağlanmıştır. Bu çerçevede takımlara ayrılan
öğrencilerin kazanmaya dayalı iki oyun oynaması sağlanmış ve oyun süreçlerinde ses kayıtları
alınmıştır. Birinci oyun sürecinde League of Legends oynayan katılımcıların Türkçe-İngilizce
karışık ifadeler oluşturduğu ve bunları oyun içi iletişimde sıkça kullandığı ortaya çıkmıştır.
İkinci oyun sürecinde ise yabancı kökenli ifadelerin kullanımının sınırlandırılmasına rağmen
öğrenciler bu ifadeleri istemli veya istemsiz bir şekilde kullanmaya devam etmiştir. Yapılan
görüşmelerden elde edilen verilere göre öğrenciler, oyun tamamen Türkçe tasarlanmış olmasına
rağmen oyun içi iletişimde yalnızca Türkçenin kullanımının oldukça zor olduğunu
düşünmektedir. Ayrıca oyun sürecinde kullanılan Türkçe-İngilizce karışık ifadelerin rahat
iletişim kurmak için önemli olduğu ifade edilirken bu iletişim tarzının alışkanlık haline geldiği
vurgulanmıştır. Oyun süreçlerinde tutulan gözlem notları da öğrencilerin görüşleriyle paralellik
göstermektedir. Öğrenciler serbest konuşabildiklerinde oldukça akıcı bir iletişim
kurabiliyorken, yabancı kökenli ifadelerin kullanımı sınırlandığında iletişim süreçlerinde
aksamalar medyana geldiği gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, dil kullanımı, çevrimiçi oyun
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BT273
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI HELİKOPTER
ANNELİK TUTUMU İLE EMPATİK YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Emine Ela Kök
Akdeniz Üniversitesi
elakok@akdeniz.edu.tr
Merve Ayvallı
Akdeniz Üniversitesi
merveayvalli@akdeniz.edu.tr
Fatma Ünal
Akdeniz Üniversitesi
funal@akdeniz.edu.tr
ÖZET
Helikopter ebeveynlik, günümüz ebeveyn tutumlarının en önemli sorunlarından biridir.
Bulunduğumuz yüzyılda her kültürden ebeveyn de yükselen bu ebeveynlik tutumu, çocuklarını
hayatlarının yegâne ilgi odağı yapan ebeveynler için kullanılmaktadır. Helikopter ebeveyne
sahip bireylerin bencilliğe, egosantrik düşünceye, narsizm özelliklerine daha yakın olduklarını
saptayan araştırmalar mevcuttur. Bu araştırma okul öncesi öğretmen adaylarının algıladıkları
helikopter annelik tutumu ile empatik yönelimleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Yapılan bu araştırma nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama türünde bir
araştırmadır. Araştırma verileri 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Akdeniz
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde eğitim-öğretim gören öğretmen adaylarından toplanmıştır.
Araştırmaya 181 kadın, 48 erkek öğretmen adayı olmak üzere toplam 229 öğretmen adayı
katılmıştır. Katılımcılardan 40’ının birinci sınıf, 56’sının ikinci sınıf, 57’sinin üçüncü sınıf ve
66’sının dördüncü sınıf düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın verileri 21 maddeden
oluşan “Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutum Ölçeği (AHETÖ)” ile 29 maddeden oluşan
“Öğretmen Adayları İçin Empatik Yönelimler Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırmadan
elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının algıladıkları helikopter annelik tutumlarının
cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir (𝑡(##$) = -2.622, p=0.009).
Algılanan helikopter annelik tutum puanları incelendiğinde, Puanlar incelendiğinde erkek
öğretmen adaylarının algıladıkları helikopter annelik tutum puanlarının (𝑋'=49), kadın
öğretmen adaylarının algıladıkları helikopter annelik tutum puanlarından (𝑋'=44.51) daha fazla
olduğu belirlenmiştir. Ancak öğretmen adaylarının empatik yönelimlerinin cinsiyete göre
anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının
algıladıkları helikopter annelik tutumu ile empatik yönelimleri arasında anlamlı bir ilişki
olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Helikopter ebeveyn tutumu, empatik yönelimler, öğretmen
adayı,
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BT274
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJİK YETERLİKLERİ
Hüseyin Özçakmak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD
h.ozcakmak@mku.edu.tr
Oğuzhan Karakuş
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi
oguzhan.krks15@gmail.com
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının teknopedagojik yeterliklerinin
incelenmesidir. Araştırmanın evreni, 2018-2019 Bahar yarıyılında Hatay Mustafa Kemal
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen
adaylarıdır. Araştırmanın örneklemini, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Türkçe Öğretmenliği 4. sınıfta okuyan 27’si erkek 30’u kız 57 Türkçe öğretmeni adayı
oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrenciler; Bilgisayar I, Bilgisayar II, Öğretim
Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Özel Öğretim Yöntemleri I ve Özel Öğretim Yöntemleri II
derslerini almışlardır. Araştırmanın modeli, nicel araştırma tekniklerinin kullanıldığı betimsel
tarama modelidir. Veriler, Kabakçı Yurdakul (2011) tarafından geliştirilen “Teknopedagojik
Eğitime Yönelik Yeterlik Ölçeği” ile toplanmıştır. Beşli likert şeklinde olan “Teknopedagojik
Eğitime Yönelik Yeterlik Ölçeği”nin maddeleri “1-kesinlikle yapamam”, “2-yapamam”, “3kısmen yapabilirim”, “4-yapabilirim” ve “5-rahatlıkla yapabilirim” şeklinde puanlanmıştır.
Tasarım, uygulama, etik ve uzmanlaşma alt boyutlarından meydana gelen ölçekten elde edilen
veriler; cinsiyet değişkeni açısından değerlendirilmiş, veriler üzerinde yüzde, frekans, ortalama,
standart sapma gibi basit istatistik unsurlarının yanı sıra bağımsız örneklem t-testi analizi
yapılmıştır. Verilerin analizi sonucunda; ölçeğin tamamı göz önüne alındığında, Türkçe
öğretmeni adaylarının teknopedagojik eğitim konusunda kendilerini ileri düzeyde yeterli
gördükleri belirlenmiştir. Alt boyutlar açısından değerlendirildiğinde ise, uzmanlaşma
konusunda düşük, tasarım, uygulama ve etik boyutları açısından ileri düzeyde yeterli oldukları
tespit edilmiştir. Cinsiyet açısından yapılan analizde ölçeğin tamamı ve alt boyutları açısından
öğretmen adaylarının puanları arasında istatistiksek olarak herhangi bir anlamlılık olmadığı
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretmeni, Öğretmen adayları, Teknopedagojik yeterlik.
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BT275
TÜRK CUMHURİYETLERİNDE MUTLULUK DÜZEYİNİN DÜNYA MUTLULUK
ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Prof.Dr. Abulfez Süleymanov (Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü)
abulfaz.suleymanov@uskudar.edu.tr
Doç.Dr. Tayfun Doğan (Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü)
tayfun.dogan @uskudar.edu.tr
Özet
Farklı ülkelerde ve toplumlarda yaşayan bireylerin ve genel olarak halkların mutluluk
düzeylerini saptamak amacıyla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözüm Ağı
(UNSDSN) tarafından 2012 yılından bu yana yaklaşık olarak 155 ülkede düzenli olarak
dünyanın en kapsamlı mutluluk araştırma projesi olan Dünya Mutluluk Araştırması
gerçekleştirilmektedir. Ülkelerin gelir, sağlıklı yaşam beklentisi, sosyal destek, özgürlük, güven
ve cömertlik değişkenleri bakımından kıyaslandığı raporda, 2018 yılı verilerine göre ilk 10'da
Finlandiya, Danimarka, Norveç, İzlanda, Hollanda, İsviçre, İsveç, Yeni Zelanda, Kanada ve
Avusturya gibi ülkeler bulunmaktadır. Son dört yılın rapor sonuçlarına gpre, sıraları değişse
Danimarka, İsviçre, Norveç ve Finlandiya ilk dört sırada yer aldıkları görülmüştür. Mutsuzluk
Raporunun en alt sıralarında Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Afganistan
bulunmaktadır. Dünya Mutluluk Raporu üzerine yapılan analizlerde ülkelerin refah düzeyi
düştükçe mutluluk seviyesinin de azaldığı gözlenmiştir. Nitekim, en iyi durumdaki ülkelerin
tümü, refahı desteklediği tespit edilen altı temel değişkenin tümü için yüksek değerlere sahip
olma eğiliminde oldukları görülürken, bu ülkelerin kişi başı yıllık gelirlerinin en mutsuz 3
ülkedeki yıllık gelirden 40 kat daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan raporun
sonuçları dünyadaki en mutlu ülkelerin, en zengin ekonomiler değil güçlü sosyal devlet ve
kurumsal desteği bulunan ülkeler olduğunu ortaya koymaktadır.
En son 2018 Dünya Mutluluk Raporu sonuçlarına göre Türk Cumhuriyetlerinden
Özbekistan 6.174 puanla 41., Kazakistan 5.809 puanla 60., Türkiye 5.373 puanla 79. Sırada,
Kırgızistan 5.261 puanla 86., Türkmenistan 5.247 puanla 87., Azerbaycan 5.208 puanla 90.
sırada yer almaktadır. Türk Cumhuriyetlerinin bu sıralamadaki yerinin nedenlerinin
değerlendirirken farklı parametrelerin göz önünde bulundurulmasını zaruri kılmaktadır.
Örneğin Türkiye gayrisafi milli hasıla, sosyal destek gibi konularda iyi bir perfomans
gösterirken, fedakarlık, güven ve karar özgürlüğü konusundaki başarı notunun ortalamanın
altında olduğu görülmektedir. Bunun nedenleri arasında araştırmayı gerçekleşiren bilim
adamları Türkiye’nin iç göçten kaynaklanan sorunlarını ve şehir yaşamının zorluklarını
sıralamaktadırlar. Nitekim kırsal alandan şehirlere göçün memnuniyetsizliğe neden olduğu,
güvensizlik duygusunun azalması, sosyal bağlar zayıflaması, çoğunluğun içinde kaybolmaya
neden olduğu gösterilmektedir
Bağımsızlıklarını 1991de kazanmış olan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Azerbaycan
durumunu değerlendirirken bu ülkelerin yaşamış oldukları ekonomik dönüşüm süreci ve
sonrasında kaydedilen gelişmelerin göz önünde bulundurması gerekmektedir. Nitekim bu
ülkeler Sovyet bloğunun çökmesinin ardından üretim ve mübadele biçimlerini piyasa
ekonomisine doğru köklü bir şekilde dönüştürmeye çalışmaktadırlar. Bu ekonomilerde gerek
mülkiyet yapısı gerekse tüketici ve üretici davranışları köklü bir şekilde değişime uğramaktadır.
Bu ülkelerin ekonomik yapıları geçiş ekonomisi olarak tanımlanmaktadır.
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Mevcut sosyal güvenlik sistemleri, işsizlik olgusu ve buna bağlı olarak artan yoksulluk,
sosyal dışlanma ve uzun süreli işsizlik gibi kalıcı sosyal sorunları beraberinde getirmiş ve
toplumların mutluluk düzeyi faktörlerinin aşağı inmesinde neden olmuştur . Bu durum mevcut
sosyal güvenlik sistemlerinin ve refah devleti anlayışlarının yeniden yapılanmasını gündeme
getirmiştir. Yeniden yapılanma arayışları, sosyal dışlanma uyarlanabilecek bir araç olarak
asgari geliri yeniden önemli hale getirmiştir.
Öte yandan toplumların mutluluk düzeylerinin tespitinin ekonomik göstergelere bağlı
olan sadece altı faktöre indirgenmesi ve bunun üzerinden değerlendirme yapılması da yerel ve
kültürel özellikleri dikkate alınmadığı için eksik kalmaktadır. Dolayısıyla bu alanda yapılacak
analizlerde mutluluğu etkileyen diğer faktörlerin de ele alınması ve değerlendirilmesi önem arz
etmektedir. Bu açıdan bir toplumun mutlu ve memnun olmasının temelinde kültürel kodların
yeri gözardı edilmemesi gereken bir noktadır. Bu bağlamda Türk toplumlarının yerel ve
kültürel özelliklerini de göz önünde bulunduracak karşılaştırmalı mutluluk ölçümünün
yapılması önem arz etmektedir.
Anahtar Kavramlar: Türk Cumhuriyetleri, Dünya Mutluluk Araştırması Sonuçları, Göç,
Geçiş ekonomisi, Yeniden Yapılanma Arayışları
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BT276
KÜLTÜREL ÇOCUK OYUNLARI: BİR SAHA ARAŞTIRMASI
Dr. Öğr. Üyesi D. Neslihan Bay
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,
bayneslihan@gmail.com
Doç. Dr. Yalçın Bay
Anadolu Üniversitesi,
yalcinbay@anadolu.edu.tr
ÖZET
Kültür; gelenek görenek, sanat, folklor, dil, müzik gibi toplumun içinde yaşayan
bireylerine kazandırılan ve gelecek nesillere aktarılarak devamı sağlanan değerlerdir. Aynı
değerlere sahip olan bireylerin bir araya gelmesini sağlayan kültür, millet kavramının
oluşmasını sağlamaktadır. Dede/nineden toruna geçerek çocukların milli kişilik ve kimlik
kazanmasında en etkin rolü oynayan kültürel değerlerden biri de oyunlardır. Türk milletinin
geleceğini şekillendirecek olan çocuklar üzerinde kültürel oyunların ne kadar aktarılabildiği,
araştırmanın konusunu oluşturmaktadır.
Araştırmanın amacı, bazı özerk Türk cumhuriyetlerinde bilinen ve oynanan ortak
kültürel çocuk oyunlarının belirlenmesiyle kültürel çocuk oyunlarına yönelik mirasın ortaya
çıkarılmasıdır. Araştırmada gözlem ve görüşme yöntemleri kullanılarak betimsel bir çalışma
yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi, kolay ulaşılabilir örneklem yöntemine göre balkanlarda
yer alan 8 ülke (Azerbaycan, Dağıstan/Nogaylar, Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkez,
Çuvaşistan, Tataristan, Başkurdistan ve KKTC) olarak belirlenmiştir. Bu ülkelerde çocukların
kültürel oyunları oynayarak göstermeleri ve oynadıkları oyunu anlatmaları istenmiş ve veriler
kamera kaydı ile toplanmıştır. Oyunların her biri, video çekimleri izlenerek kodlama tablosunda
döküm haline getirilmiştir. 8 ülkede 15 il, 4 ilçe, 23 köy ve 21 okul ziyareti yapılarak
gerçekleştirilen alan araştırmasında; aynı oyunun tekrarını kapsayan 206 oyunun video
çekimleri yapılmıştır. Veri toplama süreci yaklaşık 2 ay sürmüştür. Bölgede oynanan toplamda
75 farklı oyun kaydı alınmış, bu oyunlardan 49 oyun ortak kültürel oyunlar olarak, 26 oyun ise
başka bölgede tekrarlamadığı için o bölgenin milli oyunu olarak belirlenmiştir. Bir başka
ifadeyle Türk cumhuriyetlerindeki çocuk oyunlarının kendi içinde %65 civarında benzerlik
gösterdiği belirlenmiştir. 26 oyunun ortak oyunların dışında kalmış olmasının saha
araştırmasının sınırlılıklarından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Sonuç olarak Türk
cumhuriyetlerinde kültürel oyunların halen bilinmesi ve oyunların çoğunluğunun geniş bir
coğrafya üzerinde benzerlik gösteriyor olması aynı kökten gelen Türk topluluklarının ortak
kültürel oyunlara sahip olduğunu, dolayısıyla da kültürel birlikteliğin olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Oyun, Geleneksel Oyun, Türk Dünyası
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BT277
ORTA ÖĞRETİM İNGİLİZCE PROGRAMININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ
AÇISINDAN İNCELENMESİ
Ümit ÖZDEMİR,
Sercan KARAÇAY,
Tülin ÖZKUL,
Ömer Faruk Vural
Sakarya Üniversitesi Hendek Eğitim Fakültesi
omervural@sakarya.edu.tr

ÖZET
Dünya son yıllarda eğitim, ekonomi ve toplumsal açılardan önemli derecede
değişmişime uğramıştır. Meydana gelen devrim niteliğindeki bu değişimler ekonomi, meslek
ve iş dünyasını etkilemiş, iş yerleri ve işin doğasını yeniden şekillendirmeye başlamıştır. Sanayi
ekonomisi bilgi, yenilik ve yaratıcılığın yönlendirdiği hizmet ekonomisine dönüşmüştür.
Hizmet sektöründe bulunan birçok iş, iyi bir ücret, iyi bir büyüme ve iyi beceri gerektiren
mesleklere ihtiyaç duymaktadır. Ekonomi ve iş dünyasında meydana gelen değişimler
nedeniyle bireylerde yeni ve farklı beceriler aranmaktadır. Bu becerilerle donanımlı olan kişiler
ekonominin büyümesine büyük bir katkı sağlamaktadır. Sahip olunan bu becerilere 21.yüzyıl
becerileri denilmektedir.
21.yüzyıl birçok yenilik ve değişimi beraberinde getirmiştir. Meydana gelen bu yenilik
ve değişimler eğitim alanını oldukça etkilemiş ve teknoloji, eğitim anlayışını değişmesinde ve
yabancı dil öğretiminde kritik bir konuma sahip hale gelmiştir. Günümüzde küreselleşmenin
etkisiyle tüm toplumlar dil eğitimine daha fazla önem vermektedir. Değişen teknolojik koşullar
beraberinde bu dil eğitimini de, daha teknolojiyle bağlantılı ve iletişim odaklı hale getirmiştir.
Yabancı dil eğitiminin yanısıra eleştirel düşünme, yaratıcılık, girişimcilik, işbirliği gibi
becerileri kapsayan 21.yüzyıl becerileri küresel dünyada yaşamını başarılı bir şekilde devam
ettirebilmek için olmazsa olmaz duruma gelmiştir.
Yapılan bu çalışmada alan yazında geçen P21, EnGauge, ATCS, ISTE/NETS, EU,
OECD gibi kurumların ortaya koyduğu 21.yüzyıl becerilerinin, MEB’in orta öğretim İngilizce
müfredatında yer alan kazanımların hangilerini karşıladığı araştırılacaktır. Bu doğrultuda bu
çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış, veri toplamada doküman analizi ve veri analiz
etmede ise betimsel analiz tercih edilmiştir. Özellikle bu kurumlar tarafından geliştirilmiş 21.
yy becerileri temel alınarak, orta öğretim İngilizce programının kazanımlarının hangi 21. yy
becerilerini kazandırmaya çalıştığı incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: 21. Yüzyıl Becerileri, İngilizce Orta öğretim Programı
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BT280
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE AİLE İLİŞKİLERİ ALGISININ AKRAN
ZORBALIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
Özlem ŞENER
İstanbul Aydım Üniversitesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
ozlemsener@aydin.edu.tr

ÖZET
Bu araştırmanın cinsiyet, yaş ve aile ilişkileri algısı değişkenlerinin ilköğretim 4,5. ve
6. sınıf öğrencilerinin akran zorbalığı gösterme ve akran zorbalığına maruz kalmalarını
arasındaki ilişkiyi yordamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın verileri, 2018-2019 eğitimöğretim yılında İstanbul’da bulunan özel bir ilköğretim okulunun 1. ve 2. kademesine devam
eden 147 öğrenciden elde edilmiştir.
İnsanoğlunun en temel isteklerinin başında fiziksel ve sosyal anlamda kendini
güvende hissedeceği bir ortam ihtiyacı yatmaktadır. Aile bu anlamda kişinin kendini koşulsuz
olarak güvende hissedeceği tek yerdir. Bu anlamda oluşan değişkenler incelendiğinde aslında
aile insanoğlu kadar eski ve köklü dinamiklere sahip bir oluşumdur. İnsan hayatında aile bu
anlamda önemli bir yere sahiptir.
Bu özellikler bağlamında değerlendirildiğinde ileride toplumu oluşturacak olan
kişinin sosyal, psikolojik, duygusal zihinsel gelişimin temellerinin atıldığı yer olarak aile ortamı
daha da önem kazanmaktadır. Çocuğun bir birey olarak sağlıklı yetişmesi, akranlarıyla olan
ilişkilerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi, belli anlamlarda disipline edilmesi ve çocuğun
ihtiyaç duyduğu desteğin sağlanması ailenin temel görevleri arasında sayılabilir.
Bu çalışmanın amacı, çocuğun aile ilişkileri algısının ilköğretim 4. 5.ve 6. sınıfa
devam eden öğrencilerin maruz kaldıkları akran zorbalığını yaş, cinsiyet ve aile ilişkileri algısı
değişkenlerine bağlı olarak incelemektir. Bu çalışmaya, ilköğretim 4. 5. ve 6. sınıfa devam eden
76 kız, 71 erkek olmak üzere toplam 147 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Millî
Eğitim Bakanlığına bağlı bir özel okul olarak belirlenmiş ve veriler Nisan 2019 tarihinde
toplanmıştır.
Araştırma kapsamında veriler kişi bilgi formu ve iki ölçek ile toplanmıştır. Bu
iki ölçekten ilki ‘Çocuklar İçin Aile İlişkileri Ölçeği’dir. Çocukların ailelerini sağlıklı ya da
sağlıksız olarak algılayıp algılamadıklarını ölçmek amacıyla geliştirilmiş bu ölçeğin geçerlik
ve güvenirlik çalışmaları Zorbaz ve Owen (2013) tarafından yapılmıştır. Toplam 20 maddeden
oluşan ölçek 4. 5.ve 6. sınıf öğrencilerine uygulanabilmektedir. Öğrenciler her bir maddeye
3:Her Zaman 2:Bazen 1:Hiçbir Zaman şeklinde yanıt vermektedirler. Ölçeğin engelleyici aile
ilişkileri ve geliştirici aile ilişkileri olmak üzere toplam iki alt ölçeği vardır. Engelleyici Aile
İlişkileri alt ölçeğinden alınabilecek puanlar 10-30, Geliştirici Aile İlişkileri alt ölçeğinden
alınabilecek puanlar ise 10-30 arasında değişmektedir. Birinci alt ölçekten alınan yüksek
puanlar çocukların ailelerini engelleyici özelliklere sahip olarak algıladıklarını, ikinci alt
ölçekten alınan yüksek puanlar çocukların ailelerini geliştirici özelliklere sahip olarak
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algıladıklarını göstermektedir. Ölçek toplam puan vermemektedir ve alt ölçekler iki ayrı ölçek
olarak kullanılmaktadır. Kullanılan ikinci ölçek ise Pişkin ve Ayas’ın (2011) geliştirdiği Akan
Zorbalığı Ölçeği: Çocuk Formu’dur. Toplam 37 maddeden oluşan ölçek 4. 5. Ve 6. Sınıf
öğrencilerine uygulanmıştır. Öğrenciler bu ölçekteki her bir maddeye ‘bana yapıldı’, ‘ben
yaptım’ şeklinde iki yönlü cevaplar verdikleri ölçek, fiziksel, sözel, izolasyon, söylenti yayma,
eşyalara zarar verme olarak beş alt faktörden oluşmaktadır. Bu alt faktörlerin maddelerini 1-10
arası fiziksel,10-16 arası sözel, 16-21 arası izolasyon, 21-28 arası söylenti yayma, 28-37 arası
eşyalara zarar verme oluşturmaktadır.
Araştırmadan elde edilen veriler incelendiğinde ilköğretim 4.5.ve 6. Sınıf
öğrencelerinin farklı alt boyutlarda çocuk tarafından algılanan aile ilişkilerinin akran
zorbalığına maruz kalma ve akran zorbalığı gösterme davranışının cinsiyet ve yaşa bağlı olarak
anlamlı farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir. Olumlu aile ilişkisine sahip olduğu algısına sahip
olan öğrencilerin Akran zorbalığı tutumları göstermezken, olumsuz aile ilişkileri algısına sahip
öğrencilerin akran zorbalığı tutumlarına daha fazla eğilimli olduğu gözlenmiştir. Ayrıca
zorbalık davranışlarının erkek öğrencilerde kızlara oranla daha fazla eğilim gösterdiği ifade
edilebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akran Zorbalığı, Akran Zorbalığına Maruz Kalma, Anne Baba
İlişkileri Algısı
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BT281
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL ALGILARININ SPONTANLIK VE SOSYAL
KAYGI DÜZEYLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Özlem ŞENER
İstanbul Aydın Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü
ozlemsener@aydin.edu.tr
Şeyma Nur ÇAKAN
İstanbul Aydın Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü
snurcakan@gmail.com
Gökçen İÇLİ
İstanbul Aydın Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü
gokcencl@gmail.com

ÖZET
Bu araştırma, İstanbul’da bir üniversitede öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının,
kendileri hakkında sahip oldukları sosyal algıları ile spontanlık özellikleri ve sosyal kaygı
düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu öğrencilerin sosyal
algılarının, spontanlık ve sosyal kaygı düzeyleri arasındaki ilişkisi incelenirken, yaş, cinsiyet,
öğrenim gördüğü bölüm ve sınıf gibi değişkenler de dikkate alınmıştır. Araştırma çalışma grubu
olarak Eğitim Fakültesi öğrencilerinin seçilmesinin temel sebebi, öğretmen olarak mezun
olacak bu bireylerin yetiştirecekleri çocuklar tarafından rol model ve sosyal gelişimlerinde
önemli bir etkiye sahip olacak olmalarıdır. Ayrıca öğretmen adaylarının sosyal algıları ile
spontane ve sosyal becerilere sahip olmaları mezun olduktan sonra yetiştirecekleri öğrencilerle
ilişki kurmalarında ve meslek yeterliliği açısından oldukça önem arz ettiği için bu araştırmaya
gerek duyulmuştur.
Betimsel araştırma modeline dayalı ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu
araştırmada çalışma grubu olarak İstanbul’da bulunan bir üniversite seçilmiştir. Örneklem
grubunu, bu üniversitenin Eğitim Fakültesi’nde bulunan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik,
Arapça, Türkçe, Özel Eğitim, Matematik, Bilişim Teknolojileri ve Sınıf Öğretmenliği
bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Bu bölümlerde okuyan
toplam 180 öğrenciden toplanan verilerin toplam 146 öğrenciden oluşmaktadır. 180 öğretmen
adayına uygulanan formların yanlış ve hatalı doldurulanları çıkarılmış ve 142 geçerli veri elde
edilmiştir. Araştırmaya katılan 142 öğrencinin 37’si erkek 102’si kızdır.
Öğretmen adaylarının sosyal algıları ile spontanlıkları ve sosyal kaygı düzeyleri
arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla veri toplama aracı olarak üç ölçekten faydalanılmıştır.
Bu ölçekler Şahin, Durak ve Şahin’in (1993) geliştirdiği Sosyal Karşılaştırma Ölçeği, Gençöz
ve arkadaşlarının (2003) uyarladığı “Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri” ve Şener’in (2018)
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uyarladığı “Spontanlık Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Sosyal Karşılaştırma Ölçeğinde
yüksek puanlar olumlu benlik şemasına, düşük puanlar ise olumsuz benlik şemasına işaret
etmektedir. Liebowitz sosyal Kaygı Ölçeği’nde ise korku ve kaçınma puanları elde edilerek
değerlendirmeye alınmıştır. Spontalık Değerlendirme Ölçeğinden elde edilen yüksek puan
kişinin spontanlık becerisinin düzeyini vermektedir.
Elde edilen verileri analiz etmek için Windows SPSS 21.0 istatistik programı
kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulguların ele alınışı devam etmekte olup sosyal algı
değerleri yüksek çıkan öğretmen adaylarının spontanlık düzeylerinin yüksek, sosyal kaygı
düzeylerinin düşük çıkması beklenirken, sosyal algısı düşük çıkan öğretmen adaylarının sosyal
kaygı düzeylerinin yüksek, spontanlık değerlerinin düşük çıkması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Karşılaştırma, Spontanlık, Sosyal Kaygı
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BT282
UBD TEMELLİ GELİŞİMSEL YAKLAŞIM UYGULAMALARININ MATEMATİK
DERSİ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Özge Gürbüz
Matematik Öğretmeni, Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri
Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Öğr.
e-posta: ozge.gurbuz@bahcesehir.edu.tr
Fatma KAHYA,
Matematik Öğretmeni, Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri
Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Öğr.
e-posta: fatma.kahya@bahcesehir.edu.tr
Dr.Öğr. Üyesi Nihal YURTSEVEN,
Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
e-posta: nihal.yurtseven@es.bau.edu.tr
ÖZET:
Matematikgünlük yaşamda, iş yaşamında ve mesleki uzmanlık alanında gerekli
problemlere çözüm üretebilme, iletişim sağlayabilme, yaratıcı, bağımsız, eleştirel ve
sorgulayıcı düşünebilme gibi üst düzey davranışları geliştiren bir alan olarak, okul yaşamının
ilk yıllarında öğrenilmesi hayati önem taşıyan bir olgudur. Yapılandırmacı ekolün bir yansıması
olarak, diğer birçok disiplinde olduğu gibi matematikte deöğrenme sürecinin aktif öğrenme
yaşantılarından oluşması gerektiğine dair son yıllarda sıklıkla vurgu yapılmaktadır.
Yapılandırmacı ekolün bir ürünü olan gelişimsel yaklaşım, bu bağlamda öğretmenlerin
matematik öğretiminde yararlanabileceği bir modeldir. Bu modele göre öğrenci,öğrenme
sürecinde aktif bir rol üstlenerek ve keşfederek öğrenir, öğrendiklerini hayatına uyarlamaya
çalışır. Matematiğin aktif öğrenme yaşantıları aracılığıyla öğrencilere öğretilmesi ve gelişimsel
öğretim modelinin sınıfta etkili bir biçimde uygulanabilmesi konusunda yararlanabilecek
birçok öğretim tasarımı modeli vardır ve Understandingby Design (UbD) bu modellerden
biridir. UbD, merkezine öğrencilerde derin ve kalıcı anlamayı alan, öğretmenin yeterliliklerine
güvenerek program geliştirme sorumluluğunu onlara veren, yenilikçi ve kapsamlı bir modeldir
ve öğretmenlere öğretimi planlama sürecinde bir çerçeve sunar.
Bu araştırmanın amacı, matematik öğretiminde UbDtemelli kullanılarak gelişimsel
yaklaşımla modeliyle geliştirilmiş öğretim uygulamalarının öğrencilerin matematik dersi
akademik başarısı üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmada, ön-test son-test kontrol gruplu
deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz
döneminde İstanbul ili Bahçelievler ilçesinde resmi bir okulda öğrenim görmekte olan ve 5.
Sınıfa devam eden 18’i deney, 18’i kontrol toplam 36 öğrenci oluşturmaktadır. Yapılan
deneysel çalışma kapsamında deney grubu öğrencileriyle UbD temelli gelişimsel yaklaşım
modeliyle matematik öğretimi gerçekleştirilirken, kontrol grubu öğrencileriyle geleneksel
yaklaşımla matematik öğretimine devam edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak
matematik testi kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizi bağımsız gruplarda t-testi ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre, UbDtemelli gelişimsel
yaklaşımla öğretim modelinin uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretimin devam ettiği
kontrol grubu öğrencilerinin matematik dersi akademik başarı düzeyleri arasında, deney grubu
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lehine anlamlı farkbulunmaktadır. Araştırmanın bu sonucuna göre, UbDtemelli gelişimsel
yaklaşımla öğretim modelinin, dik prizmalarda hacim hesabı konusundaki davranışları
kazandırmada, geleneksel yöntemden daha etkili olduğu görülmüştür. Matematik dersi
akademik başarısı ve öğrencilerin görüşlerindeki gelişmenin en önemli nedeni olarak,
matematiği öğrencilerin dünyasına uygun olarak oyun içerisinde ya da materyal ve etkinliklerle
sunmanın önemi olduğu söylenebilir. Böylece öğrenci, derse karşı ilgisini hiç kaybetmeden
sonuna kadar matematiksel etkinliklerin içerisinde kalmakta, eğlenerek aktif biçimde katıldığı
bu sürecin doğal bir sonucu olarak onların tutumlarında ve erişilerinde olumlu bir gelişme
görülmektedir. Deneysel uygulamaların devam ettiği öğrenme sürecinde, UbD planının
sağladığı sistemli ve planlı ders işleyişinin, öğrenciyi her an dersin içerisinde tutabilmek,
öğrencinin sürekli aktif olması, kendisini derse karşı sorumlu hissetmesi ve bu sorumlulukları
yerine getirmesi, kendisini derste ifade edebilmesi, öğrenme sürecinde öğrendiklerini
sorgulayabilmesi, sürecin sonunda başarılı olmasını sağladığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler:Understandingbydesign (UbD), gelişimsel yaklaşım, matematik
öğretimi, kalıcı öğrenme, aktif öğrenme.
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BT284
TÜRKİYE’DE EĞİTİM ALANINDA FETEMM (STEM) İLE İLGİLİ YAPILAN
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİNİN İÇERİK ANALİZİ
Merve Özkaya
Dr. Öğretim Üyesi, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
E-Posta: mdurkaya@atauni.edu.tr
Meryem Özdemir
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
E-Posta: meryem.ozdemir@atauni.edu.tr
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de eğitim alanında yapılan FeTeMM (STEM) konulu
yüksek lisans ve doktora tezlerinin çeşitli değişkenlere göre genel eğilimlerini
belirleyebilmektir. Bu amaçla, “FeTeMM”, “STEM” ve “Fen Teknoloji Mühendislik ve
Matematik” olmak üzere üç anahtar kelime belirlenmiş ve YÖK Ulusal Tez Merkezi veri
tabanında taranmıştır. Ulaşılan tezler, araştırmaya dâhil edilme ve hariç tutulma ölçütleri göz
önünde bulundurularak anahtar kelimelere uygun içeriklere sahip olup olmadıkları incelenmiş
ve 2018 yılına kadar yapılan toplam 67 tez, çalışma için uygun görülmüştür. Bu tezler,
araştırmacılar tarafından belirlenen değişkenlerin yer aldığı tablo ile kodlanmıştır. Betimsel
içerik analizi kullanılarak çeşitli değişkenlere (tezin; türü, alanı, yılı, konusu, araştırma deseni,
veri toplama araçları, örneklemi ve veri analiz yöntemi) göre incelenen tezlerden elde edilen
bulgular genel olarak değerlendirildiğinde; FeTeMM konulu tezlerin, ilk olarak 2014 yılında
yapılmaya başlandığı ve büyük bir kısmının 2018 yılına ait olduğu görülmüştür. Daha çok fen
eğitimi alanında yazılan tezlerin büyük çoğunluğunun yüksek lisans tezi olduğu ve bu tezlerde
ele alınan konuların daha çok FeTeMM’in öğretim üzerine etkisini belirlemeye yönelik olduğu
tespit edilmiştir. Yöntemsel açıdan ise tezlerde daha çok nitel ve nicel yöntemlerin bir arada
kullanıldığı, veri toplama araçlarında genel olarak başarı ve beceri testlerinin tercih edildiği,
örneklemin çoğunlukla ortaokul öğrencilerinden seçildiği ve veri analizlerinde nicel kısımlar
için t-testi, nitel kısımlar için içerik analizinin yoğunlukla kullanıldığı görülmüştür.
Araştırmanın sonuçları itibariyle FeTeMM konusu ile ilgili çalışma yapacak araştırmacılara yol
gösterebileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: FeTeMM, STEM, Fen Teknoloji Mühendislik ve Matematik,
Araştırma Eğilimleri, İçerik Analizi
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BT285
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN İLKÖĞRETİM DÜZEYİNDE, ÖĞRENCİLERİN
DİNLEME BECERİLERİYLE İLGİLİ KARŞILAŞTIĞI BAŞLICA SORUNLAR
Mesut Tunç
MEB
mesut.z63788@gmail.com

ÖZET
Dinleme becerisi günlük hayatta en çok kullanılan ve bireyin edindiği temel becerilerin
ilkidir. Bu yüzden dinleme becerisinin eğitim ortamında doğru şekilde kazandırılması ve bu
becerinin alışkanlık haline getirilmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı ilköğretim düzeyinde,
Türkçe öğretmenlerinin öğrencilerin dinleme becerileriyle ilgili karşılaştıkları başlıca sorunlar
ve ilköğretim ikinci kademe (5, 6, 7 ve 8.) sınıfların dinleme becerileri düzeyi ve eğitimiyle
ilgili sorunların kaynağı ve çözüm önerilerini kapsamaktadır. Bu amaca bağlı olarak çalışmanın
alt amaçları şunlardır: Türkçe öğretmenlerinin öğrencilerle ilgili dinleme becerileri algısı
nasıldır, Türkçe dersi dinleme eğitiminde yaşanan sıkıntılarla öğrencilerin durumları (cinsiyet,
sınıf, yaş, sosyoekonomik düzey vb.) arasında bir ilişki var mıdır, Türkçe öğretmenlerinin
sınıfta dinleme becerisi ile ilgili yaşadıkları zorluklar nelerdir,
Türkçe öğretmenlerinin dinleme becerisi ile ilgili kullandıkları yöntem ve teknikler
nelerdir,
Dinleme becerisi konusunda yaşanan sorunların temelinde hangi etkenler söz
konusudur, bu etkenler program ağırlıklı etkenler mi başka sorunlar mı etkili, dinleme becerisi
için hangi etkinlikler daha fazla kullanılmalıdır, bu bağlamda Türkçe öğretmenlerine ve okul
yönetimlerine düşen görev ve sorumluluklar nelerdir, dinleme becerisi ile ilgili yaşanan
sıkıntıların ne kadarı öğretmenden kaynaklanmaktadır, Bu doğrultuda Türkçe öğretmenlerinin
görüş ve önerileri nelerdir?
Nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme türü kullanılarak yapılan
bu çalışma, 2017-2018 eğitim- öğretim yılı Van ilinin merkez Tuşba ilçesinde seçilen on
ilköğretim okulunda görev yapan Türkçe öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Konu
doğrultusunda görüşme formu hazırlanıp uzman görüşleri alınmış ve formun son şekli
belirlendikten sonra ilköğretim ikinci kademe Türkçe öğretmenleriyle görüşmeler
gerçekleşmiştir. Öğretmenlerden elde edilen veriler gruplandırılmış ve tablo haline
getirilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından beş açık uçlu soru sorularak elde edilmiştir.
Araştırmada öğretmenlerin, öğrencilerin dinleme becerileriyle ilgili karşılaştığı başlıca sorunlar
olarak iki dillilik, teknolojik yetersizlik, dinleme etkinliklerinde yer alan dinleme metinlerinin
yeterli niteliği taşımaması ve bu duruma bağlı daha çok farklı türlerin seçilmemesi, olay temelli
metinlerin az olmasından kaynaklandığını; aile, öğretmen, sosyoekonomik durum ve okul
yönetimi gibi birçok faktörden oluşan nedenlerin dinleme becerileri düzeyini belirlediği tespit
edilmiştir. Araştırmada ayrıca, dinleme becerileri düzeyinde cinsiyet faktörünün etkili olduğu
ve bu durumun kız öğrencilerin lehine yönelik bir durum gösterdiği, yaş ve sınıf düzeyi arttıkça
dinleme becerilerinde bir değişkenlik durumunun olduğu ve ayrıca sınıf mevcudunun da
dinleme becerileri düzeyine etki ettiği araştırma sonucunda tespit edilmiştir. Araştırma
sonuçlarına göre dinleme becerileriyle diğer temel dil becerileri arasında çok yönlü ilişkiler
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vardır. Öğretmenler, öğrencilerin dinleme becerileri düzeyinin düşük olmasının başat sebebinin
okuma becerisinin gelişmemesi olarak belirtmişlerdir. Zira dilin temel becerilerinden olan
dinleme, konuşma, okuma ve yazma birbirini tamamlayan unsurlardır. Müfredat veya
programda yer alan kazanımların yoğun ve ders sürelerin uzun olması öğrencilerin dinleme
becerileri düzeyini olumsuz etkileyen diğer sebepler olarak öğretmenler tarafından dile
getirilmiştir. Bu noktada Demir ve İzci (2015) çalışmamızla paralel benzer sonuçlar
bulmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: Dinleme Becerisi, Dinleme Etkinlikleri, Temel Beceriler
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BT287
GİRİŞİMCİLİK NİYETİNİ YORDAMADA CİNSİYET, BÖLÜM VE GİRİŞİMCİ
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ
Sinem Tarhan
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi
tarhansinem@gmail.com
Fatma Ünal
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi
drfatmaunal@gmail.com
ÖZET
Bir ülkenin gelişmesindeki temel faktörlerden biri olan girişimcilik; gerekli zaman ve
çabayı harcayarak, var olan finansal, psikolojik ve sosyal riskleri üstlenerek, kişisel tatminle
sonuçlanan yeni bir şey yaratma süreci olarak tanımlanmaktadır. Girişimcilik niyeti ise, bir
bireyin kendi işini kurma yönünde girişimci gayretler gösterme yönündeki eylemlere
bağlılığıdır. Girişimcilik niyeti kişilik özellikleri ile yakından ilişkilidir. Kişilik özelliği; bireyi
diğerlerinden farklılaştıran düşünce, duygu ve davranışlarındaki karakteristik örüntülerdir.
Girişimci bireyler risk almaktan çekinmeyen, kararlı, öngörülü, iyi gözlem yapan, hayal gücü
kuvvetli, sosyal ilişkileri güçlü, alternatifli düşünebilen, ikna kabiliyetine sahip olan, bağımsız
düşünebilen, belirsizliği tolere edebilen, esnek, yaratıcı ve aynı zamanda da kendine güvenen
bireylerdir. Bu girişimci kişilik özelliklerinin gelişiminde kalıtsal özelliklerin yanında çevresel
unsurların da etkisi büyüktür. Bu çevresel unsurlar aile, eğitim, değer yargıları, sosyo
ekonomik düzey, içinde yaşanan kültür olarak sıralanabilir. Bireyselliğe önem veren, merakı,
araştırmayı ve risk almayı destekleyen, özyeterliliği güçlü bireyler yetiştiren toplumlarda
girişimcilik küçük yaşlardan itibaren kazanılan bir özellik olmaktadır. Bilgi ve teknoloji
toplumunun ihtiyacı olan problem çözme, işbirliği, yaratıcılık gibi 21.yy becerileri arasında
girişimcilik de vardır. Girişimcilik niyetini açıklamada Girişimci Olay modeli (Shapero ve
Sokol ,1982), Girişimci Niyet modeli (Bird, 1988) ve Planlı Davranış Teorisi (Ajzen, 1991)
olmak üzere üç teori kullanılmaktadır. Girişimcilik niyeti kavramını anlayabilmek için, bireyi
kendi işini kurmaya ve girişimci olmaya motive eden faktörlerin neler olduğunu belirlemek
önemlidir. Kendi işinin sahibi olmak, bir fikri hayata geçirmek, istediği işte çalışarak
potansiyelini geliştirmek, para kazanmak, tanınmak ve statü elde etmek bunlardan bazılarıdır.
Bu bağlamda araştırmada; üniversite öğrencilerinin girişimcilik niyetini yordamada
cinsiyet, bölüm ve girişimci kişilik özelliklerinin rolü incelenmiştir. Çalışma, nicel araştırma
yöntemlerinden ilişkisel araştırma deseninde yürütülmüştür. Ölçüt örnekleme yöntemi ile
belirlenen araştırmanın örneklemini Batı Karadeniz Bölgesindeki bir üniversitenin farklı
fakülte ve bölümlerinde öğrenim gören 951 lisans öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın
verileri demografik bilgi formu, girişimci kişilik özellikleri ve girişimcilik niyeti ölçekleri ile
toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Analiz süreci devam
etmektedir. Analiz sonuçları alanyazın çerçevesinde tartışılacak ve yorumlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, girişimci kişilik özellikleri, girişimcilik niyeti,
cinsiyet.
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BT288
ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALARIN OLUŞUMUNUN İNCELENMESİ: BİR
FENOMENOLOJİ ÇALIŞMASI
Nur Başer Baykal
Marmara Üniversitesi
nur.baser05@gmail.com
Seval Erden Çınar
Marmara Üniversitesi
seval.erden@marmara.edu.tr

ÖZET
Erken dönemde yaşanan olumsuz çocukluk deneyimleri sonucunda oluşan ve kişiyi
hayatı boyunca etkileyebileceği düşünülen şemalar “erken dönem uyum bozucu şemalar”
olarak adlandırmıştır (Young, 1990). Bu şemaların oluşumunda temel ihtiyaçların
karşılanmaması, erken dönem olumsuz yaşantılar, travmalar, mizaç özellikleri gibi faktörlerin
etkisi olduğu düşünülmüştür (Young vd., 2003). Erken dönem uyum bozucu şemalar genellikle
yetişkinlikte kişilik sorunlarına, ilişkisel güçlüklere ve psikopatolojilere neden olurlar (Young
vd., 2003). Bu nedenle erken dönem uyumsuz şemaların oluşumu hakkında bilgi sahibi olmak;
psikolojik sorunların çözümüne katkı sağlaması, önleyici, tedavi edici mekanizmalarının
geliştirilmesi konusunda uzmanlara ve aynı zamanda bireylere yardımcı olması açısından
önemlidir. Bu araştırmada, erken dönem uyumsuz şemalara sahip olan bireylerin çocukluk
döneminde yaşadıkları deneyimlere odaklanmak hedeflenmektedir. Bu deneyimlerin özüne
inebilmek için erken dönemde yaşanan ve bireyi etkileyen anılara, anne-baba ile olan
deneyimleri nasıl algıladıklarına odaklanılmıştır. Bu incelemeler için nitel araştırma
desenlerinden olan yorumlayıcı fenomenoloji yöntemi tercih edilmiştir. Yorumlayıcı
fenomenoloji çalışmalarında bireylerin ortak yaşantılarının özüne ulaşmak hedeflendiğinden
çalışma grubu olarak daha spesifik ve homojen gruplar tercih edilmektedir (Smith ve Osborn,
2003). Homojen gruplarla çalışmanın nedeni, ortak yaşantılar ile ilgili daha derinlemesine bir
analiz yapılmak istenmesidir. Bu çerçevede, bu çalışmada erken dönem uyumsuz şemaların
oluşum süreci ve erken dönem yaşantıları incelemek amacıyla amaçlı örnekleme türlerinden
biri olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak erken dönem uyumsuz şemaları aktif olan
bireyler belirlenmeye çalışılmıştır. Erken dönem uyumsuz şema alanlarına sahip olabileceği
düşünülen çalışma grubuna ulaşmak için 450 genç yetişkine “Young Şema Ölçeği Kısa Form3” (Soygüt, Karaosmanoğlu ve Çakır, 2009) uygulanmıştır. Uygulama sonucunda her şema
alanında ortalamanın üzerinde puan alan bireyler belirlenmiş ve en yüksek puandan en düşük
puana doğru sıralanmıştır. Sıralamaya göre en yüksek puana sahip ilk otuz katılımcıya
ulaşılmış; ön görüşme ve bilgilendirme yapılarak çalışmanın ikinci aşaması olan yüz yüze
görüşmelere katılmak isteyip istemedikleri sorulmuştur. Ön görüşme sonucunda görüşmelere
katılmak isteyen 20 katılımcı ile birebir görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde, erken
dönem uyumsuz şemaların oluşumu hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmek amacıyla
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araştırmacı tarafından oluşturulan açık uçlu “Görüşme Soruları” kullanılmıştır. Oluşturulan
soru listesi kapsam geçerliliğinin sağlanması açısından beş uzman (iki uzman klinik psikolog,
üç uzman psikolojik danışman) tarafından kontrol edilmiştir ve uzmanların görüşleri
çerçevesinde sorular çıkartılıp, eklenerek revize edilmiştir. Yapılan görüşmeler katılımcıların
izni dahilinde ses kaydına alınmış ve sonrasında analiz yapabilmek için kelime kelime deşifre
edilmiştir. MAXQDA 12 bilgisayar programı yardımıyla analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın
analizinde Smith ve Osborn’un (2003) Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz adımları
uygulanmıştır. Araştırma sonucunda erken dönem uyumsuz şemalar ve bireylerin yaşantılarıyla
ilgili ortaya çıkan temaların derinlemesine bir analiz çerçevesinde sunulması planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Şema Terapi, erken dönem yaşantılar, yorumlayıcı fenomenoloji
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BT289
3-6 YAŞ ARASI ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN “ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI”
ALGISI: BİR FENOMENOLOJİ ARAŞTIRMASI
Nur Başer Baykal
Bartın Üniversitesi
nur.baser05@gmail.com
Hale Nur Kılıç Memur
Marmara Üniversitesi
psikologhalenur@gmail.com
Sena Öksüz
İstanbul Zaim Üniversitesi
sena.oksuz@izu.edu.tr
Seval Erden Çınar
Marmara Üniversitesi
seval.erden@marmara.edu.tr

ÖZET
Çocuk cinsel istismarı, tüm dünyada milyonlarca çocuğu ve ailesini etkileyen önemli
bir sosyal sorundur. Çocuk cinsel istismarı mağdurları bilişsel, duygusal ve psikososyal
alanlarda derinden etkilendiğinden, bu durum çocukların yaşamlarında yoğun bir tahribata yol
açmaktadır (Dunca, 2004). Araştırmalar çocuk cinsel istismarında yaşanılan çevrenin, aile
tutumlarının ve sosyo-ekonomik özelliklerin risk faktörleri olabileceğini ortaya koymaktadır
(Howe, 2005; Topçu, 1997). Dolayısı ile konuyla ilgili yeterli bilginin ve doğru ebeveyn
tutumlarının, çocuk cinsel istismarının önlenmesinde ve sonrasında yapılacak olan
müdahalelerin mahiyetinde önemli bir rol oynadığını söylemek yanlış olmaz. Ailelerin bu
konudaki algıları ve bilgi düzeyleri çocuk istismarı önleme çalışmalarında birincil önem arz
etmektedir (Whatley and Trudell, 1998). Bu bilgilerden yola çıkarak bu çalışmanın amacı,
Türkiye'de annelerin çocuk cinsel istismarı ile ilgili görüşlerini öğrenmek ve bu konudaki
algılarını değerlendirerek istismarı önleme ve müdahale için çözüm önerileri sunmaktır.
Çalışmada 3-6 yaş arası çocuğu olan annelerin “çocuk cinsel istismarı” algısını anlamak için,
nitel araştırma yöntemlerinden tanımlayıcı fenomenolojik desen kullanılmıştır. Bu yöntemde
amaç, olguların hiç bir şekilde yorumlanmadan betimlenmesi ve sunulmasıdır. Çalışmada,
tanımlayıcı fenomenolojik yöntemde en yaygın kullanılan analizlerin başında gelen Giorgi’nin
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adımları takip edilmiştir (Giorgi, 1997): (i) sözel verilerin toplanması (ii) verilerin okunması,
(iii) verilerin anlam birimlerine ayrılması, (iv) ham verilerin disiplinin diline göre düzenlenmesi
ve ifade edilmesi, (v) olgunun yapısının ifade edilmesi. Çalışma grubu, yaşları 26-37 arasında
değişen 15 anneden oluşmaktadır. Annelerin en az lisans mezunu olması, annelerin ilk
çocuğunun 3-6 yaş arasında olması ve çocuğunun okul öncesi bir eğitim kurumuna devam
ediyor olması çalışmaya katılım kriterleri olarak belirlenmiştir. Çalışmada veri toplama,
görüşmeler yoluyla yapılmıştır. Annelerin çocuğa yönelik cinsel istismar algısını anlamak için
14 adet yapılandırılmış görüşme sorusu hazırlanmıştır. Görüşmelerde ses kaydı alınmış ve bu
ses kayıtları deşifre yöntemiyle metne dönüştürülmüştür. Metne dönüştürülen veriler
bilgisayarda MAXQDA-18 programına aktarılmıştır. Verilerin anlamlandırılması işlemi olan
nitel veri analizi, bu program aracılığıyla yapılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda
katılımcıların yanıtlarından yola çıkılarak çocuk cinsel istismarı ile ilgili dokuz ana tema ortaya
çıkmıştır. Bu temalar içinde en dikkat çeken temalar (1) ailenin ve çevrenin yanlış tutumları (2)
cinsel istismar durumunda ne yapılması gerektiği ve (3) cinsel istismara yönelik koruyucu
önleyici davranışlardır. Anneler çocukların bedenlerinin özel bölgelerine (dudak, popo gibi)
dokunularak sevilmesini, sosyal medyada uygunsuz cinsel içeriklerin bulunmasını ve ailedeki
iletişim eksikliklerini çocuk cinsel istismarına neden olabilecek yanlış tutumlar olarak
belirlemişlerdir. Olası bir cinsel istismar durumunda anneler sıklıkla polise gideceklerini,
psikolojik destek almaya yöneleceklerini ve çocuklarına duygusal destek sağlayarak çocukla
olayı konuşmaya çalışma eğiliminde olacaklarını belirtmişlerdir. Koruyucu önleyici davranışlar
olarak ise ebeveynlerin eğitilmesi, çocuğu bilgilendirmek (örneğin, mahremiyet eğitimi), aile
içinde güvenli ve sevgi dolu bir ilişki kurmak bildirilmiştir. Annelerin çocuk cinsel istismarı ile
ilgili algıları ve farkındalığı, çocuk cinsel istismarının önlenmesinde oldukça önemlidir. Bu
çalışma, katılımcıların çocuk cinsel istismarı ve bunun sonuçları hakkında genel bir bilgiye
sahip olduğunu fakat yanlış aile tutumları, önleme programları, istismarın belirti ve
semptomları hakkında detaylı bilgileri olmadığını ortaya koymaktadır. Bu çalışma ile elde
edilen sonuçlar ışığında, çocuk cinsel istismarı hakkında eğitim kılavuzları, kısa filmler veya
kamu hizmeti reklamları gibi bilgilendirici ve eğitici materyallerin çocuk cinsel istismarını
önlenmede yararlı olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: çocuk cinsel istismarı, fenomenolojik desen
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BT290
İKİ DİLLİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLIKSIZ KONUŞMA
SIRASINDA YAPTIKLARI KONUŞMA HATALARI
Uzm. Fatma Nur Pınar
Kırmızı Köprü Mevkii İzzet Görür İlk/Ortaokulu
nurpinar05@gmail.com
Uzm. Elif Yıldırım
elifgokceyildirimm@gmail.com

ÖZET
Konuşma, Türkçe öğretiminde dört temel dil becerisi içinde ilk kazanılan anlatma
becerisidir. Okul dönemine kadar herhangi bir eğitim almadan öğrenilen konuşma, okul
döneminde eğitimi verilerek geliştirilir. Birey, dili çevresinden duyduğu kadar kendi bilgisi
doğrultusunda anlar ve anlatır. Ayrıca gereksinimlerini karşılamak amacıyla sosyal ilişkilerini
sürdürmesi ve kendini ifade etmesi için iletişim kurması gerekmektedir. Bu gereklilik, zamanla
farklı dilleri kullanan kişilerin bir araya gelmesini sağlamıştır. Böylece dillerin birbirinden
etkilenmesi olağan karşılanmıştır. Etkileşim sonucunda bazı bireyler günlük yaşamlarında
farklı, eğitim sürecinde farklı dilleri kullanmaya başlamıştır. Böylelikle iki dillilik kavramı ve
iki dilli bireyler ortaya çıkmıştır.
Konuşma, hazırlıklı ve hazırlıksız olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Hazırlıksız
konuşma daha önce herhangi bir hazırlık yapılmadan ve anlık gerçekleşen konuşmalar olduğu
için bazı konuşma hatalarını içerebilmektedir.
Bu araştırmanın amacı, iki dilli ortaokul öğrencilerinin hazırlıksız konuşma sırasındaki
konuşma hatalarını belirleme ve bu sonuçlara göre değerlendirme yapmaktır. Bu amaçla, 20182019 eğitim öğretim yılında Van ili Bahçesaray ilçesine bağlı olan Kırmızı Köprü Mevkii İzzet
Görür İlk/Ortaokulu’nda okuyan 60 öğrenciyle hazırlıksız konuşma etkinlikleri
gerçekleştirilmiş ve çözümlenmiştir. Verilerde cinsiyet ve sınıf düzeyleri dikkate alınmıştır.
Öğrencilerin konuşma anında yaptıkları hatalar ortaya çıkarılmıştır. Bu hatalar ses, şekil, anlam
ve söz dizimi olarak gruplandırılmıştır. İki dilli ortaokul öğrencilerinin hazırlıksız konuşma
sırasında yanlış ek kullanma, kelimeyi yanlış söyleme, bağlama uygun kelimeyi bulamama,
kelimenin telaffuzu konularında hatalı kullanım yaptığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Konuşma eğitimi, konuşma hataları, iki dillilik.
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BT291
ÇOK KÜLTÜRLÜ VE ÇOK DİLLİ SINIFLAR İÇİN EDEBİYAT DERSİ
ETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Fatma Nur KABAY
Yıldız Teknik Üniversitesi
fnurkabay@gmail.com
Celile Eren Ökten
Yıldız Teknik Üniversitesi
celile@yildiz.edu.tr

ÖZET
Bu çalışma, 2023 eğitim vizyonuna dayanarak uluslararası imam hatip okullarında
yabancı dil Türkçe derslerinin, 21. Yüzyıl becerileri çerçevesinde disiplinler arası uygulamalar
ile öğrencilerin bu dilin yaşandığı dünyayı daha iyi deneyimlemelerini amaçlamaktadır.
Uluslararası imam hatip okullarında eğitim gören çok dilli ve çok kültürlü yabancı uyruklu
öğrenciler, Türk öğrenciler ile aynı müfredatı takip etmektedir. Hâlbuki bu program Türkçenin
2. dil olarak öğretimi için uygun değildir. Dolayısıyla 2023 eğitim vizyonu gereksinimleri
çerçevesinde disiplinler arası uygulamaların, dersler arası geçişlerin yapılabilmesi için yabancı
dil yeterlilikleri geliştirilmelidir. Bunun yanı sıra yabancı öğrencilerin Türkçe’nin konuşulduğu
günümüz dünyasını deneyimlemelerine olanak sağlayacak etkinlikler oluşturulmalıdır.
Araştırma, yabancı dil Türkçe dersi ile Edebiyat dersinin beraber yürütülmesi üzerinedir.
Yabancı dil öğretiminde edebi metinlerin kullanımının önemini, CEFR 2018 (Avrupa Diller
Ortak Başvuru Metni) ise öğrencilerin edebi metinlere verdikleri tepkileri yorumlama, analiz
etme, değerlendirme ve hedef dil ile bağ kurma olarak dört ana başlık altında ele alarak
vurgulamıştır. Devlet okullarında okutulması beklenen Türk Dili ve Edebiyatı ders kitapları
Türk öğrencilerin dil beceri ve kazanımları düşünülerek hazırlanmıştır. Bu nedenle çok dilli ve
çok kültürlü sınıflarda kullanımı uygun değildir. Bu çalışmada edebi metinler, CEFR 2018’de,
çok dillilik ve çok kültürlülük becerileri ölçütleri rehberliğinde hazırlanan etkinlikler ile
desteklenmiştir. Bu beceriler çok kültürlülük dağarcığı üzerine yapılandırma, çok dilli kavrama
ve çok dillilik dağarcığı üzerine yapılandırma şeklinde üç alt başlıkta ele alınmıştır. Edebiyat
dersi programında öngörülen metin türlerine uygun olarak yapılan etkinlikler, bu başlıklar
çerçevesinde geliştirilmiştir. Çok kültürlülük dağarcığı üzerine yapılandırma ile öğrencilerin
kendi öğrenim geçmişlerden faydalanarak farklı kültürlerin farklı yerleşik kural ve
alışkanlıklarının (anı) olabileceğini fark etmeleri hedeflenmiştir. Çok dilli kavrama ile
öğrencilerin sahip oldukları dil dağarcıklarından yola çıkarak farklı dillerdeki benzer
kaynaklardan (efsane) istifade etmeleri hedeflenmiştir. Çok dillilik dağarcığı üzerine
yapılandırma, duruma uygun esnek uyarlama becerisi gerektirir. Etkinliklerde öğrencilerden
sahip oldukları bilgileri, duruma uygun olarak yeniden yapılandırmaları(roman) beklenir. Bu
etkinlikler ile 21. yüzyıl öğrenme ve yenilik becerileri göz önünde bulundurularak özellikle
bilgi aktarımında önemli rol oynayan eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim ve işbirliği,
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yaratıcılık ve yenilik alanlarında çalışılmıştır. Veriler, gözlem, görüşme, anket ve etkinliklerle
toplanmış; nitel araştırma desenlerinden durum çalışması (Creswell, 2017) ile kurgulanmıştır.
Bu çalışma, öğretmenlerin çok kültürlü ve çok dilli sınıflarda yürüttükleri dil ve edebiyat
derslerini, 21.yüzyıl becerilerini dikkate alarak materyal ve etkinlikler düzenleyebileceklerini
göstermektedir. Yapılan sınıf içi uygulamalar, 21.yüzyılın öngördüğü mesleki gelişim için
önemlidir. Öğrencilere sınıf içinde 21. Yüzyıl becerilerini en iyi şekilde aktarabilmek,
öğretmenleri de uzman öğrenme toplulukları bağlamında değerlendirmek ile mümkündür. 21.
Yüzyıl becerileri doğrultusunda çok kültürlü ve çok dilli sınıflarda geliştirilen materyal ve
etkinlikler öğretmenin de öğrencinin de güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyarak öğrenme ve
öğretme biçimlerini daha verimli hale getirmektedir. Sonuçta çok kültürlü ortamda dil ve
edebiyat derslerinde edebi metinlerden yararlanarak bir dilin kültürü, yapısı, incelikleri
açısından edimdilbilimsel ve toplumdilbilimsel kullanımları öğretilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çok dillilik ve çok kültürlülük, CEFR 2018, 21. yüzyıl öğrenme
becerileri, Türk dili ve edebiyatı
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ÖĞRETMENLERİN BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRME DAVRANIŞLARININ
İNCELENMESİ
Merve Kaya
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
mervekaya7887@gmail.com
Sabri Çelik
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
sabric@gazi.edu.tr

ÖZET
Bu çalışma, ortaokullarda görev yapmakta olan öğretmenlerin boş zamanlarını nasıl
değerlendirdikleri, boş zamanlarında ne tür etkinliklere katıldıkları, boş zaman etkinliklerini
tercih etme sebepleri, bu etkinliklere katılma şekilleri ve katılma yerleri, bu etkinliklere
katılmalarında yönlendirici sebeplerin neler olduğu, etkinliklere katılmanın bıraktığı etkiler ile
bu etkinliklere yeterince katılmama nedenlerinin neler olduğunun belirlenmesine yönelik bir
araştırmadır. Bu araştırmanın amacı; öğretmenlerin boş zamanlarını değerlendirme
etkinliklerini tespit etmek ve bu etkinlikleri belirleyen değişkenleri incelemektir. Bu amaç
kapsamında öğretmenlerin boş zamanlarını değerlendirme davranışlarının öğretmen
görüşlerinden hareketle cinsiyet, kıdem, branş, yaş, öğrenim durumu, medeni durum, eşin
mesleği, çocuk sahibi olma, öğretmenlik dışında gelir getirici bir işte çalışma, haftada girilen
ders saati değişkenlerine göre farklılaşma durumları incelenmiştir. Araştırmada nicel araştırma
yöntemlerinden ilişkisel tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu
İstanbul’da resmi ortaokullarda görev yapan 400 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri
toplama aracı olarak katılımcılara Binarbaşı (2006) tarafından geliştirilen Rekreatif Faaliyet
Alanlarına Katılım Şekilleri, Düzeyleri, Katılamama Sebepleri ve Kişiye Kazandırdıkları Anket
Formu uygulanmıştır. Araştırmada öğretmenlerin boş zaman değerlendirme davranışları
değişkenler arası açıklayıcı ve yordayıcı korelasyon modeli ile incelenmiştir. Ayrıca
öğretmenlerin söz konusu boyutlara ilişkin değerlendirmelerinin demografik özelliklerine göre
farklılaşma durumu araştırılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiki yöntem olarak;
frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma; değişkenler arası farklılıkların belirlenmesinde
bağımsız grup t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Man-Whitney-U ve Kruskal
Wallis-H testleri ile çoklu karşılaştırma testlerinden Scheffe testi kullanılmıştır. Çalışma henüz
tamamlanmadığı için bulgular, tartışma ve önerilere ilişkin bilgilere yer verilmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Boş Zaman, Boş Zaman Değerlendirme.
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BT294
ORTAÖĞRETİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMLARININ ÖĞRENCİLERİN FEN
BİLİMLERİ DERSLERİNDE AKADEMİK BAŞARILARINA, ÖĞRENİLEN
BİLGİLERİN KALICILIĞINA VE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ
Sevgi TORUN1 Gizem DAK2
Özet:
Bu çalışmanın amacı ortaöğretim öğrencilerinin teknoloji kullanımının fen bilimleri
derslerinde akademik başarılarına, öğrenilen bilginin kalıcılığına ve bilimsel süreç becerilerine
doğrudan etkili olup olmadığı, etkili ise ne derecede etkili olduğunu incelemektir.
Araştırmanın örneklemini, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Atışalanı Anadolu
Lisesi’nde dört yıllık eğitim gören sayısal 11. sınıflarında halen kayıtlı olan ;120 öğrenci
oluşturmuştur. Verilerin toplanması aşamasında araştırmacı tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi
Formu, Şenler (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan “FEN ÖĞRENME BECERİSİ
ÖLÇEĞİ”nin 29 sorudan ve Yurdugül & Aşgar (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan
“Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği” geliştirilen toplam 24 sorudan oluşan kısmı
kullanılmıştır. Veriler analiz edilirken 120 kişilik öğrenci grubuna her iki ölçek uygulanmıştır.
1. Uygulamada her öğrencinin ölçeğine bir numara verilmiştir. İlk uygulamadan yaklaşık 30
gün sonra öğrencilere aynı ölçekler ikinci defa uygulanmış ve ölçeklere önceden verilen öğrenci
numaraları yazılmıştır. Böylelikle bir öğrenciye ait birinci uygulama ve ikinci uygulama
arasındaki korelasyon hesaplaması yapılarak test tekrar test yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada
test tekrar test yöntemi kullanmadaki amaç testin tutarlılığına bağlı güvenirliği belirlemektir.
Her iki ölçeğin güvenirliği iç tutarlılık katsayısı cronbach alfa ile hesaplanmıştır.
Araştırma süresince 120 öğrenciye anket uygulaması yapılmıştır. Toplanan verilerin
analizi SPSS 19.0 for Windows programı ile gerçekleştirilmiştir. Analizlerde kullanılan
istatistiksel yöntemler ise sırasıyla, güvenirlik analizleri, frekans analizleri, betimsel analizler
için bağımsız örneklem t testi ve ANOVA ve regresyon analizi ile değişkenler arasındaki
bağıntıların incelenmesi şeklindedir.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji, ortaöğretim, fen bilimleri, öğrenme
LESSONS IN SCIENCE AND ACADEMIC ACHIEVEMENT OF STUDENTS
USING TECHNOLOGY IN SECONDARY EDUCATION, THE IMPACT OF
INFORMATION RETENTION OF LEARNED AND SCIENTIFIC PROCESS
Abstract:
The aim of this study was the use of secondary school students in science technology
academic success and persistence of knowledge learned and scientific process skills, such as a
direct impact on whether or not it is effective is the effectiveness .Research Assistant is the
sample of the fake account in the school year, I bend over-2018-2019 Anatolian High School
four-year numerical studying 11.classes will still be registered; Experiment group (DG) (n =
60) and control group (KG) (n = 60), including 120 students.The data collection phase, the
personal information Form that is generated by researchers, Santiago (2014) based on the
"ABILITY to LEARN other languages by the SCALE of the SCIENCE" of 29 questions and
Yurdugül & Aşgar (2008) by adapted "Technology-oriented Turkish Attitude Scale "developed
a total of 24 questions that formed part.The data analyzed 120 students has been applied both
to the Group scale.1. In practice, each student is given a number on the scale.About 30 days
TURKCESS 2019

277

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

after the first application from students for the second time on the same scales and scales was
written previously-granted student numbers.Thus a student belongs to the first and second
application performing the correlation calculation of the test again between the test method
used.Research Assistant tırmada the purpose of the test again using a test method depending on
the test is to determine consistent reliability.Both the reliability of the scale coefficient of
cronbach alpha was calculated with internal consistency.120 students during survey
research.Analysis of collected data with SPSS 19.0 for Windows program.Training on
statistical methods used, respectively, reliability analysis, frequency analysis, t-test for
independent samples and descriptive analysis of ANOVA and regression analysis with the
study of correlations between variables.
Key words: secondary education, science, Technology, learning
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BT296
YEREL YÖNETİMLERDE CİMER UYGULAMASININ YEREL YÖNETİŞİME
KATKISI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME: SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Salih Batal
Yalova Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
salihbatal@gmail.com
Öğr. Gör. Abdurrahman Turgut
Yalova Üniversitesi, Çınarcık Meslek Yüksekokulu, Yerel Yönetimler Programı
abdurrahmanturgut@yahoo.com

ÖZET
Türk kamu yönetimi, dünyadaki gelişmelere paralel olarak, 2000’li yılların başından bu
yana önemli bir dönüşüm yaşamaktadır. Ülkemizde, kamu yönetiminin vatandaş odaklı, etkin,
hızlı, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, stratejik yönetim ve yerellik anlayışı çerçevesinde
yeniden yapılanma çabaları yönetişim kavramı altında şekillenmektedir. Bunun yanı sıra, bilgi
iletişim teknolojilerindeki ilerlemeye bağlı olarak, yeni yönetim anlayışının bir parçası olan edevlet uygulamaları hayata geçirilmiştir. E-devlet süreci ile başlayan yerel yönetimlerde bilgi
ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, akıllı kent modellemesini beraberinde getirmiş ve
teknolojik alt yapı kapasitesinin arttırılması yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir unsuru haline
gelmiştir.
Yönetişim kavramının temelinde çok aktörlülük ve karşılıklı etkileşim vardır. Böylece,
karar alma süreçlerine özel sektör, sivil toplum ve vatandaşların da müdahil olması
amaçlanmaktadır. Yönetişim yaklaşımının yerel yönetimler düzeyindeki karşılığı ise yerel
yönetişimdir. Yerel yönetimlerin, merkezi idare ve taşra teşkilatlarına kıyasla katılıma ve
etkileşime çok daha açık olması nedeniyle, yönetişim ilke ve hedeflerinin hayata geçirilmesi
açısından en uygun birimler oldukları değerlendirilmektedir.
Türkiye’de yerel yönetim kuruluşları il özel idareleri, belediyeler ve köy tüzel
kişileridir. Ülkemizde belediyelerin pek çoğu, yönetişim yaklaşımına uygun olarak kent
konseyleri, e-belediyecilik çalışmaları, halk görüşmeleri, muhtar toplantıları gibi çeşitli yollarla
katılımcılığı ve etkileşimi artıracak yönetişim uygulamalarını hayata geçirmiştir. Bu
uygulamalar yerel yönetim birimleri ile halkı birbirine yaklaştırmış ve halkı yönetimin aktif bir
parçası haline getirmiştir. Ancak; bir yerel yönetim birimi olan İl Özel İdareleri’nin bu hususta
belediyelere göre oldukça geride kaldığı söylenebilir. Vatandaşlar ile kamu idaresi arasındaki
etkileşim yetersiz kalmış, halkın yönetime katılımını sağlayacak ara mekanizmalar
oluşturulamamıştır.
Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; yönetişim, yerel yönetişim ve edevlet, İl Özel İdaresi ve CİMER kavramlarının açıklamalarına yer verilmiştir.
İkinci bölümde, İl Özel İdarelerinin yerel yönetişim açısından değerlendirilmesi
yapılarak, CİMER uygulamasına yaklaşımı açıklanmıştır. Bu anlamda, merkezi idareye ait bir
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e-yönetişim uygulaması olan CİMER’in, İl Özel İdareleri açısından yerel yönetişime katkısının
olup olmadığı tartışılmıştır.
Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise; Sivas İl Özel İdaresi seçilerek CİMER
uygulamasına yaklaşımı ele alınmıştır. İl Özel İdaresi örneği olarak Sivas ilinin seçilmesinin
nedeni, ülkemizde yüzölçümü bakımından hizmet ve sorumluluk alanı en geniş İl Özel İdaresi
olmasıdır.
Çalışma hem teorik hem de alan araştırmasından oluşan verileri içermektedir. Buna
göre çalışmanın teorik kısmı literatür incelemesi, istatistik kısmı ise kurumların faaliyet
raporları ve resmi web sitelerinden derlenen bilgilerden oluşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Yerel Yönetişim, İl Özel İdaresi, CİMER, Yerel
Katılım.
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BT297
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Başak Eser
Yakın Doğu Üniversitesi
basak.eser@hotmail.com
Elif Bozcan
Temel Eğitim Bölümü, Eğitim Fakültesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
ebozcan@ciu.edu.tr

ÖZET
Öğretmenler eğitim sürecinin çok önemli bir elementidir. Bu nedenle
öğretmenlerin “21. Yüzyıl Öğrenen Standartları”na ilişkin farkındalıkları, görüşleri ve
uygulamaları önem kazanmaktadır. Araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin okul
öncesi dönemde 21. Yüzyıl. öğrenen standartlarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesidir.
Araştırma niteliksel yönteme dayalı durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Çalışmada
Partnership for 21st Century Skills (P21)’in belirlediği 21. Yüzyıl. öğrenen standartlarına dayalı
olarak hazırlanmış yarı yapılandırılmış sorular ile görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Lefkoşa ilçesinde görevli 30 okul öncesi öğretmeni ile
yürütülmüştür. Görüşmelere içerik analizi uygulanmıştır. Görüşmelerden elde edilen sonuçlar,
öğretmenlerin 21.yüzyıl becerilerini nasıl tanımladıkları, kendi programlarında bu becerilere ne
kadar yer verdikleri, ulusal standartlar ile 21.yüzyıl öğrenen becerilerine yakınlığı
kategorilerinde incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak, öğretmenler için 21.yüzyıl
öğrenen becerilerinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen öneriler geliştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: 21. Yüzyıl Becerileri, Okul Öncesi Eğitim, Öğrenen Becerileri
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BT298
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGUSAL VE RUHSAL ZEKA ÖZELLİKLERİ İLE
OKUDUĞUNU ANLAMA VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ
Gizem Çavuşoğlu
Ahi Evran Üniversitesi
gizemmm_cvsgl@hotmail.com
Aysun Erdoğan
Barbaros İlkokulu
aysun.4178@gmail.com
ÖZET
Araştırmanın temel amacı öğretmen adaylarının duygusal ve ruhsal zeka özellikleri ile
okuduğunu anlama ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu temel amaca
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türkçe Eğitimi öğrencilerinin görüşleri alınarak ulaşılmaya
çalışılmıştır. Duygusal ve ruhsal zeka ile ilgili araştırmalar incelendiğinde çalışmaların daha
çok duygusal zeka üzerine olduğu, ruhsal zeka ile ilgili çalışmaların azlığı ve bu iki zeka türü
arasındaki ilişkiyi birebir inceleyen bir araştırma olmadığı dikkati çekmektedir. Bu
araştırmanın duygusal ve ruhsal zeka özellikleri ile okuduğunu anlama ve akademik başarı
arasındaki ilişkiyi doğrudan incelemesi bu araştırmayı önemli hale getirmektedir.
Bu çalışmada öğretmen adaylarının duygusal, ruhsal zekaları ile okuduğunu anlama ve
akademik başarıları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için bir nicel araştırma modeli olan
ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada belirlenen hedef doğrultusunda ruhsal zeka
özelliklerini belirlemek için “Ruhsal Zeka Özellikleri Ölçeği”, duygusal zeka özelliklerini
belirlemek için “Schutte Duygusal Zeka Ölçeği” ve okuduğunu anlama yeterliliklerini
belirlemek için “Okuduğunu Anlama Öz Yeterlik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır.
Araştırmada öncelikle öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre ruhsal ve
duygusal zeka özellikleri arasında anlamlı bir farklılaşma olup olmadığı incelenmiş ve cinsiyete
göre duygusal ve ruhsal zeka özelliklerinde bir farklılaşma gözlenmemiştir. Öğretmen
adaylarının ruhsal ve duygusal zeka özellikleri ile sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir
farklılaşma olmadığı belirlenmiştir. . Buna göre sınıf düzeyinin, öğretmen adaylarının duygusal
ve zeka düzeylerinde bir iyileşme ya da kötüleşmeye neden olmadığı söylenebilir. Bu durum,
zekanın öğrenmeden farklı olarak değişime dirençli bir değişken olması; alınan eğitimle birlikte
bilgi düzeyinde olduğu gibi hızlı bir değişme ve gelişme göstermeyeceği ile açıklanabilir.
Öğretmen adaylarının anne ve babalarının eğitim durumu ile duygusal ve ruhsal zeka özellikleri
üzerinde anlamlı bir farklılaşma olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuca göre anne ve babanın eğitim
durumunun ruhsal ve duygusal zeka özellikleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı
söylenebilir. Kitap okuma alışkanlığı ile ruhsal ve duygusal zeka özellikleri arasında anlamlı
bir ilişkinin olmadığı belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlıklarında artma
ya da azalma yönünde bir farklılaşmanın olmasının ruhsal ve duygusal zeka özelliklerinde bir
farklılaşmaya yol açmayacağı söylenebilir. Öğretmen adaylarının duygusal zeka özellikleri ile
ruhsal zeka özellikleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Öğretmen adaylarının duygusal ve
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ruhsal zeka özellikleri birbirini etkilememektedir. Bu değişkenler bu çalışmada birbirinden
bağımsız özellikler olarak ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının akademik başarı ile duygusal
ve ruhsal zeka özellikleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır. Öğretmen adaylarının
duygusal ve ruhsal zeka düzeyleri arttıkça akademik başarı düzeylerinde de artış
gözlenmektedir. Başka bir ifade ile duygusal ve ruhsal zeka özelliği iyi olan öğrencilerin
akademik başarılarının da iyi olma eğilimi bulunmaktadır. Öğretmen adaylarının okuduğunu
anlama düzeyi ile duygusal ve ruhsal zeka özellikleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki
vardır. Öğretmen adaylarının duygusal ve ruhsal zeka özellikleri olumlu yönde geliştikçe
okuduğunu anlama düzeylerinde bir gerileme gözükmektedir. Başka bir ifade ile duygusal ve
ruhsal zeka özellikleri iyi olan öğrencilerin okuduklarını anlama düzeyleri gerileme eğilimine
girmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akademik başarı, Duygusal zeka, Ruhsal zeka
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ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE ARAPÇA-FARSÇA GRAMER UNSURLARI ÜZERİNE
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz AKDEMİR
Siirt Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
e-posta: yilmazakdemir@msn.com

ÖZET
Çağatay Türkçesi, 15. yüzyıl başlarından 20. yüzyılın başlarına kadar Orta Asya’daki
doğu Türklerinin kullandığı yazı ve konuşma dilidir. Türklerin yoğun bir şekilde İslam dinine
girmeye başladığı Karahanlı döneminden sonra başlaya gelen Arapça ve Farsça yabancı kelime
tesiri Çağatay Türkçesinde de devam etmiştir. Bu dönemde sadece yabancı kelime akını
olmamış Arapça ve Farsçadan Türkçeye yerleşen özellikle isim soylu sözcükler gramatikal
unsurlar olarak da karşımıza çıkmaya başlamıştır. Çalışmada Çağatay eserlerinden Kaside-i
Bürde Şerhi (KBŞ), Şeybani Han Divanı (ŞHD), Hüseyin Baykara Divanı (HBD), Mahbubu'lKulub (MK), Senglah (Seng.), Abuşka Lügati (AL) ve Çağatayca Fıkıh Kitabı (ÇFK) gibi
eserler incelenmiş ve bu eserlerde tespit edilen Arapça ve Farsça gramer unsurları tanıklanarak
ele alınmıştır. Çalışma Farsça çekim unsurları, isimler, edatlar, sıfatlar, zarflar, sayılar ve
birleşik fiil oluşturmuş yapılar olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. Farsça çekim
unsurlarının oluşturduğu ilk bölümde Arapça yapılı tamlamalardaki ( )الtakısının yerine izafet
kesresi /-ı/-i/ getirilerek Farsça yapılı tamlamalar (şāh-ı muzaffer gibi) ile Arapça ve Farsça
isimlere gelerek genellikle Türkçe kim bağlacıyla başlayan açıklama cümleleri kuran nispet į'li
(zamānį, habįbį gibi) kullanımlar ve Farsça seslenme unsurları ey, eyā ve yā sözcükleri ele
alınmıştır. İsimler bölümü ise üç grupta ele alınmıştır. İlk bölümde /+įn/, /+in/ ve /+āt/ Arapça
çokluk ekleriyle oluşturulan çoğul isimler (kerāmāt, enbiyā-i mürselįn, enbiyā, düşmenān gibi),
ikinci bölümde Farsça hem-, ser- ve şah-/şeh- ön ekleriyle oluşturulan isimler (hem-dem, hemnefesler, ser-dār, ser-keş, şāh-bāz, şeh-süvār gibi), üçüncü bölümde ise birden fazla sözcükle
oluşturulan birleşik isimler (bezm-gāh gibi) incelenmiştir. Edatlar bölümünde bā-vücūd, velį
gibi cümle başı edatları, illā, hem, elbette gibi cümle başı edatları, ġah...gehį, yā...yā gibi
karşılaştırma-denkleştirme edatları, belį gibi cevap edatları, miŝl gibi benzetme edatları ve
dirįġā, ilāhį, zihį gibi ünlem edatları incelenmiştir. Sıfatlar bölümünde -āne, -įn, -nāķ, -amįz, ārāy, -engįz, -dār, -gįr, -ħvān, -ħvāh, -nevāz, -pāş, -pūş, -rįz, -efrūz, -sāz gibi Farsça son eklerle
ve bā-, be-, ber-, bį-, ħoş-, nā- gibi Farsça ön eklerle oluşturulan sıfatlar incelenmiştir. Zamirler
bölümünde baǾżı, fülān, her ve hiç gibi Arapça ve Farsça belirsizlik zamirleri incelenmiştir.
Sayılar bölümünde Arapça ve Farsça kesir bildiren sayılar ile çarpımsal ve belirsiz sayıları
karşılayan sözcükler incelenmiştir. Zarflar bölümünde Arapça ve Farsça zaman ve durum
bildiren zarf görevindeki sözcükler incelemiştir. Son bölümde ise Arapça ve Farsça alıntı
sözcüklerle kurulmuş birleşik fiiller ele alınmıştır. Çalışma sonucunda Çağatay Türkçesi
döneminde Arapça ve Farsça gramer unsurlarının dönem dilinde umumiyetle kullanıldığı
anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çağatay Türkçesi, Arapça-Farsça, Gramer
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BT300
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI İLE ÖRGÜTSEL MUHALEFET
ARASINDAKİ İLİŞKİ
Gülbahar Melik
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Doktora öğrencisi)
gbmelik@gmail.com
Necati Cemaloğlu
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
necem@gazi.edu.tr
ÖZET
Bu çalışmada, öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ile örgütsel muhalefet arasındaki
ilişkiler incelenmiştir. Araştırmaya 312 öğretmen katılmıştır. Araştırmanın verileri ‘Örgütsel
Bağlılık Ölçeği’ ve ‘Örgütsel Muhalefet Ölçeği’ kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin
analizinde t-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Pearson Korelasyon Katsayısı ve
Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, kadın öğretmenlerin
örgütsel bağlılık boyutlarına ilişkin algılarının cinsiyete göre yalnızca uyum boyutunda kadın
çalışanlar lehine anlamlı bir farklılık gösterdiğini, özdeşleşme ve içselleştirme boyutlarında
cinsiyetler arası bir fark olmadığını; örgütsel muhalefet alt boyutlarının cinsiyet değişkenine
göre incelenmesinde her iki alt boyutta da kadınlar lehine anlamlı bir farklılık olduğunu
göstermiştir. Ayrıca Örgütsel bağlılığın özdeşleşme ve içselleştirme boyutları ile dikey
muhalefet arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler bulunmuş, yatay muhalefet ile örgütsel
bağlılığın alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Regresyon analizi
sonuçları, örgütsel bağlılığın özdeşleşme ve içselleştirme boyutlarının, öğretmenlerin dikey
muhalefet algılarının anlamlı yordayıcıları olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Yatay muhalefet, dikey muhalefet, örgütsel bağlılık
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BT304
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ÖYKÜLEYİCİ METİNLERDE YER ALAN
KARAKTERLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
Veli Kutay
Giresun Üniversitesi
kutayveli66@gmail.com
ÖZET
Türkçe öğretiminin programda belirtilen hedeflerine Türkçe ders kitaplarında yer alan
metinler ve bunlarla ilgili etkinlikler aracılığıyla ulaşılmaktadır. Ayrıca, ders kitaplarında yer
alan bu metinler okuma alışkanlığı olmayan birçok çocuğun okuduğu tek yazınsal ürünler
olabilmektedir. Bu nedenle Türkçe ders kitaplarına konulacak olan metinler seçilirken ilgili yaş
grubunun ihtiyaçları, ilgileri, beklentileri ve yaşının gereği tüm karakteristik özellikleri göz
önünde bulundurulmalıdır. Türkçe ders kitaplarında çocukların genel olarak daha çok okumayı
tercih ettikleri tür olan öyküleyici metinlerin (roman, hikaye, masal, anı, destan vb.) birçok
örneği yer alır. Öyküleyici metinler, karakterler etrafında gelişen gerçek ya da hayal ürünü
olayların anlatıldığı metinler olmasından dolayı okuması çocuklar tarafından ilgi çekici bulunan
metinlerdir. Öyküleyici metinlerde karakter önemli bir ögedir. Karakterlerin okuyucu grubunun
gerçeklik algısını bozmaması, hayatın içerisinden olması, okuyucuya rol model olabilecek ya
da ibret alınacak özelliklere sahip olması, farklı tür, cinsiyet ve yaş gruplarını temsil etmesi
gerekmektedir. Bu çalışmada, ortaokul Türkçe ders kitaplarında yer alan öyküleyici metinler;
toplam karakter sayısı, ana karakter(ler)in yaşı, cinsiyeti, eğitim, sağlık ve ekonomik durumu
ve gösterdiği temel davranış özellikleri bakımından incelenecektir. Çalışmada nitel araştırma
yöntemlerinden olan doküman inceleme yöntemi kullanılmış ve veriler belirlenen özellikler
açısından içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmanın verileri 2018-2019 eğitim öğretim
yılında 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarda kullanılan Milli Eğitim Bakanlığı, Ders Destek ve Eksen
Yayınlarına ait toplam yedi Türkçe ders kitabından edinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe ders kitapları, öyküleyici metinler, karakter kadrosu
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BEŞİNCİ SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ METİNLERİN SÖZ VARLIĞI
ÜZERİNE BİR İNCELEME
Veli Kutay
Giresun Üniversitesi
kutayveli66@gmail.com
Kerem Özgen
Milli Eğitim Bakanlığı
keremozgen.52@gmail.com
ÖZET
Konuşma ve dinleme dil becerilerinin geliştirilmesi, okuma ve yazma dil becerilerinin
kazandırılması ve geliştirilmesi Türkçe dersinin hedefleri arasındadır. Bu hedeflere
öğretmenlerce en sık başvurulan öğretim materyali olan ders kitapları aracılığıyla
ulaşılmaktadır. Bu kitaplar hazırlanılırken öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olarak
hazırlanılmalıdır. 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında 4+4+4 sistemine geçilmiş, çocukların
okula başlama yaşı 7 iken 6 yaşına (66 ve 72 ay arası zorunlu) çekilmiştir. Yeni sistemle birlikte
ilkokulun son sınıfı olan 5. sınıflar ortaokulun 1. sınıfı hâline gelmiştir. Piaget’in kuramına göre
bilişsel açıdan geçiş evresinde bulunan 5. Sınıf öğrencilerinin kullanımı için hazırlanan Türkçe
ders kitaplarındaki metinlerin içerdiği kelimelerin de somut/soyut bakımından seviyelerine
uygun olması gerekmektedir. Bu çalışmada, somut işlemler döneminden soyut işlemler
dönemine geçiş evresine denk gelen beşinci sınıf öğrencilerinin kullandığı Türkçe ders
kitabında yer alan metinlerin toplam kelime sayıları ve metinlerdeki kelimelerin somut/soyut
oranı bakımından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden
olan doküman inceleme modeli ile desenlenmiştir. Araştırmanın verileri MEB yayınları 5. sınıf
Türkçe ders kitabından toplanılmıştır. Bu çalışmada, Akyol’un (2008); öğrenci seviyesine göre
metinlerde olması gereken kelime sayıları ölçütüne göre metinlerdeki kelime sayıları
incelenmiş ve metinlerdeki soyut kelimelerin toplam kelime sayısına oranı belirlenmiştir.
İncelenen ders kitabındaki metinlerin toplam kelime sayılarının genel olarak 5. Sınıf öğrencileri
için seçilecek metinlerde bulunması gereken kelime sayısından fazla olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Somut-Soyut kelime, Beşinci sınıf Türkçe ders kitabı, Bilişsel
açıdan geçiş evresi
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KIRIK DÖKÜK GEÇMİŞİ PARLATMA ÇABASI: TOPLUMSAL BELLEK VE
EDEBİYAT İLİŞKİSİ ÜZERİNE DEĞİNİLER
Dr. Öğrt. Üyesi Evren KARATAŞ
Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sivas.
ekaratas@cumhuriyet.edu.tr
ÖZET
Toplumsal bellek, bir toplumun mazide kalmış başta travmatik anıları olmak üzere
toplumu şekillendiren, dönüştüren kimi zaman yıkıcı kimi zaman da yapıcı olan
yaşanmışlıklarını geleceğe aktarma çabalarının bütünüdür. Bellek temelde bireysel bir yön
taşır. Ancak, aynı olayı yaşayan bireyler de bile bu olaya ait yorumlar birbirinden farklıdır. Bu
farklılığı yaratan temel unsur ise kimlik örüntüleridir. Burada toplumsal bellek ile kimlik
kavramları arasında çapraz bir bağ, olduğu ortaya çıkar. Kimlik toplumsal bellek üzerine
kurulur; toplumsal belleği oluşturan birikim ise farklı kimliklerin farklı yorumlarından oluşur.
Kimlik kavramının önemli bileşenlerinden oluşan kültür hem tarih boyutuyla hem de sosyal
iletişim yönüyle birey ve toplum üzerinde birleştirici bir işlev görür. Ortak deneyimler,
yaşantılar, beklentiler ve idealler birliktelik duygusu yaratarak bireyleri bir arada tutar. Bütün
bu birlikteliği kuran ana varlık ise toplumsal bellektir.
Toplumsal bellek kavramını ilk ortaya atan Maurice Halbwachs’tır. Naziler tarafından
gönderildiği Buchenwald toplama kampında 1945 yılında ölen Halbwachs aynı zamanda
Bergson ve Durkheim’ın öğrencisi olmuştur. Fransız sosyolog Maurice Halbwachs’a göre
bellek her zaman bireye aittir ama aynı zamanda bellek, toplum tarafından belirlenir.
Günümüzde edebiyat, sosyoloji, tarih, mimari, iletişim gibi pek çok farklı disiplin tarafından
tartışılmakta ve geliştirilmekte olan bellek; kişisel, bilişsel, toplumsal, iletişimsel, kültürel
bellek ile alışkanlık belleği ve nesneler belleği olarak alt başlıklar altında incelenmektedir.
Toplumsal bellek büyük oranda acı üzerine kuruludur. İnsanlık tarihi aslında bütün bir
acının da tarihidir. Yeryüzünde var olabilmek adına insanın insana yaptığı zulümler, savaşlar,
istilalar, göçler yeryüzünü bir acı coğrafyası haline dönüştürür. Bu coğrafyanın rengi kandır.
Ancak insanoğlu her zaman acıyı bal eylemeyi de bilmiştir. Bu karanlık ve kanlı yazgıdan
türküler, destanlar, halk hikâyeleri, şiirler, romanlar üretmiş ve toplumsal belleğini en çok edebi
mecrada saklamayı ve ölümsüz kılmayı başarmıştır.
Bu çalışmada, toplumsal bellek görünümleri edebi metinler üzerinden çözümlenmeye
çalışılacaktır. Çalışmanın evrenini Cumhuriyet sonrası Türk şiiri oluşturmaktadır. Toplumsal,
kültürel ve kolektif bellek çalışmaları edebi sahada özellikle halk edebiyatı alanında
yoğunlaşmış, yakın dönem edebî ürünler üzerine çalışmalar pek yapılmamıştır. O nedenle
çalışmada daha yakın bir dönem olması amacıyla Cumhuriyet dönemi tercih edilmiştir.
Toplumsal belleğin anımsama ve bu anımsamanın bir duygu ve ülkü birliği yaratarak geleceğe
dair toplumsal birlikteliği güçlendirme misyonunun Cumhuriyet dönemi edebi sahasında yoğun
olarak yerine getirildiği görülür. Çalışmada, Cumhuriyet’in ilanı ile önemli bir eşik dönemi
yaşamış toplumumuzun bu tarihten başlayarak siyasi mücadeleler, tenkil ve tedip hareketleri,
tarımda makineleşme, köyden kente göç ve gecekondulaşma gibi önemli toplumsal
dönemeçlerini ele alan şiirlerden tesadüfî seçki yöntemiyle bir örneklem oluşturulması
düşünülmektedir. Bu şiir örneklerinden elde edilen bulgular betimsel analiz yöntemi ile
çözümlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Bellek, Kültürel Bellek Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri.
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ABDULLA ŞÂİK’İN “VAZİFE” ÖYKÜSÜNDE DEĞERLERİN KURUCUSU VE
KORUYUCUSU OLARAK ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ

Dr. İpek YILDIZ
Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sivas.
ipekyildiz85@hotmail.com

ÖZET
Azerbaycan Türk edebiyatı içerisinde şiir, roman, hikâye, anı ve tiyatro türündeki
eserleriyle tanınan Abdulla Şaik’in edebi kişiliğinin yanında diğer bir önemli özelliği ise
nitelikli pedagoji eğitimi almış bir öğretmen olmasıdır. Sanat hayatında bu kimliğinin de
gereklerine uygun bir tavırla eserlerini kaleme alan Abdulla Şaik, Azerbaycan Türk
Edebiyatı’nın çocuk edebiyatı temsilcileri arasında da yer almaktadır. Çeşitli okullarda
öğretmenlik mesleğini icra eden Şaik, çocuklar için ders kitapları ve piyesler yazarak geleceğin
eğitimli nesillere emanet edilmesine olan inancı yolunda çalışmalar yapmış bir aydındır.
Azerbaycan’da çocuk edebiyatının gelişmesi için gerekli adımları atan ve bizzat bu
alandaki eserleriyle öncü bir isim olan Abdulla Şaik eğitim, öğretim, çocuk eğitimi, değerler
gibi izlekleri öykülerinde de belirgin bir çizgide işlemiştir.
Abdulla Şaik’in “Vazife” adlı öyküsü bir öğretmenin ve öğrencisinin yaşadıklarının
kurgusal boyuta aktarılmasının yanında ideal bir öğretmenin sahip olması gereken özellikleri
göstermesi noktasında öğretmenlik mesleği için rehber olabilecek bir metin özelliği de
taşımaktadır. Yazar, öyküde geçen “Müellim” karakteriyle öğretmenlik mesleğinin yalnızca
bilgi aktarmak olmadığını aynı zamanda geleceği inşa edecek bireylerin manevi, ahlakî ve
kültürel değerler açısından da donanımlı yetiştirilmesine katkı sağlayacak kişiler olması
gerektiği mesajını verir. Öyküde bilginin kültürel ve millî değerlerle harmanlanarak
aktarılmasında, korunmasında olumlu bir tutum sergileyen ve bunun her koşulda temsilcisi olan
Müellim sayesinde geleceği kuracak çocukların-öyküde Hüsrev’in- aydın bir öğretmen
rehberliğinde nitelikli bireyler hâline dönüşebileceği anlatılır.
Bu çalışmanın örneklemini çağdaş Azerbaycan edebiyatı temsilcilerinden Abdulla
Şaik’in “Vazife” adlı öyküsü oluşturacaktır. Örneklem metin tematik bir yaklaşımla ele
alınarak öğretmenlik mesleğinin üstlenmesi gereken misyonun eğitim, öğretim, öğretmenlik
izlekleri bağlamında işlenişi ve bunun çocuk eğitimine yansıması değerlendirilecektir.
Öyküden elde edilecek veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenecektir. Çalışmanın
girişinde ise tarihsel eleştiri yöntemi bağlamında yazarın yaşamı ve eserleri üzerine kısa bir
değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan edebiyatı, Abdulla Şaik, öğretmenlik, eğitim.
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1998 VE 2018 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA YÖNELİK SINIF
ÖĞRETMENİ ADAYI GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Dr. Nur ÜTKÜR
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
nur.utkur@istanbul.edu.tr

ÖZET
Bu çalışmada İstanbul ilinde yer alan bir devlet üniversitesinde sınıf eğitimi anabilim
dalı üçüncü sınıfta öğrenim görmekte olan 62 öğretmen adayının hayat bilgisi dersi öğretim
programlarına yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda
öğretmen adaylarının 1998 programı ve 2018 programlarına yönelik olarak görüşleri alınmıştır.
Çalışma nitel araştırma özelliği taşımakta olup, veri toplama aracı olarak açık uçlu anket
kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analiziyle analiz edilmiştir. Bu verilere göre, öğretmen
adaylarının çoğunluğu 2018 programını, yapılandırmacı yaklaşıma uygun olduğu ve
teknolojinin gelişimi ve değişimlerin takip edilmesi gerekçesiyle 1998 programına göre daha
çok tercih etmişlerdir. 1998 programını derslerinde kullanmak üzere tercih eden öğretmen adayı
bulunmamaktadır. Ancak öğretmen adaylarının bir kısmı ise, 1998 ve 2018 programlarındaki
davranışçı ve yapılandırmacı yaklaşımların bir arada kullanılmasının önemli olduğunu ifade
etmiştir. Ayrıca hayat bilgisi öğretim programına eklemek istedikleri veya programla ilgili
değiştirmek istedikleri sorulduğunda, öğretmen adaylarının “program, etkinlikler, metinler ve
sorular” başlıkları altında görüşlerde bulundukları görülmüştür. Öğretmen adaylarının büyük
çoğunluğu program başlığı altında, günlük yaşamla daha çok ilişki kurulmasını önemsediklerini
belirtmiştir. Etkinliklerle ilgili olarak ise, çoklu zeka ve bireysel farklılıklara önem veren
etkinliklerin programda daha fazla yer almasını önemsediklerini belirtmişlerdir. Metinler
başlığı altında, didaktik yerine düşündürücü metinler kullanılmasını tercih ettikleri
görülmüştür. Son olarak sorular başlığı altında ise, empatik, ahlaki ve düşünsel sorular gibi
farklı soru tiplerine yer vermenin öneminden bahsetmişlerdir.
Elde edilen sonuçlar neticesinde, sınıf öğretmeni adaylarının genel olarak 2018 hayat
bilgisi öğretim programını beğendikleri, derslerinde kullanırken tercih etmek istedikleri ve
öğrenciler için yeterli buldukları; ancak geliştirilmeye açık yönlerinin de olduğunu ifade
ettikleri görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Hayat bilgisi, 1998 programı, 2018 programı, sınıf öğretmeni
adayları.
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BT311
ÜNİVERSİTEDE OKUYAN PARÇALANMIŞ AİLE ÇOCUKLARININ AİLE
KURUMU İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*
Mutemena TOĞRAP
Yıldız Teknik Üniversitesi
mutemena.tograp@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Genç Osman İLHAN
Yıldız Teknik Üniversitesi
gosman@yildiz.edu.tr
ÖZET
Boşanma, evlilik sözleşmesinin bitmesi ile aile biriminin dağılmasına yol açan bir
olaydır. Bu olay kuşkusuz dağılan yani parçalanan ailenin bütün bireylerini ruhsal yönden
etkilemekte birçok olguya bakış açısını değiştirmekte hatta belirlemektedir. Bu parçalanmadan
etkilenmiş olan çocuklar ilişkilere ve aile kurumuna farklı bir bakış açısıyla bakmaya
başlayabilir. Bu çalışmada Yıldız Teknik Üniversitesinde okuyan parçalanmış aile çocuklarının
aile kurumuna ve evliliğe bakış açılarını belirlemek amaçlanmıştır. Ayrıca bu durumun sosyal
hayatlarına ve eğitim hayatlarına etkisi de değerlendirilmiştir.
Psikolojik açıdan ele alındığında boşanma, sadece eşleri etkilemekle kalmayıp çocuğun
gelişiminde oldukça önemli bir etkendir ve çocuklar üzerinde yaşam boyu etkilerini
gösterebilecek bir olaydır. Boşanma sonrası çocuklar ebeveynlerden birinden uzakta kalmak
zorunda bırakıldığı için alışık olduğu düzen tamamen değişmektedir. Boşanma sürecinde olan
eşler enerji ve zamanlarının çoğunu aralarındaki çatışmaya ve sorunlarına harcamaktadırlar, bu
da ebeveynlerin çocuklarının ihtiyacı olan ilgi ve sevgiyi çocuklarına gösterememesine sebep
olur.
Nitel araştırma yönteminden yararlanılan çalışmada veriler görüşme tekniği ile
toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Araştırma, Yıldız Teknik
Üniversitesi’nde okuyan 4 kız 5 erkek olmak üzere toplam 9 öğrenciden oluşmaktadır.
Yapılan çalışma sonucunda ebeveynlerde boşanma öncesi sorunlardan doğan
tartışmaların olduğu ve çocukların bu olaylardan oldukça etkilendiği görülmüştür. Toplumun
onlara yönelttiği aileleriyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınmanın kendilerini asosyalliğe
ittiğini belirtmişlerdir. Tartışmalar yaşamamak için başkalarıyla iletişime geçmekten kaçtıkları
görülmüştür. Boşanmayla birlikte gelen mekansal uzaklıkla beraber tartışmaların son bulduğu
ve çocuklarda huzurlu hissetme duygusu ve iyilik halinin arttığı görülmektedir. Araştırmaya
katılan katılımcıların ortak fikirleri ilişkide sevgi, saygı ve huzur azaldığında ebeveynlerin
boşanması gerektiği yönündedir.
Boşanmadan sonra çocuklar ebeveynlerinin yaptıkları hatalara tanık oldukça evlilikte
ve kişiler arası ilişkilerde nasıl davranıp nasıl davranmamaları gerektiğinin bilincine
varmışlardır. Bireyler ilerde yapacakları evliliklerde kendisine olumsuz duygu hissettiren
*

Bu çalışma TUBİTAK 2209-a projesi kapsamında desteklenmektedir.
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ebeveyn özelliklerini taşımak istemediklerini belirtmişlerdir. Çok erken yaşta fiziksel,
duygusal, psikolojik ve ekonomik şiddete tanıklık etmeleri, aile kavramını açıklarken kişisel
sınırlara ve saygı çerçevesinde kurulan güvenli sevgi ortamına daha fazla önem vermelerini
sağladığı görülmüştür.
Araştırmaya katılan bireylerin ilerde evlenmeye yönelik fikirlerinin katı ve olumsuz
olmadığı görülmüştür. Kendileri için doğru olduğuna inandıkları partneri bulduklarında evliliği
mutluluk ve huzur getirebilme potansiyeli olan resmi bir ilişki biçimi olarak gördükleri
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aile, boşanma, evlilik, ebeveyn tutumu.
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BT312
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSLERİNDE DRAMAYA
YÖNELİK ORTAYA KOYDUKLARI ETKİNLİK ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ
Dr. Nur ÜTKÜR
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
nur.utkur@istanbul.edu.tr

ÖZET
Çalışmada İstanbul ilinde Anadolu yakasındaki bir devlet okulunda görev yapmakta
olan 22 sınıf öğretmenine hayat bilgisi dersine yönelik olarak verilen drama temelli eğitimden
sonra, öğretmenlerin drama yönteminin hayat bilgisi derslerinde kullanımına yönelik görüşleri
alınmıştır. Bu doğrultuda öğretmenlere açık uçlu anket uygulanarak dramanın ne demek
olduğuna, çocuk oyunları ve canlandırmalarla ilişkisine yönelik görüşleri alınmıştır. Ayrıca
öğretmenlerin hayat bilgisi derslerinde dramayı yöntem olarak kullanmalarına yönelik etkinlik
hazırlamaları istenmiştir. Çalışma nitel bir araştırma özelliği taşımakta olup, veri toplama
araçları olarak açık uçlu anket ve doküman inceleme kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik
analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Veriler doğrultusunda ulaşılan sonuçlar incelendiğinde,
öğretmenlerin çoğunlukla dramanın çocukların yaratıcılık ve özgüvenini geliştiren, konuyu
daha iyi kavramalarına yardımcı olan bir yöntem olduğunu ifade ettikleri tespit edilmiştir.
Ayrıca öğretmenler, dramanın kökenini çocuk oyunlarının oluşturduğunu belirtirken;
canlandırmaların drama süreci boyunca amaç haline getirilmeyip araç olarak kullanılması
gerektiğini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin hazırladıkları etkinlik örneklerine bakıldığında,
hayat bilgisi dersine yönelik olarak daha çok seçtikleri konuların “meslekler, arkadaşımı
tanıyorum ve duygular” olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenler bu etkinlikleri hazırlarken
dramanın aşamalarına uygun olarak; ısınma/hazırlık için çeşitli oyunlar, canlandırma için
doğaçlamalar ve değerlendirme için tartışma yöntemlerini kullanmışlardır.
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, sınıf öğretmenlerine hayat bilgisi dersine yönelik
olarak verilen drama temelli eğitimin olumlu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin
oluşturduğu etkinliklerden dramanın aşamalarını öğrendikleri ve dramayı yöntem olarak hayat
bilgisi derslerinde kullanabilecek düzeyde oldukları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Drama, hayat bilgisi dersi, sınıf öğretmenleri, etkinlikler.
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BT313
2023 EĞİTİM VİZYONU TASARIM BECERİ ATOLYELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
VE UYGULANABİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Cihan Kılıç
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Doktora Öğrencisi
cihankilic88@gmail.com
Margrit Yeşiltepe
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Doktora Öğrencisi
margrityesiltepe@gmail.com
Özden Şentürk
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Doktora Öğrencisi
ozdensenturk88@gmail.com
ÖZET
Türk Eğitim Sistemi’nin orta vadeli eğitim planı denilebilecek belge, Güçlü Yarınlar
İçin 2023 Eğitim Vizyonu ismiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuna
duyurulmuştur. Eğitim sistemimiz açısından içerisinde köklü değişimleri barındıran bu eylem
planının birçok alt başlığı olduğu görülmektedir. Bu başlıklardan bir tanesi de İçerik ve
Uygulama olarak belgede sunulmuştur. Başlığın açıklaması olarak “Çocuklarımızın ilgi,
yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimleri için tüm okullarda Tasarım Beceri Atölyeleri
kurulacaktır.” şeklinde ifade edilmiştir. Bu doğrultuda vizyon belgesinde sözü geçen tasarım
beceri atölyeleri ile ilgili, gerek geliştirilmesi gerekse öneri sunulması amacıyla öğretmen
görüşlerine dayalı bu çalışma gerçekleştirilmektedir. Araştırmanın amacı vizyon belgesinde
sunulan tasarım beceri atolyeleri ile ilgili öğretmen görüşlerine başvurmaktır. Bu araştırmada
nitel araştırma desenlerinden durum çalışması, verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizi
kullanılmıştır. Veri toplama aracı araştırmacılar tarafından geliştirilmiş açık uçlu sorulardan
oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin 2023 vizyonunda bahsi edilen tasarım
beceri atölyeleri kısmını okuma durumları, tasarım beceri atölyelerinin uygulanabilirliliği
hakkındaki düşünceleri, öğrenciler açısından yararlı buldukları atölye önerileri ile kendi
becerileri doğrultusunda hazırlayabilecekleri tasarım beceri atölyeleri ile okulların fiziki
koşullarının bu projeyi hayata geçirmedeki avantaj ve dezavantajları hakkında düşüncelerini
ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: 2023 Eğitim Vizyonu, Tasarım Beceri Atölyeleri
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BT314
MODELLING THE RELATIONSHIP PATTERN AMONG MOTIVATIONAL
BELIEFS, LEARNING STRATEGIES, NEED FOR COGNITION AND ACADEMIC
ACHIEVEMENT
Uğur Akpur
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
uakpur@yahoo.com

ABSTRACT
Managing one’s own learning during the process of knowledge acquisition has paved
the way for the concept of self-regulated learning (SRL) in which learners organize their
cognitive and motivational behaviours followed by certain self-regulatory processes. In this
sense, learners developing SRL become more active in learning process and have high
attentiveness in performing a given work. The present study explores the structural relationship
among motivational beliefs, learning strategies, need for cognition and academic achievement.
Within this context, the purpose of the study was to form a structural model on the ground of
patterns among mentioned variables. 512 state university students in İstanbul composed the
study group of the research. The Motivated Strategies for Learning Questionnaire and the Need
for Cognition Scale were administered to the participants. Data analysis was carried out by
bivariate correlation analysis, regression analysis and structural equation modelling. Findings
revealed that goal orientation, learning beliefs, self-efficacy, organization and self-regulation
along with need for cognition predicted academic achievement in a positive way, except for
critical thinking. In addition, all the mentioned variables correlated significantly with each other
in a positive way. In line with the theoretical review and practical applications as well as
empirical studies, a structural model indicating the relationship pattern among motivational
beliefs, learning strategies, need for cognition and academic achievement was tested and
suggested as a model.
Key Words: Self-Regulated Learning, Motivational Beliefs, Need for Cognition
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BT315
GÜNÜMÜZ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TEMEL DİL BECERİLERİNİN (DİNLEME,
KONUŞMA, OKUMA VE YAZMA) KAZANDIRILMASINDA KARŞILAŞILAN
BAŞLICA SORUNLAR
Ömer Faruk Karakuş
MEB
omerfarukkarakuss@outlook.com
Mesut Tunç
MEB
mesut.z63788@gmail.com
ÖZET
Dilin temel becerilerinden “okuma ve dinleme” anlamayı, “konuşma ve yazma”
ise anlatma alanını oluşturur. Türkçe öğretimi dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere
dört temel beceri üzerine yapılandırılmıştır. Bu temel beceriler birbiriyle ilişkili olup herhangi
birisinde yaşanan bir eksiklik diğer becerilere de olumsuz yansımaktadır. Bu çalışmanın amacı,
ilköğretim 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe derslerine giren Türkçe öğretmenlerinin dört temel dil
beceri alanının ( dinleme, konuşma, okuma ve yazma) kazandırılmasında karşılaştığı başlıca
sorunları ortaya koymak, bu sorunların nedenlerini ve çözüm önerilerini sunmaktır. Bu amaçla
10 ilköğretim okulunda öğretmen görüşleri alınmış, öğrenciler için de anket hazırlanarak
öğrencilere sunulmuş ve uygulamalı olarak yazı yazdırılarak kâğıtlar tek tek incelenmiş ve
bulunan sonuçlar maddeler halinde sunulmuştur. Dört temel dil becerisinin öğretilmesinde
yaşanılan sıkıntıların birçok nedeni olmakla beraber özellikle diğer temel dil becerilerinin
temeli olan dinleme becerisinin kendiliğinden oluştuğu şeklindeki görüşün bu beceriyi
yeterince dikkate alınmasını engellediği görülmüştür. Öğrencilerin sosyoekonomik durumu,
sınıfların fiziki anlamda donanımları, teknolojik imkânlar ve Türkçe ders kitaplarına alınan
dinleme etkinliklerinin nitelikleri gibi değişkenlerin dinleme becerisinin kazandırılmasında
etkili olduğu görülmüştür. Konuşma eğitiminde yaşanan sıkıntıların kelime dağarcığının
yetersizliği ve bölgesel ya da yerel sözcüklerin kullanımının konuşma becerisini olumsuz
etkilediği görülmüştür. Özellikle öğrencilerin vurgu ve tonlamada yaşadığı sıkıntılar, yeterince
kendini ifade edememe sorununu beraberinde getirmektedir. Okuma becerisinin kazandırılması
noktasında yaşanılan temel sıkıntılar olarak metinlerin seçiminde yabancı kelimeler, edebi
nitelik, ilgi çekici olmama gibi sorunlar karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilere rol model
olabilecek kişilerin azlığı ve okul kütüphanelerinin sağlıklı işlememesi gibi etkenler okuma
becerisi alanında Türkçe öğretmenlerinin önüne çıkan engellerdir. Yazma becerisi, ilkokulda
sağlıklı bir şekilde öğretilmesi gereken temel dil becerilerindendir. İlköğretim birinci kademede
yazma becerisini yeterince kazanamamış öğrencilere bu beceriyi kazandırmak oldukça
zorlaşmaktadır. Öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği, duygu ve düşüncelerini kâğıda
dökmelerini zorlaştırmaktadır. Paragraflar arası uygun cümle ve sözcüklerin seçiminin
yapılmaması yazma becerisini olumsuz etkilemektedir. Bu durumun temel sebebinin ise
öğrencilerin yeterince okumamaları ve yazmamaları gösterilebilir. Bu anlamda temel beceriler
öğretilirken uygun bir sıra gözetilmeli, öncelikle diğer dil becerilerin temeli sayılan dinleme
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becerileri, daha sonra konuşma, okuma ve yazma şeklinde ilerlenmelidir. Dinleme becerisi
konusunda yaşanan sıkıntıların temelinde, öncelikle diğer temel dil becerilerinin eksikliğinin
etkili olduğunu, okuma becerileri noktasında da başta, rol model eksikliği ve kelimeleri
tanımada yaşanan sıkıntılar, metinlerde yer alan yabancı kelimelerin fazlalığı sorun olarak öne
çıkmış, konuşma becerisi noktasında yaşanan sıkıntılar ise öğrencilerin kelime dağarcığının
yeterince gelişmediği ve bu durumun da kendini ifade edememe sorununu beraberinde
getirdiği, yazma becerisinde yaşanan sıkıntıların ise imla ve noktalamaya dikkat edilememesi,
öğrencilerin duygu ve düşüncelerini kâğıda dökememe sorunu ve bölgesel veya yöresel dilin
kullanımı gibi sorunlar olarak ön plana çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Temel Dil Becerileri, Dinleme Etkinlikleri, Okuma Becerisi,
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BT316
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ DERSİ İLE İLGİLİ BİLGİ TESTİ
GELİŞTİRME
Kürşat Karasolak,
Dr, MEB, kursatkarasolak@gmail.com
Eda Gözüyeşil,
Dr, Ömer Halisdemir Üniversitesi, edagozuyesil@gmail.com

ÖZET
Türk Eğitim Sistemi içerisinde ister öğretmen, ister yönetici, ister denetmen olarak
görev alsın, her bir eğitim işgöreninin öncelikle içinde yer alacağı sistemi tanıması bir
zorunluluktur. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi dersi de bu amaçla YÖK tarafından
eğitim fakültelerinin lisans programlarına eklenmiştir. Bu bağlamda Türk Eğitim Sistemi ve
Okul Yönetimi dersi, öncelikle eğitim sisteminin genel yapısını ve teşkilat yapısını tanıtmakla
başlayıp, geçmişten bugüne yönetim kuramlarının gelişimi ve bunların eğitim örgütlerine
yansımalarını ele almakta ve okul yönetimini tüm boyutları ile irdelemektedir. Öğretmen olarak
göreve başlayan eğitim işgörenleri ilerleyen zamanda eğitim yöneticiliği ya da denetmenliği
görevlerine de talip olma hakkına sahip oldukları için Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
dersi onlara temel bilgi ve bakış açısı kazandırmak bakımından büyüt katkı sağlayacaktır.
Bu araştırmanın amacı Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Dersine yönelik bir bilgi
testi geliştirmektir. Bilgi testinin geliştirilmesinde Baykul (2000) tarafından önerilen test
geliştirme adımları sırasıyla uygulanmıştır. Bu amaçla ilk olarak kapsamlı bir doküman
incelemesi yapılmış, alan uzmanları ve üniversitelerin eğitim fakültelerinde bu dersi veren
öğretim üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu süreç sonrasında kazanımlar belirlenmiş
ve belirtke tablosu oluşturulmuştur. Belirtke tablosu temel alınarak kazanımlarla ilgili 89
madde yazılmış ve maddelerle ilgili uzmanların görüşlerine başvurulmuştur. Uzman
incelemeleri sonucunda madde sayısı 83’e düşmüştür. 83 maddeden oluşan deneme formu
Adana İlindeki devlet okullarında çalışmakta olan 267 farklı branştan öğretmene, 112 okul
yöneticisi ve Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4.sınıfta okumakta olan farklı branşlardan
307 öğretmen adayına olmak üzere olmak üzere toplam 686 katılımcıya uygulanmıştır.
Uygulama sonrası test ve madde analizi için veriler ITEMAN programına aktarılmıştır. Madde
analizleri hem madde güçlük indeksleri hem de madde ayırt ediciliklerinin belirlenmesi
bağlamında iki aşamada gerçekleştirilecektir. Analizler sürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Dersi, Bilgi Testi
Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Development of a Knowledge Test about ‘Turkish Education System and School
Management’ Course
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ABSTRACT
Whether she or he is a teacher, an administrator or an inspector within the Turkish
Education System, it is a must for each educator to recognize the system in which they will be
primarily involved. For this purpose, the Turkish Education System and School Management
course was added to the undergraduate programs of the faculties of education by YÖK. In this
context, the Turkish Education System and School Management course starts with introducing
the general structure and organizational structure of the education system and discusses the
development of management theories from past to present and their reflections on educational
organizations and examines the school management in all dimensions. Since educators who
start their career as a teacher are entitled to be administrators or supervisors in the future, the
Turkish Education System and School Management course will make a great contribution to
them in terms of gaining basic knowledge and perspective.
The aim of this research is to develop a knowledge test for the Turkish Education
System and School Management Course. In the development of the knowledge test, the test
development stages proposed by Baykul (2000) were applied respectively. For this purpose, a
comprehensive document analysis was first done and interviews were conducted with the field
experts and the faculty members who teach this course at the faculty of education of the
universities. After this process, the learning outcomes were determined and a table of
specification was formed. Based on the specification table, 89 items were written on the
outcomes and the opinions of the experts were consulted. As a result of expert reviews, the
number of items decreased to 83. The trial form consisting of 83 items was applied to 686
participants from 267 different branches working in public schools in Adana province, 112
school administrators and 307 pre-service teachers from Cukurova University Faculty of
Education who were studying in 4th grade. Data were transferred to ITEMAN program for test
and item analysis. Item analyzes will be carried out in two stages in terms of both item difficulty
and discrimination indices. Analysis are ongoing.
Key Words: The Turkish Education System and School Management Course,
Knowledge Test Development, Reliability and Validity Study
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BT317
EVLİ KADINLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN EVLİLİK UYUMU
VE YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİNİN İNCENMESİ
Gamze Tekin
gamzetekine@hotmail.com

ÖZET
Yaptığımız araştırmanın amacı, evli kadınlarda toplumsal cinsiyet rollerinin evlilik
uyumu ve yaşam doyumuna etkisinin incelenmesidir. Ayrıca çalışmada, toplumsal cinsiyet
rolleri, evlilik uyumu ve yaşam doyumu bazı demografik değişkenlere göre incelenmiştir.
Toplumsal cinsiyet kavramının son zamanlardaki kullanımı, sosyal bilimlerdeki post-modern
tartışmalardan yakından etkilenmiştir. Bu tartışmalar çerçevesinde farklılığa, marjinalliğe ve
‘ötekine’ yapılan vurgudan dolayı, toplumsal cinsiyet kavramı önemli analiz birimlerinden biri
haline gelmiştir. Toplumda meydana gelen bu cinsiyet ayrımı gerek evlilik uyumunu gerekse
bundan dolayı oluşacak kişilerin yaşam doyumlarını etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Bundan
dolayı yaptığımız araştırma bu üç değişken arasındaki ilişkinin ve problemlerin saptanması
açısından önem taşımaktadır. Ayrıca bu üç değişkeni etkileyen sosyo-demografik değişkenlerin
de etkisinin saptanıp ilişkinin görülmesini de önemsiyoruz.
Bu araştırma, “ilişkisel tarama modeli”ne uygun olarak hazırlanmıştır. İki veya daha
çok değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlar. Ayrıca
araştırma desenlerinin tümü “ilişkisel tarama modelleri” olarak tanımlanır.
Araştırmanın evreni İstanbul ilinde yaşayan 18 yaş üstü bireyden oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemi ise İstanbul ilindeki 18 yaş üstü 150 katılımcıdan meydana
gelmektedir. Araştırma ilişkisel tarama modeline göre yapılmış olup, örneklemi rastgele
örneklem seçilerek yapılmıştır. Araştırmanın ölçme araçları likert tipi ölçeklerden meydana
gelmektedir.
Araştırmadan elde ettiğimiz sonuçlara göre yaşam doyumu ile evlilik uyumu arasında
pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yaşam doyumu arttıkça, evlilik uyumu da
artmaktadır. Eşitlikçi tutum arttıkça ise, yaşam doyumu da evlilik uyumu da artmaktadır.
Geleneksel tutum ile yaşam doyumu ve evlilik uyumu arasında ise negatif yönde anlamlı bir
ilişki vardır. Geleneksel tutum arttıkça yaşam doyumu da evlilik uyumu da azalmaktadır.
Geleneksel tutum ile yaş arasındaki ilişkiye bakıldığında, farklılığın 18-25 yaş olan 2530 ve 35-40 yaş olan gruplar arasında 18-25 yaş olan grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir.
Bu durumun 18-25 yaş aralığındaki kişilerin anne baba tutumlarından daha üst düzeyde
etkilenmeleri ve geleneksel tutumun beklentilerinin bu grup üzerinde yoğunlaşmış olmasının
sebep olabileceği düşünülmektedir.
Toplumsal cinsiyet rolleri ile eğitim durumu arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.
Analizlerin sonucunda farklılığın lise mezunu olan grupla üniversite mezunu ve yüksek lisanslı
olan gruplar arasında lise mezunu olan grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir.
Yaşam doyumu ile eğitim durumu arasındaki ilişkide, eğitim durumu yüksek olan
bireylerin yaşam doyumunun da yüksek olduğunu görüyoruz. Toplumsal cinsiyet rolleri ile eş
eğitim durumu arasındaki ilişkiye baktığımızda ise eğitim seviyesi düşük olan eşlerin toplumsal
cinsiyet rollerinden diğer gruplara oranla daha fazla etkilendikleri görülmektedir. Yaşam
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doyum ile eş eğitim durumu arasındaki ilişkide ise farklılığın ortaokul mezunu olan grupla
yüksek lisans ve üzeri olan grup arasında yüksek lisans ve üzeri olan grup lehine gerçekleştiği
belirlenmiştir. Toplumsal cinsiyet rolleri ile anne eğitim durumu arasında da anlamlı bir
farklılık bulunmuştur. Geleneksel tutumun ortaokul mezunu olan grupla lise mezunu olan grup
arasında ortaokul mezunu olan grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Yaşam Doyumu, Evlilik Uyumu
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BT318
AKADEMİK PERSONEL DÜNYASINA BAKIŞ: ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ VE
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Sercan Balım
Bursa Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü
sercan.balim@btu.edu.tr
İlgün Bilekli
Bursa Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü
ilgun.bilekli@btu.edu.tr
Nuray Mustafaoğlu Çiçek
Bursa Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü
nuray.mustafaoglu@btu.edu.tr
Hatice Serpen
Bursa Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü
hatice.serpen@btu.edu.tr

ÖZET
Akademik kadrolar, kimi zaman usta-çırak ilişkisi olarak tabir edilen ast-üst ilişkilerinin
yoğun olarak hissedilebildiği kadro türleri olmaktadır. Araştırma görevliliği ilk basamak olarak
en düşük kadro seviyesi olmakta, Doktor Öğretim Üyeliği bir üst düzey olmakta olup, artık ders
verebilme yeterliliğinde olan statüdeki kadrolara verilen isimdir. Her ne kadar Doktor Öğretim
Üyeliği bir üst statüde olsa da, halen kendisinden üst statüde doçentlik, profesörlük gibi pek
çok kadro türü bulunabilmektedir. Davis’in (1982) belirttiği üzere, farklı bağlamlarda rol
beklentilerinin iyi tanımlanmadığı ya da hiç bilinmediği durumlarda rol belirsizliği ortaya
çıkabilmektedir. Bu noktada rol belirsizliği kavramına değinmek gerekirse, kişinin kendinden
beklenenlere yönelik yaşamış olduğu öngörememe hissi ve/veya o beklentileri sahip olduğu
eylemsel repertuarla karşılayabileceğine yönelik kaygısı olduğu söylenebilir (Topuz, 2006). Bu
kavramla bağlantılı rol çatışması ise, eş zamanlı olarak birden fazla rolün gereklilikleri söz
konusu olduğunda, bunlardan birine atfedilen önemin artarak diğerlerinin gerçekleşmesinin
güçleşmesi durumudur (Kılınç, 1991). Rol belirsizliği ve çatışmasının ise iş stresi, iş doyumu
ve tükenmişlik düzeyleri üzerinde etkilerinin olduğu görülmüştür (Işık, 2014; Yörükoğlu,
2008). Bu nedenle, rol belirsizliği ve çatışmasının örgütsel çalışmalarda ele alınması gereken
önemli değişkenlerden biri olduğu göz önünde bulundurularak, kişilerin mesleki gruplarıyla
özdeşleşme düzeylerinde etkisi olabileceği düşünülmüştür. Mevcut çalışmada ele alınan
Araştırma Görevlisi ve Doktor Öğretim Üyesi meslek gruplarının görev tanımlarına
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bakıldığında, rol çatışması ve belirsizliğinin çeşitli pratiklerde ortaya çıkabileceği
düşünülebilir. Öte yandan rol belirsizliği ve çatışması gibi bağlama gömük değişkenlerin yanı
sıra, çeşitli kişilik değişkenlerinin de mesleki grupla özdeşleşmede etkilerinin olabileceği
dikkate alınarak, bireylerin psikolojik sağlamlık/dayanıklılık ve öğrenilmiş güçlülük
düzeylerinin de incelenmesinin önemli olacağı öngörülmüştür. Bu kavramlara bakmak
gerekirse, psikolojik sağlamlık/dayanıklılık, kişilerin stresli ve zorlu koşullarla başarılı bir
şekilde başa çıkabilmesi ve fiziksel, zihinsel sağlığını koruyabilmesini sağlayan bir kişilik
özelliği olarak tanımlanmaktadır (Maddi ve Kobasa, 1984). Ele alınan diğer kişilik özelliği
öğrenilmiş güçlülük ise kişilerin amaçlarına ulaşmada engel olarak karşılarına çıkabilecek
olumsuz duygu ve düşünceleri düzenlemeye katkı sunan, öğrenilen faktörlerin tümüdür
(Türesin, 2012).
Yukarıda sunulan alanyazından yola çıkılarak bu çalışmanın amacı, üniversitede
Araştırma Görevlisi ve Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışan akademik personelin yaşamış olduğu
rol belirsizliği ve çatışması ile meslek gruplarıyla özdeşleşmeleri arasındaki ilişkide psikolojik
dayanıklılık/sağlamlık ve öğrenilmiş güçlülük gibi kişisel özelliklerin düzenleyici etkisine
bakmaktır. Bu bağlamda, kişilerin eğitim düzeyi, yaşı, cinsiyeti gibi kişisel değişkenlere ilişkin
soruların yer aldığı Demografik Bilgi Formu, Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği Ölçeği,
Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği,
(Mesleki) Grupla Özdeşleşme Ölçeği kullanılarak çevrimiçi platformlarda ilgili üniversite
personelinden veri toplanacaktır. Elde edilen bulgular, SPSS 22 programıyla analiz edilerek
alanyazın ışığında tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Rol Çatışması, Rol Belirsizliği, Dayanıklılık, Öğrenilmiş Güçlülük,
Mesleki Grupla Özdeşleşme.
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BT319
İLKOKUL İNGİLİZCE PROGRAMININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ AÇISINDAN
İNCELENMESİ
Tuğba Aşçı
Sakarya Üniversitesi Hendek Eğitim Bilimleri Enstitüsü
tugbaasci1991@gmail.com
Bilge Bekci
Sakarya Üniversitesi Hendek Eğitim Bilimleri Enstitüsü
bilgebekci54@gmail.com
Sezai Köral
Sakarya Üniversitesi Hendek Eğitim Bilimleri Enstitüsü
sezaikoral@hotmail.com

ÖZET
Yaşamakta olduğumuz 21. yüzyıl, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, toplumsal
değişimler, kazanılan yeni ve farklı bakış açıları gibi unsurlar nedeniyle sadece zaman dilimi
belirten bir ifade olmanın ötesine geçmiştir. 21. yüzyıl, alelade bir zaman dilimini ifade
etmekten ziyade teknoloji, bilim, gelişim, üretim, gibi alanlarda dünya çapında bir değişimin
yaşandığı bir “gelişim ve değişim” çağı olarak adlandırılmaktadır. (Cerit, 2002). Bu gelişim ve
değişime bağlı olarak nitelikli insan gücü kavramının da bu doğrultuda farklılaşmaya başladığı
görülmektedir. Eğitim sistemlerinden 21. Yüzyılın niteliklerine uygun insan yetiştirmeleri
beklenmektedir.
Bulunduğumuz çağda bireylerin meydana gelen değişimlere ayak
uydurabilmeleri, teknolojiyi takip edebilmeleri, büyük bir hızla üretilen bilgilerin arasından
gereken bilgiyi nasıl ulaşması gerektiğini bilmeleri, gerekli bilgiyi seçerek, analiz ederek ve
anlamlandırarak elde etmeleri, elde ettikleri bu bilgiyi günlük yaşamlarına uygulayabilmeleri
ve ürüne dönüştürebilmeleri için temel becerilerinin yanı sıra üst düzey beceri ve yeterliliklere
sahip olması gerekmektedir.(Anagün ve diğerleri, 2016) Okullarda verilen temel becerileri
eğitiminin yanı sıra bu üst düzey yaşam becerilerine ağırlık verilmesi gerektiği bu sayede
bireylerin değişime uyum sağlayabilecekleri belirtilmektedir. Bu doğrultuda çeşitli kurumlar
tarafından 21. yüzyıl toplumunda bireylerin sahip olması gereken bu beceri ve yeterlilikler 21.
yüzyıl becerileri olarak adlandırılmaktadır. 21. yüzyıl becerileri eğitimi şekillendirenler
kurumların önemine vurgu yaptığı konulardan biridir. 21. Yüzyıl becerileri gelecekte
yetiştirmek istediğimiz insanların hangi donanımlara sahip olması gerektiğini şimdiden
belirlememiz açısından önemlidir.21. yüzyıl becerileri farklı kurumlar tarafından farklı
şekillerde tanımlanmış olmalarına rağmen genel çerçeve olarak oldukça benzer özellikler
göstermektedirler.
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Bu çalışmada ise özellikle ilkokul İngilizce öğretimin 2 den 4 sınıflara kadar okutulan
İngilizce derslerinin MEB belirlemiş olduğu kazanım ve açıklamalar üzerinden 21. yy
becerilerinin kazandırılması açısından hangi becerileri kapsadığını ortaya çıkarmaya
çalışılacaktır. Bu doğrultuda bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış, veri toplamada
doküman analizi ve veri analiz etmede ise betimsel analiz tercih edilmiştir. Alan yazında farklı
organizasyonlar tarafından farklı 21 yy becerileri tanımlanmıştır. Özellikle P21, EnGauge,
ATCS, ISTE/NETS, EU, OECD kurumları tarafından geliştirilmiş 21. yy becerileri temel
alınarak, ilkokul İngilizce programının kazanımlarının hangi 21. yy becerileri kazandırmaya
çalışıldığı incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: 21. Yüzyıl Becerileri, İngilizce İlkokul Programı,
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BT320
YAKUTİSTAN (SAHA) MİLLÎ ZEKÂ OYUNU JIPTO
Doç. Dr. Yalçın Bay
Anadolu Üniversitesi
yalcinbay@anadolu.edu.tr
Prof. Dr. Grigori Tomski
Académie Internationale CONCORDE Başkanı
Uluslararası JIPTO Federasyonu (FIDJIP) Başkanı, Fransa
g.tomski@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi D. Neslihan Bay
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
bayneslihan@gmail.com

ÖZET
Çocuk oyunla eğlenir, oyunla öğrenir ve oyunla kültürlenir. Çocuğun kimlik ve kişilik
gelişiminde, kültürel oyun ve oyuncaklar en temel araçlardan birisidir. Çocuğun bedensel,
zihinsel, sosyal, kültürel gelişiminde, geçmişten günümüze kadar gelen oyun ve oyuncaklar
kullanılmaktadır. Yeni bir oyun ve oyuncak tasarlamayı planladığımızda ise yine kültürel
birikimlerimizden yola çıkılarak, çağdaş ve çocuğun gelişimine daha fazla katkı sağlayacak
olan oyun ve oyuncaklar tasarlamak istenir.
Bu ihtiyaçtan yola çıkan, Académie Internationale CONCORDE Başkanı olan Prof.
Grigori Tomski, 1998 yılında JIPTO oyununu geliştirdi. Bu oyun bir saha üzerinde 1 büyük, 5
küçük olmak üzere toplam 6 piyonla oynanmaktadır. En temel versiyonu, Sonor
(Yakutça=Kovalama) olarak tanımlanır. JIPTO’nun çocuğun geliştirmeye yönelik yaklaşık
2500 versiyonu bulunmaktadır. Bu oyunun çocukların düşünsel ve zihinsel becerilerini
geliştirdiği varsayılmaktadır. Yakutistan’da 1990 yılında JIPTO Derneği’nin kurulmasıyla,
JIPTO Yakutistan’da Millî bir zekâ oyunu olarak Kabul edilmiş olup, okul öncesinden
üniversiteye kadar bütün eğitim kademelerinde oynatılmaktadır. JIPTO’nun kültürel ve
pedagojik değeri 1992 yılında UNESCO’nun dikkatini çekmiş, UNESCO’nun desteğiyle Prof.
Tomski Uluslararası JIPTO Federasyonunu (FIDJIP) kurmuştur. Bu federasyon aracılığıyla
farklı ülkelerde birçok pedagog, sanatçı, matematikçi ve psikolog bir araya gelerek JIPTO’nun
değişik versiyonlarını öğrenmişlerdir. FIDJIP 1997 yılından sonar yaratıcı eğitim etkinlikleri
çerçevesinde üstün zekâlı çocukların eğitiminde JIPTO’dan faydalanılmıştır. Tomski JIPTO
Ruhu’nu (Espit du JIPTO) şu sözlerle ifade eder: “Düşünsel oyunlara duyulan zevk ve merak
yoluyla her bireyin imge dünyasını ve yaratıcılığını geliştirmek”. Tomski 1998 yılında
JIPTO’nun sanatsal ve dekoratif modellerini tasarlamıştır. Yakutistan başta olmak üzere
Kazakistan, Rusya, Fransa, ABD, Japonya ve Türkiye’den birçok üst düzey sanatçı ve
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fotografçı tarafından, JIPTO’nun 1000’den fazla sanatsal, dekoratif ve fotografik
kompozisyonları oluşturulmuştur.
Sonuç olarak JIPTO strateji ve zekâ oyunu olmasının yanında sanatsal ve kültürel
öğeleri de içinde barındıran bir oyundur. Pedagojik olarak çocukların zihinsel gelişimine katkı
sağlamanın ötesinde, kişilik ve kimlik gelişiminde sanat ve estetik algılarını da geliştiren çok
yönlü bir oyundur. JIPTO’nun bütün bu özellikleri göz önünde bulundurulduğunda okul öncesi
eğitimden, üniversiteye kadar bütün eğitim kademelerinde, öğrencilerin gelişim seviyelerine
uygun farklı JIPTO’nun farklı versiyonları kullanılabilir. JIPTO’nun yakın bir gelecekte bütün
Türk Dünyasına yayılacağını, her Türk’ün evine, hem çağdaş bir zekâ oyunu, hem de köklerine
bağlılığın bir simgesi olarak gireceğine inanıyoruz.
Anahtar Kelimeler: Yakutistan, JIPTO, JIPTO Sanatı, FIDJIP, Zekâ Oyunu, Düşünsel
Kovalama Oyunu, İş Dünyası
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BT323
KALEM VE KLAVYE İLE YAZMANIN TUTUM AÇISINDAN
KARŞILAŞTIRILMASI: ORTAOKUL ÖRNEĞİ
Öğr. Gör. Dr. Aslı Maden
Giresun Üniversitesi Türk Dili Bölümü, asli.maden@giresun.edu.tr
Özet
Yazma birtakım işaret ve sembollerle duygu ve düşüncelerin aktarılmasına dayanır.
Temel okuryazarlık becerilerinden biri olan yazma, belirli bir eğitim sürecinden sonra edinilir
ve yaşam boyu kullanılması gerekir. Bu becerinin kullanılma oranı bireyin ve içinde bulunduğu
toplumun sosyal, ekonomik ve bilimsel anlamda gelişmesine de etki eder. Bu nedenle yazma
becerisi ve yazılı iletişim toplumsal yaşamın önemli bir parçasıdır. Nitekim temel eğitimden
yükseköğretime kadar yazma becerisinin öğretimine ve doğru biçimde gerçekleşmesine önem
verilir. Yazılı anlatım ya da iletişim bireyin tüm yaşamında yer bulduğu için, gelişen ve değişen
yaşam koşullarına göre yenilenmektedir. 21. yüzyılda teknolojik gelişmeler insanların iletişim
alışkanlıklarını da dönüştürmüştür. Sözlü ve yazılı iletişim alışkanlıkları teknolojik araçlarla
yenilenmiş, bu durum dil öğretimi ortamlarını da etkilemiştir. Zira teknoloji, internet ve medya
okuryazarı olmak 21. yüzyıl insanının sahip olması gereken yeterliklerden sayılmıştır.
Ülkemizde de eğitim sisteminde, bilgisayar ve internet teknolojileri bir öğretim aracı olarak
etkin biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Söz konusu elektronik araçlar üzerinde okuma ve
yazma sadece okul yaşamında değil, tüm hayat boyunca gerekli olacak becerilerdir. Yazılı
iletişim ve yazma becerisinin alışkanlığa dönüşmesinde, öğrencilerin kalıcı öğrenmelerini
sağlayacak yöntem ve araçların kullanılması gereklidir. Ayrıca, öğrencilerin yazmaya yönelik
ilgi ve tutumlarının yükseltilmesi de zorunludur. Ülkemizde yazılı anlatım alışkanlığı
noktasında istenilen düzeyde olunmadığına dair araştırma sonuçlarına alanyazından
ulaşılabilmektedir. Bu noktada, 21. yüzyıldaki öğrenci kitlesinin teknolojiye ilgi gösterdiği ve
Z kuşağı olarak adlandırıldığı hesaba katılarak yazma öğretiminde elektronik yazma
uygulamalarına yer verilmelidir. Dolayısıyla öğrencilerin yazma tutumlarının kalem / kâğıt ve
klavye / ekran ile yazmaya göre nasıl bir değişilik sergilediğinin belirlenmesi ve yapılacak
düzenlemelerde rehber olması önem arz etmektedir. Konuyla ilgili araştırmaların sınırlı oluşu
da bu yönde yapılacak araştırmanın değerini artırmaktadır.
Bu gerekçe ile araştırmada, ortaokul öğrencilerinin yazmaya yönelik tutumlarının
kalem ve klavye ile yazma açısından karşılaştırılması ve çeşitli değişkenlere göre
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, var olan bir durumu ortaya koyduğundan
tarama modeline göre yürütülecektir. Araştırmanın örneklemi, Giresun il merkezindeki 15
Temmuz İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler arasından (n=200) belirlenmiştir.
Öğrencilerin kalem ve klavye ile yazmaya yönelik tutumlarını tespit etmek için alanyazında yer
alan 23 maddelik bir tutum ölçeğinden yararlanılmıştır. Ölçek kalem ve klavye ile yazma
tutumuna dair iki boyutlu hâle getirilerek kullanılmıştır. Değişiklik yapılan ölçek ile ilgili
uzmanlardan (n=2) ve öğretmenlerden (n=3) görüş alınmıştır. Kalem ve Klavye ile Yazmaya
Yönelik Tutum Ölçeği, araştırmacı tarafından örneklemdeki öğrencilere Türkçe öğretmenleri
aracılığıyla elden ulaştırılmış ve toplanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde nitel ya da nicel veri
analiz teknikleri kullanılarak bulgular yorumlanacaktır. Ulaşılan sonuçlardan hareketle,
konuyla ilgili yapılacak çalışmalara ve program düzenlemelerine yönelik öneriler sunulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Yazma, kalem, klavye, tutum, dijital okuryazarlık.
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BT324
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN E-YAZMA ALIŞKANLIKLARININ
İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Dr. Aslı Maden
Giresun Üniversitesi Türk Dili Bölümü, asli.maden@giresun.edu.tr
Özet
Yazma insanın kendini ifade etmesinde başvurduğu yollardan biridir. İnsan kendisini
yazıyla ifade ederken belirli işaret, sembol veya harfleri kullanır. İlkokul döneminde öğrenilen
temel bir dil becerisi olan yazma, insan yaşamında iletişimin yanında sanat, tarih, bilimsel
gelişmelerin kaydedilmesi gibi büyük işlevlere de sahiptir. Bu nedenle yazma becerisinin
eğitimi dikkat ve özen gerektirir. Yazma kalem ve kâğıt ile gerçekleştirilen bir ifade etme
eylemi iken bugün elektronik araçların insan yaşamındaki yoğun kullanımı ile artık klavye ve
ekranlar üzerinde de gerçekleşmektedir. Bu gelişme ve değişme içinde, bulunduğumuz 21.
yüzyılın insan profiline de yeni beceriler ve yeterlikler eklemiştir. Bunlardan biri de dil
becerilerini de etkileyen bilgi ve medya okuryazarlığı, diğer bir ifade ile dijital okuryazarlıktır.
Nitekim 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programında da öğrencilerin dil becerilerini geliştirirken
kazanacakları temel yetkinlikler arasında da dijital bilgi edinme ve paylaşma yer bulmuştur.
İlkokul ve ortaokul düzeyinde öğretim programına bağlı olarak, ders materyalleri çeşitlenmiş
ve bugün basılı ve çizili kaynakların yanında bilgisayar ve internet tabanlı araçların kullanımı
da yaygınlaşmıştır. Bu kaynakların etkin kullanımı ve bir hayat boyu öğrenme becerisine
dönüştürülmesi için ilköğretim düzeyinde öğrencilere elektronik araç ve ortamlarda bilgi
edinmek için okuma, kendini ifade edebilmek için ise yazma becerisinin kazandırılması zorunlu
hâle gelmiştir. Öğretim sürecine FATİH projesi ve sonrasındaki program değişiklikleri ile giren
dijital araç ve kaynakların kullanımına dair yapılacak düzenlemelerde, öğrencilerin mevcut
durumunun belirlenmesi ve çeşitli açılardan değerlendirilmesi önem arz etmektedir.
Bu gerekçe ile araştırmada, ortaokul öğrencilerinin e-yazma alışkanlıklarının
incelenmesi ve çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, var
olan bir durumu belirlemeyi amaçladığından tarama modeline göre yürütülecektir.
Araştırmanın örneklemi, Giresun il merkezindeki 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulunda
öğrenim gören öğrenciler arasından (n=200) belirlenmiştir. Öğrencilerin e-yazma alışkanlarını
tespit etmek için alanyazında yer alan bir ölçek temele alınmış, birtakım değişiklikler yapılarak
ortaokul öğrencilerine uygun bir ölçek hazırlanmıştır. Değişiklik yapılan ölçek ile ilgili Türkçe
eğitimi uzmanlarından (n=2) ve Türkçe öğretmenlerinden (n=2) görüş alınmış ve bazı dil ve
anlatım düzenlemeleri yapılarak 21 madde hâlinde uygulanmıştır. e-Yazma Alışkanlıkları
Ölçeği, 50 ortaokul öğrencisi üzerinde ön uygulamaya tabi tutulmuştur. Pilot uygulamadan elde
edilen verilerin analizi sonucunda, ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0,85, Cronbach Alpha
iç tutarlık katsayısı ise 0,82 olarak tespit edilmiştir.
e-Yazma Ölçeği araştırmacı tarafından örneklemdeki öğrencilere Türkçe öğretmenleri
aracılığıyla elden ulaştırılmış ve toplanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde nitel ya da nicel veri
analiz teknikleri kullanılarak bulgular yorumlanacaktır. Ulaşılan sonuçlardan hareketle,
konuyla ilgili yapılacak çalışmalara ve program düzenlemelerine yönelik öneriler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yazma, e-yazma, dijital okuryazarlık, alışkanlık.
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BT325
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİSİ
Besime Arzu Güngör Akıncı
Dr. , Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler
Eğitimi ABD. , besimearzu@gmail.com
Ümmü Gülsüm Dedeşah
Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Tezli
Yüksek Lisans, Zonguldak, Öğrenci; MEB, Merih Şuğle Ortaokulu, Sosyal Bilgiler
Öğretmeni, gulsumdedesah@gmail.com.
ÖZET
İnsanın doğumundan ölümüne her evrede “Zaman” önemli bir öğe haline gelmektedir.
Zamanın verimli olabilmesi için iyi planlanması gerekmektedir. Öğretmenlik mesleği için
zamanı iyi yönetmek bir zorunluluktur. Yapılan birçok bilimsel araştırma sonuçlarına göre,
eğitimde karşılaşılan sorunlardan biri de öğretmenlerin zaman yönetimi becerisidir. Bu
çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin zamanı nasıl yönettiklerini belirlemektir.
Ortaokullarda görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin birçoğu, yapılan bilimsel
araştırmalarda; ders saatinin az, müfredatın yoğun, materyal hazırlama ve kullanımı konusunda
zaman sıkıntısı yaşadıklarını belirtmektedir. Yaşadıkları sorunların zaman yönetimi becerileri
ve demografik özellikleriyle ilgili olup olmadığı bu çalışmada değerlendirilmektedir.
Araştırmanın evrenini, Türkiye’de görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmenleri oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklem grubunu ise 2018-2019 eğitim öğretim yılında Zonguldak il sınırları
içerisinde bulunan devlet ve özel ortaokullarda görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmenleri
oluşturmaktır. Çalışmada, Zonguldak ilindeki 128 ortaokulda, 84 Sosyal Bilgiler öğretmenine
ulaşılmıştır.
Karma modelin tercih edildiği bu çalışmada araştırma amaçları kapsamında, nicel ve
nitel veriler toplanmıştır. Araştırmanın nicel boyutunu oluşturan verilerin elde edilmesinde
Britton ve Tesser tarafından geliştirilen, Türkçe’ye uyarlama çalışması Alay ve Koçak (2002)
tarafından yapılan, 27 madde ve 3 alt boyuttan oluşan “Zaman Yönetimi Ölçeği Anketi”
kullanılmıştır. Bu kapsamda, 84 Sosyal Bilgiler öğretmeninin, “Zaman Yönetimi Ölçeği”ne
verdikleri cevaplarla araştırmanın nicel verileri toplanmıştır. Araştırmanın nitel boyutunu
oluşturan yarı yapılandırılmış görüşme formu ise anketi uygulayan öğretmenlerin bir kısmına
uygulanmıştır. Anketten elde edilen verilerin çözümlenmesinde, parametrik ve betimsel
istatistikler, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Yarı
yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen verilerin çözümlenmesinde, içerik analizi ve
betimsel analiz tekniği kullanılmıştır.
Araştırmanın sonuçlarına göre veriler normal dağılım göstermektedir. Sosyal Bilgiler
öğretmenlerinin zaman yönetimi, zaman planlaması, zaman tutumları ve zaman harcattırıcılara
göre; cinsiyet ve yaş açısından anlamlı farklılıklara ulaşılmıştır. Medeni durum ve mesleki
kıdeme bağlı olarak ise anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Ölçeğin geneli açısından
güvenirlilik 0,86.5 olarak tespit edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen
verilere göre ise öğretmenlerin; plan yapmanın önemi, zamanı planlama yöntemleri, zamanı
yönetme etkinlikleri konusunda görüş farklılıklarına sahip oldukları belirlenmiştir. Sosyal
Bilgiler öğretmenlerinin bir kısmı planın çok önemli olduğunu, mutlaka plan yaptığını, notlar
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aldığını; bir kısmı da planın çok önemli olmadığını, etkinlikler ile ilgili bir plan yapılsa da her
zaman uyulamadığını belirtmişlerdir. Sosyal Bilgiler öğretim planını uygularken zaman ile
ilgili yaşadıkları güçlükler konusunda ise, aynı görüşte oldukları görülmüştür. Müfredatın
yoğunluğu ve öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri göz önünde bulundurulduğunda Sosyal
Bilgiler ders saatinin yetersizliğini vurgulamaktadırlar.
Anahtar Kelimeler: Zaman Yönetimi, Zaman Yönetimi Becerisi, Sosyal Bilgiler Dersi,
Sosyal Bilgiler Öğretmeni.
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BT328
60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BAKIŞ AÇISI ALMA BECERİLERİ İLE SOSYAL
PROBLEM ÇÖZME VE DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Elif Yılmaz
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü
elifyilmaz@kmu.edu.tr
Dr. Gülçin Güven
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü
gulcinm@marmara.edu.tr

ÖZET
Araştırmada okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocukların bakış
açısı alma becerileri ile sosyal problem çözme ve duygu düzenleme becerileri arasındaki
ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu genel amaç çerçevesinde çocukların bakış açısı
alma, sosyal problem çözme ve duygu düzenleme becerilerinin cinsiyet değişkeni açısından da
incelenmiştir.
İlişkisel tarama modelinde tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim
öğretim yılında İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe’de bulunan resmi
anaokulları ve ilköğretime bağlı anasınıfları arasından tesadüfi olarak belirlenen dört bağımsız
anaokulu ve dört ilköğretime bağlı anasınıfına devam eden, araştırmaya katılmayı kabul eden
60-72 aylık 91’i kız, 86’sı erkek toplam 177 çocuktan oluşmaktadır.
Araştırmada dört veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen
demografik bilgi formu ile çalışma grubundaki çocukların cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey
algısı ve anne-baba öğrenim durumuna ilişkin bilgiler ebeveynler aracılığıyla elde edilmiştir.
İlk olarak Aslan ve Köksal-Akyol (2016) tarafından geliştirilen Çocuklar için Bakış Açısı Alma
Testi (ÇBT) kullanılmıştır. Ölçme aracı, “Algısal Bakış Açısı Alma”, “Bilişsel Bakış Açısı
Alma” ve “Duygusal Bakış Açısı Alma” olmak üzere üç boyuttan ve 24 maddeden
oluşmaktadır. Ölçekte sunulan resimler karşısında çocuğun verdiği cevaplar göz önünde
bulundurularak 0 ya da 1 puan verilmektedir. 48-72 aylık çocukların sosyal problem çözme
becerilerini belirlenmek amacıyla Yılmaz, Ural ve Güven (2018) tarafından öyküleme
tekniğinde geliştirilen Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. Çocuklardan
günlük yaşantılarında karşılaştıkları problem durumları ile ilgili anlatılan hikâyelerle,
canlandırdığı karakterin gösterdiği davranışı belirlemek ve aktarılan hikâyelerdeki ilişkilerle
ilgili sorulara yanıt vermeleri beklenen ölçekten alınabilecek toplam puan 0-6 arasında
değişmektedir. Araştırmada kullanılan Duygu Düzenleme Ölçeği ise Shields ve Cicchetti
(1997) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe uyarlaması Batum ve Yağmurlu (2007) tarafından
yapılmıştır. Ölçek, okul öncesi ve okul çağındaki çocukların duygusal tepkiselliği ve
duyguların ortamın koşullarına göre düzenlenip ifade edilmesini değerlendiren 24 madde ve
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“Duygu Düzenleme” ve “Değişkenlik-Olumsuzluk” olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır.
Araştırmada Duygu Düzenleme Ölçeği okul öncesi öğretmenleri tarafından değerlendirilmiştir.
Verilerin analizinde istatistik paket programı kullanılmış ve yapılan KolmogorovSmirnov testi sonucunda normal dağılım göstermediği saptandığından, verilerin
değerlendirmesinde Spearman korelasyon analizi, cinsiyet değişkeni için Mann Whitney U testi
yapılmıştır.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde Çocuklar için Bakış Açısı
Alma Testi’nin “Algısal Bakış Açısı Alma” alt boyutu ile Duygu Düzenleme Ölçeği’nin
“Duygu Düzenleme” (r=,219) alt boyutu arasında ve Çocuklar için Bakış Açısı Alma Testi’nin
“Bilişsel Bakış Açısı Alma” alt boyutu ile Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği toplam
puanı (r=,177) arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (p<.05). Ancak
Çocuklar için Bakış Açısı Alma Testi’nin “Duygusal Bakış Açısı Alma” alt boyutu ile Duygu
Düzenleme Ölçeği’nin “Duygu Düzenleme” (r=-,172) alt boyutu arasında negatif yönlü anlamlı
ilişki olduğu bulunmuştur (p<.05).
Araştırmaya katılan çocukların bakış açısı alma, sosyal problem çözme ve duygu
düzenleme becerilerinin cinsiyet değişkeni açısından incelendiğinde, yalnızca Çocuklar için
Bakış Açısı Alma Testi’nin “Algısal Bakış Açısı Alma” alt boyutunun cinsiyetine göre anlamlı
farklılık göstermediği ve bu farklılığın erkek çocuklar lehine olduğu bulunmuştur. Çocukların
sosyal problem çözme becerileri ve duygu düzenleme becerilerinin cinsiyet değişkenine göre
anlamlı farklılık göstermediği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, Bakış açısı alma, Sosyal problem çözme,
Duygu düzenleme
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BT329
MATEMATİK EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK
ÖZYETERLİK ALGILARI
Beyzanur DOĞAN
Uludağ Üniversitesi
beyzanurdogan97@gmail.com
Doç. Dr Menekşe Seden TAPAN BROUTIN
Uludağ Üniversitesi
tapan@uludag.edu.tr

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Marmara Bölgesi’ndeki bir devlet üniversitesinin Matematik
Eğitimi Yüksek Lisans öğrencilerinin akademik özyeterlik algılarının incelenmesidir.
Akademik özyeterlik algısı, bireyin içinde bulunduğu akademik süreci başarılı bir şekilde
tamamlayabileceğine ilişkin kendisine duyduğu inançtır. Akademik özyeterlik algısı yüksek
bireylerin akademik başarıları da yüksektir. Yüksek lisans öğrencilerinin akademik özyeterlik
algılarının belirlenmesi bu açıdan önem teşkil etmektedir. Araştırmanın amacı dahilinde
çalışmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Bu bağlamda Marmara Bölgesi’ndeki bir
devlet üniversitesinde Matematik Eğitimi Yüksek Lisans eğitimi görmekte olan öğrencilerle
yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerle elde edilen veriler içerik analizi
kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinden elde edilen bulguların sonuçlarına göre
çalışmanın katılımcılarının akademik özyeterlik algılarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Bununla birlikte öğrenciler daha çok akademik yazmada zorlanmaktadırlar ve öğrencilerin
çoğunluğunun yüksek lisansa daha iyi ve donanımlı bir öğretmen olmak istedikleri için
başladıkları görülmüştür. Aynı zamanda katılımcılar, yüksek lisans eğitiminin, matematik
eğitimi alanındaki gelişmeleri takip etmelerine çok fazla katkı sağladığını, zaman içerisinde
literatür tarama konusunda da yetkinliklerinin arttığını belirtmişlerdir. Ayrıca tez dönemindeki
öğrencilerin akademik özyeterlik algılarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmadan
elde edilen sonuçlar bağlamında, öğrencilere lisans eğitiminde seçmeli olarak akademik yazma,
akademik ingilizce gibi derslerin verilmesinin yüksek lisans eğitimine devam eden öğrencilerin
akademik özyeterlik algıları üzerinde olumlu etkilerinin olacağı düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: akademik özyeterlik, yüksek lisans, matematik eğitimi
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TERÖRÜN PSİKOLOJİK DİNAMİKLERİ VE RADİKALLEŞME
Görkem Derin
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
görkem.derin@gmail.com
Erdinç Öztürk
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
erdincerdinc@hotmail.com
Psikolojik travmalar genel olarak toplumsal ve bireysel travmalar olarak ikiye
ayrılabilmektedir. Uzun süreli savaşlar, terör faaliyetleri ve çatışmalar toplumsal travmaların
oluşmasındaki önemli faktörlerden bazılarıdır. Terör sonucu oluşan travmalar toplumun;
kültürel, sosyal ve psikolojik yapısında önemli değişim ve dönüşümlere neden olmakta ve
toplum içindeki bireyin psikolojileri de önemli derecede etkilenebilmektedir. Bu noktada sosyal
psikoloji çalışmalarıyla ortaya çıkan ve terör ile birlikte çalışılan en kritik konuların başında
radikalleşme gelmektedir. Bireyin radikalleşmesi ile ilgili literatür tarandığında 3 önemli faktör
göze çarpmaktadır. Bunlar; politik şiddetle olan meşguliyete yönelik motivasyon, politik şiddeti
onaylayan ideolojik anlatı/öykü ve bireyin aşırı uca sürüklenmesindeki karar verme
mekanizmalarını etkileyen sosyal ağlardır.1 Terör failleri ile akıl hastalıkları arasındaki
çalışmalar; bir organizasyona bağlı olmayan tek başına saldırı düzenleyen terör faillerinde akıl
hastalığının kısmi etkilerinin olabileceğini iddia ederken, daha “geleneksel” yani belirli bir terör
organizasyonu içerisindeki terör faillerinin net bir akıl hastalığına sahip olabileceklerine dair
somut bulgulara sahip olunmadığını ortaya çıkarmaktadır.2,3 Bu noktada radikalleşme
süreçlerini sadece bireylerin psikopatolojileri ile açıklamak tek başına yeterli olmasa da önemli
bilgiler verebilmektedir. Terör faili gibi (likely terrorist) olma üzerine daha çok yazılı
materyaller üzerinde yapılan ikinci kaynaklı araştırmalar; patolojik narsisizm, psikopati,
narsisizm ve paranoya gibi psikopatolojik özelliklerin terör faillerinde görülebileceğini iddaa
etmektedir. Bu alanda yapılan diğer çalışmalar da “benzersizlik”, “kötü ün”, “sosyal kabul
görme”, “ideolojik inanç”, “duygusal açlık”, “güçlü grup ilişkisi” ve “sosyal izolasyon” gibi
çeşitli motivasyonların terör faillerinin ortak motivasyonları olabileceğini ortaya çıkarmıştır.4
Terör ile ilgili yapılacak disiplinler arası çalışmalar ve bu çalışmalar sonucunda ortaya
çıkabilecek olası teoriler ve çözüm önerileri, terörle mücadelede etkili, uygulanabilir politika
ve önleme programları geliştirmeye yönelik bilimsel zemin hazırlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Radikalleşme; psikopatoloji; terörün psikolojik dinamikleri
KAYNAKLAR
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NÖROPAZARLAMA TEKNİĞİNDE ÜNLÜ VE MÜZİK KULLANIMI :
TÜRKİYE’DE COCA COLA REKLAMLARI ANALİZİ
Sinem Eyice Başev
sinemeyice@gmail.com
ÖZET
Reklam, pazarlama sektörünün bir iletişim biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır ve bir
takım yeni davranışlar meydana getirmek veya sürdürebilmek adına izleyicileri o reklamın
içermiş olduğu markaya karşı teşvik edebilme veya ikna edebilmek adına kullanılmaktadır.
Küresel manada bir pazar payına sahip markalar bulunmuş oldukları yerel pazarların
kültürel değişimlerine ayak uydurmak namına reklam kampanyalarında bu faktörlere dikkat
etmektedir. Küreselleşme dediğimizde ilk akla gelen markaların başında olan Coca-Cola’yı
incelenecektir bu çalışma özelinde ve Coca Cola reklamlarında kullanılmakta olan kırmızı
rengin bir manası vardır ki, insanlara heyecanlı olmayı ve yüksek enerjili olmayı
hatırlatmaktadır. Kırmızı rengi aynı zamanda uyarıcı, dinamik, tutkulu, dikkat çekici olarak da
karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeplede özelliklede dikkat çekmesi istenilen husus kırmızı
renginin noröpazarlama anlayışında, farklılık olarak görünmesi veya iştah uyandırdığı için gıda
sektöründe tercih edilmesidir. Aynı zamanda ambalaj üzerinde markanın beyaz renkle
yazılıyor olması gerek bir kontrast oluşturmak için, gerekse de gözün en parlak algılamış
olduğu rengin beyaz olmasından ötürüdür.
Nöropazarlama anlayışında, reklamlarda ünlü kullanımları uzun zamandır
kullanılmakta olan ve Coca Cola ile özdeşleşmiş bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dünyada da Türkiye özelinde de çk sık kullanılan bir durum haline gemiştir. Coca Cola’nın
asansör reklamında Türkiye’de Kıvanç Tatlıtuğ ile çekerken, Hindistanda aynı asansör reklamı
Diljit Dosanjh ile ekilmiş, Romanya’da ise Inna ile gerçekleştirilmiştir. Geniş kitleler tarafından
tanınan kişilere duyulan ilgiyi markaya transfer etmek amaçlı kullanılması durumudur aslında,
reklamlarda ünlü kullanmanın ve müzik kullanmanın ki Coca Cola’nın Tarkan reklamında da
bu kullanılmıştır, asıl amacı ise farkındalığı arttırma ve ilgi çekme açısından çok yararlı bir
strateji olarak kabul görmesidir.
Bu makale çalışması, Coca Cola içmeyi ve müzik dinlemeyi seven gençlerle, dinamik
üniverisite öğrencileriyle toplamda 60 kişiyle gerçekleşmiştir. Bu kişiler nöropazarlama göz
izleme yöntemiyle toplam 5 farklı coca cola reklamını arka arkaya izlemişlerdir ve en çok
izlenenlerden 2 tanesi analizlenmiştir hangi iki tanesi olduğu bilgiside bu çalışmanın uygulama
kısmı bittikten sonra deneklerle paylaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Coca Cola, Nöropazarlama Teknikleri, Göz İzleme Yöntemi, Ünlü,
Reklam, Tüketici, Tüketici Davranışı
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5E ÖĞRETİM MODELİ KULLANILARAK YANSIMA VE SİMETRİ
KAVRAMLARININ ÖĞRETİLMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI
Hülya Yıldız
Şehit Yasin Öcal İmam Hatip Ortaokulu
yldzhulya774@hotmail.com
Prof.Dr.M.Emin Özdemir
Uludağ Üniversitesi
eminozdemir@uludag.edu.tr
Doç.Dr.Menekşe Seden Tapan Broutin
Uludağ Üniversitesi
tapan@uludag.edu.tr
ÖZET
Bu çalışmada 5E öğretim modeli kullanılarak yansıma ve simetri kavramlarının
öğretiminde öğretmen ve öğrenci yaşantıları incelenmiştir. Bu çalışma Aksaray ilindeki bir
ortaokulda 14 sekizinci sınıf öğrencisiyle yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden
durum araştırması olarak desenlenmiştir. Araştırmacı tarafından yansıma ve simetri
kavramlarının öğrenilmesi amacıyla 5E öğretim modeline uygun bir ders planı hazırlanmıştır.
Hazırlanan ders planı sınıfta uygulanmış ve video kamera ile kayıt altına alınmıştır.
Videolardan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş 5E öğretim modeline uygun
bölümler dahilinde bulgulandırılmıştır. Hazırlanan planın uygulandığı sınıfta öğrencilerin
yansıma ve simetri kavramını daha önceki yıllarda görmüş oldukları koordinat ekseninin
bölgeleriyle ilişkilendirerek yorum yaptıkları görülmüştür. Uygulamayı yapan araştırmacının
plana sadık kalmak için disiplinler arası gelen öğrenci sorularını cevapsız bırakmayı tercih
etmesi dikkat çekmiştir.
Anahtar Kelimeler: 5E Öğretim Modeli, Yansıma ve Simetri Kavramları, Cabri
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ZONGULDAK ŞER’İYYE SİCİLLERİ IŞIĞINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE
EVLİLİK MÜESSESESİ
Çiğdem Yılmaz
Bülent Ecevit Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi, cigdem_ylmzankr@hotmail.com
ÖZET
2166 numaralı Zonguldak Şer’iyye Sicili defteri H. 1320 / R. 1318 / M. 1902-1903
yılları arasındaki Zonguldak dava belgelerini ve buna bağlı olarak dava çeşitlerini içermektedir.
642 adet dava kaydı bulunan belgeler içerisinde nikah, boşanma, alacak-verecek, veraset,
velayet, vesayet, hibe, satış, tazmin, hırsızlık, vakıf kayıtları, vekil tayini türünde birçok dava
bulunmaktadır. Bu davalar içerisinde en çok geçen dava başta evlenme olmak üzere veraset,
alacak-verecek, vesayet ve vekil tayinidir.
2166 Zonguldak Şer’iyye Sicili’nde 642 belgeden 315 belgesi evlenme akidleriyle ilgili
olup başı çeken ve en çok görülen belgedir. Evliliklerin en dikkat çeken yönü şer’i hükümlere
göre kız tarafının erkek tarafından mehir taleb etmesidir. Hiç evlenmemiş bakire ile evlenip
boşanmış ya da eşi vefat ederek dul kalanlar ile yapılan evlilikler mehrin miktarında değişikliğe
neden olmaktadır. Mehir ailelerin birbirlerine yakınlaşmasını sağlayan ve kadının ekonomik ve
sosyal güvencesini sağlamaya yönelik şer’i bir hükümdür. Mehrin miktarı şer’i hükümler,
tarafların sosyal, ekonomik şartları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu bakımdan evliliği
zorlaştıracak şekilde mehirde aşırıya kaçılmaması dikkat çeken hususlardandır. Ayrıca
evliliklerde kızın ve ailesinin rızası dikkate alınarak evlilik akdi gerçekleştiği gibi şahidler de
evlilikde önemli bir yere sahiptir. Ancak şahidler şer’i hükmün gereği olarak erkeklerden
oluşmaktaydı. Evlilik akdi aynı kaza, köy, karyede olabildiği gibi farklı farklı köy, kasaba ve
karyede de yapılabilinmekteydi. Evlilik akdi gerçekleşirken tarafların reşid ve akli
melekelerinin yerinde, ayırt edebilirlik durumuna dikkat edilmiştir. Yine evlilikler de karşılıklı
kız alıp-verme durumları da görülmektedir. Aynı şekilde anne- babaları evlenmiş çocuklar
küçük yaşlar da birbirleriyle evlendirilmişlerse de bu nadir görülen durumlardandır. Evlilik
kadar boşanma da görülen davalardan olup boşanma davaları evlilik akdi gerçekleştirirken
kadına vadedilen mehirin ödenmesi şartıyla gerçekleşmektedir. Mehrin ödenmesi için bazı
şartların yerine getirilmesi gerekmekteydi. Ödemeler peşin ve taksit şeklinde de
olabilmekteydi. Yine evlilik akdindeki gibi boşanmada da şahitler dava sırasında yerini
alabilmekteydi. Boşanmalar karşılıklı rıza ile olduğu gibi tek taraflı da olabilmektedir. Bu
çalışmada Zonguldak Şer’iyye sicili çerçevesinde Osmanlı Devlet’indeki evlilik şekli, hüküm
ve şartlarına ayrıntılı bir şekilde yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Nikah Akdi, Mehir, Şer’i Hüküm, Boşanma, Reşid
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OKULDA ZAMAN: 180 GÜN + 68 GÜN
Dr. Gülşen ALTINTAŞ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretimi
gulsencbu@gmail.com
Margrit YEŞİLTEPE
Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Doktora
Öğrencisi
margrit.yeslitepe@gmail.com
ÖZET
Oyun, çocukların eylem düzeyinde katılım gösterdikleri; düşünce ve duygularını
ifade ettikleri; meraklarını giderecek araştırma, gözlem yapma olanağı buldukları; yeni keşifler
yaptıkları, nesnelerle ve kişilerle etkileşim içinde bulundukları; haz verici bir etkinliktir. Oyun,
çocukların zorunlu değil, gönüllü eylemidir. Oyun, çocukları fiziksel ve duygusal olarak
rahatlattığı için zihinsel olarak öğrenmeye elverişli bir ortam sağlar. Çocukların yaşlarına,
gelişimsel gereksinimlerine ve ilgilerine göre farklı oyun fırsatları sunmak
gerekmektedir(MEB,2016) Bu projenin amacı, okul haftalık ders programlarında yer alan
öğrenci teneffüslerinin eğitim öğretim amaçları doğrultusunda ve öğrenci yararına uygun olarak
değerlendirilmesi için okul koridor ve kapalı alanlarının düzenlenmesi ile birlikte
etkinliklerinin planlanmasının sağlanmasıdır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden
durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması deseni (1) güncel bir olguyu kendi
gerçek yaşam çerçevesi (içeriği) içinde çalışan, (2) olgu ve içinde bulunduğu içerik arasındaki
sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı ve (3) birden fazla kanıt veya veri kaynağının
mevcut olduğu durumlarda kullanılan, görgül bir araştırma yöntemi şeklinde tanımlanmıştır.
Projenin sürdürülebilirliğinde izlenecek yol; a) öğrencilere teneffüs saatlerini değerlendirme
yolları hakkında anket uygulanması, b)sonuçlar gruplandırılması, c) sonuçlara uygun stratejiler
geliştirilmesi, d) ortam düzenlemeleri yapılması, e) öğrenci gözlemleri yapılması, f)
öğretmenler tarafından faaliyetler ve sonuçlar değerlendirilmesi, g) öğrenci fikirleri yeniden bir
anketle değerlendirilmesi, h) sonuçlar gözlemlenerek ortam zenginleştirme çalışmaları sürekli
geliştirilmesi şeklindedir. Proje tüm eğitim öğretim yılında ve geliştirilerek teneffüs saatlerinde
sürdürülebilir. Uygulamanın gerçekleşmediği okullarda teneffüs saatleri ile ilgili öğrenci
görüşleri toplanmış, uygulamanın öğrencilerin mutluluğu ve zamanı iyi değerlendirme
alışkanlıklarına etkisinin de gözlemlenerek bu proje ile ortalama 68 günlük bir zaman
kazandıran çalışma eğitim öğretim faaliyetlerinin akademik başarı kalitesini arttırması
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Oyun, Koridor, Teneffüs, Gelişim
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SEVGİ SOYSAL’IN ŞAFAK ROMANINA FEMİNST BİR BAKIŞ
Seda KINIKLIOĞLU
Çankırı Karatekin Üniversitesi
sedakiniklioglu@gmail.com

ÖZET
Türk edebiyatının önemli kadın yazarlarından biri olan Sevgi Soysal, bireysellikten
toplumsallığa doğru evrilen yazın hayatında siyasal ve toplumsal odaklı eserleriyle daha çok
tanınmıştır. Soysal, siyasal ve toplumsal olayların beraberinde getirdiği sorunları eserlerinde
dile getirmekten çekinmemiştir. Feminist bir söylemle yazmış olduğu ve pek çok eleştirmen
tarafından olgunluk dönemi sayıldığı, ilk baskısını 1975’te yaptığı Şafak adlı romanı,
döneminde çok ses getirmiştir. Soysal 12 Mart 1971 Muhtırası adı verilen askeri müdahalenin
etrafında şekillenen bu romanında, kadın ve kadına ilişkin sorunların altını titizlikle çizmiştir.
Özellikle 1960’lardan sonra öğrenci hareketleriyle gelişen feminizm; cinsiyetçi
söylemlere, kadının erkek hegemonyası altında ezilmesine ve hor görülmesine, kadına
dayatılan normlara, kadın şiddetine karşı çıkmıştır. Siyasi ve toplumsal hayat, eğitim, meslek,
tarih ve kültüre kadar çok geniş bir alanda kadın sorunlarıyla ilgili derin bir sorgulama yapan
feminizm; edebiyat alanında da yer bulmuştur. Ataerkil bir yapıya sahip olan Türk toplumu
içerisinde de feminizmin sesi yükselmiştir. Bu seslerden biri olan Soysal’ın eserleri toplumcugerçekçi çizgi ışığında kadın ve kadın sorunlarına eğilmiştir. Eril dünyanın şekillendirdiği
dönemin siyasal ve toplumsal yapısı içinde birbirinden farklı pek çok kadının yolarını kesiştiren
yazarının feminist söylemi sert ve baskın değildir. Soysal, eserlerinde bu söylemi kurgusuna
yedirerek dingin bir şekilde derinden işlemiştir.
Bu çalışmada; kadının varoluş ve kimlik sorunu, cinsiyet ve cinsellik, eril dünya ve
gelenek ana başlıkları ile ele alınıp bu bağlamda romanın içerisindeki feminist söylemler
üzerinde durulacak, eser içerisindeki feminizm düşüncesi incelenecektir. Kadının aile ve
toplum içindeki yeri, yetişme tarzı, eğitimi, kimlik sorunu ele alınıp romanın arka planında yer
alan feminizm düşüncesi üzerinde durulacaktır. Sonuç olarak eserden hareketle yazarın
feminist bakış açısı ve eserdeki feminizm etkisi değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sevgi Soysal, Şafak, feminizm.
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BT340
BİR OKUL KÜLTÜRÜ BİLEŞENİ OLARAK ŞİDDET
Ahmet Kaysılı
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
ahmetkaysili42@gmail.com
Mustafa Sever
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
severmustafa@gmail.com

ÖZET
Bu çalışma, “Okul Kültürünü Kuran Pratiklerle Öğrencilerin Sosyokültürel Arka
Planlarının Etkileşimi” başlıklı doktora tezinin bulgularıyla üretilmiştir. Buna göre araştırmanın
amacı, okul kültürünün kurulumunda şiddet olgusunun konumunu ortaya koymaktır. Çalışma
etnografik desenli bir nitel araştırmadır. Bu kapsamda, Ankara’nın Mamak ilçesinde daha çok
alt sosyoekonomik düzeyde yer alan bireylerin yaşadığı bölgede yer alan bir Anadolu Lisesinde
4 aylık bir okul etnografisi gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, etnografinin başat veri
toplama süreci olan katılımcı gözlemin yanında, okulda öğrenim gören 20 öğrenci ile yapılan
görüşmeler ve 6 öğretmen ile gerçekleştirilen odak grup görüşmesi yoluyla elde edilmiştir.
Bunun yanında, katılımcı gözlemler esnasında tutulan alan notları da veri analiz sürecine dahil
edilmiştir. Araştırma verileri tümevarımsal bir içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir.
Araştırmanın yürütüldüğü okul geleneksel yaşam biçiminin bireylerin davranışları üzerinde
etkili olduğu bir çevrede yer almakta, okulda öğrenim gören öğrenciler ailelerinin geleneksel
kültür kodlarını okula taşımaktadırlar. Verilerin analizi sonucunda, hem sosyal hem de kültürel
nedenlerden dolayı şiddet olgusunun okul kültürünün önemli bir bileşeni olduğu
anlaşılmaktadır. Şiddetin okul kültürü içindeki bu kurulumu ‘okul kültürünün sosyal inşası’nın
bir parçasını oluşturmaktadır. Buna göre; okulda meydana gelen kavgalar, çeteleşmeler ve kız
öğrencilerin erkek davranışlarını gösterme biçimleri gibi okul yaşamında gerçekleşen etkileşim
formları, büyük oranda öğrencilerin okula taşıdıkları toplumsal cinsiyet anlayışları, ataerkil
kültür kodları ve habitusları ile okula yansıttıkları sosyal davranış pratikleri üzerinden
biçimlenmektedir. Ayrıca şiddet olgusunun, öğrenciler için okulda kendilerini ifade etme
biçimine dönüştüğü ve bunun öğrencilerin okul sosyalleşmesine katılımlarında kilit bir önem
taşıdığı anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Okul Kültürü, Şiddet, Etnografi, Sosyal İnşa
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BT341
ZEKA OYUNLARININ, 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE
İLİŞKİN KARAR VERME BECERİLERİNE, SABIRLI DAVRANIŞ
GÖSTERMELERİNE VE OKUL DOYUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Mehmet ESEN
Mersin Üniversitesi, mehmetesen_02@outlook.com
Dr. Öğr. Üyesi. Fuat Serkan SAY
Mersin Üniversitesi, serkansay@mersin.edu.tr
ÖZET
Kavramları kullanarak, nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, akıl
yürütme ve bu zihinsel faaliyetleri bir amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri zekâ
olarak adlandırılır. Zekâ Oyunları ise bireylerin kendi potansiyellerinin farkına varabilmeleri,
hızlı ve doğru karar verebilmeleri, problemler karşısında kendilerine özgü çözüm yolları
üretebilmeleri, sabırla bekleyebilmeleri ve en önemlisi de kendilerini sürekli yenileyebilmeleri
için sunulan etkinlikler olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada zekâ oyunlarının 4. sınıf
öğrencilerinin karar verme, sabırlı davranış gösterme ve okul doyumu düzeylerine etkisinin
incelenmesi amaçlanmıştır. Yarı deneysel yöntem kullanılan bu çalışmada, çalışma grubu
olarak Mersin ili, Mezitli ilçesinde bulunan bir ilkokulda okuyan deney grubu 32, kontrol grubu
30 olmak üzere toplam 62 tane dördüncü sınıf öğrencisi belirlenmiştir. Uygulama 2018-2019
eğitim öğretim yılı birinci dönem boyunca devam etmiştir. Veri toplama aracı olarak; Telef
(2014) tarafından geliştirilen “Çocuklar İçin Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği”, Karakaş (1999)
tarafından geliştirilen “Problem Çözmeye İlişkin Karar Verme Ölçeği” ve Erken (2009)
tarafından geliştirilen “Sabırlı Davranış Ölçeği” uygulanmıştır. Uygulama başında iki gruba da
ölçekler ön test olarak uygulanmış, uygulama sürecinde deney grubu öğrencilerine haftada
günde bir saat olmak üzere toplam 4 saat araştırmacılar tarafından belirlenen zekâ oyunları
oynatılmıştır. Süreç sonunda her iki gruba da ölçekler son test olarak uygulanmış ve elde edilen
veriler analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Zeka Oyunları, Problem Çözme, Sabırlı Davranış, Okul Doyum
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BT342
ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK
ALGILARININ İNCELENMESİ
Serap ESEN
MEB, serapesen_3302@outlook.com
Mehmet ESEN
Mersin Üniversitesi, mehmetesen_02@outlook.com
ÖZET
Matematik zihinsel ve düşünsel becerilerin gelişiminde etkili olan sistemli ve düzenli
bir teoriler bütünüdür. Soyut duruşunun ardında hayatın içinden izler taşıyan ve bu izlerin
canlandırılmasını bekleyen sayılar ve harfler karmaşasının evrenin mükemmelliğini
vurgulaması kaçınılmazdır. Ama bu sayı ve harflerin bir şeyleri ispatlamaya çalışırken
gösterdiği çaba bireylerde matematiğe ilişkin algısal farklılıklara sebep olmuştur. Bu algısal
farklılıkların bireyin alan seçiminde etkisi olduğu düşünülmektedir. Bireyler matematik
dersiyle sınıf ortamında tanıştıkları için öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının bu bağlamda
matematiğe ilişkin algılarının belirlenmesi önemlidir. Bu amaçla öğretmen adaylarının
Matematik kavramına ilişkin algılarının belirlenmesi için çalışılmıştır. Çalışma Mersin
Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 170 öğretmen adayı ile yürütülmüştür.
Öğretmen adaylarının belirlenen kavramlarla ilgili algılarının ortaya koyulması amacıyla veri
toplama aracı olarak, 2 adet açık uçlu sorudan oluşan form kullanılmıştır. Ankette yer alan
“Matematik …… gibidir, çünkü……” ve “Matematik deyince aklıma …… kişisi gelir, çünkü
……” ifadelerinin katılımcılar tarafından tamamlanması istenmiştir. Anket sorularında yer alan
veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Analiz sonucunda belirlenen metaforlar ile
bunlara bağlı oluşturulan kategorilerin doğruluğunun belirlenebilmesi amacıyla metafor ve
kategori listeleri çalışma alanında uzman 2 öğretim üyesi ile paylaşılmıştır. Uzman görüşleri
sonrasında, örtüşmeyen metaforlar üzerinde tartışılarak çalışmada kullanılan metafor ve
kategorilere son şekli verilmiştir. Sonuç olarak, öğretmen adaylarının matematik kavramına
ilişkin algılarının branş bazında değişkenlik gösterdiği fark edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Öğretmen Adayı, Matematik, Metafor
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BT343
ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMİNDE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN
KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER
Özgül Mutluer
Çınarcık Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi
ozgulyakiin@gmail.com
ÖZET
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyon belgesinde özel yeteneklilerin tanılama ve eğitim
süreçlerinin yeniden yapılandırılması noktasında birtakım kararlar alınmıştır. Bu bağlamda,
araştırma, özel yeteneklilerin çoğunlukla tanılandığı ilkokul düzeyindeki eğitimlerini kapsayan
veriler sunması ve eğitim sürecinin yapılandırılması noktasında öneriler oluşturması noktasında
önemlidir.
Araştırmanın temel amacı, Bilim ve Sanat Merkezlerinde destek eğitimi gören özel
yetenekli öğrencilerin kendi okullarında eğitimi konusunda sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları
güçlüklerin değerlendirilmesidir. Nitel bir çalışma olan araştırmanın deseni olgubilim
(fenomenolojik) desenidir.
Araştırmanın örneklemini, Yalova ilindeki devlet okulları ve özel okullarda görev
yapan ve sınıfında özel yetenekli olarak tanılanmış öğrencisi bulunan 18’i kadın (%56.25), 14’ü
erkek (%43.75), 32 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlerin, özel yeteneklilerin eğitimi
konusunda yaşadıkları güçlüklerin belirlenmesi amacıyla ön görüşmeler yapılmış ve alınan
sonuçlara göre bir görüşme formu geliştirilmiştir. Araştırmacı tarafından geliştirilen 10
maddelik yarı-yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanan veriler içerik analizi ile
incelenmiştir.
Araştırmanın bulgularına göre, öğrencilerin sıklıkla etkinliklerde lider olmayı isteme,
verilen etkinlikleri çabuk tamamlama ve sıkılma, derse katılımda isteksizlik duyma gibi
davranışlar sergilediği ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin bu davranışlarla başa çıkmak için
genellikle rehber öğretmenden destek alma, aileyle görüşme ve öğrenci davranışını görmezden
gelme gibi yöntemler uyguladıkları görülmüştür.
Öğretmenlerin özel yetenekli öğrencinin eğitiminde farklı bir öğretim yönteminden
faydalanmadığı ve bireysel olarak farklı bir plan izlemediği görülmüştür. Kalabalık sınıflarda
eğitim yapmanın güçlüklerinden dolayı öğretmenlerin, genel olarak normal düzeyin gerisinde
kalan öğrencileri sürece yetiştirmeye zaman harcadıkları ortaya konmuştur. Öğretmenlerin özel
yeteneklilerin eğitimi ile ilgili Öğretmenlerin büyük bir kısmı, özel yeteneklilerin eğitiminde
sıklıkla kullanılan farklılaştırılmış öğretim yöntemleri ve diğer uygulamalar hakkında bilgi
sahibi değildir. Öğretmenler, özel yeteneklilerin eğitimi ile ilgili uygulamaya dönük hizmet içi
eğitime ihtiyaç duymaktadır. Öğretmenlerin, hizmet içi eğitimle desteklenmelerinin yanı sıra
öğrencilerinin destek eğitimi aldıkları Bilim Sanat Merkezi öğretmenleriyle iletişim halinde
olması; eğitim sürecini aile ve rehber öğretmenin de katılımıyla ortaklaşa yönetmesi
gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Özel yetenekliler, mesleki yeterlik, sınıf öğretmeni.
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BT344
ELEKTRONİK DEVLETİN ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİLERİ: AZERBAYCAN
ÖRNEĞİ
Nurmammadov Elmin
Azerbaycan Universitesi
elmin-nurmemmedov@mail.ru

ÖZET
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), toplumların yönetim sistemlerini değiştirmeye
devam etmektedir. Teknolojinin bu yeni altın çağında; siber alem (özellikle internet)
hükümetlerin yönetim sistemlerini büyük ölçekte değiştirmiştir. Elektronik devlet (e-develt),
insanların yaşam yeri, sosyal durumu ve cinsiyetlerinden bağımsız olarak onların ihtiyacını
karşılamak üzere bir çözüm haline gelmiştir.
Bu makale Azerbaycanda e-devletin kullanım sürecini ele alarak e-devlet
kavramı üzerinde bir değerlendirme sunmaktadır. Amaç, siyasi olarak ülkeler arasında kritik
pozisiyonu olan ve aynı zamanda gelişmekte olan bir ülkede, Elektronik devletin ve bilgi ve
iletişim teknolojileri kavramının kentsel, çevresel ve sosyo-kültürel etkilerini
değerlendirmektir.
Anahtar sözcükler: Elektronik devlet; Azerbaycan; e-hizmet; bilgi ve iletişim
teknolojileri; kentsel yönetim stratejileri; çevresel değişimler
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BT345
ORTAÖĞRETİMDE PROJE OKULLARININ ARKA PLANI VE PROJE
UYGULAMALARI
Hakan CIRIT
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü
hakanc26@gmail.com

Rifat GÜNDAY
Eskişehir Anadolu Lisesi Müdürü
gundayrifat@gmail.com

ÖZET
Türk eğitim sisteminde yapılan düzenlemeler ve uygulanan modeller arasında iz
bırakan, milli özellikler taşıyan örnek uygulamaları içeren dönemsel arayışlar dünden bugüne
hep olmuştur. Bu arayışlar kuşkusuz mevcut ihtiyaçlardan ortaya çıkmış ve mevcut yapıya
uygun çözüm modelleri geliştirilmiştir. Ortaöğretimde açılan Maarif Kolejlerinin kuruluş
amaçlarıyla bu çalışmaya konu edilen proje okullarının amaçları arasında benzerlikler tespit
edilmiştir.
Ortaöğretimde “Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları” adı altında
2014-2015 eğitim ve öğretim yılında elli sekiz okul belirlenmiş ve bu okullarda eğitim öğretim
uygulanmaya başlanmıştır. Proje okulları: Fen –Sosyal Bilimler ve Anadolu liseleri
türündedir. Proje okullarının ortaya çıkış amaçları ile daha önceki eğitim sistemlerimizde yer
alan maarif kolejlerinin amaçları benzerlik göstermektedir. Maarif Kolejleri 1955 yılında altı
okul olarak açılmış ve bu kolejler 1975 yılında Anadolu liselerine dönüştürülmüştür. Bu
çalışmada maarif kolejlerinden, Anadolu liselerine dönüşen yapı ve daha sonra da 2014 yılında
ortaöğretimde uygulamaya konulan proje okulları ve bu proje okullarındaki uygulamalar
irdelenmiştir.
Giriş: Proje okul uygulamaları eğitim dünyamızda daha çok öğretmen atamaları olarak
tartışıldığından sistem ve proje okullarının model oluşu üzerinde çok fazla durulamamıştır.
Yöntem: Tamamlanmış çalışmalar için bulgular:
Cumhuriyet Dönemi’nde ortaöğretimi de kapsayan eğitim sistemimizde köklü
reformlar yapılmıştır. ”Lise “ olarak adlandırılan ortaöğretim kurumlarının sayısının
artırılmasıyla birlikte nitelikli yabancı dil eğitimine ağırlık veren okul modeli arayışları
neticesinde Maarif Kolejlerinin açılmasına karar verilmiştir. 1955 yılında açılan altı Maarif
Kolejinin eğitim-öğretim uygulamaları model olarak değerlendirilmiştir. 1975 yılında Maarif
kolejlerinin Anadolu liselerine dönüştürülmesiyle yirmi beş olan Anadolu Lisesi sayısı bugün
4.000’i aşmıştır. Ayrıca başka okul türleri de ortaya çıkmıştır. Yeni model arayışlarının
nihayetinde ortaya çıkan Proje okul uygulamalarının, geçmişteki maarif kolejlerindeki
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uygulamalarla örtüştüğü (Günün teknolojisine göre) ve maarif kolejlerinin kaynak alındığı her
iki modelin kuruluş amaçlarında görülebilmektedir.
Proje Okul Uygulamaları:
Proje okul uygulamaları, çalıştaylar, bilim kampları ve uygulama örnekleri
Üniversite ve diğer kurumlarla yapılan bilimsel ve sosyal iş birliği protokolleri
Proje okullarının -merkezi yarışmalar dışında- yeni yarışmalar ve kongreler
başlatmaları
Proje okulların çevrelerine yarar sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projelerine de
önem vermeleri
Proje okullarının Uluslar arası Bakalorya(IB) sistemine başvuruları
Proje okullarının proje çalışmalarını raporlamaları ve öğretim yılı başında projeleri
güncellemeleri, proje çalışmalarını ileri bir standarda taşımaları, proje okullarının kuruluş
amaçlarında belirtilen niteliklere uygun çalışmalar geliştirdiklerinin göstergesi olmuştur.
Tartışma ve öneriler:
Proje okullarının geleceği ve sürdürülebilirliği konusunda paylaşılan endişeler ve
geçmişte “Maarif Kolejlerinin” akamete uğraması gibi durumla karşılaşılma olasılığı
tartışılarak üzerinde durulmuştur. Proje okullarının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması
için önerilerde bulunulmuştur.
Bu noktada altı çizilen önerimiz proje okullarının yeni bir “Tür” haline getirilerek
“proje okul” uygulamalarının kurumsal bir yapıya kavuşturulması önerisidir.
Anahtar Kelimeler: Proje okulları, özel program ve proje uygulayan okullar, Maarif
Kolejlerinden proje okullarına
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BT346
SAĞLAM TƏHSİL – SAĞLAM GƏLƏCƏK
Doç. Dr. Məlahət Abdullayeva
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti,
Riyaziyyat və İnformatika fakültəsi, azeriteacher@yahoo.com
ÖZET
Azərbaycanda 2014-2015–ci tədris ilindən "Sağlam təhsil–sağlam millət" layihəsinin
tətbiqinə başlanmışdır. Layihənin məqsədi şagirdlərin sağlamlığının qorunması və təhsil
nailiyyətlərinin yüksəldilməsindən ibarətdir. Pilot layihənin tətbiqinə öncə Bakı və Sumqayıt
şəhərlərinin ümumtəhsil müəssisələri başlamışdır. Bəs belə bir layihəyə ehtiyac hansı səbəbdən
yaranmışdır?
XXI əsrdə məktəb xəstəlikləri kimi tanınan görmə qabiliyyətinin zəifləməsi, qamətin
əyilməsi, uşaqların sinir-psixi inkişafında müəyyən problemlərin əmələ gəlməsinin tez-tez
şahidi oluruq. Uşaqların daha çox oturaq həyat tərzində təhsil almaları onların sağlam inkişafına
mənfi təsir göstərir.
Təhsil Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycan Tibb Universitetinin əməkdaşları
tərəfindən 2500 uşaq əhatə olunmaqla müayinələr aparılmış və müəyyən edilmişdir ki,
uşaqların məktəbdə təhsil aldığı illərdə onların fiziki sağlamlığında müəyyən dəyişikliklər baş
verir. Məsələn, məktəbi bitirən uşaqların 45 faizində görmə qabiliyyətinin zəifləməsi, 40
faizində qamət problemləri müşahidə olunur. Bununla bağlı dünya üzrə statistikaya görə,
uşaqların yalnız 2-15 faizi məktəbi tam sağlam bitirə bilir. Bütün bu problemləri nəzərə alaraq,
məktəbi bitirən uşaqların psixi, fiziki və sosial baxımdan daha sağlam böyümələri üçün Təhsil
Nazirliyi tərəfindən "Sağlam təhsil" sinifləri yaradılmışdır. Layihəyə başlamazdan əvvəl bu
siniflərdə dərs keçən müəllimlər xüsusi təlimlərə cəlb edilib və layihənin tədris metodikasını
öyrəniblər. Eyni zamanda valideynlərlə görüşlər təşkil edilib və onlar layihə ilə bağlı
maarifləndiriliblər.
"Sağlam təhsil" siniflərində tədris şəraiti və uşaqların sağlamlığı həkimlər tərəfindən
daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Onlar uşaqların parta arxasında düzgün oturmasına,
işıqlandırmaya və sağlamlığına təsir edən digər proseslərə diqqət edir, dərsdə yorulma
hallarının qarşısının alınması üçün idman hərəkətlərinin, gözlər üçün təmrinlərin yerinə
yetirilməsinə nəzarət edirlər.
"Sağlam təhsil" layihəsi uşaqların fiziki cəhətdən sağlam böyüməsinə, idrak prosesinin
inkişafına, estetik zövqünün düzgün formalaşmasına kömək etməklə yanaşı, onların tədrisdə
yüksək nailiyyətlər əldə etməsinə müsbət təsir göstərəcək. Bu gün də ölkəmizdə “Sağlam
təhsil-sağlam millət” layihəsi uğurla həyata keçirilir. Layihəsinin əsas məqsədi təhsil alanların
təlim nailiyyətlərini yüksəltməklə yanaşı, tədris şəraitindən irəli gələn hərəkət məhdudiyyətini
və digər amilləri aradan qaldırmaq, onların sağlamlığını qorumaq və sağlam gələcək nəsil
yetişdirməkdir.
Açar sözlər: Sağlam təhsil, layihə, məktəb xəstəlikləri, sinif
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BT347
FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ÇOKLU YAZMA ETKİNLİKLERİNİN ENERJİ
OKURYAZARLIĞINA ETKİSİ
Kevser ARSLAN
Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi, Fen Bilimleri Enstitüsü
arslankevser96@gmail.com
Aslı GÖRGÜLÜ ARI
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
agorgulu@yildiz.edu.tr
ÖZET
Fen öğretiminin amacı öğrencilere fen ile ilgili temel kavramları ve bilimsel süreç
becerilerini kazandırarak bunları günlük yaşamda uygulamalarını sağlamaktır. Fen ile ilgili
temel kavramlardan olan ve 21. yüzyılın en önemli konularından birisi enerjidir. Bu bağlamda
öğrencilerin enerji sorunlarına ilişkin farkındalığını geliştirmek, enerji-çevre bağının
anlaşılmasını sağlamak öğrencilerde bütüncül çözümler üretebilme becerisini geliştirmek ve
çevresel sürdürülebilir bir vizyon sağlamak amacıyla etkili bir enerji eğitiminin
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda araştırmada, ortaokul öğrencilerinin Fen
Bilimleri dersinde yer alan Enerji Kaynakları konusunun çoklu yazma etkinlikleri kullanılarak
öğretilmesinin öğrencilerin enerji okuryazarlığına olan etkisi incelenmiştir. Çalışmaya
İstanbul’da bir devlet okulunda 7. sınıflarda öğrenim görmekte olan toplam 60 öğrenci
katılmıştır. Bu öğrenciler seçkisiz örnekleme yöntemi ile 30 öğrenci deney, 30 öğrenci ise
kontrol grubu olacak şekilde belirlenmiştir. Enerji Kaynakları konusu deney grubu
öğrencilerine çoklu yazma etkinlikleri ile verilirken, kontrol grubu öğrencilerinde ise öğretim
programında yer alan yöntemlerle işlenmiştir. Araştırma nicel bir çalışma olup, yarı deneysel
kontrol gruplu ön-test-son-test araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı
olarak Enerji Okuryazarlığı Ölçeği kullanılmıştır. Ders uygulamasının başında ve sonunda ön–
test ve son-test olarak Enerji Okuryazarlığı Ölçeği kullanılmıştır. Uygulama sonrası elde edilen
veriler İstatistik programı ile analiz edilmiştir ve elde edilen analiz sonuçları
değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre “Enerji Kaynakları” konusu
kapsamında yapılan çoklu yazma etkinliklerinin, programda yer alan fen öğretimine göre,
öğrencilerin enerji okuryazarlığı becerilerine olan katkısı açısından pozitif yönde anlamlı bir
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çoklu Yazma Etkinlikleri, Öğrenme Amaçlı Yazma, Enerji
Kaynakları, Enerji Okuryazarlığı, Fen Öğretimi.
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BT348
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OKURYAZARLIK
DÜZEYLERİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME
Dr. Öğr. Üyesi Birsel AYBEK
Çukurova Üniversitesi
baybek@hotmail.com
Öğr. Gör. Sıddık DOĞRULUK
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
sdogruluk@ksu.edu.tr
ÖZET
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bu teknolojilerin bireyler
tarafından doğru, verimli ve etkin bir şekilde kullanılması da oldukça önemli bir hale gelmiştir.
Bilgi ve iletişim teknolojileri adeta 21. yüzyılın dijital alfabesi olarak görülmektedir. Söz
konusu bu dijital alfabenin anlaşılması, anlamlandırılması ve yapılandırılması “dijital
okuryazarlık” kavramını da beraberinde getirmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin özellikle
meslek yüksekokulu öğrencileri tarafından yoğun olarak kullanıldığı göz önüne alındığında bu
öğrencilerinin dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesinin oldukça önemli olduğu
düşünülmektedir. Bu kapsamda araştırmanın amacı; meslek yüksekokulu öğrencilerinin dijital
okuryazarlık düzeylerini belirlemek ve çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada
genel tarama modellerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 20182019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göksun
Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise bu
evrenden basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 328 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi
Formu” ile Ng (2012) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Hamutoğlu, CananGüngören, Kaya-Uyanık ve Gür-Erdoğan (2017) tarafından yapılan “Dijital Okuryazarlık
Ölçeği” kullanılmıştır. Kişisel bilgi formunda cinsiyet, yaş, öğrenim görülen bölüm, genel not
ortalaması, internet kullanım amacı, günlük internet kullanım süresi, yıl bazında internet ve
akıllı telefon kullanım süresi gibi sorular yer almaktadır. Dijital Okuryazarlık ölçeği ise 17
sorudan ve 4 faktörden oluşan 5’li likert tipinde bir ölçektir. Ölçeği meydana getiren faktörler
“tutum”, “teknik”, “bilişsel” ve “sosyal” olarak sıralanmaktadır. Dijital okuryazarlık ölçeğinin
Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı orijinal çalışmada ölçeğin geneli için .93 olarak faktörlere
göre incelendiğinde ise tutum için .88, teknik için .89, bilişsel için .70 ve sosyal için .72 olarak
hesaplanmıştır. Bu çalışmada ise Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ölçeğin geneli için .88
olarak faktör bazlı incelendiğinde ise tutum için .80, teknik için .79, bilişsel için .60 ve sosyal
için .67 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde frekans analizi, bağımsız örneklem t-testi,
tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve LSD anlamlılık çözümleme testi kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda öğrencilerin dijital okuryazarlık düzeyine ilişkin olarak “katılıyorum”
şeklinde görüş bildirdikleri anlaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin dijital okuryazarlık düzeyleri ile
öğrenim görülen bölüm, yaş, yıl bazında internet ve akıllı telefon kullanım süresi değişkenleri
arasında anlamlı fark tespit edilmiştir. Fakat cinsiyet, genel not ortalaması, internet kullanım
amacı ve günlük internet kullanım süresi değişkenleri ile öğrencilerin dijital okuryazarlık
düzeyleri arasında anlamlı farklılaşmaya rastlanılmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Dijital okuryazar, Bilgi ve iletişim, Teknoloji
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BT349
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERSLERDE AKILLI TELEFON SİBER
AYLAKLIĞI DURUMLARININ BELİRLENMESİ VE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER
AÇISINDAN İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Birsel AYBEK
Çukurova Üniversitesi
baybek@hotmail.com
Öğr. Gör. Sıddık DOĞRULUK
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
sdogruluk@ksu.edu.tr
ÖZET
İnsanların iletişim ihtiyacı her geçen gün kuşkusuz artmaktadır. Artan iletişim
ihtiyacına yönelik olarak akıllı telefonlar hemen hemen toplumun tamamı tarafından yaygın
şekilde kullanılmaktadır. İletişim ihtiyacını karşılamak amacıyla akıllı telefonların bu denli
fazla kullanılması bazı olumsuz durumları da beraberinde getirmektedir. Örneğin öğrencilerinin
akıllı telefonları ders esasında farklı amaçlar için kullanması siber aylaklık olarak
adlandırılmaktadır. Derslerde akıllı telefonlarla yapılan siber aylaklık eğitim-öğretim
faaliyetlerinin etkililiğini ve verimliliğini azaltabilmekte bu durum ise çeşitli olumsuz sonuçları
beraberinde getirebilmektedir. Bu kapsamda araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin
derslerde akıllı telefon siber ayaklığı durumlarının belirlenmesi ve çeşitli değişkenler açısından
incelenmesidir. Araştırmada genel tarama modellerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi Göksun Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır.
Örneklemini ise bu evrenden basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 328 öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen
“Kişisel Bilgi Formu” ve Blau, Yang ve Ward-Cook (2006) tarafından “Siber Aylaklık” adıyla
geliştirilen ve Polat (2018) tarafından “Derslerde Akıllı Telefon Siber Aylaklığı” adıyla
Türkçeye uyarlanan ölçek kullanılmıştır. Kişisel bilgi formunda cinsiyet, yaş, öğrenim görülen
bölüm, genel not ortalaması, internet kullanım amacı, günlük internet kullanım süresi, yıl
bazında internet ve akıllı telefon kullanım süresi gibi demografik özellikleri belirlemeye
yönelik sorular yer almaktadır. Derslerde Akıllı Telefon Siber Aylaklığı ölçeği ise 16 sorudan
ve 3 faktörden oluşan 6’lı likert tipinde bir ölçme aracıdır. Ölçeği meydana getiren faktörler
“tarama siber aylaklığı”, “etkileşimsel siber aylaklık” ve “eğlence siber aylaklığı” olarak
sıralanmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı orijinal çalışma için .88 olarak
bu çalışma içinse .89 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde frekans analizi, bağımsız
örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve LSD anlamlılık çözümleme testi
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin derslerde akıllı telefon siber aylaklık
durumlarına yönelik olarak “nadiren” düzeyinde görüş bildirdikleri anlaşılmıştır. Ayrıca
öğrencilerin derslerde akıllı telefon siber aylaklık düzeyleri ile cinsiyet, öğrenim görülen
bölüm, internet kullanım amacı, günlük internet kullanım süresi, yıl bazında internet ve akıllı
telefon kullanım süresi değişkenleri arasında anlamlı fark tespit edilmiştir. Fakat genel not
ortalaması ve yaş değişkenleri ile öğrencilerin derslerde akıllı telefon siber aylaklık düzeyleri
arasında anlamlı farklılaşmaya rastlanılmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Akıllı telefon, siber aylaklık, sanal aylaklık
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BT350
ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL VATANDAŞLIK
BOYUTLARI VE İNTERNET KULLANIM SÜRELERİ*
Merve Aygün
Yıldız Teknik Üniversitesi
merveaaygun@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Genç Osman İlhan
Yıldız Teknik Üniversitesi
gosman@yildiz.edu.tr
ÖZET
Bilişim ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi günümüz vatandaşlık anlayışını da
etkilemiştir. Vatandaşlık kavramı; dijital bir boyut kazanmıştır. Dijital vatandaşlık hakkında
farklı tanımlamalar yapılmaktadır. Bu çalışmada, Glassman, Choi ve Cristol (2017) tarafından
geliştirilen dijital vatandaşlık kavramı kullanılmaktadır. Bu kavram beş boyut altında
toplanmıştır: politik aktiviteler, dijital beceriler, yerel ve global farkındalık, kritik düşünme,
işbirlikli internet aktiviteleri. İnternette, çevrimiçi etkileşimde bulunan herkes birer dijital
vatandaştır. Çalışmada, Sosyal Bilgiler öğretmen ve öğretmen adaylarının günlük internet
kullanım süreleri ile dijital vatandaşlık boyutları arasındaki ilişki incelenmektedir. Çalışmada
nicel desen ve tarama yöntemi kullanılarak sosyal bilgiler öğretmen/öğretmen adayı olan 1041
kişiye ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Glassman, Choi ve Cristol (2017)’nin geliştirdiği
ve Kara (2018)’in Türkçe’ye uyarladığı Dijital Vatandaşlık Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın
verileri, online olarak toplanmıştır. Veriler, çoklu varyans analizi (MANOVA) tekniği
kullanılarak SPSS 22 paket programı aracılığıyla incelenmiştir. Çalışma sonucunda, Sosyal
bilgiler öğretmen ve öğretmen adaylarının internet kullanım sürelerinin dijital vatandaşlık
boyutlarının üçünde farklılaştığı gözlemlenmiştir. Öğretmen ve öğretmen adaylarının kritik
düşünme, işbirlikli internet aktiviteleri, politik aktiviteleri boyutları, internet kullanım
sürelerine göre farklılaşmaktadır. Özellikle günlük internet kullanım süreleri 4 saatin altında
olan kişiler ile, günlük internet süreleri 4 saat ve 8 saatin üzerinde olan kişilerin dijital
vatandaşlık boyutları arasında farklılık gözlemlenmiştir. Ancak öğretmen ve öğretmen
adaylarının yerel ve global farkındalıkları ve dijital becerileri boyutlarında ise internet kullanım
sürelerine göre farklılık gözlenmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Dijital Vatandaşlık, İnternet Kullanım Süresi, Öğretmen ve
Öğretmen Adayları

* Bu çalışma birinci yazarın Yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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BT352
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK
GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
Vildan Boz
Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans öğrencisi, Fen Bilimleri Enstitüsü
bozvilldan@gmail.com
Kevser Arslan
Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans öğrencisi, Fen Bilimleri Enstitüsü
arslankevser96@gmail.com
Aslı Görgülü Arı
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
agorgulu@yildiz.edu.tr

ÖZET
Dünyadaki nüfus artışı ile birlikte hızlı bir şekilde yaşanan teknolojik gelişmeler enerji
kaynaklarına olan ihtiyacın artmasına sebep olmaktadır. Enerji kaynaklarının kullanımı da aynı
oranda artış göstermektedir. Enerji kaynaklarının kullanımındaki artış aynı zamanda
kaynakların hızlı bir şekilde tükenmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle; bireylerin, enerji
kaynakları hakkındaki bilgi ve düşüncelerinin bilinmesi ve bireylerin bu konuda
bilinçlendirilmesi önemlidir.
Enerji kaynaklarının bilinçli tüketimi ve etkin kullanımı için özellikle yetişmekte olan
neslin konuya ilişkin sahip olduğu bilgi ve düşünceler çok önemlidir. Bu doğrultuda yapılan bu
çalışmada; ortaöğretim öğrencilerinin enerji kaynakları hakkındaki bilgi ve düşüncelerini
almak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; İstanbul ilinde çok sayıda farklı ortaöğretim
okulunda, 10.,11. ve 12. sınıfta öğrenim gören, okul sonrası üniversite sınavı için hazırlık
kurslarına katılan 108 kişilik araştırma grubu amaçsal örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir.
Ortaöğretim öğrencilerin enerji kaynaklarına yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla
hazırlanan 10 adet açık uçlu sorudan oluşan ölçme aracı araştırmaya katılmak isteyen gönüllü
katılımcılara uygulanmıştır.
Veri toplama aşaması öğrencilere herhangi bir müdahalede bulunulmadan tek aşamada
gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin yazılı cevapları açık uçlu sorular yardımıyla alınmıştır.
Toplamda 108 öğrencinin her biri Ö1, Ö2, Ö3, ... Ö108 şeklinde araştırmacılar tarafından
kodlanmıştır. Öğrencilere çalışmanın amacı doğrultusunda Türkiye ve Dünya’da kullanılan
enerji kaynakları, hangi enerji kaynaklarının tercih edilmesi gerektiği, enerji kaynaklarına
ilişkin bilgi edinme araçları, enerji kaynaklarının zararları, okul müfredatında konuya ilişkin
ders bulunup bulunmaması ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Uygulama öncesinde, çalışma grubu
ile aynı seviyede 3 öğrenciye uygulama yapılarak sorular okutulmuş ve soruların anlaşılırlığı
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test edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin verdikleri
cevaplara göre temalar ve kodlar oluşturularak grafikler, frekans ve yüzde (%) tabloları
oluşturulmuştur. Araştırmanın güvenirliliğini sağlamak amacı ile veriler bir alan uzmanı
tarafından da incelenmiş. Miles ve Huberman’ın (1994) güvenirlik formülü kullanılarak
güvenirlik hesaplaması yapılmıştır. Elde edilen veriler değerlendirilmiş ortaöğretim
öğrencilerinin büyük bir kısmının çoğunlukla kullanılan enerji kaynaklarını, enerji
kaynaklarının olası zararlarına ilişkin bilgi sahibi olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Enerji kaynakları, Ortaöğretim, İçerik analizi
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BT353
YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TEZLİ YÜKSEK
LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETİCİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN
İNCELENMESİ
Bekir DİREKCİ
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi
bdirekci@akdeniz.edu.tr
Serdar AKBULUT
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi
serdarakbulut@akdeniz.edu.tr
Sedef Nefise TERZİ
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
sedefterzi07@gmail.com

ÖZET
Göçmen bir millet olan Türkler çeşitli sebeplerle, tarihte birçok kez dünyanın dört bir
yanına göç etmişlerdir. Son göçlerden biri de Türkiye’den Avrupa’ya 1961’de ‘Türk Alman
İşçi Mübadelesi Anlaşması’ ile yaşanmıştır. İnsanların geçici olarak maddi durumlarını
düzeltmek ve tekrar ülkelerine dönmek amacıyla başlattığı bu hareket daha sonra farklı bir yön
almış ve orada yerleşik bir kuşağın başlangıcını oluşturmuştur. Göç ettikleri ülkelere uyum
sağlama sorunları göç eden bu kişilerin kendilerinde ve sonraki kuşaklarda devam etmiştir.
Yurt dışında yaşayan Türk çocukları kendi ana dillerinin konuşulmadığı okullarda farklı
toplumsallaşma süreci ve değerler sistemi ile karşılaşmaktadırlar. Yurt dışında büyüyen ve
birbirinden farklı değerler sistemine sahip, iki dilli ve iki kültürlü ortamda yaşayan Türk
çocukları; iki dilli göçmen çocuklar olmalarından kaynaklanan ana dilindeki eksiklikler ve
kültürel farklılıklar nedeniyle Türkiye’deki akrabalarıyla sağlıklı bir iletişim
kuramamaktadırlar. Bu nedenle ne Türkiye’de yaşayan akranları gibi ne de yaşadıkları
ülkelerdeki yaşıtları gibi değerlendirilemezler.
Avrupa devletlerinin göçmen çocukları misafir (misafir işçi çocuğu) olarak görmesi ve
gerekli eğitsel / sosyokültürel desteğin sağlanmaması günümüze kadar uzanan bir takım
sorunları beraberinde getirmektedir. Yurt dışında yaşayan Türklere yönelik, ana dilleri olan
Türkçeyi diri tutmak amacıyla, çeşitli devlet kurumları ve özel kuruluşlarca çözüm odaklı
faaliyetler yürütülmektedir.
Bu kurumlar arasında yer alan Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
2017 yılında yurt dışında yaşayan yurttaşların ve çocuklarının ana dillerini koruması ve Türk
kültürünü muhafazası için ‘Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek
Lisans’ programının açılmasına öncülük etmiştir. Bu programın yaygınlaşması ve geliştirilmesi
için beş devlet üniversitesiyle işbirliğine gidilmiştir. Programa kabul edilen adayların mezun
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olduktan sonra geldikleri ülkelere dönmeleri ve Türkçe öğretmek için gerekli rolleri
üstlenmeleri beklenmektedir.
Bu araştırma ‘Yurt Dışı Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans’
programına katılan öğretici ve öğrencilerin yüksek lisans programına ve eğitim-öğretim
sürecine karşı görüşlerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemleri
arasında yer alan durum çalışması yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma
grubu amaçlı örnekleme yöntemi benimsenerek programda yer alan öğrenci ve öğreticilerden
oluşturulmuştur. Araştırma sürecinde veriler yarı yapılandırılmış görüşme formlarıyla
toplanmış ve içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir.
Çalışma sonucunda öğrencilerin yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimi
programına katılmalarındaki en önemli sebebin Türk kimliğini korumak ve bunun yanında yurt
dışında Türkçe öğreticiliğini bir meslekten çok kültürel mesele olarak görmeleri olduğu
belirlenmiştir. Yüksek lisans programında görev alan akademisyenler ise; yurt dışındaki Türk
çocuklarına Türkçe öğretecek adayların geniş kapsamlı genel kültür bilgisine sahip olmaları ve
iki kültürü de tanıyan bireylerden seçilmelerinin çok kültürlü ortamlarda yaşayan Türk
çocuklarını anlamaları ve onlarla iletişime geçmelerini kolaylaştıracağını belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Yurt Dışı, Türk Çocukları, Türkçe Öğretimi
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BT354
ORTAOKUL 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÜMELER İLE İLGİLİ BİLGİLERİNİN
İNCELENMESİ
Zeki AKSU
Artvin Çoruh Üniversitesi
zekiaksu25@artvin.edu.tr
Ümit KUL
Artvin Çoruh Üniversitesi
umitkul@artvin.edu.tr
ÖZET
Matematiğin ardışık ve yığılmalı bir bilim dalı olduğu göz önüne alındığında konularda
kavramsal ve işlemsel öğrenmenin tam olarak gerçekleşmemesi öğrencilerin tüm öğrenim
hayatlarını etkileyecektir. Matematikte birçok kavramın tanımlanması veya öğretilmesi
aşamasında kümelerden yararlanılmaktadır. Küme teorisi, tartışmasız olarak matematiğin ve
matematiğin öğretilmesinin temelidir Matematikte birçok kavramın tanımlanması veya
öğretilmesi aşamasında kümelerden yararlanılmaktadır. Ülkemizde 2013 yılında ortaokul
matematik dersi öğretim programından çıkarılan kümeler 2017 yılında yapılan değişiklikler ile
tekrar programdaki yerini almıştır. Matematiğin yığılmalı ve sistematik bir bilim dalı olduğu
ve kümelerin birçok konuya ön koşul teşkil ettiği göz önüne alındığında, kümeler konusuna
müfredatta gerekli önemin verilmesi gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, ortaokul
öğrencilerin kümeler konusundaki bilgilerinin hangi düzeyde olduklarını belirlemektir.
Araştırmanın çalışma grubunu bir Karadeniz bölgesindeki bir il merkezinde yer alan 5 farklı
ortaokulda 6. Sınıfta öğrenim gören 168 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin tamamı çalışma
yapıldığı zaman konu ile ilgili dersleri almış bulunmaktadır. Çalışmada nitel araştırma
yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından
geliştirilen açık uçlu ve tablo oluşturma şeklinde sorular içeren küme kavram testinden elde
edilmiştir. Ayrıca 10 öğrenci ile testte verdikleri cevaplar hakkında görüşmeler yapılmıştır.
Çalışmanın bulguları incelendiğinde öğrencilerde, kümenin matematiksel tanımı ile günlük
yaşamdaki modeli arasındaki bağlantıların doğru algılanamadığı görülmüştür. Günlük
yaşamdaki küme modeli, topluluk kavramının belirli bir özellikle ifadelendirilmesi sonucu
ortaya çıkmasına rağmen; küme kavramının belirli nesnelerin bir topluluğu veya bu nesneler
arasındaki bir ilişki olması gerekliliği yoktur. Yine öğrencilerde boş küme kavramının
anlaşılmasında sıkıntılar olduğu tespit edilmiştir. Bu sıkıntıların temelinin boş küme
kavramının matematiksel dünya ve günlük yaşamdaki karşılıklarının tam olarak birbiriyle
örtüşmemesinden kaynaklandığı söylenebilir. Sonuç olarak, bu çalışmanın verilerinden
ortaokul öğrencilerinin küme kavramının matematiksel tanımı ile günlük yaşamdaki modeli
arasındaki ilişkileri algılayabilmede sıkıntılar yaşadıklarını söylemek mümkündür. Burada
matematik derslerinde, matematikteki konuların ve dolayısıyla küme kavramının matematiksel
ve günlük yaşamdaki karşılıkları ve bu karşılıklar arasındaki farklılıklar daha etkin ve detaylı
bir şekilde incelenmesinin bütün matematik öğretmenlerinin görevi olduğu unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kümeler, Kavramsal bilgi, Öğrenci
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BT355
PROBLEM KURMA YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL
ÖĞRENME ÇIKTILARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI
Ümit KUL
Artvin Çoruh Üniversitesi
umitkul@artvin.edu.tr
Sedef ÇELİK
Artvin Çoruh Üniversitesi
sedefcelik@artvin.edu.tr

ÖZET
Matematik öğretimi sürecinde problem kurma etkinliklerinin etkili bir öğretim stratejisi
olduğu alanyazın çalışmalarında sıklıkla belirtilmektedir. Bu çalışma, problem kurma temelli
öğretimin öğrencilerin matematiksel öğrenme çıktılarına etkisine ilişkin mevcut deneysel
çalışmaların sistematik bir şekilde incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda,
araştırmacılar tarafından matematik eğitimi alanında problem kurma konusunda yayınlanan
çalışmaları çeşitli değişkenlere göre analizi yapılmıştır. Elde edilen çalışmalardan
araştırmacılar tarafından belirlenen ölçütleri karşılayan 18 bağımsız çalışmaya ait 28 etki
büyüklüğü meta-analize dahil edilmiştir. Meta-analiz sonucunda; rassal etkiler modeline göre
problem kurma yaklaşımın öğrencilerin matematik başarısı, problem çözme becerileri, problem
kurma düzeyleri ve matematiğe yönelik tutum ve inanışları üzerinde etkili olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen bilgiler ilgili alan yazın ışığında tartışılmış ve gelecek
çalışmalara önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Matematik Eğitimi; Problem Kurma; Öğrenme Çıktıları; MetaAnaliz
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BT356
OKUL ÖNCESİNDE STEM UYGULAMALARININ OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ
ÇOCUKLAR ÜZERİNDE ETKİSİ*
Dr. Mehmet Başaran
Gaziantep Üniversitesi
mehmet.basaran@bilkent.edu.tr
Doç. Dr. Erdal Bay
Gaziantep Üniversitesi
erdalbay@hotmail.com

ÖZET
STEM; fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının bütünleştirildiği, proje
tabanlı, bir probleme çözüm arayan, bilimin gerçek hayatla ilişkilendirildiği, 21. yy becerilerini
geliştirmeye yönelik, ürün ve tasarım temelli, ancak sürece ve beceri gelişimine de odaklanan
bütünsel bir öğrenme-öğretme yaklaşımıdır. STEM eğitimini okul öncesi dönem olan erken
çocukluk eğitimine entegre etmeyi amaçlayan bu çalışmada yurt içi alan yazında STEM
Eğitimi’ne yönelik yürütülen öğretmen eğitimlerinden farklı olarak bağlamsal koşulların göz
önünde bulundurulduğu özgün, sistematik ve uygulanabilir okul öncesi STEM Modeli test
edilmiş ve bu modelin okul öncesindeki çocuklar üzerindeki etkileri ortaya konulmuştur.
Bu çalışmanın genel amacı, okul öncesinde STEM eğitim modelinin uygulanabilirliğini
ve etkililiğini araştırmaktır. Buna ek olarak öğretmenlerin STEM eğitim modeline uygun olarak
geliştirilen etkinlikleri gerçek sınıf ortamlarında uygulamaları ve bu etkinliklerin okul öncesi
dönemdeki çocuklar üzerindeki etkisi de incelenmiştir.
Bu kapsamda aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır:
Okul öncesinde STEM uygulamalarının okul öncesi dönemdeki çocuklar üzerinde
etkisi nedir?
1.1. STEM uygulamalarının okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal ürün ortaya
koyma becerisi üzerinde etkisi nedir?
1.2. STEM uygulamalarının sosyal ürün takım becerisi üzerinde etkisi nedir?
1.3. STEM uygulamalarının sosyal ürün sunum becerisi üzerinde etkisi nedir?
1.4. STEM uygulamalarının bilişsel süreç mühendislik becerisi üzerinde etkisi nedir?
Bu çalışma eylem araştırmasına göre desenlenen doktora tez çalışmasının bir
bölümünü içermektedir.
Birinci eylem planı doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde araştırmanın
katılımcıları tarafından sınıf içi uygulamalarda kullanılmak üzere STEM etkinlikleri
geliştirmesi, uygulanması ve değerlendirmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda STEM Eğitici
Eğitim Programı neticesinde araştırmada uygulayıcı pozisyonunda olan okul öncesi
öğretmenleri sınıf içi STEM etkinlikleri geliştirme süreçlerine katılımcılar aktif olarak
katılmışlardır. Bu süreçte geliştirilen toplam beş farklı etkinlik katılımcı üç okul öncesi
öğretmeni ile araştırmacının ortak çabasının ürünüdür. STEM etkinliklerinin sınıf içi
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uygulamaları esnasında da bu ortak çalışma devam etmiş ve uygulayıcı konumunda olan okul
öncesi öğretmeni diğer iki katılımcı ve araştırmacı tarafından gözlemlenmiştir. Araştırmacı
gözlem esnasındaki izlenimlerini kaydetmek üzere yarı yapılandırılmış bir gözlem formu
kullanmıştır. Buna ek olarak STEM yaklaşımının okul öncesi dönemdeki çocukların bilişsel
süreç mühendislik, sosyal ürün ortaya koyma, sunum ve takım çalışması becerileri üzerindeki
etkilerini ortaya çıkarmak üzere her bir sınıf içi STEM yaklaşımı etkinlikleri uygulaması
sonrasında BAUSTEM tarafından geliştirilen rubrikler her bir çocuk için ayrı ayrı olmak üzere
tüm uygulayıcılar (üç okul öncesi öğretmeni) tarafından doldurulmuştur. Katılımcılar tüm süreç
boyunca edindikleri tecrübeleri günlüklere yansıtmaya teşvik edilmiş ve en sonda genel bir
değerlendirmede bulunulmuştur.
STEM etkinlikleri uygulamaları neticesinde öğrencilerin sosyal ürün ortaya koyma,
sosyal ürün takım çalışması, sosyal ürün sunum ve bilişsel süreç mühendislik becerilerinde
anlamlı düzeyde artışlar kaydedilmiştir. Dolayısıyla her bir STEM etkinliği uygulaması
öğrencilerin becerilerini artırdığı gibi daha sonra yapılan ölçümlerde de bu etki devam
etmektedir. Bununla birlikte okul öncesi STEM etkinlikleri bilişsel süreç mühendislik ve sosyal
ürün sunum alanlarında yüksek düzeyde, sosyal ürün genel alanında orta düzeyde ve sosyal
ürün takım çalışması alanında düşük düzeyde etkili sonuçlar üretmiştir.
Anahtar Kelimeler: STEM, okul öncesi, okul öncesinde STEM, STEM eğitim modeli
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BT357
BRIDGING THE GAP BETWEEN THEORY AND PRACTICE: NEW WAYS OF
MOTIVATING STUDENTS TO LEARN ESP: CASE STUDY OF DIFFERENT
DEPARTMENTS AT CHLEF UNIVERSITY
Mrs.Samiya Zidane
Hassiba Benbouali University of Chlef .Algeria.
samiazidane60@yahoo.com
Abstract
The aim of this study was to explore the current situation of teaching English
courses at different departments of Chlef University and more precisely to determine the
challenges encountered in this process. To reach these purposes, a developped questionnaire
was conducted and administered to a sample of (80) students and a structured interview
addressed to (4) English subject teachers who were randomly selected from different
departments at Chlef university.
The results revealed that both participants agreeed that ESP courses should differ from
general English in their objectives, materials and approaches.Thus, it seems that syllabus
content revision and dramatic changes are demanded as the realities of ESP courses are so far
from the students’ requirements. Moreover, recommendations and suggestions are provided to
offer more effective ESP courses to address the students’ specific needs of the target workplace
and enhancing their motivation.
Key Words: English for specific purposes, Students’ motivation, Needs analysis

TURKCESS 2019

341

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

BT361
THE ROLE OF RESPONSIBLE LEADERSHIP IN PROMOTING 21ST CENTURY
SKILLS IN JORDANIAN UNIVERSITIES
Manal Subhi Hassan
Al-Zaytoonah University of Jordan
Manal.h@zuj.edu.jo
Introduction - The twenty-first century is characterized by its rapid technological
advancement, globalization and internationalization, and the recent years have brought
enormous changes in all aspects of life. Universities all over the world have been confronted
by dramatic changes in their external and internal environments such as decreasing financial
support, rapid technological advances, changing demographics and outdated academic
programs, all of this is happening in a competitive environment that drives universities to make
strategic changes to adapt to a rapidly changing environment, and to shift from a traditional
vision to a renewed and up-to-date vision in line with their desired role in society (Hassanien,
2017).
In light of these challenges Jordanian universities move toward an effective leadership
style to make all these challenges possible. Responsible leadership style are needed in
universities, and professional and dynamic responsible leaders are required to implement the
twenty-first century skills that include innovation, vision, critical thinking and problem solving,
creativity and well communication skills (Bintz, 2017). In the same context responsible leaders
in universities need to have life and career skills such as ICT skills, flexibility, productivity,
accountability, teamwork, ethics and responsibility (Hodge and Lear, 2011).
Responsible leadership is a values-based and thorough ethical principles-driven
relationship which needs responsible leaders acting as role models through having vision,
making decisions, developing strategies, managing and motivating staff skills, having ethical
intelligence, acting through emotional and ethical qualities (Caligiuri and Thoroughgood,
2015). Responsible leadership is also a relational and ethical phenomenon, which occurs in
social processes of interaction with those who affect or are affected by leadership and have a
stake in the purpose and vision of the leadership relationship (Antunes and Franco, 2016).
Purpose - The purpose of this study is to explore whether responsible leadership
attributes possessed by deans of faculties of education, as responsible leaders, are significantly
related to the twenty-first century skills implementation at faculties of education in Jordanian
universities.
Design/methodology/approach - The study adopted the descriptive analytical approach,
the sample of the study consisted of 52 of heads of academic departments, two questionnaires
were designed, means, standard deviation, correlation coefficient, and regression coefficient
were utilized to analyze gained data.
Findings - Pearson correlation analysis indicated that responsible leadership was
significantly related to the twenty-first century skills implementation at faculties of education
in Jordanian universities. Findings also suggests that the higher responsible leadership attributes
are possessed by deans, the higher to the twenty-first century skills are implemented.
Practical/implication – Universities may introduce specific training and development
programs to help academic leaders to appreciate the significance of responsible leadership
practices, and to examine ways in which to promote these practices.
Keywords: Responsible leadership, twenty-first century skills, Al Zaytoonah University
of Jordan.
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BT362
IMPACT OF A PROGRAM TRAİNİNG BASED ON MENTAL İMAGERY İN
DEVELOPMENT OF THE POWER OF SPEED AMONG YOUNG FOOTBALLERS
(U17)
Benyoucef HAFSAOUI
Nassi BOUDJELTHIA ,
Soufiane MAHI
Institute of Physical and Sports Education, University of Chlef, Algeria
b.hafsaoui@univ-chlef.dz
Abstract
The purpose of this research is to detect the impact of applying a training program based
on mental imagery (as that psycho-cognitive technique for mental training associated with
physical preparation), in development the level of force -speed. To achieve the objectives of
this study, researchers have worked to use data collection tools (scale mental imagery, speed
test, mental imagery training program, and statistical methods on two equal groups, selection
of the sample in the manner provided for (20) players of the same age (16.26 ± 0.15) years,
control group and experimental group (10 players in each group), he concluded The study of
following results:
- There were statistically significant differences between average scores pre-test and
post-test measurements at the level of mental imagery of the experimental group and in favor
of the post-test.
- There was no statistically significant difference between mean scores of pre-test and
post-test
at
the
level
of
mental
imagery
in
the
control
group.
- There were statistically significant differences between pre-test and post-test scores in the
speed test of the experimental group and the control group, and in favor of the post-test.
- There were statistically significant differences between the mean scores of the
experimental group and the control group (post-test) on the force-velocity test in favor of the
experimental group.
Keywords: Mental imagery, mental training program, the power of speed, football.
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BT363
ANALYSIS OF PHYSICAL ACTIVITY AND SPORT IN ADOLESCENTS : ROLE OF
PSYCHOLOGICAL , SOCIAL AND ENVIRONMENTAL DETERMINANTS
Nassir Boudjelthia1,
Chenati Ahmed
Benyoucef Hafsaoui 1 ,
1 Institute of Physical Education and Sport, University of Chlef, Algeria
b.hafsaoui@univ-chlef.dz
ABSTRACT
INTRODUCTION
Over the past 30 years, interest in health, physical activity, well-being, quality of life
and the psychological processes related to it has increased. Studies by Hausenblas et al. (2001
and 2004), showed that the way everyone is perceived or believes oneself to be perceived by
others will play an important role in engaging in physical activity.
Also noteworthy are studies by Pikora and his team to establish a reliable audit
instrument to assess the impact of environmental determinants and living environment on
physical activities such as walking, or cycling (Pikora et al. 2003). In this study we will try to
find out whether there are significant differences in the determinants (psychological, social and
environmental) of physical activity and sport due to the variables (sex, nature of sport practiced
and place of residence).
METHODS
The study was conducted on a sample of (184) students (58 girls and 126 boys) high
school playing volleyball (48), basketball (75), and handball (61) in school sports.In this
research, the questionnaire was used (Toben, et al, 2007 ", Fabio, et al, 2007), consisting of
three dimensions that measure social determinants, psychological determinants, and
environmental determinants.
The answer mode being a Likert type laddern, at five levels (Strongly agree (5),
somewhat agree (4), somewhat agree (3), very few (2), strongly disagree (1).
RESULTS&DISCUSSION
According to the results of this study :
1. The overall level of determinants of physical activity in practicing students team
sports (Handball, Basketball, Volleyball) had a very large percentage of response on the total
score (78.7%), in regards to the ranking of determinants, come social determinants (88%) in
first position,followed by psychological determinants (81%), and finally environmental
determinants (67.2%).These results justify a degree that is too high response at the level social
determinants (88%). which correspond with the results of studies of (Kahen, et al, 2008) and
(Toben, et al, 2007) and (Fabio, et al, 2007) and (Tristan, et al, 2004) and (Carron, and al,
1996),who showed a positive correlation between parental support and encouragement and
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friends to practice physical activity and sports. At the level of psychological determinants, the
results of this study also showed too high a response (81%), these results correspond with the
studies of (Shen, et al, 2008) and (Tsu Yin, 2000).
2. No significant statistical difference in the determinants of physical activity among
students practicing team sports at the level of social determinants and the overall degree of
determinants because of the variable "sex",while the differences were statistically significant in
the psychological and environmental determinants according to the variable "sex", and the
differences were in favor of boys in the psychological determinants,these results correspond to
studies by (Savage, 2001) and (Keating, et al, 2005) that show that both sexes tend to participate
or engage in sports activities to show the life aspect of life.
3. No statistically significant difference in the determinants of physical activity among
students practicing team sports because of the variable "Nature of sport pacticed".
4. No statistically significant difference in the determinants of physical activity in
students practicing team sports because of the variable "Place of residence".
Keywords : Psychological determinants , social determinants , environmental
determinants , sports practice , adolescence
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BT371
SOCIO-HISTORICAL ANALYSIS OF SPORTS PRACTICE AND TRADITIONAL
GAMES IN ALGERIA
Saib Azzouhoum Younes
Innovation and motrice performance laboratory
Institute of Physical and Sports Education, University of Chlef, Algeria
saib.azzouhoum.younes@gmail.com
Hafsaoui Benyoucef
Institute of Physical and Sports Education, University of Chlef, Algeria
b.hafsaoui@univ-chlef.dz
Mohamed Benghalia
Institute of Physical and Sports Education, University of Chlef, Algeria
m.benghalia@univ-chlef.dz

ABSTRACT
The knowledge traditional games of Algeria is certainly an important contribution
to
history body practices fun and festive and that the playful heritage of each society is a
cultural singularity reflecting mentalities, lifestyles and thoughts of a society or a human group
and their identities at a given time. These traditional games may possibly behave like systems
whose evolutions are restricted because of that of their strong identity marks. In his thesis
"Social psychology and game theory: study of certain sports games" Pierre Parlebas has studied
at length the points of view of historians and anthropologists on the question of the correlation
between playful, motor activities and the social context.
In Algeria, physical and sports culture is based on the general idea that any system of
physical and sports culture is implied by the socio-historical conditions that determine its
development
(Hamdi, 1994), ie to say by objective extrinsic conditions (socio-economic conditions
of the country) and subjective intrinsic ones (the physical practice itself, the motivations of the
practitioners).. These traditional games can possibly behave like systems whose evolutions are
restricted because of their strong identity marks. In this perspective, can we identify the main
characteristics of the playful culture of a population, and what do they reveal from their context
of belonging? , How are they different? , Can we provide reasonable answers?
Keywords: Traditional games, Physical practice, Socio-historical analysis.
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BT372
QUALITY ASSURANCE IN MONGOLIAN TECHNICAL EDUCATION
D.Narantsatsral
(PhD) of Humanity, associate professor
Department of Humanity,
School of Business administration and Humanity, Mongolian University of Science and
Techonology
Ulaanbaatar city, Mongolia
E-mail: narantsatsral5@gmail.com
Abstract — This paper study the knowledge economy and the information society are
the basis for future development. Relevant, high-quality national higher education systems are
an asset that countries can use to increase their chances of moving forward economically,
socially, and developmentally. But the path a head is neither clear nor straight forward.
Governments can steer Mongolian in the right direction through thoughtful strategies and
aligned policies, but they cannot plan their arrival point in advance. The pace of technological,
political, and social change creates a context of everchanging rules and terrain. No one has
much relevant experience to serve as a guide in this environment, so it is necessary to learn
while doing. In this research, higher education is widely recognized as a key national asset that
improves competitiveness.
Keywords—higher-education; HE-policy; reconized ;compettiveness; economic of
university;
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BT373
PARTICIPATION OF MELODICAL FOLKLORE FOR MONGOLIAN
CHILDREN'S EDUCATION
L.Kherlen. Ph.D. / National University of Mongolia/
In the oral folklore article of the main thing is to study blessings, praise, epithets and
folk songs. Except for lullabies, there is no classification of children in oral literature. Except
for lullabies, there is no classification of children in oral literature.
There are many forms of melodical poetry in oral literature. Examples include: Daaluu,
Duldui (religion), Dairaltsaa, Khua, Dembee, Sampin melody, Zar melody (Trade of the Bogd
Khan`s order reading), Trade, Melodical tale, Calling the letter, Take a Taskha, Khul, White
Bottle, Tungaakh melody.
In non-melodical child`s oral folklore is included a riddle, proverb, three words of earth,
joroo word, fast phrases, and other folk toys, verbal games, and poetry type.
In the melodical oral folklore game can be included lullabies, dairaltsaan, to sell of
riddles word, 64 khul, 32 white jars /giingoo, uukhai, and marzai./
The most important feature of a child's oral literature is the enjoyment of children's
entertainment interests as in games and their significance in their cognitive development.
Child`s oral literature included of Lullaby, khel zugshruulekh words, fun words, tales and
riddles, which are within the mouth of children's literature, do not just entertain the children,
but they are deeply rooted in their lives.
According to the Oriental method, my father is a fire and mother is a water, so when
the child is too close to his father, it will burn with the child. Therefore, the child must hold the
average of both, and if both of them are too high, they will be too short to remember, to speak,
to work, and to be stupid. Call the vowel for the child not touched, and raise the tone and speak
it. In order to educate the child, it is necessary to train the child in the form of words; bad baaran,
badam khooron, oo tooron, otgoch meeren, onch buuvei etc. The ability to acquire and
distribute abilities to count the "thirty-two white bottles" and "sixty-four khul" in one breath is
the basis for learning tactics and tactics. After learning the sounds and words correctly, the word
"joroo word" and "fun words" activate the speech language. At the end of the day you
understand the shape and shape of the language, the puzzle of guessing and competitions will
help you to gauge your child's knowledge and comprehension. So the children are able to talk
and talk freely, so the "dairaltsaan" of the speeches speaks. Although the "dairaltsaan" is a threat
to one another, it does not disgorge the older people, and they argue about what kind of subjects
they will bet on and debate. Thus, Mongolians have created an entire system of childbearing,
speech, wisdom and creation.
Key words: The distinctive features of Mongolian folk culture are important role in the education of
children and identify the root cultural heritage.
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BT375
DOGSOM DANSRANBILEG MINISTER
Badamlyankhua Batmonkh
Director of the foundation of Dogsom and Turtogtokh
Ulaanbaatar city, Mongolia
E-mail: narantsatsral5@gmail.com
Abstract — Mongolian history of left shoulder eliminated natural greatness, but built
and admirable respect to this man, we are very happy to be associated with the fetus. Is mounted
with an altered the history is starting to think this hard to bring the book as possible. Ago, a
communication is has undated now more in due time. He was born in Dalai van khoshuu, Setsen
khan aimag (Bayan-Ovoo sum, Khentii). He died on July 27, 1941.
Illegal groups in Mongolia, established in 1918, grandfather, father born Turtogtokh
next Dansranbileg family, officials, party of the revolutionary activity was. Went to help
support of this section my Grandpa Turtogtokh during secret. Bogd mouth of a grandfather
Turtogtokh with young brother Gunchin taij got at summer camp, may occur. Dogsom headed
people gather Gunchin taij`s home, and the revolution inside the group while being operated
Turtogtokh grandparents, children played outside, horses and on foot to see who was. They are
a matter between the desk trophy, and present the paper.
Keywords — Mongolian revolution, remittance, big family history, political policy,
government works
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BT378
STEM EĞİTİMİNİN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM
ÇÖZME SÜRECİNE YÖNELİK ALGILARINA ETKİSİ
Ayşe Çiftçi
Muş Alparslan Üniversitesi
a.ciftci@alparslan.edu.tr
Mustafa Sami Topçu
Yıldız Teknik Üniversitesi
mstopcu@yildiz.edu.tr
Aslı Koçulu
Yıldız Teknik Üniversitesi
akoculu@yildiz.edu.tr
ÖZET
STEM eğitimi; fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin
bütünleştirilmesine dayalı bir yaklaşım olup, 21. yüzyıl becerilerinin (Eleştirel düşünme,
iletişim, işbirliği, problem çözme, girişimcilik, esneklik, uyum, yenilikçilik, üretkenlik)
gelişimine katkı sağlar. Yaşam boyu gerekli olan problem çözme becerisi, bir 21. yüzyıl
becerisi olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca yaşadığımız yüzyıl, bireylerin yeni durumlara
adaptasyonunu ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesini gerektirmektedir. STEM
eğitimine dayalı öğrenme ortamlarında, disiplinler arası bir yaklaşımla gerçek dünya
problemlerinin çözümüne odaklanılır. Bu nedenle, öğretmen adaylarının STEM eğitimini
öğrenmesini ve bu yaklaşımın öğretmen eğitimi programlarında uygulanmasını sağlamak hızla
önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda mevcut araştırmada, fen bilimleri öğretmen adaylarına
STEM eğitimine yönelik etkinlikler uygulanmış ve STEM eğitiminin fen bilimleri öğretmen
adaylarının problem çözme sürecine yönelik algılarına etkisi incelenmiştir. Araştırma, 20172018 eğitim öğretim yılında bahar döneminde “Mekanik ve Statik” konuları kapsamında, 6
haftada gerçekleştirilmiştir. Etkinliklerin uygulanmasında mühendislik tasarım sürecinden
yararlanılmıştır. Araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden tek gruplu ön test-son test modeli
kullanılmıştır. Araştırma, Türkiye’de yer alan bir devlet üniversitesinde Fen Bilgisi
Öğretmenliği bölümünde 2. ve 4. sınıfta öğrenim gören ve “STEM Eğitimi” dersini gönüllü
olarak seçen 26 öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın veri toplama aracı,
“Problem Çözme Envanteri” ve kişisel bilgi formudur. Veri analizi sürecinde, ilişkili
örneklemler için t-testi kullanılmıştır. Yapılan analizlerde, fen bilimleri öğretmen adaylarının
ölçeğin geneline ve “Problem Çözme Yeteneğine Güven”, “Yaklaşım-Kaçınma” ve “Kişisel
Kontrol” alt boyutlarına ilişkin ön test ve son test puanları karşılaştırıldığında, son test lehine
anlamlı bir farkın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuçlar, STEM eğitiminin fen
bilimleri öğretmen adaylarının problem çözme sürecine yönelik algılarını olumlu yönde
etkilediğini göstermektedir. Önemli bir 21. yüzyıl becerisi olarak ön plana çıkan problem
çözme becerilerini geliştirmek adına STEM eğitimi yaklaşımının eğitim ortamlarında
kullanılmasını eğitim alanındaki çalışan araştırmacılara ve öğretmenlere önermekteyiz.
Anahtar Kelimeler: STEM Eğitimi, Problem Çözme Becerisi, Fen Bilgisi Öğretmen
Adayları
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BT379
2006-2018 SOSYAL BİLGİLER LİSANS PROGRAMINDA TARİH
Doç. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye
sonmez.omerfaruk@gmail.com
Özet
Sosyal bilgiler programı açısından tarih bilimi önemlidir. Sosyal bilgilerin doğasını
oluşturan ve sosyal bilgilerin muhtevasını kapsayan önemli bilim dallarından en önde geleni
tarihdir. 2006-2018 sosyal bilgiler öğretim programı genel amaçları incelendiğinde Türk
kültürünü ve tarihini oluşturan temel öğe ve süreçleri kavrayarak millî bilincin oluşmasını
sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kabul etmeleri, tarihi içeren
ifadeler yer almıştır. Bu çalışmada, 2006-2018 sosyal bilgiler programında tarihin
görünürlülüğünü ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman
incelemesi tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda tarihin programdaki görünürlülüğü ortaya
çıkacaktır.
Kelimeler: Tarih, tarih eğitimi, program
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BT381
ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARA
İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Yakup Doğan
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
yakupdogan@kilis.edu.tr
Ali Derya Atik
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
alideryaatik@kilis.edu.tr
ÖZET
Günümüzde özellikle genetik alanında yaşanan ilerlemeler, dünya gündemini genetikle
ilgili yeni sosyobilimsel konularla tanıştırmıştır. Bu sosyobilimsel konuların başında; kök hücre
çalışmaları, klonlama, genetiği değiştirilmiş organizmalar vb. yer almaktadır. Genetiği
değiştirilmiş organizmalar (GDO), bir organizmanın sahip olduğu gen diziliminin
değiştirilmesi ya da gen aktarımı ile kendi doğasında bulunmayan bir özelliğin
kazandırılmasıyla oluşan ürünler (bitki, hayvan, mikroorganizma) olarak ifade edilebilir.
Genetiği değiştirilmiş ürünlerin dünya gıda pazarında yayılmasıyla birlikte GDO kavramı da
dünya kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılan sosyobilimsel konulardan birisi haline gelmiştir.
Sosyobilimsel konular; genellikle tek bir çözümü bulunmayan, açık uçlu ve çözümünde farklı
bakış açılarının rol oynadığı konular olarak tanımlanmaktadır. Bu tür konular ahlaki, etik ve
yasal pek çok tartışmayı da beraberinde getirmektedir. GDO konusunda bazı kesimler, bu
şekilde üretilen ürünler ile dünyada yaşanan açlık sorununa çözüm bulunabileceğini, az alanda
daha çok ürün üretilebileceğini, kuraklığa ve zararlılara dayanıklı bitkiler üretildiğini vb. iddia
ederek destek olmaktadır. Bazı kesimler ise teknolojinin canlıların doğal yapısını bozduğunu,
doğadaki biyoçeşitliliği azalttığını, tohum üretiminin tekelleştiğini vb. ileri sürerek bu ürünlere
karşı çıkmaktadırlar. Genetiği değiştirilmiş ürünlerin faydalarının yanında olası zararlı
sonuçlarının bilim insanları arasında da kesin olarak bir netliğe kavuşturulamamış olması bu
konudaki tartışmaların devam etmesine sebep olmaktadır. Bireylerin GDO hakkında yeterli
bilgiye ve farkındalığa sahip olmadıkları, bilinç düzeylerinin düşük olduğu, tutumlarının
belirsiz olduğu değişik araştırmalarda ifade edilmiştir. Yoğun bir tartışma konusu olan GDO
ile ilgili olarak öğretmen adaylarının sahip oldukları farkındalıkların, algıların, bilgilerin,
tutumların, görüşlerin vb. araştırılması önem taşımaktadır. Bu bağlamdan hareketle bu
çalışmada, öğretmen adaylarının genetiği değiştirilmiş organizmalar konusundaki
farkındalıkları ve görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Bu çalışmada, öğretmen adaylarının genetiği değiştirilmiş organizmalar olgusuna
yönelik olarak sahip oldukları görüşlerini derinlemesine betimlemek amaçlandığı için
araştırmanın amacına uygun olarak nitel araştırma yönetmelerinden olgu bilim (fenomenolji)
çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu
bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesindeki öğretmenlik programlarında
(Fen Bilgisi, Okul Öncesi, Sosyal Bilgiler, Sınıf ve Türkçe Öğretmenliği) okuyan öğretmen
adayları oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde zaman, mekân ve ulaşılabilirlik
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gibi sınırlılıklardan dolayı elverişli örnekleme metodundan yararlanılmıştır. Veri toplama aracı
olarak beş açık uçlu sorudan oluşan bir soru formu kullanılmıştır. Verilerin analizi esnasında
NVivo nitel analiz programından yararlanılmıştır.
Çalışmada elde edilen bulgular incelendiğinde, öğretmen adaylarının büyük
çoğunluğunun genetiği değiştirilmiş ürünleri, bilimsel tanımından uzak ve yanlış olarak “doğası
bozulmuş ürün” olarak tanımladığı belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının çoğunluğunun
dünyada üretimi en fazla yapılan genetiği değiştirilmiş ürünlere örnek olarak neredeyse tüm
sebzeleri belirttikleri görülmüştür. Bu veriye göre öğretmen adaylarının bu konuda yeterli
bilgiye sahip olmadıkları söylenebilir. Genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanım
alanlarına ilişkin olarak öğretmen adayları daha çok “tarım, ilaç, gıda” gibi alanları örnek olarak
verirken küçümsenemeyecek düzeyde de “hayvancılık, yemek sanayi, mutfak, restoran” gibi
yanlış örneklerin de verildiği belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının çoğunluğu genetiği
değiştirilmiş organizmaların faydalarına ilişkin olarak daha çok “raf ömrünü uzatma, daha çok
ürün, açlık sorununu çözme” gibi doğru örnekler verdikleri ancak bir kısmının da “faydası yok,
genetik çeşitlilik oluşturur, hastalıklara çözüm” gibi yanlış örnekler verdikleri görülmüştür.
Genetiği değiştirilmiş organizmaların zararlarına örnek olarak ise öğretmen adaylarının daha
çok “sağlığa zarar verme, kansere yol açma doğaya zarar verme” gibi daha çok bilimsel veriden
uzak örnekler verdikleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), öğretmen adayları,
fenomenoloji
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BT382
TRAVMA, DİSSOSİSYASYON VE SUÇ
Erdinç Öztürk1
1

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
erdincerdinc@hotmail.com
Görkem Derin2

2

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
görkem.derin@gmail.com

Her birey, çocukluk döneminde stresli olaylarla karşılaşmaktadır. Normal koşullar
altında bu stres verici olaylar travmatik bir sürece dönüşmemektedir. Ancak gerek yaşanan
stresli olayların şiddeti gerekse olayın meydana geldiği aile ve çevresel koşulların
uygunsuzluğu bu yaşantıları travmatik bir sürece dönüştürebilmektedir. Bu eksende travmatik
süreç, kişinin çaresizliği ve güçsüzlüğü ile karşı karşıya kalması durumu olarak açıklanabilir.
Travmatik olaylar bireyin asosiyasyon, anlamlaştırma ve denetlemeyi kapsayan optimal baş
etme süreçlerini yıkıma uğratarak kişinin şiddetli bir düzeyde çaresizlik ve dehşet yaşamasına
neden olur. Birey bu travmatik olaylara sadece dissosiyatif savunma sistemleri ile
katlanabilmektedir. Janet’e göre çok sayıda psikolojik fenomeni birleştiren yüksek bir
bütünleştirme ve bağ kurma kapasitesinin varlığı kişinin ruhsal bakımdan sağlıklı olmasının
yani entegrasyonun temel koşuludur. Dissosiyasyon ise genel olarak assosiyasyonun
(entegrasyon, bütünleştirme, bağ kurma) zayıflaması ve bozulmasıdır. Dissosiyasyon
başlangıçta travmaya karşı bir adaptif savunma mekanizması olarak işlev görürken travmatik
yaşantıların tekrarlayıcı ve çok sayıda olması nedeniyle, maladaptif ya da patolojik bir sürece
dönüşebilmektedir. Dissosiyasyon ve suç ilişkisini araştıran literatürde, özellikle cezaevindeki
şiddet suçlarından hüküm giymiş saldırganların patolojik seviye dissosiyasyonu olduğunu
ortaya koyan son derece önemli çalışmalar bulunmaktadır.2-4 Moskowitz, dissosiyasyon ve suç
ilişkisine yönelik yaptığı çalışmasında cezaevlerindeki mahkumların %25’inin Dissosiyatif
Yaşantılar Ölçeği (DES) toplam puanlarının, ölçeğin kesme puanı olarak nitelendirilen 30’dan
fazla olduğu, %9.5’inin ise şiddetli bir dissosiyatif patolojiyi işaret eden 50 üstü toplam puanları
olduğunu bulmuştur. Klinik çalışmalar, hem artan dissosiyasyon ile proaktif saldırganlık
arasında güçlü bir ilişki olduğunu, hem de işlevselliği önemli ölçüde bozulmuş şiddetli
dissosiyatif bozukluk varlığının, saldırganlığın güçlü bir prediktörü olduğunu ortaya
çıkarmıştır.4,5
Anahtar Kelimeler: Travma; dissosiyasyon; suç
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BT383
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GERİ DÖNÜŞÜME İLİŞKİN
TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Yakup Doğan
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
yakupdogan@kilis.edu.tr
Ali Derya Atik
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
alideryaatik@kilis.edu.tr
ÖZET
İnsanoğlu var olduğundan beri doğa ile etkileşim içindedir. İnsan ve doğa arasındaki
denge özellikle sanayi devrimiyle beraber insanoğlunun doğayı değiştirmeye başlamasıyla
bozulmuştur. Bozulan bu doğal denge günümüzde büyük çevresel sorunlar halinde kendini
göstermektedir. Günümüzde değişik başlıklar altında tasnif edilen çok sayıda kirlilik tipi
bulunmaktadır. Bunlardan en göze çarpanı da katı atık kirliliği olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çevresel sorunların kökeninde; doğanın insan tarafından kontrol altına alınmak istenmesi ve
doğal kaynakların hiç tükenmeyecek gibi algılanıp kullanılması yatmaktadır. Çevredeki
olumsuz değişmenin başlıca nedeni insan davranışları olarak görülmeli ve çözümü de burada
aranmalıdır. Dolayısıyla insanoğlunu çevre konusunda yanlışa iten tutumların, davranışların
çevreye yönelik olarak olumlu bir şekilde değişmesi gerekmektedir. Çünkü dünyanın mevcut
doğal kaynak durumu eldeki kaynakların etkin ve bilinçli bir şekilde kullanılmasını zorunlu
kılmaktadır. Bunun için de tükettiğimiz kadarını üretmekle birlikte insanoğlunun tüketimi
sonuca oluşan atık ürünlerin de geri dönüştürülerek tekrar kullanılması ve bu sayede doğaya
olan yükümüzün azaltılması gerekmektedir. Bununla birlikte çevre sorunlarını azaltma veya
ortadan kaldırma ve bu sorunlarla mücadele etmede en etkili ve kalıcı çözüm çevre bilincine
sahip bireyler yetiştirmekle mümkün olabilir. Çevre bilincine sahip bireyler; çevreyi oluşturan
bileşenlere ilişkin temel kavramları bilen, çevreye yönelik olumlu tutum geliştiren, çevre
sorunlarına duyarlı ve bu sorunlara çözüm üretebilen bireyler olarak tanımlanabilir. Ekolojik
dengeyi korumak için bireylere çevreyle ilgili çok önemli sorumlulukların kazandırılması
gerekmektedir. Bu sorumluluk kazandırma çalışmalarına bütün eğitim kademelerinde devam
edilmeli ve bireylerin çevre sorunlarını fark etmeleri ve bu sorunlara duyarlı çözümler
üretmeleri teşvik edilmelidir. Bu bağlamdan hareketle gelecek nesilleri yetiştirecek olan
öğretmen adaylarının da bahsedilen bu özelliklere sahip olmaları beklenir.
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının günümüzün en önemli
konularından birisi olan atıklar ve geri dönüşüm kavramına yönelik tutumlarını farklı
değişkenler açısından incelemektir. Çalışmada, öğretmen adaylarının katı atıklar ve geri
dönüşüm kavramına yönelik var olan tutumlarını betimlemek amaçlandığından tarama yöntemi
tercih edilmiştir. Çalışma grubunun belirlenmesinde zaman, mekân ve ulaşılabilirlik gibi
sınırlılıklardan dolayı elverişli örnekleme metodundan yararlanılmış ve bir devlet
üniversitesinin Okul Öncesi öğretmenliği programında okuyan 125 öğretmen adayı çalışma
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grubu olarak belirlenmiştir. Çalışmada veri toplamak için “Katı Atık ve Geri Dönüşüm Tutum
Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel, parametrik ve nonparametrik
istatistikler kullanılmıştır.
Çalışmada elde edilen sonuçlara göre araştırmaya katılan öğretmen adaylarının
%93.6’sı çevre eğitiminin gerekli olduğunu ve katılımcıların tamamı geri dönüşümün gerekli
olduğunu belirtmiştir. Öğretmen adaylarının Katı Atık ve Geri Dönüşüm Tutum Ölçeğinden
aldıkları puanların ortalaması =3.52 olarak bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach’s Alpha
güvenirlik katsayısı .87 olarak hesaplanmıştır. Ölçekten elde edilen tutum puanları normal
dağılan değişkenler için t testi ve ANOVA, normal dağılmayan gruplar için ise Mann-Whitney
U ve Kruskal-Wallis testleri yapılmıştır. Cinsiyet değişkenine göre kadınlar lehine, üniversite
öncesinde çevreyle ilgili ders alma değişkenine göre ders alanlar lehine, çevreye ve geri
dönüşüme ilgi duyma değişkenlerine göre ilgi duyanlar lehine, geri dönüşümle ilgili etkinliklere
katılım değişkenine göre katılanlar lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit
edilmiştir. Bu sonuçlara göre üniversite öncesinde çevre dersi alma, çevre ve geri dönüşüme
ilgi ve geri dönüşümle ilgili etkinliklere katılım değişkenlerinin bireylerin geri dönüşüme
yönelik tutumlarını etkileyen önemli değişkenler olduğu söylenebilir. Diğer değişkenlere göre
gruplar arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Geri dönüşüm, katı atık, çevre eğitimi, öğretmen adayları
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BT384
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ
TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ
Yakup Ayaydın
Milli Eğitim Bakanlığı
yakupts61@hotmail.com

Veysi Aktaş
Milli Eğitim Bakanlığı
veysiaktas7@gmail.com
ÖZET
Sosyal bilgiler dersi birçok sosyal bilimden konuları içinde barındırmakla birlikte
sosyal bilgiler dersi denince en öne çıkan konular şüphesiz tarih konularıdır. Tarih konularının
öğretimi sahip olduğu nitelikler itibariyle sosyal bilgiler dersinin diğer konularının
öğretiminden daha farklı özellikler taşımaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin sosyal bilgiler
dersindeki tarih konularının öğretimine yönelik görüşleri ve bu konuların öğretiminde
kullandıkları yöntemler oldukça önem taşımaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın amacı sosyal
bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde yer alan tarih konularının öğretimine yönelik
düşünceleri, bu konuların öğretiminde kullandıkları yöntemleri ve bu yöntemlere ilişkin
görüşlerinin tespit edilmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada
nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Katılımcılar amaçlı örnekleme
yöntemlerinden ölçüt örneklem yöntemi kullanarak seçilmiştir. Ölçüt olarak Sosyal bilgiler
öğretmeni olarak en az 5 yıl öğretmenlik yapmış olmak, aktif olarak 5-6-7. Sınıf sosyal bilgiler
dersine giriyor olmak dikkate alınmıştır. Araştırma kapsamında 6 Erkek 6 Kadın olmak üzere
12 sosyal bilgiler öğretmeniyle görüşme yapılmıştır. Görüşme formu uzman görüşleri dikkate
alınarak araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Yapılan görüşmelerin analizinde betimsel analiz
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler
öğretmenlerinin tarih konularının öğretimine ilişkin olarak ayrıca bir eğitim almadıklarını, tarih
konularının öğretimi ile ilgili kitap okumadıklarını belirtmiştir. Öğretmeler sosyal bilgiler
dersindeki tarih konularının ağırlığının ve düzeninin doğru bir şekilde tasarlandığını, konuları
öğretirken farklı yöntem ve tekniklerden yararlanmaya çalıştıklarını, imkân yetersizliği
nedeniyle bazı yöntemleri uygulayamadıklarını belirtmiştir. Ayrıca öğretmenler kullandıkları
öğrenci merkezli etkinliklerin öğrenciler üzerinde olumlu bir etki oluşturduğunu belirtmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Öğretimi, Tarih Öğretimi, Sosyal Bilgiler
Öğretmenleri
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BT387
ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERİN
DİKKATE ALDIĞI ÖLÇÜTLERİN İNCELENMESİ
Davut Hotaman
YTÜ Eğitim Fakültesi
davuthotaman@gmail.com
ÖZET
Eğitim kasıtlı bir kültürleme süreci olup, bu sürecin sonunda, öğrencinin önceden
planlanan bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanarak, süreçten işlenmiş bir ürün olarak çıkması
beklenir. Ürünün belirlenen niteliklerle donanık olup olmadığına ise, ölçme ve değerlendirme
sonucunda karar verilir. Genel olarak değerlendirme, ölçme sonucu elde edilen verilerin bir
ölçütle karşılaştırılarak bir yargıya varma süreci olarak tanımlanabilir. Bu süreç, öğretmenler
tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu süreci gereği gibi gerçekleştirebilen öğretmenler,
öğrencilerini ve kapasitelerini daha yakından görme ve öğretim sürecini tekrar gözden geçirerek
varsa eksikliklerini giderici çalışmalar yapabilme fırsatları yakalayacaklardır. Her öğrencinin,
derslerin kazanımları doğrultusunda süreç içinde bilgi, beceri ve tutumları elde edip etmediği,
öğretmenlerin gerçekleştirdiği sınav ya da diğer başarı ölçütleri doğrultusunda
belirlenmektedir. Süreç içinde gerçekleşen ölçme ve değerlendirme işlemleri, her öğretmen
tarafından farklı ölçütler üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Öğrencilerin akademik ya da
ders başarılarının belirlenmesinde ağırlıklı olarak hangi ölçütlerin dikkate alındığı
belirlenebilirse, nitelikli ve objektif bir değerlendirme için bir ölçütler grubu oluşturulabilir. Bu
çalışmada amaç, öğretmenlerin öğrencinin ders başarısını belirlerken dikkate aldığı ölçütleri,
öğretmen görüşleri doğrultusunda incelemektir.
Araştırma genel tarama niteliğinde olup, görüşme ve alan yazın taraması sonucunda
oluşturulan Liker tipi on dört (14) maddelik bir veri toplama aracı kullanılarak veriler elde
edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul Esenler ilçesinden toplam 95 (İlkokul=33,
Ortaokul=32 ve Lise=30) öğretmen oluşturmaktadır. Elde edilen veriler, okul kademelerine
göre tablolara dönüştürülerek sunulacaktır.
Anahtar Kavramlar: Eğitim, ölçme, değerlendirme, ölçüt, ders başarısı.
AN ANALYSIS OF THE CRITERIA TEACHERS CONSIDER IN THE PROCESS
OF DETERMINING STUDENT ACHIEVEMENT
ABSTRACT
Education is a deliberate acculturation process and at the end of this process, the
students are expected to complete the process as a cultivated product by acquiring the
predetermined set of knowledge, skills and habits. The question of whether the product has the
predetermined qualities or not is concluded at the end of measurement and assessment.
Assessment in general can be described as the process of reaching a judgement by
benchmarking the data obtained through measurement against a certain criterion. This process
is carried out by teachers. Teachers who can carry out this procedure like they are supposed to
will have the opportunity to get to know their students and their intellectual capacity better and
to engage their students in corrective study by revising their instructional practices. Whether
each student has acquired the set of knowledge, skills and attitudes in line with the attainments
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of the course is determined as a result of the examinations given by teachers or other
achievement criteria. The measurement and assessment operations taking place during the
instructional activities can be carried out against different criteria by different teachers. If the
accumulated criteria in determining the students’ academic or course achievement can be
determined, a set of criteria which will ensure quality and objective assessment can be put
together. This study aims to analyze the criteria teachers deploy when they are determining
course achievement with regards to the opinions of the teachers.
The study deploys general survey model and the data is collected through a Likert-type
instrument of fourteen (14) items. The study group is composed of a total of 95 (Primary
school=33, Elementary School=32 and High School=30) teachers from schools in Esenler,
which is a district of Istanbul.
Keywords: Education, measurement, assessment, criterion, course achievement.
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BT388
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN 21. YÜZYILDA GEREKSİNİM DURULAN TEMEL
BECERİLERİ KAZANDIRMA GÜCÜNÜN İRDELENMESİ
Davut Hotaman
YTÜ Eğitim Fakültesi
davuthotaman@gmail.com
ÖZET
Ülkelerin geleceği için yapılacak en önemli yatırımlardan biri eğitimdir. Eğitim, bir
ülkenin üretme, gelişme ve kalkınma çalışmalarının temelini oluşturur. Bu temelin sağlam
olması için düşünen, anlayan, araştıran, sorgulayan, sorun çözen bireylerin yetiştirilmesi büyük
önem taşımaktadır.
Türk eğitim sistemi, 2004-2005 tarihinden itibaren yeni bir program anlayışıyla çağın
gereği olan insanı yetiştirmek üzere, temel beceri alanlarını tanımlayarak 2022 uzanan uzak
görüşünü (vizyonunu), “Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarını benimsemiş, temel demokratik
değerlerle donanmış, bireysel farklılıkları ne olursa olsun araştırma-sorgulama, eleştirel
düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş; yaşam boyu öğrenen ve insan
haklarına saygılı, mutlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmektir” (MEB, 2005, s.7)
şeklinde açıklamıştır. Yaklaşık 15 yıldır bu programın temel hedeflerini gerçekleştirmek üzere
öğretmenler mevcut okul ve donanımla hedefe ulaşmak için çalışmaktadırlar. Bugün ise bu
hedefler revize ederek, 21. Yüzyılın insanını yetiştirmek hedeflenmektedir. Temel beceri
alanları olarak “yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme becerisi, etkili iletişim,
araştırma-sorgulama, karar verme, girişimcilik, bilişim teknolojilerini etkili kullanma ve
Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerileri” tanımlanmış olup, tüm bu becerilerin “üst
düzey düşünme” becerisine dayalı olarak geliştirilebileceği açıktır.
21. yüzyıl Türk insanı için belirlenen bu becerilerin hayata geçirilebilmesi ve toplumun
genç bireylerinin bu beceri alanlarındaki yeterliliklerini sağlamak için gerekli olan eğitsel
girdilere de ihtiyaç vardır. Öğretmen, okul, program, araç-gereç, veli yeterlilikleri ve tabi ki
doğal olarak siyasal ve toplumsal iradeye gereksinim vardır. Tanımlanmış beceri alanlarının,
eğitim sürecine giren her bireyde geliştirilmesi ve oluşturulması, eğitimi etkin hale getiren
girdilerin niteliğine ve yeterliliğine bağlı olduğu değerlendirilmektedir. Bu çalışma, kuramsal
bir çalışmadır. Amaç, son yıllarda yazımı konusunda bir hayli mesafe alınan beceri yeterlilik
alanlarının, mevcut eğitsel girdilerle kazandırılıp kazandırılamayacağının irdelenmesidir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, eğitim girdileri, beceri alanları.
AN INVESTIGATION OF THE CAPACITY OF TURKISH EDUCATIONAL
SYSTEM TO CULTIVATE 21ST CENTURY SKILLS IN INDIVIDUALS
ABSTRACT
One of the most important types of investment for the future well-being of a country is
education. Education is the foundation to the production, development and welfare of the
country. For the reinforcement of this foundation, it is of great importance to cultivate
individuals who are critical thinkers, sympathetic, researching, questioning and problemsolvers.
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Turkish educational system has announced its 2022 vision to cultivate the individual of
the era by describing the fundamental skill domains with a new paradigm of curriculum as of
2004/2005 academic year with the statement “Turkey’s Education Vision is to cultivate
contented citizens of the Republic of Turkey, who have adopted Atatürk’s Principle and
Reforms; who have advanced levels of researching and questioning, critical thinking, problemsolving and decision-making skills; who respect human rights and who are life-long learners”
(MEB, 2005, p.7). Teachers have been putting their efforts into practice in realizing the
fundamental goals of this curriculum by taking advantage of existing schools and equipment
for approximately 15 years. Today, these goals have been updated and the new goal is to
cultivate the individual of the 21st century. “Creative thinking, critical thinking, problemsolving skills, effective communication, researching-questioning, decision making,
entrepreneurship, effective use of ICT skills and excellent command of the Turkish language”
have been determined as the fundamental skill domains and it is obvious that all these skills can
be mastered based on “higher-order thinking skills”.
Educational input is also required for the purposes of putting these skills determined for
the 21st century Turkish citizen into use and to ensure that the younger generation acquire those
skills. Besides teachers, schools, curricula, equipment and parental qualifications, political and
social will are also required. It can be said that in order to cultivate and improve the determined
skill domains in every individual is dependent upon the quality and efficiency of the educational
input. This is a theoretical work. This study aims to investigate whether the existing educational
and instructional capacity can help cultivate the skill domains whose literature has grown
exponentially in the last decade.
Keywords: Education, educational inputs, skill domains.
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BT390
ÇEVRİMİÇİ BİR SOSYAL MEDYA AĞININ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN
MESLEKİ GELİŞİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Recep KAHRAMANOĞLU
Gaziantep Üniversitesi
Nizip Eğitim Fakültesi
recepkahramanoglu@gmail.com
Onur YILMAZ
MEB
03onuryilmaz@gmail.com
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, kullanımı günden güne artarak devam etmekte olan sosyal medya
platformlarından birisi olan Facebook’un okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişimleri
açısından incelenmesidir. Bu amaca yönelik, Facebook üzerinde okul öncesi öğretmenlerinin
bulunduğu bir grup, belirli ölçütler dikkate alınarak seçilmiştir. Seçilen “TÜM ANASINIFI
ÖĞRETMENLERİ” adlı grupta paylaşılan gönderi ve yorumlar veri doyumuna erişene dek
kaydedilmiş, 20 günlük verinin yeterli olduğuna karar verilmiştir. Araştırma, nitel araştırma
desenlerinden durum çalışması desenine ait araçsal durum çalışmasından yararlanılarak
yapılmıştır. İlgili gruptan, toplam 433 gönderinin ve 5003 yorumun analizleri Nvivo programı
ile yapılmıştır. Ayrıca grupta üye olarak bulunan 40 öğretmenle yapılandırılmış görüşme
gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerle görüşme online olarak grup üzerinden yapılmıştır.
Öğretmenlerle yapılan görüşmelerden ve ilgili grupta yapılan gönderilerden ve yorumlardan
elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İlgili grupta yapılan
gönderilerden ve yorumlardan toplanan verilerin analizinde önce düşük düzeyli kodlama ile
kodlanmış ve sonucunda 722 adet kod ortaya çıkmıştır. Düşük düzeyli kodlardan ortak amaca
hizmet ettiği belirlenen kodlar bir araya getirilerek, 158 koda indirgenmiştir. Bu kodlar ise 4
tema (a) öğrenme süreci, b) mevzuat işleri c) beğeni –etiketleme- takdir- takip-teşekkür-sitem,
d) eğitim dışı) ve 13 alt tema altında toplanmıştır. Araştırmaya ilişkin geçerlik ve güvenirlik
çalışmasında nitel araştırmalarda kullanılan aktarılabilirlik, inandırıcılık, onaylanabilirlik ve
güvenilebilirlik ölçütlerini sağlamak için alanyazındaki tekniklerden faydalanılmıştır.
Araştırma sonucunda öğretmenlerin en çok öğrenme sürecine dair paylaşımlarda bulundukları,
öğretmenlerin özellikle belirli gün ve haftalar ile ilişkilendirilmiş etkinlikler ve materyaller
üzerine fikir alışverişi yaptıkları görülmüştür. Yönetmelik ve resmi duyurular ile ilgili
öğretmenlerin gruptan faydalandıkları tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra öğretmenlerin grup
içerisinde yaptıkları paylaşımlara karşın birbirlerine teşekkür, takdir ettiği yargısına varılmıştır.
Görüşme yoluyla öğretmenlerden elde edilen verilerin analizi neticesinde ise, öğretmenlerin
grupta en çok etkinlikleri takip ettikleri, mesleki gelişimlerine yeni etkinlikler öğrenip
sınıflarında uygulayarak katkı sağladıklarını düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak
incelenmiş olan bu grubun öğretmenin mesleki gelişimine faydalı olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: çevrimiçi mesleki gelişim, okul öncesi öğretmenleri, sosyal medya,
facebook, facebook üzerinden mesleki gelişim, çevrimiçi mesleki gruplar
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BT391
ERGENLERDE DEPRESYON VE ANKSİYETE BELİRTİLERİNİ AZALTMAYA
YÖNELİK AKILCI DUYGUSAL DAVRANIŞÇI TERAPİ TEMELLİ PSİKOEĞİTİM
UYGULAMASI
Aslı Kartol
Sabancı Ortaokulu, Erzurum
aslikartol@gmail.com
İsmail Seçer
Atatürk Üniversitesi, Erzurum
ismail.secer@atauni.edu.tr

ÖZET
Giriş: Ruhsal bozukluklar; çocuklar ve ergenlerin psikolojik, sosyal ve biyolojik iyi
oluşunu etkilemesi açısından oldukça ciddi ve karmaşıktır (Weller, Weller, Rowan ve Svadjian,
2002). Depresyon geçmişten bugüne bireyler üzerinde ciddi olumsuz etkileri olan ve etkisi
yoğun araştırma konusu olmuş ruhsal bir rahatsızlıktır. Öyle ki bu rahatsızlık” psikiyatrinin
soğuk algınlığı” olarak ifade edilmiştir (Fennel, 1989; Parker, 2004). Kaygı ya da diğer bir ifade
ile anksiyete kavramı ise pskiyatri sözlüğünde “Tehlike veya talihsizlik korkusunun ya da
beklentisinin yarattığı bunaltı veya tedirginlik” olarak tanımlanmıştır (Budak, 2005). Aile
yaşantısından okul yaşantısına geçen çocuk, uyum sürecinde birtakım sorunlarla
karşılaşabilmektedir. Bu sorunlar sağlıklı bir şekilde çözülmediğinde özellikle çocuğun
psikolojik iyi oluşu olumsuz etkilenmektedir. Son zamanlarda çocuklarda sık görülen ruhsal
bozukluklardan olan depresyon ve anksiyete bozuklukları; çocuğun okul, aile, sosyal çevresini
kısacası psikolojik ve sosyal yaşamını bütünüyle olumsuz etkileyen ciddi rahatsızlıklardır. Bu
rahatsızlıklar tedavi edilmemesi, sağlıklı düşünemeyen ve mutsuz bir neslin habercisi olma
niteliğindedir (Huberty, 2012). Depresyon ve anksiyete gibi duygudurum bozukluklarının
tedavi edilmesi sürecinde özellikle farmakolojik tedaviler ön plana çıkmasına karşın son
yıllarda farmakolojik tedavilerin yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu anlamda farmakolojik
tedavileri destekleyici ve tamamlayıcı tedavi süreçlerinin de sürece dahil edilmesi anlayışı
giderek önem kazanmaktadır. Bu kapsamda özellikle psikoterapi uygulamalarının bu tür
rahatsızlıkların önlenmesi ve iyileştirilmesinde önemli bir yeri olduğu ileri sürülmektedir
(Beck, 1963; Türkçapar, 2013).
Amaç: Bu araştırmada ADDT temelli olan grupla psikolojik danışma uygulamasının
ergenlerde depresyon ve anksiyete belirtileri üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Yöntem: Bu çalışmada gerçek deneysel desenlerden öntest-sontest kontrol gruplu
deneysel desen kullanılmıştır. Bu çalışmada iki deney iki kontrol grubu bulunmaktadır. Bu
gruplara öntest, sontest ve izleme testleri uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 20172018 eğitim-öğretim yılında Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan bir ortaokulda 6. ve 7.
Sınıfta öğrenim gören 33 öğrenci oluşturmaktadır. Öncelikle amaçlı örnekleme yöntemi ile okul
belirlenmiş; daha sonra belirlenen okulda bulunan 260 öğrenciye “Çocuklar İçin Depresyon ve
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Anksiyete Ölçeği” uygulanmıştır. Depresyon ve kaygı düzeyi puanları yüksek ve çalışmaya
gönüllü olan 60 öğrenci ile yüz yüze görüşmeler yapılmış ve planlanan çalışma için tesadüfi
örnekleme yöntemi ile 40 öğrenci seçilmiştir. Daha sonra deney ve kontrol grupları 10’ar
kişiden oluşacak şekilde seçkisiz atama yoluyla belirlenmiştir.Gruplar belirlendikten sonra 8
oturumdan oluşan grupla psikolojik danışma programı, deney gruplarına uygulanmıştır.
Araştırmadan elde edilen veriler iki faktörlü varyans analizi (ANOVA) yöntemi ile analiz
edilmiştir.
Bulgular: Araştırma sonucunda deney grubunda yer alan öğrencilerin depresyon ve
anksiyete puanlarının uygulanan grupla psikolojik danışma programı sonrasında anlamlı
düzeyde azaldığı ortaya konmuştur.
Tartışma ve Öneriler: Literatür incelendiğinde grup terapilerinin depresyon (Şar, Barut
ve Koç, 2007) ve anksiyete (Öngider ve bakara, 2015) belirtilerini azaltmada etkili olduğunu
gösteren ve denenceleri destekleyen çalışmalara rastlanmıştır. Bunların yanısıra uygulanan
grup programının ADDT temelli olması ve bu kuramın kişinin depresif ve anksiyete
belirtilerini besleyen mantıkdışı inançlarının farkına varıp, daha sağlıklı ve pozitif alternatif
düşünceler üretme becerisi kazandırabilme amacına sahip olmasına yol açmış olabilir.
Okullardaki depresyon ve anksiyete bozukluğu belirtilerini azaltmaya yönelik uygulamayı
öğretme amaçlı okul psikolojik danışmanlarına bu konuda eğitim ve seminerler verilebilir.
Daha geniş ve farklı örneklemlerde benzer program uygulamaları paket programlar haline
getirilebilir ve okullarda rehber öğretmenlerin kullanımına sunulabilir.
Anahtar Kelimeler: depresyon, anksiyete, akılcı duygusal davranışçı terapi
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BT392
AYNI MESLEĞE SAHİP ÇİFTLER ARASINDAKI İLİŞKİLERİN PSİKOLOJİK
ÖZELLİKLERİ
Memmodova Güler
Okul Öncesi Eğitim Psikoloji Hizmet Ve Özel Öğretim Fakültesinin
Genel Psikoloji Bölümünün Üyesi
Psikoloji Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Praktik Psikolog
gulermemmodova@list.ru
ÖZET
Bir insanın mesleği ve mesleği hakkında bildiğimiz şey, maliyesini güvence altına
almanın tek yolu değildir.Meslek aynı zamanda toplumda sosyal statüsünü belirleyen ve ona
toplumda mevki kazandıran ve aile içi ilişkilerinde rol oynayan önemli faktörlerden
biridir.Meslek aynı zamanda bir kişinin öz-farkındalığının temel taşıdır. Gelişen, modernleşen
ve küreselleşen dünyamızda sürekli yeni meslekler oluşuyor.Fakat, bazı meslekler en eski
dönemden günümüze kadar sadece varlığını korumayı bilmiş, aynı zamanda toplumun dinamik
gelişiminde önemli yönlerden biri haline gelmiştir.Bunlardan doktorlar, öğretmenler,
mimarlardan söz edebiliriz.Sunacağımıza bildiride esas araştırma tesisleri gibi doktor,
öğretmen ve mimar olan meslek sahiplerinin aile içi ilişkileri incelenmeden dahil
edilecektir.Öyle ki, çağdaş dünyamızda aile içi ilişkilerin psikolojik açıdan incelemedeye dahil
olması, elde edilen sonuçların hem psikolojik, hem de sosyal yönleriyle genelleştirilerek
gereken sonuçların elde edilmesi çok güncel bir konudur.
Bu açıdan bildirideki konunun- yani aynı meslek sahiplerinin aile içi ilişkilerinin
psikolojik açıdan incelenmesi için iki yöntem seçilmiştir: teorik ve pratik yöntem.Gereken
teorik bilimsel literatürden kullanılmakla birlikte, adları anılan meslek sahipleri ile görüşmeler
yapılmış, onlara önceden hazırlanmış listeye üzere sorular sorulmuş.Bu meslek sahiplerinin
sorulara olan cevapları bilimsel teorik fikirlerle genelleştirilmiş ve değerli bilimsel sonuçlar
elde edilmiştir.Bu sonuçlara göre, aynı mesleğe sahip olan çiftlerin aile içi ilişkilerde daha
anlayışlı, hoşgörülü ve birbirlerini desteklediğini söyleyebiliriz.Hatta mesleğinin gelişmesinde,
kariyer yapmasında ve problem çözmede birbirlerine yardım ederler.Çeşitli meslek sahipleri
olan çiftlerden farklı olarak, bu tür ailelerde çatışma ve boşanmalar daha az oranla
rastlanır.Böyle ailelerde mevcut olan sağlıklı psikoloji ortamda büyüyen çocuklar da nispeten
daha farklıdır.Bu nedenle, bu ailelerde gözlemlediğimiz sağlıklı çevre, çocukların fiziksel,
psikolojik, entelektüel gelişimi ve toplumda bir kişiliğin oluşumu üzerinde olumlu bir etkiye
sahiptir.
Bildiğimiz üzere bir devletin temelini toplum, toplumun temelini ise aile teşkil
etmektedir.Bu açıdan, aile içi ilişkilerin farklı açılardan incelenmesi büyük bilimsel önem
taşımakdadır.Konunun bildiride gereken akademik incelenme ile incelenmeye dahil oması ve
kongrede sunulması bilimsel önem taşımakdadır.
Anahtar kelimeler: meslek, aile, doktor, öğretmen, mimar, psikoloji.

TURKCESS 2019

365

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

BT393
ÖĞRETİM ELEMANLARININ MÜKEMMELİYETÇİLİK, ÇATIŞMA, YALNIZLIK
DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE
İNCELENMESİ
Zehra Çetin
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
zhr.ctn@hotmail.com
Necati Cemaloğlu
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
necem@gazi.edu.tr
ÖZET
Bu araştırmanın amacı; Ülkemizde İstanbul ilinde çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerde
çalışan öğretim elemanlarının mükemmeliyetçilik, çatışma ve yalnızlık düzeyleri arasındaki
ilişkiyi incelemektir. Bu ilişkilerde demografik ve uzmanlık alanı gibi değişkenlere göre
anlamlı farkların ortaya çıkarılması ikincil araştırma amaçlarındandır. Araştırma
değişkenlerinin akademik personel üzerinde ve sadece akademik çalışma ortamlarında
araştırılması amaçlandığından kapsam olarak öğretim elemanları ele alınmıştır. Çalışmamızda
ilişkisel tarama modeli kullanılacaktır. İki farklı araştırma modeli önerilmiştir. Model uyarınca
gerçekleştirilen araştırma tanımlayıcı ve test edici nitelik taşımaktadır. Çalışma Helsinki
Deklarasyonu Prensipleri’ne uygun olarak yapılacaktır. Araştırmanın evrenini İstanbul ili
sınırları içerisinde vakıf ve devlet üniversitelerinde görev yapan akademisyenler
oluşturmaktadır. Yapısal eşitlik modeli kurularak hipotez testi yapılan araştırmalarda örneklem
büyüklüğü hesabında uyulması gereken üç ölçütü de karşılayan örneklem büyüklüğünün
rastgele seçilmiş 380 kişi olduğu görülmüştür. Birinci ölçüt, çok değişkenli analizler için
gerekli en az örneklem büyüklüğü hesabıdır ve buna göre gerekli en az örneklem büyüklüğü
380 olarak hesaplanmıştır. Veri tarama sonucu ortaya çıkacak eksik ve kayıp veri ihtimaline
karşılık fazladan 100 akademisyenden veri alınması planlanmaktadır. İkinci ölçüt ise kurulacak
yapısal eşitlik modeli için A-priori örneklem büyüklüğü belirlenmesi gereğidir ve örtük
değişkenler ile gözlenen değişkenlerin sayısı esas alınır. Araştırma modelimizde 13 (Çok
boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeği 6 + Rahim Örgütsel Çatışma Ölçeği 5 + İş Yaşamında
Yalnızlık Ölçeği 2) örtük değişken ve toplam 79 gözlenen değişken girilerek 169 olarak
bulunmuştur. Hesaplama, Daniel Soper’in (Soper, 2018) otomatik hesaplama robotu ile
yapılmıştır. Üçüncü ölçüt, yapısal eşitlik modelinde yer alan ölçüm modellerinin doğrulayıcı
faktör analizinde gerekli minimum örneklem sayısının 200 olması şartıdır ve bu sınır tüm
araştırmalarda aynıdır. Veri toplama aracı dört bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde
katılımcıların demografik bilgileri sorulmaktadır. 2. bölüm mükemmeliyetçilik ölçeğine, 3.
bölüm çatışma ölçeği ve 4. bölüm ise yalnızlık ölçeğine ayrılmıştır. Demografik bilgiler
kısmında; araştırmacı tarafından hazırlanan ve katılımcıların medeni durumu, cinsiyet, yaş,
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mesleki kıdem (çalışma süresi), unvan, çocuk sayısı, farklı bir üniversitede çalışıp çalışmama
isteği, gelir/gider durumu, idari görevinin olup olmaması ve haftalık iş yükü gibi katılımcıların
kişisel ve mesleki bilgilerini içeren bir bölüm yer almaktadır. Veri analizinde SPSS ve AMOS
21 programı kullanılacaktır. Öncelikle veri tarama, kayıp veri analizi ve normal dağılım
düzenlemeleri ile değişkenlere ait verilerin hipotez testine uygunluğu araştırılacaktır. Yalnızlık,
çatışma ve mükemmeliyetçilik yapılarının tanımlayıcı ve/veya doğrulayıcı faktör analizi ile
faktör yapıları ortaya konarak ölçüm modelleri üzerinde örtük değişkenlerin geçerlik ve
güvenilirlik çalışmaları gerçekleştirilecektir. Örtük değişkenler ve faktörleri arasında yapılan
Pearson korelasyonu değerlerinin uygun bulunması halinde kurulan araştırma modelleri
üzerinde direk, aracı ve düzenleyici etkiler ile demografik değişkenlere göre grup farkları içeren
hipotezlerin testleri yapılacaktır. Bu amaçla uyum iyiliği sağlanan yapısal eşitlik modelleri
üzerinde yol analizi gerçekleştirilecektir. Son olarak kurulan her yapısal eşitlik modeli için
hipotez testi istatistiki gücü hesaplanacaktır. Çalışma henüz tamamlanmadığı için bulgular,
tartışma ve önerilere ilişkin bilgilere yer verilmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Mükemmeliyetçilik, Çatışma, Yalnızlık
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BT394
ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN SOSYAL KULÜP ÇALIŞMALARINA
YÖNELİK TUTUMLARI
Cengiz VURAL
Milli Eğitim Bakanlığı
cengizvural1903@hotmail.com
Demet ZAFER GÜNEŞ
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
demetzafer@gmail.com

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, okullarda yönetici ve öğretmenlerin sosyal kulüp çalışmalarına
yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Araştırma karma model olup; nicel ve nitel yöntemler
birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, nicel bölümde, Tekirdağ ili Çerkezköy ve
Kapaklı ilçelerinde görev yapan resmi ortaokul ve liselerde eğitim öğretim faaliyetlerini
gerçekleştiren 382 kadın, 218 erkek olmak üzere toplam 600 öğretmen ve yönetici, nitel
verilerde; 110 kadın, 98 erkek olmak üzere 208 öğretmen oluşturmaktadır.
Veri toplama aracı olarak ‘Eğitsel Kulüp Çalışmalarına İlişkin Öğretmen Tutumları
Ölçeği kullanılmıştır. Nitel bölümde ise; yönetici ve öğretmenlere ‘Öğrencilerin yapılan
çalışmalara ilişkin katılımlarını yeterli buluyor musunuz? Neden ?’ şeklinde yapılandırılmış
görüşme formu sorusu yöneltilmiştir. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, standart
sapma, mann-whitney u ve kruskal wallis testi analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır;
Araştırma sonucunda nicel verilerde öğretmenlerin cinsiyet ve eğitim durumu
değişkenlerine göre fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Yaş değişkenine göre
sosyal katkı, işlevsellik kaybı ve öğrenci katılımı, medeni hal değişkenine göre işlevsellik kaybı
ve öğrenci katılımı, okul türü değişkenine işlevsellik kaybı, görev türü- çalıştırılan kulüp yılı
değişkenlerine göre sosyal katkı ve öğretmen istekliliği, çalıştırılan kulüp sayısı, kıdem, çalışma
süresi değişkenlerine göre öğrenci katılımı, okulun imkânlarına dair kanaat değişkenine göre
öğretmen istekliliği ve işlevsellik kaybı alt boyutlarında, fark istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur. Yöneticilerin yaş, eğitim durumu, görev türü, kulüp çalıştırma yılı, çalıştırılan
kulüp sayısı, kıdem, çalışma süresi ve imkân kanaati değişkenine göre fark istatistiksel olarak
anlamlı bulunmamıştır. Cinsiyet değişkenine göre fark işlevsellik kaybı alt boyutunda, medeni
hal değişkenine göre öğretmen istekliliği ve öğrenci katılımı boyutunda, okul türü değişkenine
göre işlevsellik kaybı alt boyutunda, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Nitel verilerde; çalışmaları yeterli gören öğretmenlerin; sosyal kulüpler okulda, ailede
ve yaşanılan çevrede yapılan etkinlikler gerçekleştiğinden yapılan bu çalışmaların amacına
ulaşmasında okul, veli ve çevre işbirliğinin sağlanması, faaliyetlerin öğrenci ve çevrenin ilgi,
istek ve ihtiyaçlarına göre planlanması, çalışmalara tüm paydaşların destek olması, öğrenci
motivini arttırma, yeterli zaman ayırma ve hizmet içi seminerlerle ve eğitimler ile çalışmaları
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yeterli gördükleri sonucunu ortaya koymuştur. Çalışmaları yeterli görmeyen öğretmenlerin ise;
sosyal kulüp faaliyetlerinde müfredat yükünün fazla olması sebebiyle öğrencilerin ilgi
göstermediği ve yeterli düzeyde katılmadıkları; öğrencilere faaliyetlere not verilmesiyle
çalışmalara gönüllü katılım sağlanmadığı, okul idaresinin destek vermediği, yeterli tanıtım ve
yönlendirmenin yapılmadığı, faaliyetlerin birkaç öğrenci üstünden gerçekleştiği geneli temsil
etmediği, öğretmenlerin de ilgi göstermediği, çevre desteğinin az oluşu, imkânların kısıtlılığı
gibi nedenlerle çalışmaları yetersiz bulmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Kulüpler, Ders Dışı Etkinlikler, Öğretmen Görüşleri,
Yönetici Görüşleri
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BT395
5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİ KAZANIMLARINA İLİŞKİN ÖZ
YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Özge Tiraki
Afyon Kocatepe Üniversitesi,
ozgetiryaki@gmail.com
Gürbüz Ocak
Afyon Kocatepe Üniversitesi,
gocak@aku.edu.tr
ÖZET
Ülkemizde yabancı dil öğrenmek ve onu etkin bir şekilde kullanmak son derece
önemlidir. Ama ne yazık ki yabancı dil öğrenme konusunda istenilen başarı sağlanamamakta
ve öğrencilerden beklenilen performans görülememektedir. İlköğretim beşinci sınıf
öğrencilerinin yabancı dil öğrenme alanında kendilerini nasıl gördüklerini ve İngilizce dersi
kazanımlarına ilişkin düşüncelerini belirlemeye yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu
çalışmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Örneklem olarak belirlenen 650 5.sınıf
öğrencisinin İngilizce dersi kazanımlarına ilişkin öz yeterliliklerini belirlemek amacıyla dört
boyutlu 5’li Likert tipinde 41 maddeden oluşan bir öz yeterlilik ölçeği kullanılmıştır. Elde
edilen veriler Betimsel İstatistikler(aritmetik ortalama, frekans, yüzde) kullanılarak analiz
edilmiştir. Elde edilen verilere göre, ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin İngilizceyi
kullanmada kendilerini yeterli hissettikleri, İngilizceyi günlük yaşamlarında kullandıkları,
İngilizceyi anlamada sıkıntı yaşamadıkları ve İngilizceyi kullanarak bir şeyler yapabildikleri
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öz yeterlilik, İngilizce Öz yeterlilik, İngilizce
Bu Çalışma BAPK‟ça Desteklenmiştir. Proje No:17.SOS.BİL.17
Bu çalışma ‘’5. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersi Kazanımlarına İlişkin Öz Yeterliliklerinin ve Akademik
Başarılarının İncelenmesi’’ isimli tezin ön çalışmasıdır.
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BT396
EVALUATION OF THE LEARNING OBJECTS OF 5TH GRADE 2018 SCIENCE
TEACHING CURRICULUM ACCORDING TO THE REVISED BLOOM
TAXONOMY
Büşra Özyalçın
Institute of Graduate Education, İstanbul University-Cerrahpaşa, İstanbul, Turkey
busraozyalcin@gmail.com
Filiz Avcı
Faculty of Hasan Ali Yücel Education, İstanbul University-Cerrahpaşa, İstanbul, Turkey
filizfen@istanbul.edu.tr
Hilal Demirci
Institute of Graduate Education, İstanbul University-Cerrahpaşa, İstanbul, Turkey
hilaldemirci@ogr.iu.edu.tr
SUMMARY
The purpose of this study was to analyze and evaluate the learning objectives of the
5th Grades in the Science Teaching Curriculum which was renewed in 2018 by the Ministry of
National Education, according to the revised Bloom’s taxonomy. The data of this research
consisted of 36 learning objectives defined Science 5th Grade Curriculum. Document analysis
technique used in qualitative research was used in the study. In the analysis of the data, content
analysis was performed, frequency and percentage values were presented. Analysis of the
learning objectives were carried out at three stages. At the first stage, a common judiciary was
established by the researchers and three experts to evaluate the learning objectives. At the
second stage, the learning objectives were analyzed separately by the researchers, the
differences were discussed and a common result was reached. At the third stage, the learning
objectives were sent to three different experts and asked to be evaluated. In order to calculate
the consistency of the analyzes as a result of the comparisons, Miles and Huberman's (1994)
Formula (Reliability=Number of agreements/Total number of agreements + Disagreements)
was used. The reliability coefficient was found to be 0.84. As the calculated value was found
to be greater than 0.70, the results were found to be sufficiently reliable. Research findings;
According to Cognitive Process Dimension of learning objectives, 0% Recall, 36,11%
Understanding, 30,55% Application, 11,11% Analysis, 16,66% Evaluation and 5,55%
Creation group. According to the Accumulation Dimension of learning objectives; 19.44%
factual knowledge, 22.22% conceptual knowledge, 36.11% operational knowledge and 22.22%
upper cognitive knowledge group. In the study, it was determined that there were no emotional
and motional learning objectives. When the program is evaluated in general, it is concluded that
the learning objectives are concentrated in understanding and application groups in the
dimensions cognitive process and operational knowledge in the dimension of knowledge. In
addition, it is determined that there is no learning objectives in the recall group. It may be
advisable to arrange the learning objectives to have a balanced distribution in all dimensions.
Keywords: Science teaching curriculum, Learning objectives, Revised Bloom
taxonomy.
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BT397
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER SONUÇ BEKLENTİLERİ
Gürcan Şeker
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
gurcanseker@ohu.edu.tr
ÖZET
Sonuç beklentisi bir kişinin uygulamaya koyduğu bir davranışın sonucuna ilişkin
tahminidir ve davranışın gerçekleştirilmesi sırasında bireyin işi gerçekleştirebilmesine yönelik
motivasyonunu arttırmaktadır. Kariyere ilişkin sonuç beklentileri de, bireylerin kariyer
kararları ve davranışları sonucunda ortaya çıkabilecek duruma ilişkin kişisel inançlarıdır. Çok
boyutlu ve karmaşık bir süreç olan kariyer kararı verme sürecinde özellikle ergenlerin kariyer
kararları ve davranışlarının sonucuna ilişkin inançlarının kariyer gelişimleri için önemli olduğu
düşüncesinden hareketle bu çalışmada lise öğrencilerinin kariyere ilişkin sonuç beklentilerinin
incelenmesi amaçlanmaktadır.
Lise öğrencilerinin kariyer sonuç beklentilerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma
tarama modelindedir. Araştırmanın verileri 2018-2019 eğitim öğretim yılında Niğde İli
merkezinde yer alan akademik ve mesleki eğitim veren liselerin 9-12.sınıflarında öğrenim
gören 695 öğrenciden elde edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin % 60’ı kız, % 40’ı
erkektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Betz ve Klein-Voyten (1997) tarafından
geliştirilen ve Büyükgöze Kavas (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan Kariyer Sonuç
Beklentileri ve Açıklayıcı Amaçlar Ölçeği’nin dokuz maddeden oluşan akademik(5) ve
kariyer(4) sonuç beklentisi alt boyutları kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 24.0 istatistik
programından yararlanılmıştır.
Araştırmadan elde edilen verilerin analizi ile lise öğrencilerinin kariyer ve
akademik sonuç beklentilerinin okul türü, cinsiyet ve sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık
gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Akademik eğitim veren Anadolu Lisesi öğrencilerinin kariyer
ve akademik sonuç beklentisi puan ortalamalarının meslek lisesi öğrencilerine göre daha
yüksek olduğu görülürken, kız öğrencilerin kariyer ve akademik sonuç beklenti puan
ortalamalarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bunun yanında
dokuzuncu sınıfta öğrenim gören öğrencilerin kariyer ve akademik sonuç beklentilerinin diğer
sınıf düzeylerine göre daha yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlara
dayalı olarak ortaöğretim kurumlarında verilen mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı
hizmetlerinin tüm okul türü ve sınıf düzeylerine yaygınlaştırılmasının öğrencilerin kariyer
kararı verme ve kariyer gelişim süreçlerine yapacağı olumlu katkıların dikkate alınmasının
önemli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kariyer Sonuç Beklentisi, Akademik Sonuç Beklentisi, Lise
Öğrencileri
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BT398
EĞİRDİR GÖLÜNÜ BESLEYEN AKARSULAR ÜZERİNE YAPILAN GÖLET VE
BARAJLARIN GÖLÜN EKOSİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Dr. İsmail GÖKDAYI*,
https://orcid.org/0000-0001-9487-0813
ismailgokdayi@isparta.edu.tr
ÖZET
Eğirdir Gölü, Isparta ilinin ve çevresindeki yerleşim birimlerinin içme suyu ihtiyacını
karşılar. Aynı zamanda Isparta, Gönen, Uluborlu, Senirkent, Yalvaç, Gelendost ve Eğirdir
ovalarında sulama suyu olarak kullanılır. Ovaların göl kıyılarına açıldığı gölün sığ kısımları
tamamen saz ve kamışlarla kaplıdır. Göl, kapalı havzaya sahip olduğu halde tabanından bol
miktarda kaynak suları ile beslenmekte ve göl suyunun 1/3’ü her yıl yenilenmektedir. Gölün
giderleri; DSİ pompa istasyonları, Kovada Kanalı ve yazları aşırı buharlaşmadır.
Eğirdir Gölü çevresinde fazla sanayi tesisi yoktur. Ancak özellikle son yıllarda yerleşim
yerleri ve tarımsal faaliyetlerden gelen kirleticiler gölü oldukça kirletmekte ve gölün oligotrof†
özelliğini ciddi derecede tehdit etmektedir. Bundan dolayı; özellikle son yıllarda su kalitesi ve
buna bağlı olarak da gölün biyolojik yaşam ve çeşitliliğindeki değişim dikkat çekmektedir. Bu
makalede; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından
desteklenen ‘Beyşehir, Eğirdir, Kovada, Çivril ve Karakuyu (Çapalı) Göllerinde Su Kirliliği
Projesi’nin Eğirdir Gölüne ait veriler değerlendirilmiştir.
Bu çalışmamızda; Eğirdir gölünü besleyen su kaynakları, Eğirdir gölünün beslediği su
kaynaklarının ve bunlar üzerine kurulan barajların, su kazanımlarının ve su kayıplarının
ekosisteme üzerindeki etkileri incelenecektir.
Anahtar Kelimeler; Eğirdir Gölü, Barajlar, Ekosistem
THE EFFECTS OF THE ECOSYSTEM ON THE LAKE THAT BUILT DAMS AND
PONDS ON STREAMS FEEDING EĞIRDIR LAKE
ABSTRACT
Eğirdir Lake is drinking water of Isparta meet the needs of the surrounding settlements.
At the same time Isparta, Gönen, Uluborlu, Senirkent, Yalvaç, Gelendost and Eğirdir is used as
irrigation water in the plain. Shallow parts of the lake plains opened the lake is covered with
reed. The lake is fed by a closed basin with plenty of spring waters of the lake water from the
soleplate and 1/3 are renewed every year. The expenses of the lake, DSİ pump stations, channels
and summer in Aquarius is excessive evaporation.
There is no more industrial plants are spinning around the lake. However, in recent
years, especially in residential areas and lakes are highly polluting contaminants from
agricultural activities and severely threaten the oligotrof feature of the lake. Therefore; water
quality in recent years and consequently also noteworthy changes in the lake's biological life
and diversity. In this article; Agriculture and Rural Affairs, supported by the General
Directorate of Agricultural Research 'Beyşehir is spinning in Aquarius, Çivril and Karakuyu
(Çapalı) Water Pollution in Lake Project is a spin on the data of the lake is evaluated.
*

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey MYO, Isparta.
https://orcid.org/0000-0001-9487-0813
† OLİGOTROF: Deniz çökeltileri, yeraltı gölleri, mağara ve çöller gibi besin madde içeriği fakir
olan ortamlarda büyüyebilen organizmalara verilen genel addır.
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In this study; Is spinning water sources that feed the lake, the lake is fed by the spinning
water resources and dams built on them, will examine the effects on the aquatic ecosystem
recovery and water losses.
Keywords; Eğirdir Lake, Dams, Ecosystem
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BT399
SINIF ÖĞRETMENLERİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ
YAPILANDIRMACI DERS KİTAPLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN
İNCELENMESİ

Dr. Nur ÜTKÜR
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
nur.utkur@istanbul.edu.tr

ÖZET
Bu çalışmada, İstanbul ilinde Anadolu yakasındaki iki farklı devlet okulunda görev
yapmakta olan 30 sınıf öğretmeni ve İstanbul ilinde bir devlet üniversitesinde üçüncü sınıfta
okumakta olan 66 sınıf öğretmeni adayı çalışma grubunu oluşturmaktadır. Sınıf
öğretmenlerinin ve sınıf öğretmen adaylarının yapılandırmacı ders kitaplarının özelliklerine
yönelik görüşlerinin incelenmesi ve karşılaştırılması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
Çalışma nitel araştırma özelliği taşımakta olup veri toplama aracı olarak doküman inceleme
kullanılmıştır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okutulmakta olan yapılandırmacı yaklaşım
temelli hayat bilgisi ders kitapları sınıf öğretmeni adayları ve sınıf öğretmenlerine dağıtılarak
ikişerli gruplar halinde çalışmaları ve kitaplara yönelik görüşlerini belirtmeleri istenmiştir.
Elde edilen verilere göre, sınıf öğretmeni adayları yapılandırmacı ders kitaplarını
“metinlerin sunumu, görsellerin sunumu, etkinliklerin sunumu” başlıkları altında incelerken;
sınıf öğretmenlerinin bu başlıkları kullanmadıkları, ders kitaplarını genel olarak inceledikleri
görülmüştür. Ayrıca sınıf öğretmeni adayları yalnızca yapılandırmacı ders kitaplarına yönelik
görüşlerini belirtirken; sınıf öğretmenlerinin davranışçı kitaplarla yapılandırmacı kitapları
karşılaştırarak görüşlerini belirttikleri görülmüştür.
Sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri incelendiğinde, metinlerin sunumuyla ilgili en
fazla belirttikleri görüşün, ders kitaplarındaki metinlerin dilinin sade ve anlaşılır olmasına;
görsellerin sunumuyla ilgili en fazla belirttikleri görüşün, metinlerle ve birbiriyle ilişkili
görsellerin olmasına; son olarak etkinliklerin sunumuyla ilgili en fazla belirttikleri görüşün ise,
ders kitaplarında farklı türde zengin etkinliklerin yer almasına yönelik olduğu tespit edilmiştir.
Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı kitaplara yönelik belirttikleri görüşler incelendiğinde ise,
en fazla belirtilen görüşün, yapılandırmacı kitapların öğrenci merkezliyken; davranışçı
kitapların ezberci ve öğretmen merkezli olmasına yönelik görüştür.
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, sınıf öğretmeni adayları ve sınıf öğretmenlerinin
yapılandırmacı hayat bilgisi ders kitaplarının davranışçı ders kitaplarından daha işlevsel ve
öğrencilerin eğitimi için daha verimli olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yapılandırmacılık, sınıf öğretmenleri, sınıf öğretmen adayları, ders
kitapları.
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BT400
2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ KARAKTER EĞİTİMİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Evrim KOCALAR
MEB
evrimkocalar27@gmail.com
Doç. Dr. Erdal BAY
Gaziantep Üniversitesi
erdalbay@hotmail.com
ÖZET
Okul öncesi dönem çocuğun karakterinin büyük bir kısmının şekillendiği, gelecekte
nasıl bir kişi olacağının temellerinin atıldığı kritik bir dönemdir. Bu nedenle de bu dönemde
çocuğa verilecek olan karakter eğitimi ve eğitimin niteliği büyük bir önem arz etmektedir.
Bu çalışmanın genel amacı, okul öncesi eğitimi karakter eğitimi bağlamında analiz
etmektir. Üç aşamalı olarak gerçekleştirilen çalışmada ilk olarak 2013 Okul Öncesi Eğitim
Programı ve 2013 Okul Öncesi Eğitim Programları Etkinlik Kitabı ile 2018 Okul Öncesi
Etkinlik Kitabı karakter eğitimi açısından analiz edilmiştir. İkinci aşamada 2013 Okul Öncesi
Eğitim Programının analizinden çıkarılan karakteristik özelliklerin gerçekleşme ve önem
düzeyine yönelik öğretmen görüşleri belirlenmiştir. Üçüncü aşamada ise yarı yapılandırılmış
görüşme formu aracılığıyla okul öncesi öğretmenlerinin, karakter eğitimine ilişkin görüşlerinin
neler olduğu saptanmaya çalışılmıştır.
Araştırmada nitel ve nicel veri yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma araştırma
yöntemi, desen olarak da açıklayıcı sıralı desen kullanılmıştır.
Araştırma 2018-2019 eğitim - öğretim yılında Gaziantep ili Şahinbey ilçesindeki resmi,
bağımsız anaokullarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada veri toplama aracı olarak “2013 Okul Öncesi Eğitim Programı, 2013 Okul
Öncesi Eğitim Programları Etkinlik Kitabı, 2018 Okul Öncesi Etkinlik Kitapları”, araştırmacı
tarafından geliştirilen anket ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Araştırma kapsamında dökümanlar ve yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde
edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Anket formundan elde edilen veriler
ise SPSS paket programıyla betimleyici istatistikler belirlenerek analiz edilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre; 2013 Okul Öncesi Eğitim Programında en fazla dikkatli,
yetenekli, yaratıcı ve bağımsız karakter özelliklerine yer verildiği saptanmıştır. Yine 2013 Okul
Öncesi Eğitim Programı ile 2013 Okul Öncesi Eğitim Programları Etkinlik Kitabının ve 2018
Okul Öncesi Etkinlik Kitabının karakter eğitimi açısından uyumlarının olduğu görülmüştür.
Okul öncesi öğretmenlerine göre, programdan çıkarılan kırk yedi karakteristik özelliğin önem
düzeylerinin bir özellik hariç çok önemli olarak görüldüğü; yine bu karakteristik özelliklerin
gerçekleşme düzeylerinin ise iki özellik haricinde yüksek gerçekleşme düzeyinde olduğu
bulunmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme sorularından elde edilen sonuçlarda, okul öncesi
öğretmenlerinin karakter eğitimini sıkça değer eğitimi ile karıştırdıkları; okul öncesi dönem
çocuklarına verilmesi gereken karakter özelliklerinin başında saygı, sevgi ve dürüstlük
özelliklerinin geldiği; karakter eğitimini etkileyen en önemli faktörün aile ve daha sonra da
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okulun bulunduğu çevre olduğu tespit edilmiştir. Görüşme sorularından elde edilen bir diğer
sonuç ise karakter eğitiminin mevcut okul öncesi eğitim programına ek kazanımlar aracılığıyla
eklenmesidir. Öğretmenlerin ise karakter eğitimi hakkında çeşitli hizmetiçi eğitimlerle bilgi
sahibi olmalarının sağlanması gerektiği sonucu da bir diğer görüşme verileri sonucu olarak
bulunmuştur. Sonuç olarak; okul öncesi dönemde karakter eğitimi uygulamalarının önemi ve
neler yapılması gerektiği konusunda araştırmacılara, uygulayıcılara ve politika yapıcılara
yönelik öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim Programında Karakter Eğitimi, Okul Öncesi
Karakter Eğitimi, Karakter, Karakter Eğitimi.
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BT401
SURİYELİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIMLARINDAKİ
HATALARIN İNCELENMESİ
Furkan Şahin
İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Bölümü
fsahin3428@gmail.com
ÖZET
Ülkemizde geçici koruma altında, gerek barınma merkezlerinde gerekse barınma
merkezleri dışında kendi imkânlarıyla yaşayan Suriyelilerin sosyal ve ekonomik yönden birçok
problemi bulunmaktadır. Suriyelilerin en önemli problemlerinden biri de eğitim problemleridir.
Suriyeli öğrencilerin bir kısmı devlet okullarında bir kısmı Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM)
bir kısmı eğitim dili Arapça olan özel kurumlarda bir kısmı da Barınma Merkezlerinde eğitim
görmektedir. Verilen eğitimlerin içerisinde kuşkusuz en önemlisi Türkçe öğretimidir. Suriyeli
öğrencilere kısa sürede Türkçeyi konuşur hale getirmek, onların okul sistemine ve topluma
uyum sağlamasını kolaylaştıracaktır. Bu sebeple Suriyeli öğrencilerin dil ihtiyaçlarını
karşılamak için devlet okulları, GEM, Halk Eğitim Merkezleri ve Türkçe Öğretim Merkezleri
(TÖMER) gibi birçok kurumda Türkçe kursları verilmektedir.
Diğer öğrenme süreçlerinde olduğu gibi dil öğrenimi sürecinde de bir takım hatalar
gerçekleşmektedir. Suriyeli öğrencilerin ana dili olan Arapçanın Türkçeye göre farklı bir dil
ailesinde bulunması ve yapısal, biçimsel, söz dizimsel olarak benzerlik göstermemesi bu süreci
daha da zorlaştırmaktadır. Özellikle dinleme, konuşma ve okuma becerilerinin ediniminden
sonra en son edinilen ve en çok zorlanılan beceri olan yazma becerisinin kazandırılması
sürecinde birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Dil öğretiminde karşılaşılan sorunların
belirlenmesi ve bu sorunlara çözümler üretilmesi dil edinim sürecini kolaylaştıracaktır. Bu
sebeple yazma becerisinin kazanılması sürecinde karşılaşılan sorunlar belirlenmeli ve bu
sorunların giderilmesi için gereken iyileştirici çalışmalar yapılmalıdır.
Bu çalışmada, Suriye’deki iç savaş nedeniyle ülkemize sığınan ve devlet okullarında
eğitim hayatlarına devam eden Suriyeli öğrencilerin yazılı anlatımlarında yapmış oldukları
dilbilgisi ve yazım yanlışlarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma verileri, 2018 yılında
Pendik Fatih Geçici Eğitim Merkezinde öğrenim gören 50 Suriyeli öğrencinin yazılı sınavları,
etkinlik kâğıtları ve ev ödevlerinden elde edilmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde,
içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sorularından Suriyeli öğrencilerin yazılı
anlatımlarındaki yapmış oldukları hatalar gruplara ayrılarak başlıklar halinde incelenmiştir.
Araştırma sonunda Suriyeli öğrencilerin yazılı anlatımlarında belirlenen hataların giderilmesine
yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Suriyeli öğrenciler, İlkokul, Yazılı anlatım, Yazma hataları.
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BT402
ÖĞRETMENLERİN 21. YÜZYIL BECERİLERİ YETERLİK ALGILARININ
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (ÇEŞME ÖRNEKLEMİ)
Zeynep Aydın
Milli Eğitim Bakanlığı
zeynepardam@hotmail.com
Suat Ağı
Milli Eğitim Bakanlığı
suatagi@msn.com
ÖZET
Eğitimin en önemli amaçlarından biri, öğrencilerin günlük hayatlarını kolaylaştırmayı
sağlamak ve onları iş dünyasına hazırlamaktır. Bu durum, aynı zamanda yüzyılın en büyük
sorunlarından biri ve üzerinde çalışılması gereken bir konudur (Trilling ve Fadel, 2009). İş
dünyası ve siyasi liderler, okullardan öğrencilerin "21. yüzyıl becerileri" olarak anılan problem
çözme, eleştirel düşünme, iletişim, işbirliği ve öz-yönetim gibi becerilerini geliştirmelerini
istemektedir (National Research Council, 2012).
Yeni yüz yılın getirdiği değişiklikler öğrenenlerin bu değişiklilere ayak uydurabilmesini
zorunlu kılmış dolayısıyla öğrenenler ile etkili iletişim kurabilecek, onların özelliklerini bilen
ve onları tanıyan, onlara öğretme-öğrenme süreçlerinde kılavuzluk edebilecek 21. yy.
öğretenlerine olan gereksinimi ortaya çıkarmaktadır. (Kazu ve Yenen, 2014). Öğrenme
süreçlerine etkili biçimde kılavuzluk edebilmek için bir öğretmenin her şeyden önce öğreneni
iyi tanıması ve onun özellikleri doğrultusunda öğretimi planlaması gerekmektedir (Melvin,
2011).
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik
algılarının hangi düzeyde olduğunu belirlemek ve çeşitli değişkenler açısından incelemektir.
Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. Öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algıları hangi düzeydedir?
2. Öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algıları
Cinsiyete,
Hizmet yılına,
Mezun olunan fakülteye,
Çalıştığı okul türüne göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
Bu çalışma araştırmanın yapıldığı ilçede öğretmenlerin 21. Yüzyıl becerilerine ilişkin
eksiklerinin belirlenmesi ve bu konuda öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimlerin
yapılabilmesini sağlaması açısından önem taşımaktadır.
Çalışmada, öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının hangi
düzeyde olduğunu yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişki çeşitli demografik
değişkenlere göre incelendiğinden dolayı genel tarama modellerinden karşılaştırma türü tarama
modelinin araştırmanın amacına uygun olduğu düşünülmektedir (Karasar, 2016). İki veya daha
fazla değişken arasındaki farklılaşma durumunun incelendiği araştırılmalar, karşılaştırma türü
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tarama modeli olarak adlandırılır (Karasar, 2015). Tarama araştırmaları, belli özellikleri taşıyan
bir grup insanın olay, olgu ve durumlara karşı algı ve tutumlarını belirlemeye yarayan bir nicel
araştırma yöntemidir (Fraenkel, Wallen, & Hyun, 2015).
Araştırmanın örneklemini, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İzmir’in Çeşme ilçesinde
görev yapmakta olan 120 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak
öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarını belirlemek amacıyla Anagün
ve ark. (2016) tarafından geliştirilen “21. Yüzyıl Becerileri Öz-yeterlik Algısı Ölçeği”
kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS-25 istatistik paket programıyla analiz
edilmektedir. Araştırma süreci devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: 21. Yüzyıl becerileri, Öğretmenlerin öz-yeterlik algısı, Öz-yeterlik
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BT403
GEBELERİN DOĞUM KORKUSUNUN DUYGUSAL İSTİSMAR VE ANKSİYETE
DEĞİŞKENLERİ ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ
Prof. Dr. Halil Ekşi
Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı
halileksi@marmara.edu.tr
Doç. Dr. Füsun Ekşi
Medeniyet Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilimdalı
füsun.eksi@medeniyet.edu.tr
Arş. Gör. Derya Eryiğit
Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı
derya.eryigit@marmara.edu.tr
Uzm. Psk. Ayşenur Yabanigül
yabanigul.aysenur@gmail.com
ÖZET
Gebelik ve doğum; gerek fizyolojik gerekse psikolojik değişimleri beraberinde
getirmesi sebebi ile çeşitli çatışmaları beraberinde getirebilen bir süreçtir. Gebelik bebeğin anne
karnındaki süre boyunca sağlıklı bir süreç geçirmesi fikrinin yanı sıra sağlıklı bir şekilde
dünyaya getirilmesi kaygısını da anneye yükleyen bir süreç olabilmektedir. Gebe olan bireyin
bu süreçte kendini doğuma hazırlarken bu yeni veya daha önceden tecrübe edilmiş deneyime
dair inanış sisteminin doğuma dair kaygı geliştirmesine etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu
bağlamda gebenin inanış sistemlerini etkilemesi olası etmenlerin incelenmesi ve belirlenmesi
bu etmenlerin etkililiğini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmasını da kolaylaştırıcı etkiye
sahip olacaktır. Bu araştırmanın amacı, gebelerin doğum korkusu tutumlarını belirlenmesi, bu
tutumlar üzerinde duygusal istismar ve kaygı faktörlerinin olası etkilerinin belirlenmesidir. Bu
amaçla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı araştırma özelliğinde şekillendirilen bu çalışmada sosyal
medya aracılığı ile ulaşılan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 280 gebeden, tanıtıcı bilgi
formu, Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği (W-DEQ)-A, Beck Anksiyete Ölçeği ve
Yetişkin Bireyler için Algılanan Duygusal İstismar Ölçeğinden oluşan ölçek formunu
doldurmaları istenmiş, elde edilen veriler SPSS.20 programında çoklu regresyon analizi ile
analiz edilmiştir. Tanıtıcı bilgi formunda gebelerin sosyo-demografik özelliklerinin yanı sıra
daha önce var olan doğum, düşük, ölü doğum gibi deneyimlerine de yer verilen 24 soru
bulunmaktadır. Yapılan analiz sonucunda kaygı ve duygusal istismar değişkenlerinin birlikte
gebelerin doğum korkusunun %19 oranında yordadığı görülmüştür. Katılımcılardan daha önce
doğum tecrübesi olmuş olan 155 gebenin daha önceki doğum tecrübeleri ve şu anki doğum
kaygıları incelendiğinde 155 gebenin 82’si şu anki gebeliklerine dair doğum korkuları
olduğunu dile getirirken 73’ü doğum korkuları olmadığını dile getirmişlerdir. Daha önce
doğum tecrübesi olmuş grubun Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği (W-DEQ)-A, Beck
Anksiyete Ölçeği ve Yetişkin Bireyler için Algılanan Duygusal İstismar Ölçeklerinden aldıkları
toplam puanlar ile yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda bu grup için duygusal istismar ve
anksiyetenin doğum korkusunun %17 sini açıkladığı görülmüştür. Katılımcılar daha önceki
doğum deneyimleri hakkında acı, mutluluk, heyecan, kaygı, stres, çaresizlik, korku ve ağrı
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duygularını tanımlarken çoğunlukla normal doğum planlarken sezaryen yöntemi ile doğumu
gerçekleştirmiş olmanın verdiği hayal kırıklığından bahsetmişlerdir. Katılımcıların doğum
süreci ve sonrasında yaşadıkları deneyime dair oluşturdukları yapıların doğum şekli, hastane
personeli ve yakınlarının desteği ile şekillendiği görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: doğum korkusu, duygusal istismar, anksiyete, gebelik
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BT406
ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ VE FOMO EĞİLİMLERİ:
ÖZEL SEKTÖR ALAN ARAŞTIRMASI
Ümit ÖZGÜR
Silifke Özel Final Okulları
umitozgur08@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet SAYGIN
Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu
msaygin@mersin.edu.tr
ÖZET
Günümüz örgütlerinde motivasyon kaynağının araştırılması verimlilik olgusu açısından
büyük önem arz etmektedir. İşgörenler, örgütlerindeki kurumsal imaj ve kalitenin tesisi için iş
yaşamında duydukları haz ve tatmin ile pek çok olumlu etki bırakabilmektedir. Eğitim sektörü
çalışanları dikkate alındığında, kurumsal etkilerin ötesinde bilgi ve deneyimin aktarıldığı
öğrenciler bağlamında etki unsurunun oldukça büyük olacağı açıktır. Öğretmenlerin iş tatmin
ve motivasyon düzeylerinin yüksek oluşu kelebek etkisi yaratmakta aslında geleceğimizi
doğrudan etkilemektedir. Tükenmişlik davranışı, örgüt içerisinde stresin bir sonucu olarak
fiziksel, zihinsel ve duygusal bir tepki olarak karşımıza çıkmaktadır. İşgören işlevselliğinin
olumsuz yönde etkilenmesiyle başlayan tükenmişlik sendromu görev tanımlarının net olmayışı,
ücret dengesizliği, çalışma saatlerindeki uyumsuzluk, takdir görmeme, iş güvencesizliği gibi
örgütsel güvenin ve vatandaşlık bilincinin kaybolmasına yol açan nedenlere bağlı olmaktadır.
Ayrıca, hızla ilerleyen teknolojiye bağlı olarak sürekli gelişen internet uygulamaları,
işgörenlerin örgüt içinde bağımlılık derecesinde sosyal medya uygulamalarını takip etmelerine
neden olmaktadır. Bu durumu hayat tarzı haline getirilmesi sonucunda ortaya çıkan psikolojik
rahatsızlıklar ise Fear of Missing out (FOMO) kavramının Türkçe karşılığı olan Gelişmeleri
Kaçırma Korkusu ile ifade edilebilmektedir. İşgörenlerin diğer bireylerin yaptıklarından
haberdar olabilmek adına sosyal ağlar vasıtasıyla sürekli takipte ve izlemede kalması, bireyler
için olduğu kadar örgütler için de önemli bir sorunu işaret etmektedir. Araştırmada eğitim
sektörü çalışanlarının FOMO eğilimlerinin tükenmişlik davranışlarına etkisi olduğu
varsayılmaktadır. Bu bağlamda, araştırmada amaçlanan, bireylerin tükenmişlik davranışı ile
gelişmeleri kaçırma korkuları arasındaki ilişkinin sorgulanmasıdır. Araştırmanın katılımcılarını
Silifke ilçesinde faaliyet gösteren özel okulların öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma
sürecinde verilerin elde edilmesi için anket formu kullanılmış ve birebir görüşme yöntemi tercih
edilmiştir. Basit tesadüfi örneklem yönteminin uygulandığı araştırma sürecinde veriler, anket
formundaki kapsamlı sosyo-demografik değişkenlere ek olarak Przybylski, Murayama,
DeHaan ve Gladwell (2013)’in FOMO ölçeği ile Maslach ve Jackson (1981)’in tükenmişlik
ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler, SPSS 20 yazılımı ile analiz edilmiş ve
öğretmenlerin sosyo-demografik özelliklerinin gelişmeleri kaçırma korkuları ile tükenmişlik
düzeyleri arasındaki ilişkiler bağlamında çıkarımlar yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik Düzeyi, Fomo Eğilimi, Özel Sektör, Eğitim
Çalışanları
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BT407
TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA MODERN İPEK YOLU BİRLİĞİNİN
KURULMASI
Prof. Dr. Mensur Nuredin
Uluslar arası Vizyon Ünivestitesi
mensur@vizyon.edu.mk
Phd. Dr. Dilek Durak
Uluslar arası Vizyon Ünivestitesi
dilek.durak@vizyon.edu.mk

ÖZET
Bu çalışmada; ‘’Türk Kültür Coğrafyasında Modern İpek Yolu Birliğinin
Kurulması’’ üzerine yapılan söylem analizleri, sonuçları , sonuç ve öneriler olarak
yapılabilecekler hususu ele alınmaktadır. Bu bağlamda tarihin en eski ve uzun karayolundan
en önemlisi olan ve sadece tüccarların değil, aynı zamanda, doğudan batıya ve batıdan doğuya
bilgelerin, orduların, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin de bir koridoru haline gelen İpek yolunun
nasıl bir gelişim ve değişim içerdiği temel cizgileri anlatılacaktır. Zira, ortak tarihimize
baktığımızda, Türk devletlerinin güçlü ve etkili olduğu dönemde, dünya ticaretinin
gerçekleştiği İpek Yolu’nun kontrolünün ellerinde olduğu görülmektedir. Türk Dünyası,
küresel ekonominin ve dünya ticaret yollarının dışında kaldığında ise, dünya üzerindeki ağırlığı
da azalmıştır. Bu nedenle Tarihi İpek Yolu, Türk Dünyası'nın ekonomik kalkınmasının ve
siyasi etkinliğinin anahtarı olması sebebi ile İpek Yolu'nu yeniden canlandırılması ve ilgili
ülkeler ile işbirliği geliştirmesi hem ekonomik kalkınma açısından hem de dünya barışının
yeniden tesis edilmesi açısından oldukça önemli olduğu gerçeği çalışılmıştır. Dolasıyla
ortaklaşa bir “birlik” ve “yol” inşa etmek, dünya üzerindeki tüm toplumların menfaatine olumlu
yönde katkı sağlayabilecek bir projedir. Çalışmada amaçlanan; Türk Dünyasını birbirine
bağlayacak Tarihi ipek yolunun yeniden canlandırılması ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla
öncelikle ortak dili konuşan ülkelerin halkları arasında ekonomik, kültürel, ve sosyal projelerde
işbirliği olanaklarını bir birlik organizasyonu çerçevesinde oluşturmayı sağlamak olacaktır.
Çalışmamızda kültürel birlik oluşturmada halkların tarihleri ile bütünleştirdiği bir nevi kültürel
diplomasi ve uluslar arası barış ve istikrarın korunmasındaki önemini yansıtacak bir çok
projenin varlığından söz edilecektir. Dünyada özellikle ipek yolunun batıda bir marka olarak
kabul edilmiş olması orta koridorun Türkiye kültürel yoluna kayıyor olması tarihteki birçok
Türk topluluklarının da bunun içinde olması ipek yolundan küreselliği yansıtan bir mikro dünya
oluşturulmasının gerekliliğini tartışılmış olacaktır. Jeopolitik ve ekopolitik dengenin Batı’dan
Doğu’ya kayması üzerine afro Avrasya kavramının öneminde Dünya küresel güç denkleminin
ağırlık merkezi Batı değil Doğunun gelecek ağırlık merkezinin oluşturacağı tartışılacaktır.
Çalışmamızda; Türk halkları arasındaki kültürel bütünleşmenin önündeki en önemli sorunun
Türk Toplulukları arasında etkin bir ortak enformasyon ve akabinde bütünleşme ve birlik
sahasının oluşturulmamış olması ve böyle önemli bir düzenlemesinin veya oluşumun
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kamuoyunda ve toplum tarafından yeterince idrak edilmemiş ve algılanmamış katılımcı
süreçlerinin işletilmemiş olmasına değinilmiş ve öncelikle halkın kentsel kırsal, sosyal
ekonomik etnik kültürel tüm beklentilerinin ve çok sesliliğinin dinlenmesi analiz edilmesi güç
ilişkilerinin siyasal etnik bakımından önemli olduğu varsayımı da
ele alınmış
olacaktır.Çalışmamız sonucunda kültürel gelişmişlik ile ülkelerin toplumsal kalkınmaları ve
barışçıl uluslararası ilişkilerin doğru orantılı olmasına sürekli ve hayat boyu öğrenmenin
öncülük ettiğini ispatlayan hususlar da ortaya konulacaktır. Küresel boyutta 21. Yüzyıl İnsan
Hakları anlayışıyla örtüşmekte ve sunacağı yatırımlarla birlikte küresel medeniyet projesinde
barışçıl bir alternatif sunacak bir oluşuma işaret ettiğimizin farkında lığını hissettirecek ve
projenin, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelerle olan refah açığını
kapatmasına yardımcı olması, dünya refahını arttırmada insanlığın yararına olması beklenmiş
olacaktır. Dünya ekonomisinin sonsuz hammadde üreticisi olmak, bir sonraki emperyal gücün
gelmesini beklemek veya Orta Asya'da ciddi bir birlik oluşturmayı destekleyici olacaktır.
Araştırmamız İpek Yolunun geçtiği ve Türk topluluklarına bağlı alanlarda gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tarihi İpek Yolu, Modern ipek yolu Birliği, Kültürel diplomasi,
Kültürel Miras, Sürekli Öğrenme, Türk Dünyası.
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BT408
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ FRANSIZCA ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN
BAŞARISINA VE DERSE İLGİSİNE ETKİSİ
Yeşim GÜRKALE
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fransızca Öğretmenliği Bilim Dalı, Yüksek
Lisans Öğrencisi ygurkale@gmail.com
Perihan YALÇIN
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğt.Böl., Fransız Dili Eğitimi
Anabilim Dalı, Prof.Dr.
perihan@gazi.edu.tr
Sami ACAR
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bölümü, Dr.Öğr.Üyesi
samiacar@gazi.edu.tr
Özlem ÇAKIR
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bölümü, Doç.Dr., ocakir@ankara.edu.tr
ÖZET
Bu araştırma, kişiselleştirilmiş Fransızca öğretiminin öğrencilerin başarısına ve derse
ilgisine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada veriler, katılımcılara ait
demografik bilgiler, “Ders başarısı” (α=0.79) ve “Derse ilgi” (α=0.92) ölçekleri ile elde
edilmiştir. Araştırma, Ankara ili Çankaya ilçesindeki Ayrancı Aysel Yücetürk Lisesi'nde 20182019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören 9.sınıflar (n=70) üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, öğretim öncesi ve öğretim sonrası ders başarısı ile ilgili
verilerin normallik testi sonucunda verilerin normal dağılım göstermediği, bu nedenle deney ve
kontrol grupları arası başarı farklılıklarının analizinde non-parametrik testlerden KruskalWallis testi kullanılmıştır.
Analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre; katılımcıların tamamı lise 9. sınıf
öğrencisi olup, cinsiyet açısından kız öğrencilerin sayısının fazla (%63) olduğu
gözlemlenmiştir. Araştırmaya katılan deney (=8,23) ve kontrol (=6,97) öğrencilerinin öğretim
öncesi ders başarı düzeylerinin düşük düzeyde olduğu; öğretim sonrası deney (=15,86) ve
kontrol (=14,23) öğrencilerinin ders başarı düzeylerinin orta düzeyde olduğu görülmüştür.
Gruplar arası öntest (p=0,63; p>0,05) ve sontest (p=0,66; p>0,05) başarı puan farklılıkları
analizinde her iki ölçümde de gruplar arası ders başarısının anlamlı bir farklılık göstermediği
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bulgusuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin cinsiyetine göre ise öğretim sonrası ders başarı düzeyleri
arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir (p=0,466; p>0,05). Öğretim sonrası derse ilgi ölçeği
ile elde edilen veriler analiz edildiğinde; deney grubu öğrencilerinin derse ilgi düzeylerinin
(=120,66) kontrol grubu öğrencilerinin derse ilgi düzeylerine (=105,40) göre daha yüksek
olduğu görülmüş, gruplar arası derse ilgi düzeyleri farklılıkları analiz edildiğinde deney grubu
lehine anlamlı bir farklılık (p=0,003; p<0,05) bulunmuştur.
Araştırma bulguları ışığında, araştırmaya katılan öğrencilerin öğretim öncesi ders başarı
düzeylerinin düşük olduğu, gruplararası ders başarı düzeyleri farklılığının önemli olmadığı;
öğretim sonrası ders başarı düzeylerinin orta düzeyde olduğu, gruplar arası ders başarı düzeyleri
farklılığının da önemli olmadığı; öğretim sonrası ders başarı düzeylerinin cinsiyete göre önemli
bir farklılık göstermediği; buna karşın öğrencilerin öğretim sonrası derse ilgi düzeylerinin
yüksek düzeyde olduğu, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin derse ilgi düzeylerinin farklı
olduğu ve bu farkın önemli olduğu yargısına varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Fransızca öğretimi, kişiselleştirilmiş öğretim, kişiselleştirilmiş
Fransızca öğretimi
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BT409
ANALYSIS OF RELATIONS BETWEEN MORAL MATURITY, SOCIAL WELLBEING AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF UNIVERSITY STUDENTS
Durmuş Ümmet
Marmara Üniversitesi
dummet@marmara.edu.tr
Osman Savaş
İstanbul Sabahaddin Zaim Üniversitesi
oosmansavass@gmail.com
ÖZET
In this research, the relations between moral maturity, social well-being and
psychological well-being levels of the university students are investigated. The study group of
the research consists of 453 participants who are studying in Universities in Turkey in 20182019 education year. The data of research done are acquired with "Moral Maturity Scale",
"Social well-being scale", "Psychological well-being scale" and "Personal information form".
To analyze the data acquired via data collection tools, the SPSS-21 package program is used
in the research. To analyze the data, descriptive statistics which are; percentage, frequency,
average, and standard deviation values are calculated. Besides, in order to see the relationships
between the variables, the Pearson Correlation Coefficient is calculated. Moreover, to
determine whether students’ moral maturity predicted their psychological well-being and social
well-being, Simple Linear Regression Technique is used. Lastly, to determine whether to
differentiate students’ moral maturity, psychological well-being and social well-being
according to some demographic variables, parametric and non-parametric difference tests are
used. When the findings of the research are investigated, it is determined that there are
positively meaningful relations between students’ moral maturity and both psychological wellbeing and social well-being. In addition, it is discovered that students’ moral maturity scores
predicted their psychological well-being and social well-being in a meaningful way. When the
difference tests are examined, it is discovered that; students’ moral maturity, psychological
well-being, and social well-being changed significantly according to their gender, level of
income and place of residence, but did not change according to their ages, where they spend
most of their lives and geographic region where they born and grew up. Acquired findings are
discussed according to the body of literature and other research results and according to these
findings, some proposals are brought forward.
Anahtar Kelimeler: Moral maturity, Psychological well-being, Social well-being,
Collage students
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BT410
SOSYAL PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNDE SOSYAL ZEKANIN ROLÜ
Ahmet BEDEL
Maltepe Üniversitesi Eğitim Fak. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı
ahmetbedel@maltepe.edu.tr
Burak ERCAN
Maltepe Üniversitesi Sosyal Bil. Ens. PDR Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
burakercan363@gmail.com
Erva TAŞÇI
Maltepe Üniversitesi Sosyal Bil. Ens. PDR Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
ervaatasci@gmail.com

ÖZET
Önleyici rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireylerin karşı karşıya
kaldıkları sorunlara nasıl yöneldikleri ve nasıl bir sorun çözme tarzı sergiledikleri önemlidir.
Bu çalışmada, sosyal problem çözmede etkili olduğu düşünülen sosyal zekâ ele alınmıştır. Bu
doğrultuda, bu araştırmanın amacı, sosyal zekânın ve sosyal problem çözmenin cinsiyete göre
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek, bu değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek ayrıca
sosyal zekanın, sosyal problem çözme puanlarını açıklamada anlamlı bir yeri olup olmadığını
belirlemektir. Bu amaçla, 274 üniversite öğrencisine Sosyal Problem Çözme Ölçeği ve Tromso
Sosyal Zekâ Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizlerinde, bağımsız gruplar
için t testi, pearson momentler çarpım korelâsyonu ve regresyon analizi tekniği kullanılmıştır.
Çalışmanın sonuçlarına göre, cinsiyetler arasında sosyal zekâ alt boyutlarına ilişkin anlamlı bir
farklılık bulunamamıştır. Sosyal problem çözme ölçeğinin rasyonel problem çözme ve kaçınan
tarz alt boyutlarının puan ortalamalarına ilişkin anlamlı bir fark bulunamazken, olumlu
yönelim, olumsuz yönelim ve kaçınan/dürtüsel tarz alt boyutları puan ortalamalarında anlamlı
bir farklılığın olduğu görülmüştür. Bununla birlikte sosyal zekâ ve sosyal problem çözme
arasında orta düzeyde pozitif ilişkinin olduğu, sosyal zekanın sosyal problem çözmeyi anlamlı
düzeyde yordadığı görülmüştür. Bu bilgiler ışığında, bireylerin sosyal zekâlarının ve sosyal
problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalara ve araştırma önerilerine yer
verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, Sosyal Problem Çözme, Sosyal Zekâ
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BT411
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI
Özge DOĞAN
Bartın Üniversitesi
ddogan.ozge@gmail.com

ÖZET
Okumaya yönelik tutumun öğrencilerin okuma becerilerinin gelişmesinde,
okuma alışkanlığı kazanmalarında ve akademik başarı düzeylerinde etkili olduğu bilinmektedir.
Okuma alışkanlığının ilkokul yıllarından itibaren kazanılması öğrencinin hem sosyal hem de
akademik hayatı için önem arz etmektedir. Okuma alışkanlığı da ancak okumaya yönelik
olumlu bir tutum geliştirmekle mümkündür. Bu çalışmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin
okuma tutum düzeylerinin; cinsiyet, sınıf, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, evinde
kitaplık olup olmaması ve kendisine ait odasının olup olmaması değişkenlerine göre
incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Bartın il
merkezinde öğrenim gören 2, 3 ve 4. sınıflardan 193 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nicel
araştırma desenlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Verileri toplama aracı olarak araştırmacı
tarafından geliştirilen ‘Kişisel Bilgi Formu’ ve Kocaarslan (2016) tarafından Türkçeye
uyarlanan McKenna ve Kear (1990)’ın 1-6. Sınıflar için geliştirdikleri ’Okumaya Yönelik
Tutum Ölçeği’ kullanılmıştır. Ölçek okumadan zevk alma ve akademik okumaya ilişkin iki alt
boyut ve 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılığı ifade eden Cronbach Alpha
güvenirlik kat sayısının 1-6. Sınıf düzeyinde hem alt boyutlarda hem de ölçeğin geneli için
.74’ten .89’a kadar değiştiği gözlenmiştir. Araştırmada yüzde ve frekans gibi betimsel
istatistikler, ilişkisiz örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi ANOVA’ dan
faydalanılmıştır. Verilerin analiz sürecinde SPSS 20.0 paket program kullanılmıştır.
Araştırmanın bulgularına daha sonra tam metinde yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: : İlkokul öğrencileri, Okuma, Okumaya yönelik tutum
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BT412
TÜRK MATEMATİKÇİLERİN YAŞAMLARINI VE MATEMATİĞE KATKILARINI
DRAMATİZASYON TEKNİĞİ KULLANARAK ANLATMA
Doç.Dr.Elif Bahadır
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
ebahadir@yildiz.edu.tr
Feyza Güliz Adak
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği
gulizadak258@hotmail.com
Seda Albayrak
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği
sedalbayrak12@gmail.com
İskenderali Karayel
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği
iskenderalikarayel@gmail.com
ÖZET
Matematik tarihine önemli izler bırakmış ünlü Türk matematikçileri, çalışmalarını ve
çalışmalarının günümüze yansımalarının bilinmesi kültürel değerlerimizi sahiplenen ve
bilimsel farkındalığı gelişmiş öğrencilerimizin yetişmesi açısından önemlidir. Bu değerli
insanların sadece matematiksel yanı değil, yaşamları boyunca matematik dışında yaptıkları ve
yaşadıkları olaylarında öğrenciler tarafından bilinmesi öğrencilerin hem tarihlerini tanımaları
ve matematiğe yönelik olumlu yönde tutum ve motivasyon geliştirmeleri için faydalı olduğu
düşünülmektedir. Bu araştırmada öğrencilerin Türk matematikçileri daha yakından tanımaları
için dramatizasyon yöntemi ile öğrencilere hem bu matematikçilerin yaşamlarını ve matematik
üzerindeki çalışmalarını tanıtmanın yanında matematik tarihine bıraktıkları izlerin ve bu izlerin
günümüze yansımalarının tanıtılması hedeflenmiştir. Bilindiği üzere öğrencilerin etkili
öğrenmesindeki en önemli faktörlerden birisi görselliktir. Bu sebeple dramatizasyon yöntemi
ile öğrencilere matematik tarihine iz bırakmış 3 ünlü Türk matematikçi seçilerek yaptıkları
çalışmaların yanında yaşamları da tanıtılmıştır. Çalışmada seçilen Türk matematikçilerin
kılıklarına girilerek sınıflarda 2 ders saatinde matematikçiler hakkında bilgiler verilecek ve soru
cevap olarak organize edilen ders ile bu bilim insanlarının tanıtımı yapılmıştır. Çalışma
Güngören’deki 3 farklı devlet okulunun 6.sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Çalışma öncesinde
öğrencilere bildikleri 3 farklı Türk matematikçinin isimlerinin yazılması istenmiştir.
Dramatizasyon çalışmasının ardından, öğrencilerin fikirleri sorulmuş ve bu sunum ile
öğrendikleri iki yeni bilgiyi paylaşmaları istenmiştir. Sonuçlar içerik analizine tabi tutulmuştur.
Çalışma Güngören’deki 3 farklı devlet okulunda uygulanmıştır. Böylece daha çok öğrenciye
ulaşmış olmayı ve imkanları kısmen daha kısıtlı olan devlet okullarına eğlenceli, farklı ve ilgi
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çekici bir etkinlikle renk katarken öğrencilerin bilgi edinmeleri hedeflenmiştir. Böylelikle
bilmediklerini öğrenebilir, bildiklerini de zihinlerinde canlandırabilirler. Çalışma sonrasında
öğrendiklerine dair bilgilerin yanında, dersin genel işleyişiyle ve dramatizasyonun öğrencilerde
nasıl bir etki bıraktığı ile ilgili öğretmen ve öğrencilerden geri bildirim alınmıştır. Yöntem
öğrenciler tarafından oldukça beğenilmiştir. Öğrenciler derse katılımı oldukça üst seviyede
olduğu görülmüştür. Sınıf içinde iletişimin artması iletişimin artırması; öğrencilerin
düşüncelerini ifade etmelerine ve başkalarının düşüncelerini yorumlayıp eleştirmelerine fırsat
verilmesi; kalıcı öğremeye etkisi olduğu düşünülmektedir. Öğrencilerin sunum sonrası
paylaştıkları bilgilerden öne çıkanı yaşantımızdaki pek çok unsurun temelinde temelinde
matematik olduğunu öğrenmeleridir.
Anahtar Kelimeler: Dramatizasyon Tekniği, Türk Matematikçiler, Matematik Eğitimi
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BT413
A STUDY OF INFLUENTIAL FACTORS TO THE IMPLEMENTATION POLICY
TO DEVELOP ULAANBAATAR AS A SMART CITY
Burmaa.M, Ariuntuya.D
School of Business Administration and HumanityMongolian University of Science and Technology
Mongolia
burmaa@must.edu.mn; ariuntuya.d@must.edu.mn
Abstract
Lifestyles and existence of the entire humanity are strongly associated to
political security, economy, society and ecology. They are tightly dependable from one another.
In the contemporary era of knowledge and information based rapidly developing society, trends
of developing Smart cities are becoming broader in environment and urban planning. The smart
city development plans and programs for Mongolia’s capital Ulaanbaatar were first introduced
in 2013. The plans outlined numerous development descriptions. Nevertheless, the
implementation process had been sluggish. This research attempted to determine the
influencing factors to the implementation plan and program that lead Ulaanbaatar to its
development next stage; a city categorized as metropolitan regarding its dense population.
Key words: governance, hierarchical evaluation, SWOT, capital
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BT415
YANKILAYICI OKUMA YÖNTEMİNİN AKICI OKUMAYA ETKİSİ
Özge DOĞAN
Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
ddogan.ozge@gmail.com
Doç. Dr. Muamber YILMAZ
Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı.
muammeryilmaz66@gmail.com

ÖZET
İnsanın diğer canlılardan ayrıldığı en önemli noktalardan biri, okuyabilmesidir. Okuma
esnasında birey, metinde var olan bilgi ile ön bilgilerini birleştirip yeni bir düşünceye
kavuşmaktadır. Birey sadece okul yıllarında değil hayatının tamamında okumaya ihtiyaç
duymaktadır. Aynı zamanda düşünce ve inançlarının şekillenmesinde, kişiliğinin oluşmasında
toplumsal çevre, aile ve okul tarafından sunulan bilgilerin yanı sıra okuyup içselleştirdiği
bilgiler de büyük katkı sağlamaktadır. Pek çok okuma gelişim modelinde hedeflenen nokta,
akıcı okuma becerisini kazanabilmektir. Akıcı okuma anlamayla direkt ilişkilidir. Bu beceriye
sahip olanlar metni uygun hızda okuyabildikleri için zaman kazanmaktadırlar. Öğrencilerin
okuma becerilerini istenilen düzeyde geliştirmeleri ve okuma alışkanlığı kazanmaları ilkokul
düzeyinde şekillenmektedir. Öğrencilerden beklenen, okuma becerilerinin gelişmesi ve
anlayan, düşünen, tartışan, eleştiren, okuduklarıyla ön bilgileri arasında ilişkiler kuran ve yeni
anlamlar sentezleyebilen okuyucular olabilmeleridir. Bu üst düzey becerileri geliştirebilen
öğrenciler, kişiliklerini geliştirirken toplumla da sağlıklı iletişim kurabileceklerdir. Ancak bazı
öğrencilerde bu becerilerin yetersiz olduğu yani okuma güçlüğü çektiği görülmektedir. Okuma
güçlüğü, çocuğun zekâ ve herhangi bir fiziksel (işitsel, görsel) problemi olmamasına karşın
okuma becerisini kazanmada akranlarına göre geride olması durumudur. Bu problemi yaşayan
öğrenciler çeşitli sesli okuma hataları yapmaktadır. Bu hataların giderilmesi için birçok yöntem
kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri de ‘Yankılayıcı Okuma Yöntemi’dir. Literatür
taramasına yönelik bu çalışmanın amacı, Yankılayıcı Okuma Yöntemi’nin akıcı okumaya
etkisini sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Okuma, Okuma Güçlüğü, Yankılayıcı Okuma
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YENİ FENOMEN: BEYİN GÖÇÜ GERÇEĞİ
Sena Naz LİVÇAPAR
Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Ece ŞEN
Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Nesrullah OKAN
Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Öz
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde var olan beyin göçü algısını, nitel
araştırma desenlerinden fenomenoloji kullanılarak ortaya çıkartmak ve bu sonuçları çalışma
kapsamında ele almaktır. Çalışma kapsamında Marmara Üniversitesi’nde farklı fakültelerde
eğitim gören eğitim gören 15 öğrenci ile görüşülmüştür. Bunun için öncelikle araştırma
kapsamında, katılımcılara sorulacak soruları belirlemek için alanında uzman hocalarla
görüşülmüş ve fikirlerinden istifade edilmiştir. Çalışma soruları iki kısımdan meydana
gelmektedir. Birinci kısım demografik bilgilerden, ikinci kısım ise öğrencilerin yurt dışına göç
algılarını belirlemek amacıyla hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Bu bağlamda, 15
öğrenci ile yüz yüze görüşülmüş ve ses kayıtları alınarak transkripsiyonu yapılmıştır.
Transkripsiyonu yapılan görüşmeler Maxqda analiz programı yardımıyla kodlanmış ve bu
suretle ana temalar ve alt temalar belirlenmiştir. Daha sonra elde edilen bulgular şekil ve
tablolar şeklinde sunulmuştur. Daha sonra çalışma literatür ışığında tartışılmış ve nihai halini
almıştır.
Anahtar Kelimeler: Beyin Göçü, Fenomenoloji, Algılar, Kimlik
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AKADEMİK OLARAK BAŞARILI VE BAŞARISIZ ÖĞRENCİLERİN BAŞARI VE
BAŞARISIZLIĞA YÖNELİK ALGILARI
Nadir Çeliköz
Yıldız Teknik Üniversitesi
ncelikoz@gmail.com
Mustafa GÜL
Milli Eğitim Bakanlığı
mstfgl24@gmail.com
ÖZET
Bu araştırmanın temel amacı başarılı ve başarısız öğrencilerin başarı ve başarısızlığa
yönelik algılarını ortaya koymaktır. Araştırma fenomonoloji (olgubilim) desenine dayalı nitel
bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemi olan ölçüt örnekleme
yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Bu çerçevede araştırmanın çalışma gurubunu
Kahramanmaraş İlinde en çok öğrenciye sahip olan ortaokulun 7. Sınıf öğrencileri içerisinden
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı ilk dönem not ortalamalarına göre en yüksek 7 ve en düşük 7
öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada odak grup görüşmesi tekniği kullanılmış, veriler yarı
yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizinden
yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda akademik başarısı yüksek olan grubun kendilerini hem
akademik hem de hayat başarısı anlamında başarılı gördükleri ancak akademik başarı ile hayat
başarısını farklı olarak algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu grubun başarılı olmak için;
düzenli kitap okudukları, günlük tekrar yaptıkları ve test çözdükleri, ancak çalışma planı
yapmadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin başarılarını öğretmen, okul ve ailenin olumlu
etkilediği, teknolojinin ise hem olumlu hem olumsuz etkilediği gözlenmiştir. Akademik başarısı
yüksek olan öğrencilerin ders kitaplarını yetersiz gördüğü bu yüzden de ek kaynak kullandıkları
ve ölçme değerlendirme sisteminden memnun olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu
öğrencilerin zorlandıkları derse çok çalıştığı ve başarılı olmanın bu öğrencilere mutluluk ve
gurur hissi yaşattığı sonucuna ulaşılmıştır. Akademik başarısı düşük olan grubun ise kendilerini
akademik anlamda başarısız gördükleri ancak hayat başarısı konusunda başarılı gördükleri
sonucuna ulaşılmıştır. Akademik başarısızlıklarında; planlı çalışmama, kitap okumamanın yanı
sıra teknoloji ve akran boyutunun önemli etkileri olduğu bulunmuştur. Bu grubun en fazla
kendilerinin kolay yapabildikleri derslere çalıştıkları, başarısızlığın ise bu öğrencilerde
mutsuzluk ve utanç duygusu yaşattığı gözlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak
öğrencilerin başarısını engelleyen “teknoloji” ve “akran” boyutlarında öğrencileri
bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, başarısı düşük öğrencilere daha fazla rehberlik hizmeti
sunularak çalışma ve motivasyonlarının desteklenmesi önerisi getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Başarı, Başarısızlık, Odak Grup Görüşmesi
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İLKOKULLARDA UYGULANAN YETİŞTİRME KURSLARININ
İŞLEVSELLİĞİNİN İNCELENMESİ
Mehmet Gürol
Yıldız Teknik Üniversitesi
gurolmehmet@gmail.com
Mustafa Gül
Milli Eğitim Bakanlığı
mstfgl24@gmail.com
ÖZET
İlkokul Yetiştirme Programı, İlkokul 3. ve 4. sınıflarına devam eden, çeşitli nedenlerle
Türkçe ve Matematik dersi öğretim programlarında yer alan kazanımları yeterli düzeyde
edinemeyen öğrencilerin eksik öğrenmelerinin giderilmesi, psikososyal alanda da
desteklenmesini amaçlayan bir tedbir programı olarak geliştirilmiştir. Program Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından 2018-2019 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanmıştır. Bu
araştırmada İlkokul Yetiştirme Programına yönelik öğretmen, öğrenci, yönetici ve veli
görüşleri incelenmiştir. Araştırma fenomonoloji (olgubilim) desenine dayalı nitel bir
çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş İlinde programın uygulandığı 4
okuldan amaçlı örnekleme yöntemi olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 13
öğretmen, 16 öğrenci, 4 yönetici ve 2 veli oluşturmaktadır. Araştırmada veriler yarı
yapılandırılmış görüşme yoluyla ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda programa ihtiyaç olduğu, programın öğrencilerin
gelişimine katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Programın uygulanma aşamasında programla
ilgili yönetici, öğretmen ve velilerin yeterince bilgilendirilmemesi, ders kapsamının azlığı,
kaynakların yetersizliği, süre yetersizliği, modüller için belirlenen sürelerin dengesiz dağılımı,
öğrenci seçiminin doğru yapılamaması, farklı modüllerdeki öğrencilerin aynı grupta yer
almasının zorlukları, öğrenci devamsızlıkları, öğrenci ve öğretmenlerin yorgunluğu,
öğrencilerin sıkılması gibi sorunların varlığına ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucunda programın
devam etmesi gerektiği, programın kapsam ve süresinin artırılması, ders dışı oyun ve eğlence
aktiviteleriyle öğrenci yorgunluk ve sıkılmasının önlenmesi, öğrenci seçim sürecinin yeniden
gözden geçirilerek düzenlenmesi, tüm paydaşların programla ilgili gerekli
bilgilendirilmelerinin hizmet içi eğitim, seminer vs. yollarıyla sağlanması, öğretmenlerin ek
ders ücretlerinin artırılarak öğretmen motivasyonun artırılması ve tüm paydaşlar arasında
işbirliği ve iletişimin artırılması önerilmiştir.
Anahtar
Değerlendirme
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21ST CENTURY SKILLS: HIGHER EDUCATION AND PREPARATION
Dr. Yasir Kurt
Texas A&M University-San Antonio
yasir.kurt@tamusa.edu
ABSTRACT
In today’s Information Age, college students need 21st century skills to succeed in their
careers. In 2014, National Association of Colleges and Employers (NACE) conducted a survey
with over six-hundered organizations from twenty different industries to better understand
essential 21st century skills and career competencies when considering new college graduate
candidates for their workplaces. As a result, NACE reported seven essential career readiness
compentencies respectively Professionalism/Work Ethic, Critical Thinking/Problem Solving,
Oral/Written Communications, Teamwork/Collaboration, Information Technology
Application, Leadership, and Career Management. As noted by NACE, higher education
institutions need to equip their students with those seven competencies to prepare them after
graduation (professional career/workplace) life. Therefore, students need to be guided and
oriented to gain hands-on experience (real-world) during their college education.
Through a virtual presentation the presenter will share a common best practice to equip
college students with 21st century skills in higher education. The audience will learn how Texas
A&M University-San Antonio (A&M-SA) has accomplished this mission by strategically
bringing three departments including career services, civic engagement, and experiential
learning under the same roof, Mays Center.
This presentation aims to encourage the audience to find out the way to implement
culturally appropriate strategic plan to equip students with 21st century skills in higher
education in Turkey. It is highly expected that getting familiar with successfully working
concept of A&M-SA and uderstanding the vital roles of each department mentioned above will
help the audience to draw a road map for their plan.
Anahtar Kelimeler: Higher Education, Career Readiness, Competencies, NACE, Career
Services, Civic Engagement, Experiential Learning.
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ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OSMANLI VE SELÇUKLU ÇİNİ
MOTİFLERİNİ ÇAĞDAŞ SANAT İLE YORUMLAMASI
Aylin YARE ERCOŞKUN
Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi
ilgin.ercos@gmail.com
Hatice YILDIZ AYAYDIN
Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi
haticeyildiz_13@hotmail.com

ÖZET
Günümüzde her alanda meydana gelen değişmeler bilim ve sanat alanında da
değişmelere ve yeniliklere yol açmıştır. Türk kültürel değerlerinin en kadim eserlerinden
Osmanlı ve Selçuklu çini sanatları günümüzde de güncelliğini korumaktadır. Duvar
seramiklerinde, tabak ve süs eşyalarında hayat bulan çini motifleri aynı zamanda tekstil ve
günlük eşyalarda da kullanılmaktadır. Bununla beraber yeni neslin Osmanlı ve Selçuklu
motiflerini yeteri kadar tanınmıyor olması günlük hayatta karşılaştıkları bu motifleri doğru
biçimde anlamlandıramamalarına neden olmaktadır. Bu doğrultuda araştırmamızın amacı üstün
yetenekli çocukların, modern sanatın yöntemlerini kullanarak Osmanlı-Selçuklu motiflerinin
farklı formlarda yeniden şekillenmesine şahit olarak, Osmanlı-Selçuklu çini sanatlarına ilgi
duymaları ve kendi yöntemlerini geliştirmeleridir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Araştırma İstanbul ilinde A Bilim ve Sanat Merkezinde yürütülmüştür.
Araştırmanın katılımcılarını kolayda örneklem yöntemi kullanılarak seçilen öğretmenin dersine
girdiği 4. Sınıf 10 üstün yetenekli öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacı
tarafından uzman görüşü alınarak geliştirilen açık uçlu sorular kullanılmıştır. Veri toplanma
ön uygulama ve son uygulama şeklinde yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel
analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada üstün yetenekli çocukların yapılan çalışma
sonucunda Osmanlı-Selçuklu çini sanatına olan ilgilerinin arttığı, modern sanatın bir yöntemi
olan kübizm ile ilgili öğrenmelerinde olumlu yönde fark olduğu, Osmanlı-Selçuklu motiflerinin
farklı yöntemlerle yeniden şekillendirilebileceğine ilişkin fikir geliştirdikleri tespit edilmiştir.
Araştırma öğrencilerin Osmanlı ve Selçuklu motiflerini tanımalarına ve doğru bir şekilde
anlamlandırmalarına olumlu yönde katkı sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı-Selçuklu Motifi, Çini, Üstün yetenekli Öğrenci
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PICTES PROJESİ KAPSAMINDA GÖREV YAPMAKTA OLAN TÜRK DİLİ
ÖĞRETİCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
Aysun Erdoğan
Barbaros İlkokulu
aysun.4178@gmail.com
Uğur Okkirman
Barbaros İlkokulu
ugurokkirman@gmail.com

ÖZET
«Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi» projesi
Millî Eğitim Bakanlığı ile AB Türkiye Delegasyonu arasında «Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler
için Mali İmkân» anlaşması (FRIT) çerçevesinde imzalanan sözleşme ile Suriyeli çocukların
Türk Eğitim Sistemine entegrasyonunda Millî Eğitim Bakanlığının faaliyetlerini desteklemeyi
amaçlayan bir projedir. Projenin hedefi, geçici koruma altındaki Suriyelilerin Türkiye’deki
eğitime erişimine katkı sağlamaktır.
Bu çalışma, PICTES projesi kapsamında ders vermekte olan Türk dili öğretilerinin
karşılaştıkları ders içi ve ders dışı sorunlar ve bu sorunların nedenlerini belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Sınıf ortamında eğitsel amaçların gerçekleştirilmesine engel olan istenmeyen
(olumsuz) öğrenci davranışlarına Suriyeli mülteci çocukların Türkiye’de öğrenim gördüğü
sınıflarda da rastlanmaktadır. İstenmeyen öğrenci davranışlarının belirlenmesi ve bunların
ortadan kaldırılması, bunun dışında eğitimin niteliğini ve verimliğini olumsuz etkileyen her
türlü (ders içi ve ders dışı) sorunları tespit etmek ve bu sorunları dile getirmek öğretim sürecinin
verimliliği açısından çok önemlidir. Araştırma, nitel bir araştırmadır. Araştırmanın verileri,
nitel veri toplama tekniklerinden "görüşme" ile elde edilmiştir. Bu çalışmadaki görüşmeler,
"yarı yapılandırmış görüşmeler" şeklinde gerçekleştirilmiştir. PICTES projesi kapsamında
Kocaeli ilinde görev yapan 45 Türkçe öğreticisine yarı yapılandırılmış 2 soruluk mülakat
soruları sorulmuş ve cevaplar alınmıştır. Mülakat sorularına verilen cevapların analizi devam
ettiği için bulgular ve sonuç kısmı daha sonra açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi, PICTES Projesi, Türk dili
öğreticileri ve sorunları
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAYAT BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN ÖZDÜZENLEMELİ ÖĞRENME İNANÇLARI VE ÖZ-YÖNETİMLİ ÖĞRENMEYE
HAZIRBULUNUŞLUKLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
Nurcan Topal Kaya
Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi
nurcantopal@gmail.com
Metin Deniz
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
mdeniz@bartin.edu.tr
ÖZET
Günümüzde hızla gelişen toplumlar, sürekli bir değişim içerisindedir ve aynı zamanda
birçok küresel zorluğun olduğu bir dönemden geçmektedir. Hızlı değişim içerisinde sürüklenen
modern toplumlar, eğitimin vazgeçilmezliğinin giderek daha fazla farkındadır. Artık eğitimde
bilginin seçimi, bilginin aktif olarak yapılandırılması, bilginin düzenlenmesi, yönlendirilmesi,
yaratıcılık, eleştirel düşünme, analiz, sentez ve genelleme gibi kavramlar üzerinde daha fazla
durulmaktadır. Bu bağlamda, bir “öğrenme toplumunun” gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Modern toplumlarda bir topluluğunun temel direkleri yaşam boyu öğrenmenin temel
esaslarından olan bilgiyi ve harekete geçmeyi öğrenmek olmuştur. Son yıllarda özellikle önem
kazanmaya başlayan yaşam boyu öğrenme kavramı, eğitimin niceliği ve niteliği üzerine yeni
tartışmalar ortaya çıkarmaktadır. Bilgiye erişimin artık çok kolay olduğu günümüzde sorulması
gereken asıl soru bilginin nasıl kazanılacağı ve yaşam becerilerinin gelişiminin nasıl
sağlanacağı olmalıdır. Bu soruları cevaplamak için öncelikle bilgi ve eğitim gibi kavramların
bizde var olan algılarını yeniden yapılandırmamız gerekmektedir. Artık eğitimin amacı bize
sunulan belirli bilgileri, fikirleri ve gerçekleri sadece hatırlamak, ezberlemek değil, daha geniş
bir bağlamda bilgilerin nasıl elde edileceği, elde edilen bilgilerin ve fikirlerin nasıl
kişiselleştirileceği ve nasıl değerlendirileceğidir. Yani artık bilginin hazır halde sunulması
yerine, bilgiye ulaşma yollarının kazandırılması, kendi öğrenmesini düzenleyebilen,
yönetebilen, yönlendirebilen kısacası kendi öğrenme ihtiyaçlarını belirleyip bunları
karşılayabilen öz-yönetimli ve öz-düzenleme becerilerine sahip öğrenenlerin yetişmesi
sağlanmalıdır. Artık eğitimde önem verilen nokta, bilginin inşasında bireyselleşmenin nasıl
sağlanacağı ve işbirlikçi, bağımsız, sorumluluk alan ve hayat boyu öğrenen bireylerin nasıl
yetiştirileceğidir. Toplumların bu yeni öğrenme kültürünü öğrenmeye ihtiyaçları vardır. İşte bu
yüzden, özellikle son yıllarda hayat boyu öğrenme, bireysel öğrenme, öz-düzenlemeli ve özyönetimli öğrenme gibi konular birlikte çalışılmakta ve özellikle dikkat çekmektedir. Bu
çalışmada, bireylerin yaşam boyu öğrenmeleri açısından son derece önemli olan özdüzenlemeli öğrenme ve öz-yönetimli öğrenme yaklaşımlarına ilişkin bir bakış açısı sunmak
amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim bilimleri, hayat boyu öğrenme, öz-yönetimli öğrenme, özdenetimli öğrenme
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AVRUPA BİRLİĞİ POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’NİN HAYAT
BOYU ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE TÜRKİYE’DE GEROGOJİK EĞİTİM
Ahsen Nisa Odabaşoğlu
Bursa Teknik Üniversitesi
ahsen.odabasoglu@btu.edu.tr
Fulya Uzuner
Hacettepe Üniversitesi
flyuzuner@hacettepe.edu.tr
ÖZET
Değişen yaşam koşullarının sonucu olarak Türkiye’de ve diğer ülkelerde demografik
dönüşümler gerçekleşmekte ve toplumlar hızla yaşlanmaktadır. TÜİK verilerine göre
ülkemizdeki yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı 2018 yılında %8,8 iken bu oranın
2023 yılında %10,2’ye ulaşması ve ilerleyen yıllarda daha da artması beklenmektedir (TÜİK,
2018). Hayat boyu öğrenme uygulanan yer, zaman ve yaş grupları göz önünde tutulmaksızın
toplumdaki tüm bireylerin öğrenme süreçlerinin sürdürülebilirliğini hedefleyen bir stratejidir.
Bu süreç dahiline öğrenme ihtiyaçları; formal eğitim, istihdama katılma ve yetenek edinme
adına mesleki eğitim, boş zaman aktiviteleri, vatandaşlık bilincini geliştirmeye yönelik
öğrenme ihtiyacı şeklinde farklılaşabilmekte ve bu farklılaşmış ihtiyaçların karşılanabilmesi
için stratejik planlamaların yapılması gerekmektedir. Yaşlılık dönemi, bireyin hayatındaki en
önemli rol geçişlerinden biridir. Bu rol geçişinde formal, nonformal ve informal hayat boyu
öğrenme imkanlarının yaratılması bireyin adaptasyonunu kolaylaştıracak, sosyal ve fiziksel
olarak aktif kalmasını destekleyecek ve kuşaklararası ilişkiyi güçlendirilmesine katkı
sağlayacaktır.
Dezavantajlı gruplar içerisinde yer alması sebebiyle sosyal politikalarda öncelik verilen
yaşlı bireylerin öğrenme sürecinin kesintiye uğramadan devam etmesi hayat boyu öğrenmenin
temelinde yatan herkese açık ve herkes için erişilebilir olması ilkeleri ile uyumludur.
Dezavantajlı gruplar eğitime erişememe riskiyle karşı karşıya kaldıklarında ise hayat boyu
öğrenme bireylerin ihtiyaçlarına ve özel durumlarına yönelik biçimde tasarlanmalıdır.
Bu araştırmanın temel amacı Avrupa Eğitim ve Öğretimde İşbirliği Strateji
Çerçevesi’nde toplumdaki bireylere doğumundan ölümüne kadar eşit ve kolay ulaşılabilir
öğrenme imkânı tanımayı hedefleyen hayat boyu öğrenme stratejilerinin yaşlı bireylere
sunduğu imkânları, gerontolojik yaklaşımın perspektifinden analiz ederek stratejilerin yaşlı
eğitimini kapsamlı bir şekilde ele alan gerogojik eğitim çerçevesine uygunluğunu
değerlendirmektir. Tüm bu bahsedilenler ışığında Türkiye’de Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma
Planı ile 2001-2023 yılları arasını içeren uzun vadeli stratejiler kapsamında uygulamaya
koyulan hayat boyu öğrenme uygulamalarına dair strateji ve değerlendirme raporları, doküman
analizi tekniği kullanılarak Türkiye'nin hayat boyu öğrenme süreci analiz edilecek ve çıktılar
gerogojik eğitim üzerinden tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hayat Boyu Öğrenme, Yaşlılık, Gerogoji
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КЫРГЫЗДЫН ЫРЧЫ АКЫНДАРЫНЫН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ САЛТТЫК
БИЛИМДЕР.
Акматали Алимбеков
Кыргыз-Түрк «Манас» университети
akmatali_alimbekov@mail.ru
АБСТРАКТ
Эл акындарынын чыгармаларын билим булагы катары анализдөөнүн негизинде
төмөнкүдөй корутунду чыгарууга болот. Эл акындары өз заманынын алдыңкы акыл
ишмерлери, интеллектуалдары катары өз чыгармаларында курчап турган дүйнөнүн
түзүлүшү, өнүгүү диалектикасы, жаратылыштагы кубулуштар, туулаган жердин
географиясы, флора жана фаунасы туралуу коомдогу күндөлүк турмуштагы, инсандар
аралык мамилелердеги жакшылык менен жамандыктын чеги, жалпы улуттук,
адамзаттык этикалык идеялар тууралуу ой калчап, дараметине жараша чечмелеп, элдин
аң-сезиминин, акыл көрөңгөсүнүн ар тараптан өсүп, байышы үчүн ырааттуу камкордук
көрүп келишкен. Экинчиден, акындардын элдин акыл көрөңгөсүн өстүрүүдөгү
агартуучулук ишмердүүлүгү, усул ыкмалары да атайын сөз кылууга арзыйт.
Салтанаттуу жыйында тигил же бул акындын ааламда жана айлана чөйрөдө болуп
жаткан окуялар, бөтөн эл, бөтөн жерлер же өзүн курчап турган табияттын башкалар
баамдай бербеген сырлары туралуу айткандары уккан адамдардын эсинде калып эл
оозунан түшпөй бир адамдан экинчисине, атадан балага өтүп олутуруп жалпы элдик
билимге айланып кеткен. Мындай жөрөлгөлөр туруктуу мүнөзгө ээ болуп белгилүү
өлчөмдө салттык билим берүүнүн салаасын түзүп калган. Кыргыздын ырчыакындарынын чыгармаларындагы замана тууралуу билимдерди төмөнкүдөй шартуу үч
багытын бөлүп көрсөтүүгө болот. Алар башка мамлекеттердин эзүүсүнө кабылган элдин
абалын чагылдырган маалыматтар; эртеңки заманды, коомдук өзгөрүштөрдү алдын ала
болжоп айткан футурологиялык билимдер; Россия империясынын таасири менен каада
нарктын тайыздашын же баалуулуктардын кагылышынан пайда болгон «маданий шок»
тууралуу маалыматтар; реалдуу тарыхый окуяларды чагылдырган билимдер.
Кыргыздын элдик акындарын Россия империясынын таасири менен каада-нарктын
тайыздашын же баалуулуктардын кагылышынан пайда болгон «маданий шок» өзгөчө
тынчсыздандырган. Калыгул, Арстанбек, Молдо Кылыч сыяктуу даанышман
акындардын чыгармаларында жогоркудай маданияттар кагылышынан улам адамдардын
көз карашындагы, жүрүм-турумундагы негативдүү багыттагы өзгөрүүлөр улуттун
трагедиясы катары баяндалган. Акындын акыр заман тууралуу футурологиялык көз
караштарына ылайык баскынчылык руханий адептик чөйрөдө да өкүм сүрөт: «Кыздан
кылык кетет, уулдан уят кетет». Калыгулдун көрөгөч көсөмдүк менен айткан
божомолдору белгилүү өлчөмдө ишке ашканын моюнга албай коюуга болбойт. Акындар
чыгармачылыгы элдин табият туралуу билимдерин өнүктүрүүнүн маанилүү булагы
болгон. Алардын чыгармаларында өздөрү жашаган өрөөндөрдүн керемет табияты, жанжаныбарлар, өсүмдүктөр дүйнөсү, георграфиялык чөйрөсү туралуу бай маалыматтар
камтылган. Алар курчап турган чөйрө туралуу билимдерди «изилдөөчүлүк менен»
үйрөнүп, ыр саптарына каттап ыраатуу жыйнак китеп катары тариздөөгө умтулушкан.
Ачкыч сѳздѳр: акындар, даанышмандык, мурас, салттык билим, агартуу, тарбия.
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EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME
BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Arş. Gör. Emre Musa Turhan
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
musaturhan2@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Ümit Polat
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
polatumit58@hotmail.com

ÖZET
Eleştirel düşünme, bilgileri analiz ederken, değerlendirirken, yorumlarken ya da
sentezlerken bir argüman oluşturmak, bir problemi çözmek veya bir sonuca ulaşmak için
genellikle yaratıcı düşünce gücünü kullanırken ortaya çıkar. Eleştirel düşünme, ikna edici
argümanlar geliştirme, mantıklı sonuçlara ulaşmak için kanıt ve varsayımları sorgulama,
sorunları çözmek için yaratıcı yollar bulabilme, tema ve kalıpları belirleme, konular arasında
soyut bağlantılar kurma gibi birçok entelektüel beceriyi de beraberinde gerektirir. Bu
araştırmanın amacı eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin eleştirel düşünme
becerilerini cinsiyet, sınıf düzeyi ve öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüm gibi değişkenlere
göre incelemektir. Bu çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden, nedensel karşılaştırma
deseninde tasarlanmıştır. Çalışma grubunu 2018-2019 yılında Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi, eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada veri
toplama aracı olarak, 22 maddeden oluşan ‘Eleştirel Düşünme Becerisi Anketi’ öğrencilere
uygulanmıştır. Verilerin analizinde, bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi
yapılması planlanmaktadır. Araştırmanın verileri analiz aşamasında olup anketten elde edilen
verilerin incelenecek ve öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri çeşitli değişkenlere göre
değerlendirilecektir. Yorumlar, literatürle desteklenip, sonuçlar ve öneriler bulgulara göre
sıralanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Eleştirel Düşünme, Sorgulama, Yaratıcı Düşünme
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2014-2018 YILLARI ARASINDA DİNLEME EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN
ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÖZÇAKMAK
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe
Eğitimi ABD
h.ozcakmak@mku.edu.tr
Nuray KAYATÜRK
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe
Eğitimi Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi
nuraykayaturk@hotmail.com

Özet
Dinleme, dört temel dil becerisinden biridir ve anne karnındayken etkin hale
gelmektedir. Dinleme, işittiğimiz seslerin anlamlandırılmasına dayanan bir beceridir. Dil
öğreniminin ilk aşaması dinleme becerisi ile kazanılmaktadır. Birey bu beceriyi eğitim hayatı
içindeki çeşitli etkinliklerle geliştirmektedir. Dinleme becerisinin geliştirilmesi konusunda
alanında uzman kişiler tarafından çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda,
dinleme eğitimi alanında gerek ana dili eğitimi gerekse yabancı dil öğretimi konusunda ders
programı yazarlarına, öğreticilere ve bireylere yol gösterici sonuçlar ortaya konmaktadır. Bu
çalışmanın amacı, Türkçe eğitimi alanında 2014-2018 yılları arasında yapılan dinleme eğitimi
çalışmalarının incelenmesidir. Çalışmada, dinleme eğitimi konusunda yapılan tezler ve
makaleler çeşitli açılardan incelenmiştir. Tezler; yazar, tez adı, üniversite, enstitü, tez türü, yıl,
hedef kitle ve konu başlıkları altında değerlendirilmiştir. Makaleler ise; yazar sayısı, makale
başlığı, dergi adı, yılı, cildi/sayısı, sayfa sayısı, konu ve uygulandığı hedef kitle açılarından ele
alınmıştır. Çalışmada meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, Yüksek
Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi, Dergi Park ve ULAKBİM veri tabanlarından tarama
yapılarak elde edilmiştir. Taramada, “dinle, dinleme, dinlediğini, anla, anlama, Türkçe” anahtar
kelimeleri kullanılmıştır. Yapılan taramalar sonucunda 2014-2018 yılları arasında dinleme
eğitimi alanında 55 tez (49 yüksek lisans, 6 doktora) ve 94 makale yazıldığı belirlenmiştir.
Sonuç olarak, dinleme becerisi ile ilgili çalışmaların geçmiş yıllara göre arttığı fakat diğer
becerilerle kıyaslandığında dinleme becerisi konusunda yapılan çalışmaların daha az olduğu
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Dinleme, Lisansüstü tezler, Makaleler, Yüksek Öğretim Kurulu
Ulusal Tez Merkezi, Dergipark, Ulakbim.
INVESTIGATION OF THE STUDIES IN THE FIELD OF LISTENING
EDUCATION BETWEEN 2014-2018
Abstract
Listening is one of the four basic language skills and becomes effective in the womb.
Listening is a skill based on understanding the sounds we hear. The first stage of language
learning is gained through listening skills. The individual develops this skill with various
activities in the educational life. Various studies are carried out by experts in the field of
developing listening skills. As a result of these studies, in the field of listening education,
guiding results are given to the curriculum writers, teachers and individuals both in mother
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tongue and foreign language teaching. The aim of this study is to examine the listening
education studies conducted in the field of Turkish education between 2014-2018. In this study,
theses and articles about listening education were examined from various perspectives. Thesis;
Author, thesis name, university, institute, thesis type, year, target group and subject were
evaluated under the headings. Articles are; number of authors, article title, journal name, year,
volume / number, number of pages, subject and the target audience were applied. Meta-analysis
method was used in the study. The data of the study was obtained by scanning from the National
Thesis Center, Magazin Park and ULAKBIM databases. In the screening, the keywords kel
listen, listen, listen, understand, understand din are used. As a result of the scans conducted, 55
theses (49 masters, 6 doctoral) and 94 papers were written in the field of listening education
between 2014-2018. As a result, it can be said that studies related to listening skills have
increased compared to previous years but when compared to other skills, studies on listening
skills are less.
Key Words: Listening, Graduate theses, Articles, Higher Education Board National
Thesis Center, Dergipark, Ulakbim
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ROBOTİK KODLAMA İLE PROBLEM SENARYOLARINA BİR BAKIŞ:
ORTAOKUL ÖRNEĞİ
Sibel Demir Kaçan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD, SAMSUN
sibelfe@hotmail.com
Ahmet Kaçan
Akyaka 75.yıl Cumhuriyet Ortaokulu, KARS
ahmtkacan@gmail.com
ÖZET
Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi, eğitimi de tetikleyerek yeni öğretim
metotlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Robotik kodlama özellikle son yıllarda
ülkemizde ön plana çıkmaya başlamış, birçok kamu ve özel öğretim kurumları robotik kodlama
eğitimlerini programlarına almışlardır. Hatta uzaktan eğitim ile robotik kodlama sertifika
eğitim programları açılarak bireylerin yaşam boyu öğrenmelerinin desteklendiği görülmektedir.
Robotik kodlama eğitimlerinin öğrencilere 21.yy becerilerinden, yaratıcı, analitik, eleştirel ve
üst düzey düşünme becerilerini kazandırdığı düşünülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın son
açıkladığı “Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu”nda da bu eğitiminin öneminin
vurgulandığı görülmektedir.
Robotik kodlama eğitiminin probleme dayalı olması, öğrencilerin hayal dünyalarını ve
yaratıcılıklarını geliştirdiği düşünülmektedir. Probleme dayalı öğrenme, öğrencinin dünyasını
zenginleştirme ve yaratıcılığını ön plana çıkarma konusunda öğrenciye imkân tanımaktadır.
Probleme dayalı öğrenmenin temelini senaryolar oluşturmaktadır. Senaryolar, öğrencilere
içinde bulundukları problem durumu karşısında, onlara zengin bir dünya sunmakta ve
öğrenciler kendilerini senaryodaki problemin bir parçası olarak gördükleri için daha yaratıcı
çözümler üretebilmektedirler. Bu yaratıcı düşünme sürecinde robotik kodlama uygulamalarının
kullanılması öğrencilerin hem el becerilerinin gelişmesine, hem de üst düzey düşünme
becerilerinin gelişmesine olanak tanımaktadır. Robotik kodlama eğitimlerinin daha nitelikli ve
çözüme odaklı olabilmesi adına probleme dayalı öğrenme ile zenginleştirilmesinin önemli
olduğu düşünülmektedir.
Bu araştırmanın amacı, robotik kodlama uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin
probleme dayalı senaryolarla çözüm sürecine olan etkisini belirlemektir. Çalışma Samsun’da
özel bir okulda öğrenim gören 8 öğrenci ile 10 hafta süresince yürütülmüştür. İki uzman
tarafından yürütülen çalışmada, alan uzmanlarından biri problem senaryolarını geliştirip gerekli
yapılandırmaları yapmış, diğer alan uzmanı ise robotik kodlama eğitimlerini gerçekleştirerek
gerekli gözlemleri gerçekleştirmiştir. Çalışmada tek grup son test modeli uygulanmıştır.
Çalışmada öğrencilere gerekli donanım desteği sağlanmış ve verilen robotik kodlama
eğitimi sonrasında, öğrencilerden problem senaryolarına robotik uygulamalar ile çözümler
üretmeleri istenmiştir. Elde edilen veriler kodlamalar ile çözümlenmeye çalışılmıştır. Çalışma
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sonucunda verilen senaryolara öğrencilerin farklı çözüm yolları üretebildikleri ve kendi
robotlarını oluşturarak, kodlayabildikleri görülmüştür.
Araştırmada elde edilen bulgular özel bir okulda yapılan çalışma sonucunda elde
edildiği için, benzer çalışmaların birkaç devlet okulunda tekrar uygulanabileceği
öngörülmektedir. Robotik kodlama ile problem senaryoları üzerine daha fazla çalışmanın
yapılması gerektiği, gerek öğrenci profili, gerekse öğretmenler açısından başka çalışmaların da
yapılabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Robotik kodlama, probleme dayalı öğrenme, problem senaryosu,
yaratıcı düşünme
A OVERVIEW OF THE PROBLEM SCENARIOS BY ROBOTIC CODING: A CASE
OF THE SECONDARY SCHOOL
ABSTRACT
The rapid development of technology triggers education and leads to the emergence of
new teaching methods. Robotic coding has started to come to the forefront in our country
especially in recent years, many public and private education institutions have taken robotic
coding trainings into their programs. In fact, it is seen that lifelong learning of individuals is
supported by opening robotic coding certificate training programs with distance education. It is
thought that robotics coding trainings give students 21st century skills, creative, analytical,
critical and high level thinking skills. It is seen that the importance of this training has been
emphasized in the “2023 Education Vision for Stronger Tomorrow” which was announced
recently by the Ministry of National Education.
It is thought that robotics coding education is problem-based and that students develop
their imagination and creativity. Problem-based learning allows the student to focus on
enriching the student's world and highlighting his creativity. The basis of problem-based
learning is scenarios. The scenarios present a rich world to the students in the face of the
problem they are in, and the students can produce more creative solutions as they see themselves
as a part of the problem in the scenario. The use of robotic coding applications in this creative
thinking process enables the students to develop both manual skills and high level thinking
skills. It is thought that enriching with problem based learning in order to be more qualified and
solution oriented in robotic coding trainings is important.
The aim of this study is to determine the effect of robotics coding applications on the
solution process of middle school students with problem based scenarios. The study was carried
out for 8 weeks with 8 students in a private school in Samsun. In a study conducted by two
experts, one of the field experts developed problem scenarios and made the necessary
configurations while the other field expert realized the necessary observations by performing
robotic coding trainings. In this study, single group post-test model was applied.
In the study, necessary hardware support was provided to the students and after the
robotics coding training, students were asked to produce solutions to problem scenarios with
robotic applications. The data obtained were tried to be analyzed by coding. In the scenarios
given as a result of the study, it was seen that students could produce different solutions and
code their own robots. As the findings of the study were obtained as a result of the study at a
private school, it is predicted that similar studies could be re-applied in a few public schools. It
is thought that further studies on problem scenarios with robotic coding should be done, and
other studies can be done for both student profile and teachers.
Keywords : Robotic coding, problem based learning, problem scenario, creative
thinking
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BT433
SINIFLARINDA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BULUNAN ÖĞRETMENLERİN
KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
Mustafa ÖZTÜRK
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
mustafa446380@gmail.com
Doç.Dr Kaya YILDIZ
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yildiz_k1@ibu.edu.tr
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, okullarında yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmenlerin
karşılaştıkları sorunları, sorunlara bulunan çözümler ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini
ortaya çıkarmaktır. Bu araştırma, nitel araştırma yöntemi yaklaşımı çerçevesinde tasarlanmıştır.
Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma çalışma
grubunu, 2017-2018 öğretim yılında Düzce ili Merkez İlçede bulunan resmi ilkokullarda görev
yapan sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada
elde edilen verilerin analizi sonucunda yabancı uyruklu öğrencilerin aile özellikleri, karşılaşılan
sorunlar, sorunlara yönelik bulunan çözümler teması olmak üzere üç tema elde edilmiştir. Aile
özelliklerinde Türkiye’de bulunma sebepleri, aile yapısı, maddi durum, çocuğun eğitimiyle
ilgilenme durumu, göç nedenleri gibi verilere ulaşılmıştır. Öğretmenlerin karşılaştıkları
sorunlar; dil sorunu, anlama sorunu, sorun yok, iletişim sorunu, okuma yazma sorunu, veli
işbirliği olmaması, saldırganlık, göçmen olmaları, temizlik sorunu, uyum sorunu, beslenme
sorunu, materyal eksikliği olarak on iki alt tema altında toplanmıştır. Araştırmanın üçüncü
temasında öğretmenlerin yukarıda belirtilen sorunlara yönelik buldukları özümler ve sorunlara
yönelik çözüm önerileri tartışılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bilgilere dayanılarak,
yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Türkçe dili eğitim kursları, ebeveyn eğitim seminerleri
verilmesi, Milli Eğitim Müdürlüğünün, iletişim ve uyum sorunları yaşayan yabancı uyruklu
öğrencilere yönelik psikolojik danışman görevlendirilmesi, yabancı uyruklu öğrencilerin
velileri ve Türk öğrencilerinvelilerinin kaynaşması amacıyla okullarda etkinlikler
düzenlenmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Uyruklu öğrenciler, İlkokul, öğretmen
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BT434
İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKICI OKUMA BECERİLERİ İLE
TÜRKÇE DERS NOTU ARASINDAKİ İLİŞKİ
Mustafa ÖZTÜRK
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Mustafa446380@gmail.com
Dr. Öğretim Üyesi Sevilay YILDIZ
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
sevil_yil@yahoo.com

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin akıcı okuma becerileri ile Türkçe
ders notları arasındaki ilişkiyi incelenmektir. Araştırma, tarama modelinde gerçekleştirilmiştir.
Araştırmaya Düzce ili, merkez ilçesinde bulunan 3 ilkokuldaki dördüncü sınıf öğrencileri
katılmıştır. Çalışma grubu farklı cinsiyet ve başarı düzeyinde bulunan 86 öğrenciden
oluşmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Akyol (2014) tarafından geliştirilmiş olan
“Akıcı Okuma Ölçeği” ve “e-okul Türkçe notları” kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerden elde
edilen akıcı okumanın alt boyutları olan okuma hızı, kelime tanıma ve prozodiye ait veriler, ses
kayıtları kullanılarak ilgili formlarla puanlandırılmıştır. Toplanan verilerin analizinde, yüzde,
frekans ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin akıcı okuma becerileri (okuma hızı,
kelime tanıma ve prozodi) ve Türkçe ders puanları arasındaki korelasyona bakılmıştır. Yapılan
analizler sonucunda okuma hızı, kelime tanıma ve prozodi ile Türkçe ders notları birbirleriyle
ilişkili çıkmıştır. Okuma hızı ile Türkçe ders notları arasında pozitif yönde orta derecede bir
ilişki çıkmıştır. Kelime tanıma becerisi ile Türkçe ders puanları arasında pozitif yönde zayıf bir
ilişki tespit edilmiştir. Okuma prozodisi ile de Türkçe ders notları arasında pozitif yönlü orta
derecede bir ilişkiye rastlanmıştır. Türkçe ders puanları ile en zayıf ilişki kelime tanıma ile
Türkçe ders puanları arasında olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda akıcı okumanın
Türkçe ders puanları ile ilişkili olduğu ve önemli bir etken olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Akıcılık, Okuma hızı, Kelime tanıma, Ders notu
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BT436
ÇANAKKALE SAVAŞI’NDA 2. TOPÇU LİVA KOMUTANI OLARAK GÖREV
YAPAN MİRALAY MUSTAFA TALAT BEY’İN HAYATI HAKKINDA KISA BİR
DEĞERLENDİRME
Burhan SAYILIR
Anadolu Üniversitesi
burhansayilir@anadolu.edu.tr
ÖZET
Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden birisini teşkil eden ve tarihimizde
önemli bir yere sahip olan Çanakkale Cephesi’nin iki aşaması vardır. Bunlardan birincisi
Çanakkale Boğazı’nın denizden ve donanma ile zorlanmasıdır ki bu harekât 18 Mart 1915’te
yapılmıştır. İkincisi ise 25 Nisan 1915’te başlayan 9/10 Ocak 1916 tarihinde sona eren kara
muharebeleridir. Miralay Mustafa Talat Bey Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı konuş
kuruluşunda yer alan 2. Ağır Topçu Liva Komutanı olarak Çanakkale Muharebeleri süresince
görev yaptı. Mustafa Talat Bey, 1868 yılında İstanbul’da İhsan Bey’in oğlu olarak dünyaya
geldi. 11 Ağustos 1884 tarihinde Harp Okulu’na girdi. Türk ordusunun birçok birlik ve
kademesinde görev aldı. 19 Ekim 1912 tarihinde Miralaylığa (Albay) terfi etti. 27 Eylül 1913
tarihinde Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevki Komutanlığı’na bağlı 2. Ağır Topçu Liva
Komutanı olarak atandı. 18 Mart 1915’te yaşanan Çanakkale Boğazı’nın zorlanması
girişiminde 3., 4., ve 5. Ağır Topçu Alayları Miralay Mustafa Talat Bey’in livasına bağlı olarak
görev yapmışlardır. 18 Mart 1915’teki Boğaz Harbi’nin kazanılmasında Türk topçusunun
büyük gayreti ve fedakârlığı vardır. Miralay Mustafa Talat Bey bu bunalımlı günlerinde
topçuların bağlı olduğu komutan olarak görevinin başındaydı. Çanakkale Kara Muharebeleri
sırasında da aynı görevi yürüten Mustafa Talat Bey, 15 Haziran 1918 tarihinde Berlin Zehair
Teslim ve Sevk Komisyonu’na tayin edildi. 8 Mayıs 1923 tarihinde sağlık nedenlerinden dolayı
emekli oldu. 5 Temmuz 1934 tarihinde yetmiş yaşında iken hayata veda etti.
Anahtar Kelimeler: Mustafa Talat, Çanakkale, Birinci Dünya Savaşı, Müstahkem
Mevki,
A BRIEF EVALUATION OF THE LIFE OF COLONEL MUSTAFA TALAT BEY
WHO SERVED AS THE COMMANDER OF THE 2ND ARTILLERY BRIGADE AT THE
BATTLE OF GALLIPOLI
ABSTRACT
The Çanakkale Front, which is one of the most important fronts of the First World War
and has an important place in our history, has two stages. The first of which is that the
Dardanelles strait was assaulted from the sea and naval forces, which was carried out on March
18, 1915. The second is the land battles starting on April 25, 1915 and ending on January 9/10,
1916.
Colonel Mustafa Talat Bey served as the Commander of the 2nd Heavy Artillery Brigade
positioned at the Çanakkale Fortified District Command during the Gallipoli Battles. Mustafa
Talat Bey was born in Istanbul in 1868 as the son of İhsan Bey. On August 11, 1884 he started
at the Military Academy. He served in many military units and stages of the Turkish army. He
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was promoted to colonel on October 19, 1912. On September 27, 1913 he was appointed as the
Commander of 2nd Heavy Artillery Brigade which was a part of the Dardanelles Strait Fortified
District Command. In the attempt to force the Dardanelles Strait on March 18, 1915, the 3rd, 4th
and 5th Heavy Artillery Regiments served under the brigade command of Colonel Mustafa Talat
Bey. The great determination and sacrifice of the Turkish artillery was apparent in the success
of the battle of the Dardanelles Strait on March 18, 1915. In this bleak day, Mustafa Talat Bey
was hard at work as the commander of the artillery. Mustafa Talat Bey, who held the same post
during the land battle of Gallipoli, was assigned to the Berlin Purveyance Delivery and
Transportation Commission on June 15, 1918. He retired on May 8, 1923 due to health reasons.
He passed away on July 5, 1934, at the age of seventy.
Keywords: Mustafa Talat, Gallipoli, First World War, Fortified District
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BT437
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAĞLANMA STİLLERİ İLE PROFESYONEL
YARDIM ARAMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Mehmet Zeki İLGAR
Biruni Üniversitesi
zilgar@biruni.edu.tr
ÖZ
Bu çalışma üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ile psikolojik yardım arama
tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Çalışma, üniversite öğrencilerine kişisel bilgi formu, bağlanma stilleri ölçeği ve
profesyonel yardım arama tutum ölçeği kullanılarak yapılmıştır. 380 üniversite öğrencisine
sınıf ortamında gönüllülük esas alınarak uygulanan ölçeklerin verileri SPSS 22.0 programıyla
analiz edilmiştir.
Yapılan analizler sonucunda Profesyonel yardım arama konusunda güvenli
bağlananların olumlu tutum göstererek daha rahat davrandıkları, kaygılı ve kararsız
bağlananların profesyonellerden yardım arama konusunda olumsuz tutum içerisinde istekli
davranmadıkları bulgularına ulaşılmıştır.
ANAHTAR KELİMELER: Bağlanma stili, profesyonel yardım arama,
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BT438
EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİNDE OKUL SOSYAL HİZMETİ GEREKSİNİMİ
Dr. Tahir Emre Gencer
Anadolu Üniversitesi SBF Sosyal Hizmet Bölümü
tahiremregencer@gmail.com
ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı eğitim-öğretim ortamlarında karşılaşılan öğrenci
sorunlarının çözümüne ilişkin sosyal hizmet bakış açısını ortaya koymak ve ülkemizde okul
sosyal hizmetine duyulan gereksinimi vurgulamaktır.
Sosyal hizmet, yoksulluk, sosyal yardımlar, ihmal-istismar, madde bağımlılığı, şiddet,
göç, suçluluk, engellilik, yaşlılık, eğitim, aile, toplumsal cinsiyet, çocuk refahı, sosyal adalet,
sosyal politika, insan hakları, çocuk hakları, tıp, psikiyatri gibi insani bileşenleri ve sistemleri
içeren farklı uygulama alanlarında hizmet veren profesyonel bir meslek ve disiplindir. Sosyal
hizmetin çalışma alanını oluşturan çok sayıda çalışma alanına paralel olarak sosyal hizmetin
okul ortamlarındaki uygulama alanı ise okul sosyal hizmetidir.
Okul sosyal hizmeti, okul, aile ve çevre bağlamında öğrenciyi odağına alarak
öğrencilerin biyolojik, psikososyal, kültürel ve zihinsel gelişimini destekleyen temel unsurlar
ile çalışır. Eğitim öğretim sürecini koruyucu, önleyici, geliştirici, tedavi edici ve sorun çözücü
bütüncül bir perspektif ile ele alan okul sosyal hizmeti, aynı zamanda öğrencinin okul
performansını, akademik başarısını ve biyopsikososyal gelişim sürecini etkileyen tüm
bileşenleri desteklemeyi ve güçlendirmeyi amaçlar. Eğitim sistemi içerisinde öğrenciyi
merkezine alarak sosyal adalet ve hak temelli bir bakış benimseyen okul sosyal hizmeti,
özellikle okullardaki düşük akademik başarı, okula uyum sorunları, okul devamsızlığı, okul
terki, okullaşamama, çocuk ihmali ve istismarı, yoksulluk, çalışan çocuklar, sığınmacı ve
mülteci çocuklar, akran zorbalığı, ergenlik sorunları ve madde kullanımı gibi konularda öğrenci
sorunlarını ve öğrenme bariyerlerini bütüncül biçimde ele alır. Bilindiği üzere, öğrenciler, bu
sorunların çözümünde çoğunlukla profesyonel destekten ve eğitim haklarından yoksundurlar.
Okullarda ve gündelik yaşam içerisinde öğrencileri sarmalayan pek çok risk ve sorun karşısında
öğrenciyi, ailesini, çevresini ve okulu, tüm sistem ve bileşenleri ile birlikte bütüncül olarak
mikro, mezzo, makro açılardan ele alan; öğrencilerin maruz kaldıkları sorunlar karşısında onları
koruyan ve öğrencilerin sosyal destek sistemlerini artırmayı amaçlayan okul sosyal hizmetine
acilen gereksinim duyulmaktadır. Bu noktada, dünyadaki ve gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları
yüz yılı aşan okul sosyal hizmetinin, ülkemizdeki çeşitlenen eğitim sorunları karşısında, eğitim
sisteminin politika, program geliştirme ve uygulama aşamalarında etkin biçimlerde yer alması
elzem görülmektedir. Bu süreçte, öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerini takip eden; okul
personeli ve eğitim sistemi ile koordine biçimde çalışan; ev ve aile ziyaretleri gerçekleştiren;
okul ortamlarındaki risklere ve öğrenme bariyerlerine karşı öğrencilerin gelişimlerini
destekleyen ve savunuculuk faaliyetlerini yürüten; sorgulayan, üreten, eleştiren, geliştiren ve
koruyucu-önleyici hizmetler sunan; çevre dostu eğitim ortamlarını önemseyen; öğrencileri
okul, arkadaş, çevre, mahalle, aile, toplum gibi çok boyutlu açılardan ele alan ve bu tüm
bileşenleri hayatın her noktasına yaymayı amaçlayan bütüncül ve multidisipliner bir yaklaşım
gerekmektedir. Artan öğrenci sorunlarına ve öğrencileri tehdit eden pek çok riske karşı
koruyucu, önleyici, destekleyici ve sorun çözücü politikaların uygulanması, geliştirilmesi ve
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sürdürülebilmesi ise eğitim bilimcilerin, okul psikososyal servisinin, profesyonel meslek
gruplarının ve sosyal hizmet mesleğinin eğitim sisteminin lokomotifinde yer alması ile
mümkün görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenci Sorunları, Okul Sosyal Hizmeti Gereksinimi
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BT439
BİLGİ ÇAĞININ FARKLILAŞTIRDIĞI ÖĞRENCİ GEREKSİNİMLERİ VE
SORUNLARI ÜZERİNE
Dr. Tahir Emre Gencer
Anadolu Üniversitesi SBF Sosyal Hizmet Bölümü
tahiremregencer@gmail.com
ÖZET
Günümüzde “Endüstri 4.0” kavramı ile birlikte toplumda hızlı bir dönüşümün
gerçekleştiği dolayısıyla dijitalleşmenin hayatın her yerine yayıldığı hatta bazı alanlarda emek
gücünün yerini makinelerin, robotların, bilişim sistemlerinin ve yapay zekanın aldığı
bilinmektedir. Toplumdaki bu değişime paralel olarak eğitim dünyasında da dijital dönüşümün
gerçekleştiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı neoliberal politikaların, küreselleşmenin,
bilgi çağının ve teknolojik ilerlemelerin etkisi ile 21. Yüzyılda görülen çeşitli ve ivmeli
değişimlerin öznesi haline gelen okul çağındaki bireylerin hızla değişen ve dönüşen
gereksinimleri ile sorunlarına dikkat çekmektir. Çalışma boyunca değişen öğrenci profili
üzerinden bir yandan bilinç ve farkındalık yaratılması amaçlanırken, öte yandan ise okul sosyal
hizmeti perspektifi ile mevcut duruma yönelik çözüm önerilerinin ortaya koyulması
amaçlanmaktadır.
Yapılmış çalışmalarda, endüstrileşme ve eğitim süreçlerinde görülen ivmeli değişime
paralel olarak toplumsal ilişkilerde, gündelik yaşamda, toplum dokusunda, geleneklerde,
göreneklerde ve alışkanlıklarda da hızlı değişimlerin yaşandığı (veya yaşanacağı) ifade
edilmektedir. Toplumun neredeyse her kesimini etkileyen bu değişim ve dönüşüm süreci, öte
yandan öğrencilerin gereksinimleri, sorunları, alışkanlıkları ve beklentileri üzerinde de pek çok
değişime neden olmuştur. Klasik eğitim modellerine, öğrenci gereksinimlerine ve sorunlarına
21. Yüzyıl ile ortaya çıkan yeni gereksinimler ve sorunlar eklenmiştir. Uluslararası ve ulusal
arenada gerçekleşen teknolojik değişimin ve dönüşümün hızı, gerek öğrencilerin eğitim
süreçlerindeki kazanımlarını ve akademik başarılarını, gerekse de okul ortamlarındaki ve
gündelik hayatlarındaki yaşam pratiklerini önemli ölçüde etkilemiştir. Bir yandan öğrencilerin
okul ortamlarında ve gündelik yaşamları içerisinde hayata ve geleceğe hazırlanma süreçlerinde
dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan güncel sorunlar, teknoloji bağımlılığı, kültürel ve
psikososyal bozulmalar gibi olumsuzluklar yaşanırken; diğer yandan bireyselleşme,
sanallaşma, iletişim problemleri, istihdam zorlukları ve toplumdaki hızlı değişim süreçlerine
uyum problemleri gibi pek çok riskin günümüz öğrenci sorunlarına eklendiği dikkat
çekmektedir. Toplumda ve öğrencilerin hayatlarında gerçekleşen bu hızlı değişim ve dönüşüm
süreçlerinde ise öğrencileri destekleyen mekanizmaların yeterli olmadığı, hatta ailelerin ve
eğitim sisteminin bile bu değişim sürecine ayak uydurma noktasında zorluk çektiği
belirtilmektedir. Okul ortamlarında ve öğrencilerin okul dışındaki hayatlarında maruz kaldıkları
riskler ve sosyal sorunlar yanında dijitalleşmenin ve ileri teknolojinin yarattığı olumsuzluklar,
kontrolsüzlükler ve bozulmalar karşısında öğrenciyi merkezine alan okul sosyal hizmetine de
önemli görevler düşmektedir. Bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüzde özellikle öğrencileri
koruyan, destekleyen, değişime-geleceğe hazırlayan ve ortaya çıkacak sorunları ekip çalışması
kapsamında ele alarak öğrenci, aile, çevre ve okul odağında bütüncül biçimlerde değerlendiren
okul sosyal hizmetinin değişen öğrenci gereksinimlerine, sorunlarına ve beklentilerine yönelik
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çalışmalar yürütme sorumluluğu bulunmaktadır. Artan öğrenci sorunları karşısında ve Endüstri
4.0 ile Eğitim 4.0’ın konuşulduğu bir çağda, gelişmiş ülke örneklerinin en önemli çalışma
alanları içerisinde yer alan okul sosyal hizmetinin, ülkemizde halen eğitim sistemi içerisinde
yer almamış olması ise dikkat çekicidir.
Anahtar Kelimeler: Değişen Öğrenci Gereksinimleri ve Sorunları, Okul Sosyal Hizmeti
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BT440
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE GECE YEME SENDROMUNUN ÇEŞİTLİ
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Gizem Akcan
Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı, Bartın
akcan.gizem@hotmail.com
ÖZET
Gece yeme sendromunu (GYS); ilk olarak 1955’te Stunkard, tedaviye dirençli obezitesi
olan hastalarda, sabahları anoreksi, akșam hiperfaji ve insomnia ile karakterize olan bir
bozukluk olarak tanımlamıştır. Tanı ölçütleri incelendiğinde, sabahları ortaya çıkan
anoreksinin; kahvaltının atlanması veya ihmal edilebilir miktarda yenmesinin (örneğin kahve
veya meyve suyu), akșam hiperfajisinin; günlük toplam kalorinin en az %25’inin akșam
yemeğinden sonra alınmasının, insomni veya uykusuzluğun ise haftada 3 veya daha fazla
olmasının hakim olduğu bir klinik tablo görülmektedir.
Gece yeme sendromunda, yeme ve uykunun biyolojik ritimlerinin ayrıldığı
görülmektedir. Enerji alımında gecikme yaşandığından, bireylerin sabah yemelerinin
baskılandığı; ancak akșam ve gece yemelerinin arttığı dikkat çekmektedir. Yeme ve uyku ritmi
arasında 2 ile 6 saatlik bir gecikmenin olduğu; ancak uyku döngüsünün bozulmadığı
bilinmektedir.
GYS ilk tanımlandığında psikososyal stres faktörlerinin GYS'de sık olduğu ve yeme
atakları ile ilişkili olduğu belirtilmiştir. Yakın zamanda stres faktörlerinin GYS üzerine etkisini
inceleyen bir çalışmada katılımcıların %75'i GYS'nin yaşamlarının stresli bir döneminde
başladığı ve gece yemeleri olanların kontrol grubuna göre daha fazla stres yaşadıkları
bildirilmiştir. Stresör faktörlerin dışında GYS'li kişilerin daha sık depresif duygu durum
bildirdikleri çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. GYS olanlar, olmayanlara göre daha sık deprese
duygudurum bildirmişlerdir. Ancak ilginç biçimde GYS olan bireylerin duygu durum
puanlarında saat 4’ten sonra sirkadiyen olarak azalma bildirilmiștir. Yani bu hastalar gece daha
depresiftirler ki, bu endojen depresyonda gözlenen, gece deprese duygudurumdaki azalmanın
tam tersi bir bulgudur. GYS olanlarda yașam boyu major depresif bozukluk öyküsü (%56) ve
anksiyete bozukluğu öyküsü daha fazladır (%17,5 yaygın anksiyete bozukluğu ve %18 travma
sonrası stres bozukluğu). Depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları gibi psikolojik sorunları
olan kişilerin besin tüketim kontrolleri, yeterli miktarı belirlemeleri ve vücut ağırlığını
korumaları sağlıklı kişilere göre daha zor olmaktadır. Özellikle üzgün olma durumu gibi negatif
duygusal durumların çoğunda besin, sorunla başa çıkma aracı olarak kullanılmaktadır.
Birçok araştırmacı, baş etme yeteneğinde ya da problem çözme becerisindeki
yetersizliklerin yeme bozukluklarına yol açabileceğini belirtmiştir. Buna bağlı olarak yeme
bozukluklarının sorunlarla baş etmede azalma ile bağlantılı olduğu belirtilmiştir. Kişiler,
yaşantılarında karşılaştıkları olumsuz durumlara farklı tepkiler vermektedir. Çoğu kişi üzgün
olduğunda ya da canı sıkıldığında kendini rahatlatmak için yemek yemektedir. Yeme
bozukluğu olan pek çok kişide depresif belirtiler gözlenir. Kontrolsüz ve aşırı düzeyde yemeğe
başlamanın nedenleri arasında hissedilen mutsuzlukla başa çıkmaya, yaşanan stres düzeyini
azaltmaya yönelik çabalar yer almaktadır.
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Sorunlarla baş edememe; sorunlardan kaçma ya da stresle ilgili düşüncelerden kaçınma
anlamına gelir. Ergenlerle yapılan çalışmalarda, duygusal odaklı başa çıkma ve kaçınmacı başa
çıkma stratejisinin yeme bozuklukları ile bağlantılı olduğu belirtilmiştir. Bir başka deyişle yeme
bozukluğu görülen kişilerde problem çözmeye yönelik baş etme stratejisi daha az kullanılmakta
olup duygusal odaklı baş etme ile kaçınmacı baş etmenin daha çok kullanıldığı ve yeme
bozukluğunun olumsuz baş etme yönteminin bir belirtisi olarak ortaya çıkabileceği
belirtilmektedir.
Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin kaygı ve depresyon düzeylerinin, stresle başa
çıkma ve problem çözme becerilerinin gece yeme tutumları ile ilişkisi ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gece yeme sendromu, kaygı, depresyon, stresle başa çıkma,
problem çözme
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BT441
A CROSS-CULTURAL RESEARCH ON COPING, SELF-COMPASSION AND
WELL-BEING: JAPANESE AND TURKISH SAMPLE
Gaye Bırni
Yildiz Technical University
gayebirni@gmail.com
Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz
Yildiz Technical University

ABSTRACT
Purpose: The aim of this study is to examine the cultural effects on coping, selfcompassion and well-being in Japanese and Turkish samples. Method: The study has 2 different
groups of participants from Japan and Turkey. Japanese study group contains 55 females (67%)
and 27 males (32.9%) emerging adults while Turkish study group contains 61 females (59.8%)
and 42 males (41.2%) emerging adults. The method of the study is general scanning model.
Data was provided via English and Turkish versions of Brief Cope Inventory, Self-Compassion
Scale and WHO Well-being Scale (WHO-5) afterwards it was analyzed by independent t test
and regression. Results: Based on the results obtained from independent t test; Japanese
emerging adults have higher self-compassion and well-being than Turkish emerging adults.
And they also significantly cope with stress actively, frame the events positively in their minds
and seek for emotional support from others more than Turkish emerging adults in stressful
situations while; Turkish emerging adults seek for instrumental support from others, vent their
emotions, plan and turn to God more than Japanese emerging adults. And self-compassion is a
significant predictor of well-being in both groups. Conclusion: (1) There are significant cultural
differences on coping ways between Turkish and Japanese emerging adults, (2) as population
of an East Asian country Japanese emerging adults are more compassionate about themselves
than Turkish ones and (3) both in Japanese and Turkish emerging adults having compassion
about oneself is a predictor of well-being. These subjects require more cross-cultural studies to
understand the effects of culture on them.
Key Words: Self-compassion, well-being, coping, cultural differences.
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BT443
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ATIK KONUSUNDAKİ ALGILARININ
BELİRLENMESİ
Caner Aladağ
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
caner5101@gmail.com
Tahsin Tapur
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
ttapur@hotmail.com
Baştürk Kaya
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
basturkbhk@gmail.com
ÖZET
Günümüzde, teknolojide yaşanan baş döndürücü gelişmeler ve sanayileşme ile paralel
olarak yaşanan hızlı kentleşme ve nüfus artışı, insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki baskısını
hızla artırmaktadır. Dolayısıyla doğal kaynakların daha yoğun kullanımını kaçınılmaz hale
gelmekte, sürekli artan tüketim eğilimi ile birlikte oluşan atıklar da, hem miktar ve hem de
zararlı içerikleri nedeniyle çevre ve insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmaktadır.
Öğrencilerin almış oldukları eğitim sırasında gerçekleşen öğrenmenin nasıl olduğu ve bu
öğrenmelerin davranış değişikliğine dönüşüp dönüşmediğinin belirlenmesi önemli bir durum
arz etmektedir. Bu bağlamda, edinilen bilgilerin düzeyi ve hatırlanmasının araştırılması
önemlidir. Araştırma, nitel durum tespiti desenine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin
elde edilmesinde, bağımsız kelime ilişkilendirme test tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ile Gastronomi Ve Mutfak Sanatları
Bölümlerinden 43 öğrenci oluşturmaktadır. Testten elde edilen veriler içerik analizine uygun
olarak değerlendirmeye tabi tutulmuş ve yazılan ifade kavramlar anlamsal birlikteliklerine göre
düzenlenerek kategoriler oluşturulmuştur.
Elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin “atık” anahtar kavramına ilişkin yazdıkları
ifadelerin büyük bir kısmının nelerin atık olarak değerlendirilebileceğine işaret eder nitelikte
olduğu görülmüştür. Diğer kategoriler ise atıkların yol açtığı zararlar, atıkların
değerlendirilmesi ve bu konuda bilinçlenme ile görüntü kirliliği ve kavram yanılgılarına vurgu
yapmaktadır. Öğrencilerin en sık yazdıkları ifadeler; plastik (poşet vs.), çöp, cam, kâğıt, gıda,
tıbbi atık, pil, radyoaktif atık, kimyasal atık, yağ, evsel atık, metal atık, şişe, su, petrol
şeklindedir. Ayrıca, madde, enerji, gaz, mesleki kalıntı gibi doğrudan ilişki kurulamayan
ifadeler de yer almaktadır. Öğrencilerden yazmış oldukları ifadelerden kasıtlarının ne olduğunu
anlayabilmek adına mümkünse birer cümlede kullanmaları da istenmiştir. İfadelerin
kullanıldığı cümle örneklerinin bazıları da şu şekildedir; “Kâğıtları geri dönüşüme atmalıyız”,
“Atık yağları lavaboya atmayınız”, “Dünyanın geleceği için atıklar yok edilmeli”, “Petrol ve
enerji atıklarımızı düzgün kullanıp çevreye zarar vermeyelim”, “Petrol ve pil en tehlikeli
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atıklardandır”, “Atıksız bir dünya için insanları bilinçlendirin”, “Atıkları geri dönüşüm
kutusuna atalım”. Sonuç olarak öğrencilerin atıklar konusunda, katı sıvı, gaz ya da zararlarının
boyutu noktasında bir ayırıma hakim olmadıkları, ancak genel anlamda bilinçli olduklarının
söylemek mümkündür.
Anahtar kelimeler: Çevre, atık, algı, üniversite öğrencileri, çevre bilinci.
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BT444
EPALE PROJESİ VE YETİŞKİN EĞİTİMİ
Doç.Dr. Erdal BAY
Gaziantep Üniversitesi
erdalbay@hotmail.com
Dr.Öğrt.Üyesi Bülent DÖŞ
Gaziantep Üniversitesi
bulentdos@yahoo.com
Dr.Öğrt.Üyesi Recep KAHRAMANOĞLU
Gaziantep Üniversitesi
recepkahramanoglu@gmail.com

ÖZET
EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) projesi, Avrupa Yetişkin
Eğitimi Elektronik Platformu şeklinde çevirebileceğimiz, yetişkin öğrenmesi ile ilgilenenlerin
buluştuğu çok dilli bir topluluktur. Proje Erasmus + kapsamında fonlanmakta ve Avrupa
Birliğindeki ve aday ülkelerdeki yetişkin eğitim kalitesinin ve fırsatlarının artırılmasını
hedeflemektedir. Bir web sitesinde bütün ilgilileri bir araya getiren projede öncelikle nitelikli
bir editör kurulu tarafından kaliteli içerikler oluşturulmakta, daha sonra ise açık üye sistemi ile
web sitesine kayıt olan üyelerden içerik hazırlamaları ve göndermeleri istenmektedir. Projede
halihazırda 36 ülkeden üyeler yer almakta ve platformda 24 ayrı dilde yayın yapılmaktadır. Şu
anda 40.000 üzerinde üye yer almaktadır. Türkiyeden sisteme yaklaşık 5000 kişi üye
durumdadır. EPALE sisteminde haberler, etkinlikler, bloglar, kaynaklar, tematik gündemler,
tartışmalar yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: EPALE, Yetişkin eğitimi, Avrupa Birliği
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BT445
REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME DERSİNDE UYGULANAN KARMA
ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sevim Aşiroğlu
Maltepe Üniversitesi
scamuzcu@gmail.com

ÖZET
Karma öğrenme, yüz yüze eğitimin ve çevrimiçi eğitimin avantajlı taraflarının bir arada,
birbirlerini tamamlayacak şekilde uygulandığı bir eğitim yaklaşımıdır. Bu araştırmanın amacı
ise bir vakıf üniversitesinin Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD)
programı öğrencilerine Rehberlikte Program Geliştirme (RPG) dersinde uygulanan karma
öğrenme etkinliklerini değerlendirmektir. Öğrencilere 2018-2019 akademik yılı bahar dönemi
boyunca yüz yüze eğitimle birlikte öğrenci yönetim sistemi aracılığı ile çevrimiçi etkinlikler
tasarlanıp, uygulanmıştır. Araştırmada eş zamanlı üçgenleme türünde karma yöntem
kullanılmıştır. Veriler; “Karma Öğrenme Yöntemine Yönelik Öğrenci Görüşleri Ölçeği”,
görüşme formu ve RPG dersi öğrenme çıktıları anketi ile toplanmıştır. Çalışma grubunu bir
RPG programında öğrenim gören 57 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin karma yönteme,
yöntemin uygulanmasına ve RPG dersi öğrenme çıktılarına ulaşma düzeyine yönelik
görüşlerinin tespiti için ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Öğrencilerle
görüşme esnasında kaydedilen nitel verilerin analizi için ise içerik analizi kullanılmıştır. Karma
öğrenme yöntemine ve karma öğrenme yönteminin uygulanmasına yönelik öğrenci
görüşlerinin genel puan ortalamasına bakıldığında olumluluk düzeyinin “yüksek” olduğu
görülmüştür. Öğrenci görüşlerine göre RPG dersinin öğrenme çıktılarına katkı düzeyinin
olumluluk düzeyinin genel ortalamasının ise “yüksek” olduğu görülmüştür. Öğrencilerle
yapılan görüşmelerde olumlu görüş bildirenler karma yöntem uygulamalarının derse katılımı,
derse olan ilgiyi arttırdığını belirtmişlerdir. Ayrıca tekrar etme şansına sahip olmaktan,
arkadaşlarının çalışmalarına ulaşabilmekten memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Az sayıdaki
olumsuz olan görüşe sahip öğrenciler ise bilgisayar ve teknoloji ile yetersizliklerinden dolayı
zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Bu araştırma RPG dersi ve öğretim üyesinin planladığı
etkinliklerle sınırlı kalmıştır. Araştırmacılara yükseköğretimdeki farklı derslere yönelik karma
öğrenme araştırmaları yürütmeleri önerilmektedir.
Anahtar
değerlendirme

TURKCESS 2019

Kelimeler:

Karma

öğrenme,

Yükseköğretim

programları,

Program

424

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

BT446
12 TEMMUZ 1947 BEYANNAMESİNİN MUHALEFETİN TALEPLERİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Gültekin Kâmil Birlik
Dr.Öğr.Üy. Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, gkbirlik@gmail.com.
ÖZET
Demokrat Parti muhalefetteki ilk yıllarında, demokratikleşme sürecinin
tamamlanabilmesi açısından dört konunun yerine getirilmesi için talepte bulunmuştur. Bunlar,
anayasaya aykırı olan kanunların yürürlükten kaldırılması, eşitlik ilkesi çerçevesinde yeni bir
seçim kanunun hazırlanması, çok partili hayatın gereği olarak cumhurbaşkanının bir partinin
genel başkanı olmaması ve Demokrat Partiye yapılan baskıların kaldırılması konularıdır.
İktidar ile muhalefet arasındaki ilişkilerin gerginleşmesi sonrasında Demokrat Partinin
talepleri, özellikle kendilerine yapılan baskıların kaldırılması üzerinde yoğunlaşmıştır.
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Haziran 1947’den itibaren Demokrat Parti
lideri Celal Bayar ve Başbakan Recep Peker ile gerginliği azaltmak için yaptığı toplantılarda,
muhalefet ve iktidar karşılıklı suçlamalarda bulunduğundan bir uzlaşıya varılamamıştır. İstenen
uzlaşı sağlanamamakla birlikte, İsmet İnönü iktidar ve muhalefet ile yaptığı görüşmelerden yola
çıkarak, 12 Temmuz 1947’de bir beyanname yayınlamıştır.
Bu çalışmayla, iktidar ve muhalefetin iddiaları sonrasında gerginleşen siyasi
ortamı yumuşatmak için İsmet İnönü’nün yayınladığı 12 Temmuz 1947 tarihli beyannamesinin,
muhalefetin taleplerinden hangilerini ne oranda karşıladığı konusunun ortaya konulması
amaçlanmıştır.
İsmet İnönü beyannamesiyle, çok sertleşen iktidar muhalefet ilişkisini, onların
iddia ve şikâyetlerine taraftar görünmeksizin ve onları suçlamaksızın, yumuşatmayı
amaçlamıştır. İsmet İnönü bu nedenle, muhalefetin talebi olan, iktidarın uyguladığı baskının
kaldırılması konusuna beyannamesinde yer vermemiştir. İsmet
İnönü,
beyanname
yayınlamak için Haziran 1947’den itibaren yaptığı toplantılarda, muhalefetin anayasaya aykırı
kanunların yürürlükten kaldırılması yönünde bir talepte bulunmamasını dikkat çekici olarak
bulmuştur. Buna paralel olarak, yeni bir seçim kanununun hazırlanması da toplantılarda dile
getirilmemiştir. Muhalefetin talep ettiği bu iki konunun beyanname sürecinde gündeme
getirilmemesi nedeniyle, İsmet İnönü 12 Temmuz Beyannamesinde bu talepleri karşılayacak
ifadelere yer vermemiştir.
Muhalefetin diğer bir talebi olan, cumhurbaşkanının bir partinin genel başkanı
olmaması konusu ise, beyannamede üzerinde durulan bir konu olmuştur. İsmet İnönü
hazırladığı beyanname taslağında, kendi durumunu, yani cumhurbaşkanı olduğu halde parti
genel başkanı olması konusunu anayasadan kaynaklanan bir zorunluluk olarak göstermiş ve
Cumhuriyet Halk Partisinin ilk parti kurultayında düzeltileceğini açıklamıştı. Ancak taslaktaki
bu ifadeler daha sonra çıkarılmış ve yayınlanan beyannamede yer almamıştır.
İsmet İnönü taslaktan bu bölümü çıkartmakla birlikte, yayınladığı beyannamede,
siyasi hayatta emniyetin temel şartının, meşru ve kanuni siyasi partilere karşı tarafsız olmak ve
“eşit muamele” yapmak olduğunu açıklanmıştır. Ayrıca, cumhurbaşkanı olarak kendisini her
iki partiye karşı da “eşit derecede sorumlu” olarak görmüştür. İsmet İnönü beyannamesinde
açıkça belirtmemiş olsa da, bu ifadeleriyle partilere “eşit muamele” yapacağını kabul etmiştir.
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Bu nedenle, muhalefetin talep ettiği, cumhurbaşkanının bir partinin genel başkanı olmaması,
yani partilere “eşit” olarak yaklaşması konusunun, 12 Temmuz Beyannamesiyle yerine
getirildiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: 12 Temmuz Beyannamesi, Çok Partili Hayat, İsmet İnönü,
Recep Peker, Celal Bayar.
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BT447
GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNDE TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER
KURULLARININ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MERSİN GGK ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Halit YILDIRIM
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
yildirimmh@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet SAYGIN
Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu
msaygin@mersin.edu.tr
ÖZET
Girişimcilik, bilimsel araştırmaların güncel bir konusu olmasının yanı sıra kamu sektörü
tarafından kapsamlı desteklerin sunulduğu önemli bir kavramı ifade etmektedir. Girişimciliğe
verilen önem sayesinde yeni kurulan işletmeler aracılığıyla istihdam oranlarında artış
sağlanmakta, yeni ürün ve hizmet modelleriyle iş kurma düşüncesi günlük hayatımızda yer
edinmektedir. KOSGEB tarafından sağlanan girişimcilik teşvikleri toplumda en yaygın bilinen
uygulamaların başında gelse de TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları ve İŞKUR tarafından da ciddi
oranda eğitim ve maddi destek olanakları yaratılmaktadır. Toplumların gelişmesi ve kalkınması
için girişimcilerinin yarattığı değerin yadsınamaz olduğu vazgeçilmez bir gerçektir. Ancak,
yükseköğretim öğrencileri tarafından mezuniyet sonrası meslek seçimlerinde kamu kesimine
gösterilen yüksek düzeydeki ilginin girişimcilik algısının toplumda yerleşmesinin önüne geçtiği
görülmektedir. Bu durumu, Kamu Personeli Seçme Sınavı istatistikleri doğrulamaktadır. Bu
bakımdan, girişimciliğin gelişmesi için kamu tarafından sunulan destek ve teşvik
düzenlemelerinin tek başına yetersiz kaldığı görülmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ülkemizdeki teşkilat yapısında 365 oda ve borsada hizmetlerini sürdürmekte ve iş
dünyasının çatı kuruluşu olarak önemi hissettirmektedir. TOBB’a bağlı olarak her il
merkezindeki oda ve borsaların koordinatörlüğünde yürütülen Genç Girişimci Kurulları ise
kariyer fırsatlarının yaratılması, sosyal sorumluluk bilincinin oluşturulması ve girişimciliğin bir
kariyer fırsatı olarak sunulması gibi görevleri üstlenmektedir. Genç Girişimci Kurulları, TOBB
Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlara ışık tutan, politikalar geliştiren istişari bir organizasyon
olması bakımından ülkemiz girişimcilik süreçlerinde etki unsuru büyük bir oluşumu temsil
etmektedir. Araştırmada amaçlanan genç girişimciler kurulu üyelerinin girişimci kişilik
özelliklerini belirlemek ve girişimciliğin geliştirilmesinde üstlendikleri rolü ortaya koymaktır.
Veriler, Mersin ili Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyeleri ile birebir görüşme
yöntemiyle anket formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada, Koh (1996) tarafından
geliştirilen Girişimci Kişilik Özellikleri ölçeğinden yararlanılmış ve kapsamlı açık uçlu sorular
vasıtasıyla katılımcıların girişimciliğe bakış açıları ele alınarak TOBB Mersin Genç
Girişimciler Kurulu’nun faaliyetleri, projeleri ve hedefleri üzerine genel bir değerlendirme
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Genç Girişimciler Kurulu, TOBB, Mersin
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BT448
ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN SOSYAL KULÜP ÇALIŞMALARINA
YÖNELİK TUTUMLARI
Cengiz VURAL
Milli Eğitim Bakanlığı
cengizvural1903@hotmail.com
Dr.Öğretim Üyesi Demet ZAFER GÜNEŞ
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
demetzafer@gmail.com

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, okullarda yönetici ve öğretmenlerin sosyal kulüp çalışmalarına
yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Araştırma karma model olup; nicel ve nitel yöntemler
birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, nicel bölümde, Tekirdağ ili Çerkezköy ve
Kapaklı ilçelerinde görev yapan resmi ortaokul ve liselerde eğitim öğretim faaliyetlerini
gerçekleştiren 382 kadın, 218 erkek olmak üzere toplam 600 öğretmen ve yönetici, nitel
verilerde; 110 kadın, 98 erkek olmak üzere 208 öğretmen oluşturmaktadır.
Veri toplama aracı olarak ‘Eğitsel Kulüp Çalışmalarına İlişkin Öğretmen Tutumları
Ölçeği kullanılmıştır. Nitel bölümde ise; yönetici ve öğretmenlere ‘Öğrencilerin yapılan
çalışmalara ilişkin katılımlarını yeterli buluyor musunuz? Neden ?’ şeklinde yapılandırılmış
görüşme formu sorusu yöneltilmiştir. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, standart
sapma, mann-whitney u ve kruskal wallis testi analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır;
Araştırma sonucunda nicel verilerde öğretmenlerin cinsiyet ve eğitim durumu
değişkenlerine göre fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Yaş değişkenine göre
sosyal katkı, işlevsellik kaybı ve öğrenci katılımı, medeni hal değişkenine göre işlevsellik kaybı
ve öğrenci katılımı, okul türü değişkenine işlevsellik kaybı, görev türü- çalıştırılan kulüp yılı
değişkenlerine göre sosyal katkı ve öğretmen istekliliği, çalıştırılan kulüp sayısı, kıdem, çalışma
süresi değişkenlerine göre öğrenci katılımı, okulun imkânlarına dair kanaat değişkenine göre
öğretmen istekliliği ve işlevsellik kaybı alt boyutlarında, fark istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur. Yöneticilerin yaş, eğitim durumu, görev türü, kulüp çalıştırma yılı, çalıştırılan
kulüp sayısı, kıdem, çalışma süresi ve imkân kanaati değişkenine göre fark istatistiksel olarak
anlamlı bulunmamıştır. Cinsiyet değişkenine göre fark işlevsellik kaybı alt boyutunda, medeni
hal değişkenine göre öğretmen istekliliği ve öğrenci katılımı boyutunda, okul türü değişkenine
göre işlevsellik kaybı alt boyutunda, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Nitel verilerde; çalışmaları yeterli gören öğretmenlerin; sosyal kulüpler okulda, ailede
ve yaşanılan çevrede yapılan etkinlikler gerçekleştiğinden yapılan bu çalışmaların amacına
ulaşmasında okul, veli ve çevre işbirliğinin sağlanması, faaliyetlerin öğrenci ve çevrenin ilgi,
istek ve ihtiyaçlarına göre planlanması, çalışmalara tüm paydaşların destek olması, öğrenci
motivini arttırma, yeterli zaman ayırma ve hizmet içi seminerlerle ve eğitimler ile çalışmaları
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yeterli gördükleri sonucunu ortaya koymuştur. Çalışmaları yeterli görmeyen öğretmenlerin ise;
sosyal kulüp faaliyetlerinde müfredat yükünün fazla olması sebebiyle öğrencilerin ilgi
göstermediği ve yeterli düzeyde katılmadıkları; öğrencilere faaliyetlere not verilmesiyle
çalışmalara gönüllü katılım sağlanmadığı, okul idaresinin destek vermediği, yeterli tanıtım ve
yönlendirmenin yapılmadığı, faaliyetlerin birkaç öğrenci üstünden gerçekleştiği geneli temsil
etmediği, öğretmenlerin de ilgi göstermediği, çevre desteğinin az oluşu, imkânların kısıtlılığı
gibi nedenlerle çalışmaları yetersiz bulmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Kulüpler, Ders Dışı Etkinlikler, Öğretmen Görüşleri,
Yönetici Görüşleri
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BT449
21.YÜZYIL BECERİLERİNİN GELİŞİMİNİN DESTEKLENMESİNDE
GELENEKSEL OYUNLARIN ROLÜ: SATRANC-I UREFA VE PEÇİÇ ÖRNEĞİ
Melek ÖKSÜZ
Karadeniz Teknik Üniversitesi
moksuz@ktu.edu.tr
Merve YILDIZ Karadeniz Teknik Üniversitesi
merve.yildiz@ktu.edu.tr
Engin Çağdaş BULUT bulut8713@gmail.com

ÖZET
Bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak değişen dünyayla başa çıkma ihtiyacının
giderek arttığı bu yüzyılda, bireylerde aranan özellikler farklılaşmaktadır. 21.yüzyıl becerileri
olarak adlandırılan bu özellikler, tüketen toplumdan, “üreten” topluma geçiş sürecinde önemli
görülmekle birlikte birçok işverenin aradığı nitelikler arasında yer almaya başlamıştır. Bu
bağlamda yarının yetişkinleri olan çocukları, geleceğe hazırlayabilmek için birçok ülke bu
becerileri öğretim programlarına entegre etmeye başlamıştır. Bireylerin yaşantısında kritik
öneme sahip bu becerilerin çocuklara kazandırılması noktasında ise çeşitli yaklaşımlar
bulunmaktadır. Bunlardan biri de etkili bir öğrenme aracı olan oyundur. Oyun doğası gereği
yaşamla ilgili deneyimleri içinde barındırdığından problem çözme, strateji oluşturma,
yaratıcılık, işbirliği ve iletişim gibi birçok beceriyi desteklemektedir. Ancak kentleşme oranının
artması sonucunda oyun alanlarının giderek azalması ve dijital devrimle birlikte çocuklar,
çevrimiçi ortamlarda oynanan ve dijital oyun olarak adlandırılan yazılımlara yönelmiştir. Bu
durum kültürel bir yapıya sahip olan oyun kavramını değiştirmiş ve geleneksel oyun ve
oyuncakların unutulmaya yüz tutmasına sebep olmuştur.
Bu çalışmada, 21.yüzyıl becerilerinin gelişiminin desteklenmesine yönelik olarak
geleneksel oyunların ortaokul öğrencilerine katkısının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı desteği ile
gerçekleştirilen 218B623 nolu "Geleneksel Oyun ve Oyuncaklarla Becerilerimizi
Geliştiriyoruz" projesi kapsamında yer alan birçok oyundan daha az bilinen ve milli
kültürümüzü yansıtan Satranc-ı Urefa ve Peçiç oyunları ele alınmıştır. Çalışmaya 5.sınıflardan
20, 6.sınıflardan 20, 7.sınıflardan 20 olmak üzere toplam 60 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Veri
toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve her bir etkinliğe yönelik ayrı ayrı
oluşturulan gözlem formu kullanılmıştır. Gözlem formu, delphi yöntemi ile alan uzmanlarının
görüşleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Gözlem formunda yer alan 21.yy becerilerine ilişkin
maddeler, daha geniş bir çerçeve sunması sebebiyle Prensky (2016)’nin tanımladığı etkili
düşünme, etkili eylem, etkili ilişkiler ve etkili başarı sınıflandırması temel alınarak
hazırlanmıştır. Gözlem formundan elde edilen veriler dijital bir veri setine aktarılarak analiz
edilmiştir. Bulgular incelendiğinde, Satranc-ı Urefa oyununun öğrencilerin yaratıcı düşünme,
yargıya varma, hoşgörü ve etik becerilerinin; Peçiç oyunun ise bütünsel düşünme, odaklanma,
derin düşünme, strateji ve taktik, tedbirli risk alma, hoşgörü ve etik becerilerinin gelişimini
desteklediği gözlenmiştir. Bu çalışmanın, unutulmaya yüz tutmuş olan geleneksel ve milli
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oyun kültürünün yeni nesillere aktarılması ve geleceğin mimarları olan çocukların 21.yüzyıl
becerilerinin gelişiminin desteklenmesi noktasında katkı sağladığı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: 21.yy. becerileri, Geleneksel oyunlar, Satranc-ı Urefa, Peçiç
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BT450
OBEZİTEDE İYİ OLUŞ, ŞEMA ALANLARI VE ŞEMA EYLEMLERİ
Doç. Dr. Seval Erden Çınar
Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı
seval.erden@marmara.edu.tr
Uzm. Psk. Uğurkan ULUTÜRK
ugurkanuluturk@gmail.com

ÖZET
Obezite, çocukluk çağından itibaren her yaşta görülmeye başlanan ve toplumun bütün
kesimlerini ilgilendiren, önemli bir halk sağlığı sorunudur (Yıldırım ve Keser, 2015).
Obezitenin yaygınlığı hem ülkemizde hem de dünyada her geçen gün artmakta olup; dünyada
2.1 milyar insan obez-aşırı şişman sınıfına girmektedir. Son zamanlarda morbiditedeki artışına
ek olarak, mortalite oranında da artış gözlenmektedir (Yücel ve ark, 2013). Obezitenin veya
şişmanlığın artışında aşırı yeme-sağlıksız yeme, fiziksel hareketin azalmasına dayalı yaşam
şekli gibi davranışsal faktörler dışında biyolojik, psikolojik, genetik, kültür ve aile faktörlerinin
rolü olduğu düşünülmektedir (Castelnuovo ve ark, 2015; Pietrabissa, 2018; Sakarya ve ark,
2017). Obezite kaynaklı aktif yaşam döngüsü ve üretkenliğin azalmasıyla birlikte, bu durumun
benlik saygısında azalma ve yaşam kalitesinin düşmesi beraberinde depresyon, anksiyete, yeme
ve kişilik bozuklukları gibi psikopatoloji geliştirme riskini arttıracağı düşünülmektedir
(Pietrabissa, 2018).
Bu araştırmanın amacı obezitenin, psikolojik iyi oluş, şema alanları ve şema eylemleri
ile ilişkisini incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yapılmış nicel desenli bir
çalışmadır. Araştırmaya 18-45 yaş arası 270 kadın ve 180 erkek katılmıştır. Araştırma verileri
“Psikolojik İyi Oluş Ölçeği”, “Young Şema Ölçeği”, “Young Telafi Ölçeği” ve “Young-Reigh
Kaçınma Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmada obezitenin, psikolojik iyi oluş, şema alanları ve
şema eylemleri ile arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.
Araştırmada psikolojik iyi oluş, şema alanları ve şema eylemlerinin obeziteyi
yordamasını sınamak için basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara
göre, psikolojik iyi oluş obeziteyi anlamlı şekilde yordamaktadır. Şema alanları bağlamında
bulgular incelendiğinde kopukluk şema alanındaki duygusal yoksunluk, terk edilme, sosyal
izolasyon/güvensizlik ve kusurluluk şemalarının; otonomi şema alanındaki şemalardan iç içe
geçme/ bağımlılık, başarısızlık ve dayanıksızlık şemalarının; sınırlar şema alanından da
ayrıcalıklılık/ yetersiz özdenetimin şemalarının obeziteyi yordadığı görülmektedir. Diğerleri
yönelimlilik şema alanından kendini feda ve onay arayıcılık şemasının; bastırılmışlık şema
alanından yüksek standartlar, duyguları bastırma, cezalandırılma ve karamsarlık şemalarının da
obeziteyi yordayıcı olduğu sonucu elde edilmiştir. Şema eylemlerine bakıldığında ise aşırı telafi
şema eylemleri (statü düşkünlüğü, asilik, kontrol, aşırı bağımsızlık, manipülatif olma, kendi
yönelimlilik, eleştiriye tahammülsüzlük ve mesafelilik) ve kaçınma şema eylemlerinin
(psikosomatizm, sıkıntıyı yok sayma, duygu kontrolü, sosyal çekilme, aktiviteyle zihinden
uzaklaştırma ve hissizlik/duyguları bastırma) obeziteyi anlamlı şekilde yordadığı da
görülmektedir.
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Araştırmada elde edilen obezitenin, psikolojik iyi oluş, şema alanları ve şema eylemleri
tarafından yordanmasına dair bu sonuçlar, obezite ile mücadelede ve diyet yapmak ve egzersiz
yapmak gibi sağlıklı yaşam için iyi oluş düzeyinin önemli olduğunu ve obezite tedavisinde
şema terapinin kullanılmasının etkili sonuçlar verebileceğine dair güçlü bir destek olarak
değerlendirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Obezite, İyi oluş, Şema Alanları, Şema Eylemleri
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BT451
ERGENLERDE DUYGUSAL ÖZERKLİĞİN YORDAYICISI OLARAK EMPATİ VE
POZİTİF NEGATİF DUYGU
Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ
Yıldız Teknik Üniversitesi,
edeniz@yildiz.edu.tr.
Uzm. Psikolojik Danışman Abdullah Ensar UZUN,
M.E.B, aensaruzun_@msn.com
Öz. Bu araştırmanın amacı, ergenlerde duygusal özerkliğin yordayıcısı olarak empati
ve pozitif negatif duygu durumlarının incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini, 2018-2019
eğitim öğretim yılında İstanbul ili Küçükçekmece, Bağcılar, Arnavutköy, Sariyer ilçelerinde
bulunan farklı türde liselere devam eden 386 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya 195 kız;
191 erkek katılmıştır.Bu çalışmada genel tarama araştırmalarına giren ilişkisel tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın verileri “Duygusal Özerklik Ölçeği”, “Empatik Eğilim Ölçeği” ve
“Pozitif- Negatif Duygu Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, ergenlerin
pozitif-negatif duygu düzeyleri ile duygusal özerklik düzeyleri arasında anlamlı ilişki
bulunmaktadır ve pozitif-negatif duygu, ergenlerde duygusal özerkliği anlamlı şekilde
yordamaktadır.Çalışmadan elde edilen bir başka sonuç ise, ergenlerde empati düzeyi ile
duygusal özerklik arasında anlamlı ilişki yoktur. Ergenlerin empati düzeyi, duygusal
özerkliklerini yordamamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Duygusal Özerklik, Pozitif-Negatif Duygu, Empati, Ergenler
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BT452
ERGENLERDE YALNIZLIĞIN BENLİK SAYGISI VE DUYGUSAL ÖZERKLİK İLE
AÇIKLANMASI
Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ,
Yıldız Teknik Üniversitesi, edeniz@yildiz.edu.tr.
Uzm. Psikolojik Danışman Abdullah Ensar UZUN,
M.E.B., aensaruzun_@msn.com
Uzm.Psikolojik Danışman Gülgün UZUN,
M.E.B.,gulgun_gcn@hotmail.com
Öz. Bu araştırmanın amacı, ergenlerde yalnızlığın yordayıcısı olarak benlik saygısı ve
duygusal özerklik durumlarının incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini, 2018-2019 eğitim
öğretim yılında İstanbul ili Küçükçekmece, Bağcılar, Arnavutköy, Sariyer ilçelerinde bulunan
farklı türde liselere devam eden 386 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya 195 kız; 191 erkek
katılmıştır.Bu çalışmada genel tarama araştırmalarına giren ilişkisel tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın verileri “Duygusal Özerklik Ölçeği”, “Benlik Saygısı Ölçeği
Ölçeği” ve “UCLA Yalnızlık Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, Benlik
Saygısı ile Yalnızlık düzeyleri arasında ilişki bulunmakta; dolayısıyla Benlik saygısı, ergenlerin
yalnızlık düzeylerini yordamaktadır. Ancak Duygusal Özerklik ile yalnızlık arasında ilişki
bulunmamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Ergenler, Yalnızlık, Duygusal Özerklik,Benlik
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BT453
OKUL GELİŞİM MODELİ BAĞLAMINDA OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK
BECERİLERİ
Selçuk Turan
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Ana Bilim
Dalı
selcukturan25@gmail.com

ÖZET
Millî Eğitim Bakanlığı, 2023 vizyonu kapsamında okulların kendilerine ait gelişim
modelini oluşturmalarını hedeflemektedir. Söz konusu model, öğrencilerin bireysel farklılarını
dikkate alan, aynı zamanda okulun bulunduğu muhit ve sahip olduğu imkânlar çerçevesinde
gelişimini izlemeyi amaçlayan bir yapıdadır. Bu modelin hayata geçmesinde okul müdürleri
önemli bir role sahiptir. Çünkü okul müdürlerinin hayat boyu öğrenme yeterliklerinden -aynı
zamanda Millî Eğitim Bakanlığının 2018 yılında güncellediği öğretim programlarında “Türkiye
Yeterlikler Çerçevesi” olarak bilinen yetkinliklerle de doğası gereği ilgili olan- “liderlik ve
sorumluluk” becerilerine sahip olması beklenir. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı, okul
gelişim modeli bağlamında okul müdürlerinin liderlik becerilerini incelemektir. Bu amaca
ulaşmak için şu alt problemler belirlenmiştir: “Okul gelişim modeli hakkında bir okul müdürü
olarak düşünceleriniz nelerdir?”, “Okul gelişim modelinin oluşturulmasında okul müdürünün
sorumlulukları sizce nelerdir?”, “Okul gelişim modelinin hayata geçirilmesi, izlenmesi ve
sürekli değerlendirilmesiyle ilgili bir okul müdürü olarak hangi liderlik becerilerinin etkili
olacağını düşünmektesiniz?” Nitel olarak planlanan araştırmada doküman analizi yöntemine
başvurulacaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Zonguldak ilindeki 8 ortaöğretimin kurum
müdürü oluşturmaktadır. Veriler, uzman görüşü alınarak hazırlanan yarı yapılandırılmış
görüşme formuyla toplanacaktır. Görüşme formundaki sorular, araştırmanın temalarını
belirleyeceği için tümdengelimsel içerik analizi yapılacaktır. Görüşmeden elde edilen cevaplar,
kodlanarak kategoriler oluşturulacak ve bu kategoriler ilgili temaların altına yerleştirilecektir.
Söz konusu kodlarla ilgili frekans ve yüzde hesaplaması yapılacaktır. Araştırma süreci devam
ettiği için araştırmanın bulgularına yönelik bilgiler verilememektedir.
Anahtar Kelimeler: Okul Gelişim Modeli, Okul Müdürü, Liderlik, Sorumluluk, 21.
Yüzyıl Becerileri.
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BT454
BİLGİYE ULAŞMA VE EĞİTİMDE DİJİTAL ARAÇLARIN KULLANIMI VE
ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Sinem KASIMOĞLU
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sinem.kasimoglu@neu.edu.tr
Mustafa Ufuk ÇELİK
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
mufuk.celik@neu.edu.tr

ÖZET
İnternetin yaygınlaşmaya başladığı 2000’li yıllardan itibaren tüm alanlarda olduğu gibi
eğitimde de bir dönüşümün başladığını söylemek hiç de yanlış olmaz. Geleneksel eğitim
modelinde bilgiyi kendinde depolayan öğretmen anlayışının yerini, öğrenciyi farklı nitelikli
kaynaklara yönlendiren, her öğrencinin kendisiyle yarıştığı, öğrenci merkezli öğrenme
modelleri almaktadır. Prensky’e göre 1980 yılı sonrası doğan ve dijital yerliler olarak
adlandırılan kuşağın kendine ait özellikleri olan, teknolojiye ve dijital medya araçlarına olan
yatkınlığı, geleneksel eğitim modelinden gelen öğretmen ile tezatlık oluşturmaktadır. Öğrenme
süreçleri kütüphane ortamında gerçekleşen geleneksel eğitimcilerin yerini, milyonlarca bilgiye
tek tuşla ulaşılabilen dijital ortamlara öğrenciyi yönlendiren, derslerini bu ortamlara göre
dizayn eden eğitimcilerin aldığını söylemek hiç de yanlış olmaz. Bu kapsamda yapılan
araştırmada, üniversite öğrencileri ile nitel araştırma yöntemlerinden görüşme metodu
kullanılarak, standartlaştırılmış açık uçlu görüşme ve sonrasında da içerik analizi yapılmıştır.
Standartlaştırılmış açık uçlu görüşme, Patton’a göre; “Bu yaklaşım, dikkatlice yazılmış ve
belirli bir sıraya konmuş bir dizi sorudan oluşur ve her görüşülen bireye bu sorular aynı tarz ve
sırada sorulur. (Patton1987, s.112) Duruma göre anlık tavır ve esneklik önemli ölçüde
sınırlanırken, aynı soruların sistematik bir sıra içinde bütün deneklere aynı şekilde sorulması
yoluyla görüşmeci etkisini ve öznel yargılarını en aza indirdiği için bu yaklaşım yoluyla elde
edilen verilerin karşılaştırılması ve analizi daha kolaydır.” (Patton, 1987,s.114)
Eğitimde dijital araçların kullanımıyla ilgili olarak öğrencilerin farkındalık düzeyinin
tespit edilmesi, dijital eğitim araçlarına bakış açıları, interaktif ders uygulamalarıyla ile
yürütülen ders süreçlerine karşı duygu ve düşünceleri incelenmiştir. Araştırmanın sonucuna
göre, doğduğu anda dijital dünya ile tanışan, mail atan, chat yapan,sosyal medya kullanan,
bilginin özgürce kullanıldığı yeni medyada araştırma kaynaklarına ulaşan öğrenci profilinin,
eğitimde dijital araç kullanımına da yatkın olduğu görülmüştür. Öğrencilerin, geleneksel eğitim
modelleri yerine online, çevrimiçi ve interaktif uygulamaları tercih ettiği gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dijital eğitim, interaktif ders uygulamaları, internet
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BT455
İÇERDİĞİ ESTETİK ÖGELER YÖNÜNDEN TÜRK VE ALMAN MASALLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI**
Neslihan KARAKUŞ†
Buse DENİZ‡
Özet
Çocukluk çağı; bilinçaltının şekillendiği, çocuklarda birey olma yolunda duygu ve
düşünce dünyasının temellerinin atıldığı bir dönemdir. Bu dönemde değer yargıları ve hayata
bakış açısı şekillenir. Çocuğun gelecekteki kimliğinin temellerinin atıldığı bu dönemde
edebiyat, bakış açısını genişleten ve değer yargılarını şekillendiren önemli bir araçtır. Çocuk
edebiyatı eserleri bu gelişimi destekleyici, çocuğu iyiye, güzele sevk edici nitelikte olmalıdır.
Estetik bakış açısı geliştirmede çocuk edebiyatı eserleri çocuğun karşılaştığı ilk eserler olması
açısından önem arz etmektedir. Estetik değerden yoksun kitaplar çocukları okumadan
uzaklaştırır ve onlarda merak duygusu uyandırmaz. Bu çalışmanın amacı; çocukluk çağının
gözdesi masallarda yer alan estetik ögeleri tespit etmektir. Çalışma kapsamında çocuklara hitap
eden halk masalları ele alınmış, doğunun kişilik dünyasını yansıtan Türk masalları ile Batıyı
temsil eden Grimm Kardeşlerin derlediği Alman masalları incelenmiştir. Çalışma, nitel
araştırma deseni ile şekillenmiştir. Veriler toplanırken seçkili örnekleme ile örnekler seçilmiş
ve belli bir amaca yönelik olarak amaçsal örnekleme çeşitlerinden “tabakalı amaçlı” örneklem
kullanılmıştır. Bu amaçla Pertev Naili Boratav’ın Türk Masallarını derlediği “Zaman Zaman
İçinde” ve “Az Gittik Uz Gittik” kitapları ile Grimm Kardeşlerin Alman masallarını derledikleri
iki ciltlik “Grimm Masalları” araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. İncelenen masallarda
tespit edilen veriler, içerik analizi ile kategorileştirilmiş ve analiz edilmiştir. Yapılan tespitler
doğrultusunda Türk masallarında manevi anlamda ruh güzelliğine önem verilirken, Alman
masallarında dış görünüşe, bedensel güzelliğe, özellikle de kadın güzelliğine daha çok önem
verildiği sonucuna ulaşılmış ve bu durumu destekleyen örnekler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Türk halk masalları, Alman Halk Masalları, estetik öge, çocuk
edebiyatı.

*

Bu çalışma SYL-2018-3356 proje kodu ve “Türk ve Alman Masallarının Doğu Batı Sentezi Kapsamında Topluma Gönderdiği
İletiler Yönünden İncelenmesi ve Karşılaştırılması” başlığı ile 19.10.2018 tarihi itibariyle YTÜ Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma Projesi
olarak desteklenmektedir.
†
‡

Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD., neslihankarakush@gmail.com
Y. L. Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD., bsdnz1111@hotmail.com
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ETKİLİ DİNLEME BECERİSİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Prof. Dr. Gürbüz Ocak
Afyon Kocatepe Üniversitesi,
gocak@aku.edu.tr
Özge Tiraki
Afyon Kocatepe Üniversitesi,
ozgetiryaki@gmail.com
ÖZET
Günlük hayatta insanların kendi aralarında iyi bir iletişim kurabilmeleri birbirlerini iyi
dinlemelerine bağlıdır. Bu nedenle bu çalışmada ilköğretim 5.,6.,7. ve 8. sınıf öğrencilerinin
etkili dinleme becerilerini belirlemek amacıyla bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Verileri
toplamak için tarama modeli kullanılmıştır. Ölçek öğrenci görüşleri göz önüne alınarak yazılan
70 maddelik 5’li Likert şeklinde geliştirilmiştir. Ölçek geçerlik ve güvenirliği için uygun
örnekleme yöntemiyle belirlenen Konya ilinin Kadınhanı ilçesinde öğrenime devam eden 400
öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliği için Açımlayıcı Faktör Analizi
kullanılmıştır. KMO değerinin 0.928 olduğu faktör analizine göre, maddelerin faktör yüklerinin
0.57 ile 0.77 arasında değişme gösterdiği ve Cronbach Alpha değerinin α=0.91 olduğu
belirlenmiştir. Elde edilen bu değerlere göre, etkili dinleme becerileri ölçeği güvenilir ve geçerli
bir yapıya sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Etkili Dinleme, Öğrenci, Beceri Ölçeği
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BT457
ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİĞİN DOĞASINA YÖNELİK
GÖRÜŞLERİ
Solmaz Damla Gedik Altun,
Derya Özlem Yazlık
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, sdgedik@nevsehir.edu.tr,
doyazlik@nevsehir.edu.tr
ÖZET
Bu araştırmanın amacı ortaokul matematik öğretmen adaylarının matematiğin doğasına
yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırma nitel araştırma
yöntemlerinden durum çalışması modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcılarını 21
dördüncü sınıf matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bunların 5’i erkek, 16’sı ise kızdır.
Araştırmanın verileri 4 açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen
veriler içerik analizi yöntemi ile iki araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Bulgular
incelendiğinde katılımcıların 8’inin matematiği sayılar ve işlemler, 8’inin ise ilişkileri
inceleyen bir bilim olarak tanımladıkları görülmüştür. Bunun yanında katılımcılardan 5’i
matematiğin günlük hayatla ilişkili olduğunu, 5’i ise farklı bakış açıları kazandırdığını ifade
etmiştir. Katılımcıların 17’si matematiğin bir bilim olduğunu savunurken, 4’ü ise hem bilim
hem de bilim olmadığını savunmuşlardır. Bilim olduğunu savunanlar matematiğin
matematikçiler tarafından amaç olarak, bilim olmadığını savunanlar da matematiğin diğer
disiplinlerde araç olarak kullanılması nedeniyle bu görüşte olduklarını ifade etmişlerdir.
Katılımcılar en çok matematiğin ihtiyaca, keşfe ve mantıksal çıkarımlara dayandığını
belirtmişlerdir. Bunun yanında katılımcıların çoğunluğunun matematiğin yığılmalı olarak
geliştiği görüşünde oldukları belirlenmiştir. Katılımcıların 15’i matematiksel düşünmenin
kendine özgü bir yöntemi olduğunu ifade ederken 5’i ise kendine özgü bir yöntemi olmadığını
ifade etmiş, 1 katılımcıdan ise yeterli cevap alınamamıştır. Kendine özgü bir yöntemi olduğunu
ifade edenlerden 11’i matematiksel düşünme süreçlerine, 3’ü bilimsel araştırma yöntemlerine
dayanması, 2’si ise matematiğin kendine has bir dile sahip olması nedeniyle bu görüşte
olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların 2’si bilinen yöntemler haricinde keşfedilmeyen
yöntemlerin olabileceğini, 2’si genel olarak bilimsel araştırma yöntemlerine dayandığını, 1’i
ise doğuştan geldiğini belirterek matematiksel düşünmenin kendine özgü bir yöntemi
olmadığını ifade etmişlerdir. Son olarak katılımcıların çoğunluğunun matematiğin günlük
hayatla ve diğer disiplinlerle ilişkisi olduğunu belirttikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarının
cevapları incelendiğinde genel olarak matematiğin tanımına ve doğasına yönelik derinlemesine
cevaplar veremedikleri tespit edilmiştir. Özellikle bazı katılımcıların matematiği sadece sayılar
ve işlemler olarak tanımlaması oldukça dikkat çekmektedir. Bu nedenle öğretmen yetiştirme
programlarında matematiğin doğası ve matematiksel düşünmenin önemine dair tartışmalara her
sınıf düzeyinde yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Matematiğin doğası, Matematiksel düşünme, Matematik eğitimi,
Öğretmen adayları
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BT458
SİNEMA VE EDEBİYAT YOLUYLA ÖĞRENCİLERİN METAFOR ALGISI
ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI
Neslihan KARAKUŞ*
ÖZET
Uyarlama; roman, hikâye, şiir, tiyatro, çizgi roman vb. başka türden bir edebiyat
yapıtının sahneye veya beyaz perdeye aktarılmasıdır. Bir romanın filme aktarılmasının
sebepleri vardır. Bu sebepler şöyle sıralanabilir: 1.Sinemaya aydın kesimler tarafından
saygınlık kazandırılmak istenmesi, 2.Sinemanın ucuz bir eğlence aracı değil bir sanat dalı
olduğunu kanıtlamak, 3.Tanınmış yazarların sahip oldukları okuyucu potansiyelini
değerlendirmek, 4.Filmlere konu bulma zorluğu, 5.Orta sınıflara sinemanın yeni ve tehlikeli bir
toplumsal felaket olmadığı güvenini vermek (1908’de reformcuların New York sinema
sansürüne karşı), 6.Başarılı ve saygın bir romanın iyi bir kazancı garanti etmesi, 7.Senaryo
yazarlığının gelişmemiş olması gibi. Türkiye’de daha çok geçerli olan 3, 4, 6 ve 7. maddeler
olarak görülmektedir. Çalışma kapsamında ele alınacak olan filmler, amaçlı örneklem yoluyla
3. ve 6. Maddelere uygun olarak seçilmiş ve 5 film ile sınırlı tutulmuştur. Türk edebiyatı
romanlarından uyarlama yoluyla sinemaya aktarılan 5 filmin mecazlar yoluyla öğrenci algısı
belirlenmeye çalışılacak ve uyarlamalar hususunda önemli bir sorun olan: “zaman mı, değerler
mi daha önemlidir” sorusuna cevap aranacaktır. Araştırmanın örneklemi: Yıldız Teknik
Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü 4. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Sinema ve
Edebiyat dersini 4. sınıfın 2. yarıyılında almış olan 30 öğrencinin görüşüne yer verilmiştir. Veri
toplama aracı olarak metaforlar (mecazlar) kullanılmıştır. Mecaz, bir kavram ya da bir terimin
belirli bir benzerliği anlatmak amacıyla farklı bir içeriğe uygulanmasıdır. Bu yolla öğrenciler
çalışma kapsamında ele alınan 5 filmdeki metaforları semboller aracılığıyla tespit etmiş ve
yorumlamıştır. Yine tespit edilen bir diğer önemli husus da öğrencilerin kitabı filme tercih
ediyor olmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Sinema, edebiyat, uyarlama, metafor.
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BT459
THE STUDY OF EMOTIONAL AND ATTITUDINAL RESPONSES OF TEACHERS
WHO FACE PHUBBING DURING LECTURES
Dr. Thseen Nazir
Assist. Professor
Counseling and Guidance Department
Ibn Haldun University, Istanbul, Turkey
Email: - thseen.nazir@ihu.edu.tr
Dr. Sefa Bulut
Professor
Counseling and Guidance Department
Ibn Haldun University, Istanbul, Turkey
Email: - sefa.bulut@ihu.edu.tr
Abstract
Technology invaded every aspect of over lives and classrooms are not the
exception. Basically, advancement in education technology tried hard to utilize modern
technology in classrooms in order to enhance learning, improve learning environment and it
revolutionized the classrooms. In this technological advancement it bought huge positive drift
in learning outcomes but on another side, it bought many distractions. One of the common
distractions during lectures nowadays is use of smartphones in classrooms during lectures.
Teachers often find students using smartphones during their lectures and no doubt even its use
had been limited strictly in the classroom policy and norms. Such kind of use of smartphone
during the lectures is termed as “Phubbing”. The Word Phubbing is new and can be defined as
the action of ignoring or snubbing someone during one-to-one interaction or in any social events
by using smartphones, whether it is checking Facebook, using WhatsApp or using any other
chatting applications and attempting multitasks (Nazir.,2016). This phenomenon is nowadays
very common in every walk of life and it intrude in classrooms and influences teachers as well
as learning environment. Thus, this kind of behavior done by students during lectures can be
termed as classroom phubbing. This study will try to understand the influence of phubbing on
teachers, their emotional responses, attitudes and whether it had any effect on the teacher’s
motivation. The study will interview teachers regarding the phenomenon and the interviews
will be guided by the survey questionnaire in order to understand there emotional and attitudinal
response towards Phubbing.
Key Words: - phubbing, smartphones, classroom phubbing, teachers.
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BT460
İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN
FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Pınar ÇAVAŞ
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü
pinarcavas@gmail.com
Doç. Dr. Belgin ARSLAN CANSEVER
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü
belginarslan6@hotmail.com
Yusuf Ziya ADAK
E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi
ziyaadak@gmail.com
ÖZET
Çevre; canlı ve cansız öğeleri içinde barındıran, bu öğelerin karşılıklı olarak etkileşim
içinde bulundukları fiziksel, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamlardır. Küreselleşen
dünyada teknolojik gelişmelerle birlikte, tüketimin artması, hızlı sanayileşme ve doğal
kaynakların bilinçsizce kullanılması pek çok çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Bu
sorunların üstesinden gelebilmek için ülkeler çevre ile ilgili politikalar geliştirip, eğitim
aracılığıyla bu politikaları uygulamaya çalışır. Çevre ile ilgili sorunların çözülmesinde
bireylerin erken yaşlarda çevre farkındalıklarının geliştirilmesi ve çevre sorunlarına karşı
duyarlı yetiştirilmesi önemlidir. Bu konuda özellikle okul öncesi dönemden başlayarak ilkokul
dönemindeki öğrencilerin çevreye ilişkin farkındalıklarının ve çevre bilinçlerinin artırılması
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bunun gerçekleştirilmesinde aile ortamından başlayarak eğitim
kurumlarında gerçekleşen uygulamaların birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olması
gerekmektedir. Okulun bulunduğu çevre özelliklerinin, öğrencilerin çevre ile olan
etkileşimlerinde rol oynadığı düşünülmektedir. Doğal yaşam ögelerinin ön planda olduğu köy
okulu ile daha yapay çevre öğelerini içeren şehir merkezindeki bir okulda öğrenim gören
öğrencilerin çevre farkındalıklarının birbiriyle aynı olmayacağı öngörülmektedir.
Bu çalışmada ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin çevre farkındalıklarının çeşitli değişkenler
açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada betimsel yöntem kullanılmış olup,
çalışmanın örneklemi farklı yerleşim yerleri ve okul türlerindeki öğrencileri kapsayacak şekilde
belirlenmiştir. Çalışmaya katılan 600 ilkokul öğrencisinin 201’i (%33,5) köy okullarında,
200’ü (%33,3) şehir merkezindeki devlet okullarında ve 199’u (%33,2) özel okullarda öğrenim
görmektedir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Yılmaz ve Taş (2017) tarafından geliştirilen
“İlkokul Çevre Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek beşli likert tipi bir ölçek olup, 35
madde ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte yer alan alt boyutlar Doğada Yaşam (15
madde), Dönüştürülebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımları (12 madde) Çevresel Sorumluluk
(5 madde) ve Canlıların Devamlılığı (3 madde) şeklinde adlandırılmıştır. Çalışmada ayrıca
öğrencilerin kişisel özelliklerine ilişkin bilgilerin de toplanacağı “Kişisel Bilgi Formu”
kullanılmıştır. Kişisel bilgi formu ile öğrencilerin yaş, cinsiyet, kardeş sayısı ve anne-baba
eğitim düzeyine ilişkin veriler de toplanmıştır. Çalışmanın veri toplama süreci tamamlanmış
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olup, veri analiz süreci devam etmektedir. En kısa sürede veriler çalışma değişkenlerine göre
istatistiksel olarak analiz edilip, bulgular kısmı tamamlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Farkındalık Düzeyi, İlkokul öğrencileri.
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BT461
EĞİTİM ÖĞRETİMDE PLANLAMA: ÖRNEK BİR TÜRKÇE DERS İZLENCESİ VE
İZLENCEYE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
İlker AYDIN
Ordu Üniversitesi
ilkaydin67@hotmail.com
Gizem AYDIN
Ordu Üniversitesi
gizemaydin1995@gmail.com

ÖZET
Eğitim, yeni yaşantılar kazanma sürecidir. Bu sürecin okulda planlı ve programlı olarak
yürütülüp uygulanması bireyin öğretimini oluşturur. Öğretim, eğitimde öngörülen hedefler
doğrultusunda davranış değiştirmek ya da yeni davranışlar oluşturmak için öğrencilere
yardımcı olma çabalarını içermektedir. Bu tanımlarda işlevsel olan nokta, öğretimin güdümlü,
planlı ve programlı olmasıdır. Öğretimde başarı, iyi ve dikkatli planlamayla
sağlanabilmektedir. Planlamadan yoksun, gelişigüzel yürütülen bir öğretimde başarı genellikle
düşüktür. Planlama, birtakım amaçlara ulaşmak için gelecekte uygulanacak bir dizi kararları
hazırlamaktan oluşan bir süreçtir. Erden (1998) eğitim sistemlerinin eğitim programları ile
işlerlik kazandığını ifade eder. Varış (1998) eğitim programını bireylere, milli eğitimin ve
eğitim kurumlarının amaçlarını kazandırmaya yönelik yapılan tüm faaliyetler olarak
tanımlarken, Ertürk (1972) eğitim programını, öğrencilerin yetiştirilmesi için gerçekleştirilen
eğitim yaşantılarının düzenlenmesi ve eğitimcilerin uyguladığı eğitim durumlarının
planlanması şeklinde ifade etmiştir. Eğitim programı, öğretim programı, müfredat programı ve
ders programı olmak üzere dört çeşit program vardır. Bunlardan en geniş kapsamlı olan ise
eğitim programıdır. Bir eğitim programının hedef (amaç), içerik (konu), eğitim durumları
(öğrenme-öğretme durumları) ve değerlendirme olmak üzere dört ögesi vardır. Bunları
uygulayan ve öğrenme ortamını düzenleyen ise öğretmenlerdir. Açıkgöz’e (2007) göre
öğretmen; dersi planlayarak sunan, sınıfta düzeni sağlayarak öğrencileri değerlendiren ve
amaçlara ulaşmada öğrencilere yararlı olabilecek etkinlikleri uygulayarak öğrenme-öğretme
sürecini yürüten kişidir. Sınıf ortamında öğretmenin belli başlı davranışlar göstermesi beklenir.
Öğretmenin sınıfa girmesiyle, sınıftan çıkması arasındaki tüm faaliyetleri kapsayan ve bir
bütünlük içerisinde planlanan sınıf içi öğretim faaliyeti genellikle giriş, gelişme ve sonuç olmak
üzere üç ana bölümde gerçekleşir (Küçükahmet, 2002; Öztürk, 2001). Eğitim öğretim sürecinin
düzenlenmesi sürecine dayanarak örnek bir Türkçe ders izlencesi oluşturmayı ve izlenceye
ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan bu araştırmada nitel araştırma
desenlerinden ‘kuram oluşturma’ yöntemine dayanmaktadır. Araştırma verileri on iki
öğretmene uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiştir. Öğretmen
görüşleri doğrultusunda kategori ve kodlar oluşturulmuş, elde edilen veriler ise ‘MAXQDA 12’
programı ile analiz edilmiştir. Ders izlencesi; derse giriş etkinliği olarak, dikkat çekme amacına
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yönelik yaratıcı düşünce tekniklerinden ‘nitelik sıralama’ yöntemi ile sunulan materyalin
özelliklerinin öğrenciler tarafından sıralanmasını; gelişme bölümünde video izletilerek
‘sıfatlar’ konusunun masallarla ilişkilendirilerek sezdirilmeye çalışılmasını; ardından izletilen
videoya ilişkin ‘istasyon’ tekniğinden faydalanılarak öğrencilere yaratıcı yazma çalışması
yaptırılmasını, sonuç bölümünde ise öğrencilere çalışma kağıdı dağıtılarak anlatılan konunun
değerlendirilmesini önermektedir. Çalışma kağıdında yer alan etkinlikler ‘tanılayıcı dallanmış
ağaç’, ‘yapılandırılmış grid’ ve ‘anlam çözümleme tablosu’ gibi alternatif ölçme ve
değerlendirme araçlarından oluşmaktadır. Araştırma ile öğretmenlerden alınan cevaplar
doğrultusunda; tasarlanan ders izlencesinin farklı yöntem ve teknikleri bir arada uygulamaya
olanak sağlaması, özgün ve eğlenceli bir öğretim ortamı oluşturması, öğrencilere konuyu
sezdirmede etkili olması ve konuya uygunluğu gibi nedenlerle uygulanabilir olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, Eğitimde planlama, Ders izlencesi
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BT462
2018 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI BAĞLAMINDA 5, 6, 7 VE 8. SINIF
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ SÖZ VARLIĞINA YÖNELİK
ETKİNLİKLERİN SÖZCÜK ÖĞRETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
İlker Aydın
Ordu Üniversitesi
ilkaydin67@hotmail.com
Gizem Aydın
Ordu Üniversitesi
gizemaydin1995@gmail.com

ÖZET
Söz ya da sözcükler bireylerin her türlü varlık veya düşünceyi içselleştirmesini
sağlayan temel ögelerdir. Söz varlığı ise deyimler, atasözleri, kalıplaşmış ifadeler, ikilemeler
gibi bir bütünü kapsayan daha geniş bir kavramdır. Korkmaz’a göre (1992) “Kelime, bir veya
birden çok heceli ses öbeklerinden oluşan, aynı dili konuşan kişiler arasında zihinde tek başına
kullanıldığında belli bir kavrama karşılık olan somut veya belli bir duygu ve düşünceyi yansıtan
soyut yahut da somut ve soyut kavramlar arasında ilişki kuran dil birimidir.” Buradan hareketle
sözcüklerin olgu, olay ya da objelerin anlamını taşıyan ses birliklerinden oluştuğu söylenebilir.
Kelime hazinesi ise bireyin veya toplumun söz dağarcığında yer alan aktif ve pasif kelimelerin
toplamıdır. Özbay ve Melanlıoğlu (2008) temel sözcükler de denilen temel söz varlığının bir
ulusa atalarından kalmış olan en eski metinlerde görülen ve insan için birinci derecede önemli
sayılan ögeler olduğunu ifade etmiştir. Bunlar, organ adları, yiyecek-içecekler, tarım
araçlarıyla, insanlarla yakın ilişkisi bulunan hayvanlarla ilgili adlar, akrabalık adları ve sayı
gösteren sözcüklerdir. Bu yüzden sözcük öğretimi dil öğretimi açısından önemli bir yere
sahiptir. Kelime hazinesi, bireyin öğrenme yaşantısı sonucunda bellekte depolanan birikimi
ifade etmektedir. Bu birikimi en verimli şekilde artırma ve kullanmayı sağlayacak ortam ise
Türkçe dersleridir. Bu derste kelime hazinesini zenginleştirme çalışmaları ile öğrencinin hem
dili iyi kullanması hem de düşünce dünyasını geliştirmesi sağlanır. Eğitim öğretimde ders
kitapları en önemli materyallerin başında gelmektedir. Yani Türkçe öğretim programındaki
amaç ve kazanımların gerçekleştirilmesine yönelik en büyük görevi ders kitapları
üstlenmektedir (Lüle Mert, 2013). 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı bağlamında 5, 6, 7 ve
8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığına yönelik etkinliklerin sözcük öğretimi açısından
incelenmesini amaçlayan bu araştırma, nitel araştırma özelliği göstermektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıf
Türkçe ders kitaplarındaki her sınıf düzeyinden 32 metin ile birlikte toplam 128 metin ve bu
metinlere bağlı 201 etkinlik doküman incelemesi yöntemiyle incelenmiş, serbest okuma
metinleri kapsam dışı tutulmuştur. Araştırma «le 5, 6, 7 ve 8. sınıf kitaplarında uygulamaların
çoğunlukla birbirini tekrar eden nitelikte olduğu, ders kitaplarında yer alan etkinliklerin
genellikle Bloom taksonomisinin bilgi, kavrama ve uygulama düzeyine dönük olup analiz,
sentez ve değerlendirme gibi üst düzey bilişsel becerilere hitap eden etkinliklerin sayısının
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yeterli olmadığı, söz varlığının geliştirilmesine yönelik olarak Türkçe ders kitaplarında
kullanılan etkinliklerde deyim ve atasözlerinin öğretimine oldukça önem verildiği sonucuna
ulaşılmıştır. Bunların yanı sıra Türkçe ders kitaplarının genelinde bulmaca etkinliklerinden
(kare, çengel bulmaca, sözcük avı vb.) yararlanıldığı, etkinliklerde ‘Bağlam Temelli Kelime
Öğretim’ yönteminden yararlanıldığı, farklı zekâ alanlarına hitap eden etkinliklere yeterli
düzeyde yer verilmediği sonucuna da ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe ders« öğret«m programı, Söz varlığı, Sözcük öğret«m«

TURKCESS 2019

448

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

BT463
SOSYAL MEDYADA PAZARLAMA STRATEJİLERİ: AMBALAJLI SU
SEKTÖRÜNDE YER ALAN İLK ÜÇ FİRMA ÖRNEĞİ
Emre Tam
Erikli Su ve Meşrubat San. Ve Tic. A.Ş
emretam@gmail.com
Dr. Öğretim Üyesi Altuğ Ocak
Beykent Üniversitesi
altugocak@beykent.edu.tr
ÖZET
Teknoloji alanında yaşanan baş döndürücü gelişmeler beraberinde şirketlere yeni
pazarlar bulma ve mevcut pazarlarını geliştirme imkanı sunmaktadır. Öte yandan, teknolojik
gelişmeleri takip edemeyen ve bunları pazarlama faaliyetlerine entegre edemeyen işletmeler,
rakip işletmelere karşı mevcut pazarlarını dahi kaybetme riski ile karşı karşıya
kalabilmektedirler. Bu nedenle, dijital pazarlama ya da sosyal medya pazarlaması olarak da
adlandırılabilen, internet üzerinden geniş kitlelere ulaşmaya imkan tanıyan teknolojik
pazarlama yöntemleri, tüm pazarlama kanalları içerisinde önemini her geçen gün arttırmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, sosyal medya kanalları içerisinde en sık kullanılan platformlardan
biri olan Instagram’ın, ülkemizde rekabetin oldukça yoğun yaşandığı sektörlerden biri olan
ambalajlı su sektörünün ilk sıralarında yer alan Erikli, Hayat Su ve Sırma markalarınca nasıl
kullanıldığını ve stratejilerini incelemektir.
Araştırma kapsamında, yukarıda belirtilen 3 firmanın kurumsal Instagram
hesaplarından, 2018 yılının Şubat ayı başlangıcından 2019 yılının Ocak ayı ortalarına kadar
yayınlanmış olan 308 adet gönderi incelenmiş olup, bu gönderiler üzerinden firmaların
pazarlama stratejileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel yöntem kullanılmış olup,
gönderiler üzerinden elde edilen veriler, betimsel analiz tekniği kullanılarak niceliksel olarak
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, pazarlama, Instagram
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BT465
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE DEDE KORKUT’UN
20.YÜZYILDAKİ YANSIMASI BARIŞ MANÇO TİPİ
Fadime Boztoprak
İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi
nuraaan_18@hotmail.com
ÖZET
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde temel amaç, sadece temel dil
becerilerini kazandırmak değildir. Çünkü dil, bir milletin kültür kodlarını üzerinde taşır. O dilin
sahip olduğu milletin düşünce dünyası, yaşayış biçimi hedef dilin içinde gizlidir. Türkçe
öğretiminde, Türk kültür kodlarını aktarmada en büyük yardımcılardan biri, Dede Korkut
Hikâyeleridir. UNESCO tarafından Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne
eklenen Dede Korkut Hikâyelerinin, Türkçenin yabancılara öğretiminde ders ortamına ve ders
için hazırlanan materyallere doğru bir şekilde aktarılması gerekmektedir. Avrupa Dil
Portfolyosu’nda da belirtildiği üzere, dil öğrenme bir kültürleşme sürecidir. Bu çalışmada,
kültürleşme sürecinden yola çıkılarak, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde sözlü kültür
unsurlarından olan Dede Korkut Hikâyelerinden bir uyarlama örneğiyle Türk kültür
kodlarından ad verme geleneği aktarılmaya çalışılmıştır. Dede Korkut’un 20. yüzyıldaki
yansıması Barış Manço’dan, Barış Manço’nun şarkılarından, kıyafetlerinden, kliplerinden ve
programlarından faydalanılarak öğrencilerin; dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, konuşma,
yazma temel dil becerilerinin yanı sıra telaffuz ve iletişim gibi becerileri geliştirmeyi de
amaçlamıştır. Çalışmada verilen örnekler, Avrupa Dil Portfolyosu’nda belirlenen B1-B2
seviyelerinde oluşturulmuştur. Etkinliklerde her etkinlik farklı beceri alanını kapsamaktadır.
Bu çalışmayla Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi aşamasında sözlü kültür unsurumuz Dede
Korkut’tan ve Türk kültür kodlarının taşıyıcısı konumunda olan Dede Korkut’un 20. yüzyıldaki
yansıması Barış Manço’dan örneklerle kültürleşme sürecine yardımları ve kültür aktarımındaki
rolleri üzerinde durulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Öğretimi, Türkçe, Kültür, Dede Korkut, Barış Manço
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BT466
İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN LİSE BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİN
ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMİNE ETKİSİ
Tuğba BOZKURT
Yıldız Teknik Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü , Eğitim Bilimleri Ana
Bilim Dalı , Eğitim Programları ve Öğretimi
bzkrt_tugba@hotmail.com
Doç.Dr. Bülent ALCI
Yıldız Teknik Üniversitesi
ÖZ
Bu çalışmanın amacı 9. sınıf İngilizce dersinde işbirlikli öğrenme tekniğinin
eleştirel düşünme eğilimlerine etkisini araştırmaktır. Araştırma 2018-2019 eğitim ve
öğretim yılı bahar döneminde Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi’nde dokuzuncu sınıfa
devam eden toplam 120 öğrenciyle yapılmıştır. Bu araştırmanın deseni , ön test - son
test kontrol gruplu yarı bir deneysel modeldir. Bu araştırmanın deney grubunda 60,
kontrol grubunda 60 öğrenci yer almıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak UF/EMI
Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sürecinde elde edilen veriler,
SPSS 22.00 istatistik paket programı aracılığıyla çözülmüştür. Araştırma bulgularından
elde edilen sonuçlara göre , deney grubunun UF/EMI eleştirel düşünme eğilimlerindeki ön
test ve son test puanları arasında farkı saptamak için ilişkili örneklem t testi yapılmış ,
deney grubunun ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.Kontrol
grubunun eleştirel düşünme eğilimlerindeki ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark
bulunmamıştır.Deney ve kontrol grubunun eleştirel düşünme eğilimindeki son test puanları
arasında anlamlı bir fark bulmak için bağımsız t testi yapılmış ve grupların son test
puanları arasında deney grubunun lehine anlamlı sonuç çıkmıştır. Deney ve kontrol
grubunun katılım alt boyutunda eleştirel düşünme eğilimdeki son test puanları arasında
fark bulunmuştur.Ancak , deney ve kontrol grubunun bilişsel olgunluk ve yenilikçilik
alt boyutlarında eleştirel düşünme eğilimdeki son test puanları arasında
fark
saptanmamıştır. Yapılan analiz sonucunda işbirliği öğrenme yönteminin deney grubundaki
öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerine etkisi olmuştur.
Anahtar Kelimeler :İşbirlikli Öğrenme, Eleştirel Düşünme Eğilimi
THE EFFECTS OF COOPERATIVE LEARNING METHOD ON THE NINTH
GRADE STUDENTS’ CRITICAL THINKING DISPOSITIONS
The purpose of this study was to investigate the influences of cooperative
learning method on the ninth grade students’ critical thinking dispositions. The study
was performed on the ninth grade total 120 students of Köy Hizmetleri High School
in 2018-2019 academic year – Spring Semester. The study was quasi-experimental design
with one control and one experimental group. There were 60 students in the experimental
group and 60 students in the control group in this research. UF/EMI Critical Thinking
Disposition was used as a data intrument. Data was analyzed in SPSS 22.00 for Windows
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package programme. According to the data analysis result, pair relation t test was used
to analyze difference between experimental group’s critical thinking disposition scale
pre-test and post-test, but there was a significant difference between these tests. Pair
relation t test was used to analyze difference between control group’s critical thinking
disposition scale pre-test and post-test , but there wasn’t a significant difference between
these tests.Independent t test was used to analyze difference between experimental group’s
and control group’s critical thinking disposition post- test, but there was a important
difference among post tests.Independent t test was used to analyze difference between
experimental group’s and control group’s participation sub-dimension of critical thinking
disposition post test , but there was an important difference among post-test. Independent
t test was used to analyze difference between experimental group’s and control group’s
cognitive maturity and innovativeness sub-dimension of critical thinking disposition
post test , but there wasn’t an important difference among the post-tests
Keywords : Cooperative Learning , Critical Thinking Disposition
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BT467
İLKOKULLARDA EV ZİYARETLERİ YAPILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİ
Ersen ALAGÖZ
Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul/
Türkiye
ealagoz55@gmail.com
Turgay ÇAPAR
Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul/
Türkiye
t.capar76@gmail.com
Kaya YILDIZ
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi, Bolu/ Türkiye
kaya_yildiz@hotmail.com

Özet
Bu araştırmanın amacı, İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin gerçekleştirdiği ev
ziyaretlerinin öğrencilerin okul başarısı ve okul algısını nasıl etkilediğini saptamaktır.
Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 öğretim yılı 1. döneminde İstanbul İli
Küçükçekmece ve Avcılar ilçelerinde görev yapan 45 ilkokul öğretmeni oluşturmaktadır.
Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenemonoloji) yöntemi uygulanmıştır.
Katılımcıların görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış olup, katılımcılar
görüşlerini yazılı olarak görüşme formuna yansıtmıştır. Toplanan veriler içerik analizi tekniği
kullanılarak çözümlenmiştir. Öğretmenlerin ev ziyareti yapmalarına yönelik görüşlerinden elde
edilen sonuçlara göre, ev ziyareti yapılası öğretmenler tarafından faydalı bulunmaktadır. Ev
ziyareti yapılacak öğrencileri belirlerken genellikle davranış sorunu olan ve problemli
öğrencilerin seçildiği, ev ziyareti yapılan ailelerin öğretmenleri güler yüzlü, neşeli,
misafirperver ve olumlu duygular içinde karşıladıkları, ev ziyareti sonrası öğrencilerin ders
başarısına olumlu yansıdığı, öğrencilerin derse karşı ilgi ve dikkatlerinde artış olduğu,
öğrencinin kendisini değerli hissettiği ve öğretmene karşı güven duygusunda artış görüldüğü
sonucuna ulaşılmıştır. Ev ziyaretinin daha etkili yapılabilmesi için öneri olarak ev ziyareti
çalışmasının planlı hale getirilmesi ve daha fazla öğrenciye uygulanması, gönüllü olarak
yapılan bir çalışma olmaktan çıkarılıp mevzuatta yer verilmesi ve ev ziyareti öncesinde
hazırlanan formlar üzerinden gözlemde bulunulmasının daha faydalı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ev ziyareti, İlkokul öğretmeni, Okul algısı
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BT468
ERGENLERDE DUYGU DÜZENLEME VE DUYGUSAL ZEKANIN PSİKOLOJİK
SEMPTOMLARA GÖRE İNCELENMESİ
Uzm. Psk. Emre Özdemir
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
emrest41@hotmail.com
Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz
Yıldız Teknik Üniversitesi
engindeniz2003@yahoo.com
ÖZET
Giriş
Duygusal Zeka (DZ), kişinin kendi duygularını tanıma, yeni duygulara açık olma,
kendini kabul etme, başarıya güdülenme, diğer bireylerin duygu ve isteklerini anlama, onları
önemseme, onlarla iletişim kurma, ikna ve uzlaşma yetisine sahip olma, ekip çalışması yapma
ve iletişim becerisine sahip olma yetenekleridir (Bridge, 2003: 12). Akademik anlamda başarılı
olmak zeka (IQ) olarak tanımlanırken toplumla uyum ve kişiler arası ilişkiler bağlamı duygusal
zeka (EQ) olarak tanımlanmaktadır. Duygu Düzenlemesi (DD), kişinin hangi duyguların ne
zaman ve nasıl hissedeceği ve ne şekilde ifade edeceği gibi duygusal süreçleri içerir (Gross,
1999). Gross ve John (2003) duyguları bastırma ve yeniden değerlendirme olarak iki duygu
düzenleme yönteminin yoğun olarak kullanıldığını ve psikolojik sağlık ile bağlantılı olduğunu
söylemektedir. Mevcut çalışmalar yeniden değerlendirmenin psikolojik sağlık ile olumlu,
bastırmanın ise olumsuz ilişkisi olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın amacı; ergenlerde
duygu düzenleme stratejilerinin ve duygusal zekanın psikolojik semptomatoloji (somatizasyon,
depresyon, okb, anksiyete, fobik anksiyete, hostilite, kişilerarası duyarlılık, paranoid
düşünceler ve psikotizm) ile ilişkisini incelemektir. Bu kapsamda literatürde böyle
bütünleştirici bir çalışma daha önce hiç yapılmamıştır.
Yöntem
Araştırmanın evreni Kocaeli’de yaşayan 15 – 19 yaş aralığında değişen 112 erkek 178
kız olmak üzere toplam 290 ergen bireylerden oluşmaktadır. Çalışmada Duygu Düzenleme
ölçeği, Duygusal Zeka Özelliği ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri kullanılmıştır.
Bulgular
Psikolojik semptomlar incelendiğinde, kızlar erkeklere göre somatizasyon, depresyon,
okb, anksiyete, fobik anksiyete, kişilerarası duyarlılık alt ölçeklerinden anlamlı derecede daha
yüksek puan aldıkları görüşmüştür. Duygu Düzenleme stratejilerinden sadece yeniden
değerlendirme stratejisi genel psikolojik semptomatoloji ile ilişkili çıkmıştır (β = -.16, t (289)
= -2.69, p ≤ .01) ve bu değişken varyansın % 3’ünü açıklamaktadır (F [2, 287] = 3.62, p ≤ . 05).
Duygusal Zeka, genel psikolojik semptomatoloji ile ilişkili çıkmıştır (β = -.54, t (289) = -10.27,
p ≤ .001) ve bu değişken varyansın % 28’ini açıklamaktadır (F [3, 286] = 38.41, p ≤ . 001).
Tartışma ve Öneri
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Duygu düzenleme stratejilerinden yeniden değerlendirmenin bozukluk gelişmesinde
ergenlerde önemli bir strateji olduğunu göstermiştir. Yeniden değerlendirme kullanımının
artması psikolojik semptomları düşürmektedir. Benzer şekilde genel duygusal zekası seviyesi
yükseldikçe psikolojik semptomlar azalmaktadır. Bu bağlamda “duygu düzenleme” ve
“duygusal zeka gelişimi” ile ilgili çeşitli grup çalışmalarının düzenlenmesi, ergenlerin ilerleyen
yaşlarda psikolojik rahatsızlık geliştirmemesi için önleyici bir işlev görecektir.
Anahtar Kelimeler: Ergenlik, Duygu Düzenleme, Duygusal Zeka ve Psikolojik
Semptomlar
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BT469
MARKANIN ÖNEMİ, MARKA DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ VE FİNANSAL
AÇIDAN MARKA DEĞERİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK ÖRNEK ÇALIŞMA
Yusuf Ayrula
Öğretim görevlisi
Uluslararası Vizyon Üniversitesi – İktisat Fakültesi - Gostivar
Major C. Filiposki No.1 – Gostivar - Macedonia
yusuf.ayrula@vizyon.edu.mk

ÖZET
Dünya markalaşmak peşinde. İyi bir markaya sahip olmak her şirketin hayali, çünkü
markanın getirileri sayısız derecede nitelenebilir. Markalaşmış bir ürün tüketiciler açısından
çok daha kolay kabul edilmekte, şirket daha az pazarlama giderlerine sahip olmakta ve bunla
daha büyük satış yakalabilmekte. Buna göre pazarda iyi imaj yaratmış çoğu markalaşmış
şirketlerin finansal değerlerinin bilançolardaki değerlerinden çok daha yüksek olduğunu son
zamanlarda sık sık görmekteyiz. Zaten şirketlerin markalaşmak gayretlerinin bir sebebi de
bundan ibaret. Marka değerinin ne ifade ettiği, değerinin tüketiceler ve şirketler açısından
ayrımı, her iki modele göre ne ifa ettiği açıklanmıştır. Marka değeri tüketiciler ve şirketler
açısından farklı şekillerde ve metodlarla ölçülmektedir ve metodlar genelde elde edilmesi
aranan neticeye göre ayrım göstermektedirler. Şirketlerin alım satımında ya da birleşmelerinde
birhayli kullanılan finansal metodların kullanım amaçları açıklanmış olup, Makedonya’da reel
şirket üzerinde elde edilen sayısal rakamlar üzerinden ve kullanılan örnek finansal metod ile
şirketin marka değeri saptanmıştır.
Anahtar kelimeler: marka, finansal değerlendirme
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BT470
HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİN PLANLANMASI, UYGULANMASI VE
DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Dr. Öğr. Üyesi Mukaddes ÖRS
Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
mukaddesors@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAYGIN
Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
hkaygin@bartin.edu.tr

ÖZET
Bir ülkenin eğitim ve öğretimde başarılı olabilmesini etkileyen çeşitli faktörler
bulunmakla birlikte, öğretim sürecini yürütenlerin mesleki gelişimlerinin süreklilik ve
fonksiyonellik arz etmesi oldukça önemlidir. Bu bağlamda, hizmetiçi eğitimin planlamadan,
uygulamaya ve değerlendirmeye kadar tüm süreçlerin fonksiyonel olması ve süreklilik arz
etmesi gerekmektedir. Bu çalışmada hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin planlanması, uygulanması
ve değerlendirilmesine ilişkin katılımcı görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak
araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak geliştirilen görüşme formuna uzman görüşleri
doğrultusunda son hali verilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 2018-2019 eğitim-öğretim
yılında Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde görevli toplam 4156
öğretmen oluşturdu. Bunların arasından hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılan öğretmenler
arasından şans yoluyla seçilen 5 ilkokul, 5 ortaokul ve 5 lise öğretmeniyle yarı yapılandırılmış
odak grup görüşmesi yapılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre çalışmaya katılanların
çoğunluğu yeniliklerden haberdar olma, mesleki gelişim, eğitim öğretimdeki güncel
uygulamaları öğrenme, bilgi paylaşımı, bilgilerin tazelenmesi ve birikimi, eğitim-öğretimdeki
verimin artırılması, yöntem ve tekniklerden haberdar olma gibi çeşitli nedenler belirterek
hizmetiçi eğitimin gerekli olduğu; bununla beraber hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılımın
gönülsüz olduğu, hizmetiçi faaliyetlere katılımı özendirici olmadığı, hizmetiçi faaliyetlerin
öğrenme ihtiyaçlarını tam olarak karşılamadığı yönünde görüş bildirmişlerdir. Bunun yanı sıra
hizmetiçi eğitim faaliyetinin gerçekleştirildiği fiziksel ortamın sınıfların kalabalık olması,
küçük olması, çok soğuk ya da çok sıcak olması, havasız olması, eğitimi veren kişilerin ses
tonunun katılımcılara ulaşamaması gibi nedenlerle uygun olmadığı; psikolojik ortamın ise
eğitimcilerin katılımcılara karşı teşvik edici davranmadığı, korku ve çekingenlik verici yapıda,
öğrenci psikolojisine sokuldukları, sıkıcı bir ortam olduğu yönünde katılımcıların çoğunluğu
tarafından görüş belirtilmiştir. Katılımcıların çoğunluğu kursun sonunda değerlendirme
yapılmasını uygun buldukları yönünde görüş bildirmiştir. Bu sonuçlar ışığında hizmetiçi
eğitimi gerekli kılan nedenlerin planlamada göz önünde bulundurulması, öğretmenlerin
hizmetiçi eğitim içeriğinin belirlenmesi sürecine katılmalarının sağlanması, hizmetiçi eğitim
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faaliyetlerinin katılımcılara hizmet puanı verilmesi gibi teşviklerle cazip hale getirilmesi,
hizmetiçi eğitim faaliyetine katılımın isteğe bağlı olması, hizmetiçi eğitimde görev alan
personelin yetişkin eğitimi yeterliliğinin bulunmasına dikkat edilmesi, hizmetiçi eğitim
faaliyetlerinin alanında uzman öğreticiler tarafından yürütülmesinin sağlanması, hizmetiçi
eğitimlerde öğrenmenin fiziksel ortamının yetişkinlerin öğrenmesine uygun hale getirilmesi,
hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin imkanlar dahilinde eğitim-öğretim döneminde düzenlenmemesi
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hizmetiçi eğitim, Yaşamboyu öğrenme, Öğretmen
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BT471
HİPNOZUN PSİKOTERAPİDE UYGULAMA ALANLARI
Dr. Ali Altınkaya
Özel Dr. Ali Altınkaya GETAT Merkezi
alialtinkaya@gmail.com
ÖZET
Hipnoz Nedir?
Hipnoz, bakışla, sözle veya bazı yardımcı nesneler kullanılarak, telkin ile oluşturulan
özel bir bilinç hâlidir. Bir başka deyişle bir trans hâlidir. Bu trans sırasında, kişi çevreden gelen
tüm (ses, ışık, koku vb.) uyaranlara kendini kapatır veya aldırmazken, hipnoz yapan kişinin
telkinlerini artmış bir dikkatle dinler, anlar ve gönüllü katılımla uygular.
Hipnozun Psikoterapilerde Uygulanması
1-Psikanalitik Psikoterapiler
Psikanalitik psikoterapileri kavrayabilmek için Freud'u ve kuramını çok iyi bilmek
gerekmektedir. Freud'un getirdiği devrim niteliğindeki buluşlarına bakacak olursak temel bir
takım tespitleri olduğunu görürüz. Bunları; bilinç, bilinç öncesi, bilinçdışı, id, ego, süperego,
libido, psikoseksüel gelişim aşamaları, oral dönem, anal dönem, fallik dönem, latent dönem,
ruhsal çatışmalar ve savunma düzenekleri, rüyaların sembol dili, dil sürçmelerin anlamları gibi
belli başlı başlıklar altında toplayabiliriz.
Freud'un tedavi programı da getirdiği kuramına uygunluk arz etmektedir. Genelde
hastalarına bir içgörüş kazandırmayı amaçlayan Freud tedavide de tamamen başarılı sonuçlar
alamamıştır.
Benliğin savunma düzenekleri Freud'da çok önemli bir rol oynamaktadır. Benliğin bu
savunma düzeneklerini çok iyi bilmek ve hastalara bu çerçevede yaklaşmak hekimin temel
alfabesi olmalıdır. İnsanlar arası ilişkilerde başarılı olmanın sırrı da bu düzeneklerin nasıl
çalıştığını bilmekten geçmektedir.
2- Davranışçı Terapiler
Bilimsel anlamda Davranışçılık okulunun kurucusu John B. Watson'dur. Temel ilke
uyarıcı-tepki modeli üzerine kurulmuştur. Davranışçılara göre, tüm davranışlarımız ister açık
ister kapalı olsun, tamamı öğrenme yolu ile sonradan kazanılmıştır.
Davranışçı terapileri biz de hipnoterapide çok sık kullanmaktayız. Özellikle fobik
davranışlarda ve cinsel problemlerde kullanmaktayız. Davranışın hem düşünce aşamasındaki
abartıları veya problemleri hem de davranışı oluşturan diğer ögelerin (Sonuç, pekiştirmeler)
oluşumuna müdahale edilebilmektedir. Hipnodrama vasıtasıyla bu fasid zincir kırılabilmekte
ve yeni davranış örgüsüne kişi şartlandırılabilmektedir.
Hipnoterapide eklektik bir yaklaşımı tercih eden bir hipnoterapist için uygulayabileceği
birçok kombinasyonlar vardır. Bu kombinasyonlarda davranışçı terapiler vazgeçilmez bir yere
ve öneme haizdir.
3- Kognitif Psikoterapiler
Kognitif kelimesi temelde düşünce proçesini ihtiva etmektedir. Davranış terapilerinin
başlangıcında her şey yalın etki tepki prensibine göre şekillendirilirken, insan düşüncesi bir
nevi ihmal edilmiştir. İşte etki ile tepki arasında iç dünyamızda şekillenen düşünce zincirinin
oluşmasına müdahale etme ve sonucu etkileme kognitif psikoterapinin temelini
oluşturmaktadır.
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Kognitif psikoterapilerde, kognisyonlar; "Dış ve iç dünyadan gelen uyaranları algı
süreçlerine dönüştüren, bunları belirli bir düzen ve bütünlük içinde işleyen, değerlendiren (bir
anlamda onları anlamlandıran), depolayan, yeniden belleğe çağırıp hatırlayan ve yeniden
değerlendiren ruhsal süreçlerdir.
Kognitif psikotarepi yöntemini zaman zaman hipnoterapi uygulamalarımızda
kullanmaktayız. Analitik bir incelemeye gerek duymadığımız veya temelde bilinçdışı analitik
bir gerekçe düşünmediğimiz vakalarda kognitif psikoterapiyi başarılı bir şekilde
kullanmaktayız. Özellikle çarpık algılamaya bağlı olarak farklı ve hatalı savunma
mekanizmaları geliştiren hastalarımızda hipnodrama yöntemi ile başarılı sonuçlar almaktayız.
Anahtar Kelimler: Hipnoz, Hipnoterapi, Psikoterapi
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BT472
ÖZ-ANLAYIŞIN YORDAYICILARI OLARAK PSİKOLOJİK KATILIK VE
BİLİŞSEL ESNEKLİK
Prof. Dr. M. Engin DENİZ
Yıldız Teknik Üniversitesi
edeniz@yildiz.edu.tr
Arş. Gör. Merve GÜNDÜZ
İstanbul Aydın Üniversitesi
mervegunduz@aydin.edu.tr

ÖZET
Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin psikolojik katılık ve bilişsel esneklik
değişkenlerinin öz-anlayış düzeylerini ne denli yordadığını ve bazı kişisel değişkenlere ve
algılanan anne-baba tutumlarına göre öğrencilerin öz-anlayış düzeylerinin anlamlı farklılık
gösterip göstermediğini incelemek amacıyla yapılan betimsel türde bir çalışmadır. Araştırma
örneklemini İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı farklı bölümlerde
birinci ve dördüncü sınıfa devam eden 246 Kadın, 77 Erkek olmak üzere toplam 323 üniversite
öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Türkçe uyarlamaları ve
geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış olan “Öz-Anlayış Ölçeği (Deniz, Kesici ve Sümer,
2008)”, “Kabul ve Eylem Formu-II (Yavuz ve ark., 2016)” ve Bilişsel Esneklik Envanteri
(Gülüm ve Dağ, 2012)“” ve araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu
kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi, regresyon
analizi, t testi ve ANOVA (tek yönlü varyans analizi) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda
öz-anlayış ile psikolojik katılık arasında yüksek düzeyde negatif yönlü bir ilişki, öz-anlayış ile
bilişsel esneklik arasında orta düzeyde pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca psikolojik
katılık ve bilişsel esneklik değişkenlerinin öz-anlayışı anlamlı derecede yordadığı saptanmıştır.
Sınıf düzeyi ve algılanan anne-baba tutumuna göre öz-anlayış düzeyi anlamlı farklılık
gösterirken, cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Dördüncü sınıfa
devam eden öğrencilerin birinci sınıfa devam eden öğrencilere oranla öz-anlayış düzeyleri
anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Demokratik anne-baba tutumuna sahip öğrencilerin özanlayış düzeyleri ile ilgisiz ve tutarsız anne-baba tutumuna sahip öğrencilerin öz-anlayış
düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Demokratik anne-baba tutumuna sahip
öğrencilerin öz-anlayış puan ortalamalarının ilgisiz ve tutarsız anne-baba tutumuna sahip
öğrencilerinkine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bulgular literatüre bağlı kalarak
tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Öz-Anlayış, Psikolojik Katılık, Bilişsel Esneklik
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BT473
ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNİN
ETKİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ümit KUL
Artvin Çoruh Üniversitesi
umitkul@artvin.edu.tr
Zeki AKSU
Artvin Çoruh Üniversitesi
zekiaksu25@artvin.edu.tr
Salih Birişçi
Uludağ Üniversitesi
salihbirisci@uludag.edu.tr
Selcen ÇALIK UZUN
Artvin Çoruh Üniversitesi
sclkuzun@artvin.edu.tr
Sedef ÇELİK
Artvin Çoruh Üniversitesi
sedefcelik@artvin.edu.tr
ÖZET
Fakülte-Okul işbirliği modeliyle, hizmet öncesi eğitimler sürecinde öğretmen
adaylarının meslekî yeterliliklerini geliştirmeleri sağlanarak, kazanmış oldukları teorik bilgileri
gerçek sınıf ortamında uygulayabilme becerisi kazanmaları ve öğretmenlik mesleği ile ilgili
olumlu tavır edinmeleri hedeflenmiştir. Literatürde yer alan - çalışmalarda, fakülte – okul
işbirliği eksikliğini gidermek üzere, öğretim elemanları, öğretmenler ve öğretmen adaylarını
bir araya getiren bir çevrimiçi ortamla desteklenmesini amaçlayan bir model önerisinde
bulunmuşlardır. Bu doğrultuda, internet tabanlı teknolojiler arasından biri olan Google
classroom aracı, öğretmenlik uygulaması dersinde ortaya çıkan sorunları gidermesinden dolayı
öğretmen adayların mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada,
öğretmen yetiştirme programlarında yer alan öğretmenlik uygulaması dersinin etkililiğini ve
işlevini arttırmak için uygulanan Web 2.0 tabanlı çevrimiçi ortamda öğretmenlik uygulama
sürecinin öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgisi, kaygı ve yeterlik inanışları bileşenleri
üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çalışma, ilköğretim matematik
öğretmenliği bölümünde öğrenim gören toplam 36 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. 12
haftalık öğretmenlik uygulama ders sürecinde, yansız atama ile belirlenen iki gruptan birine
çevrimiçi ortamda (n=19), diğer gruba ise yüz yüze (n=20) danışmanlık süreci verilmiştir.
Öğretmen adaylarının okuldaki ders anlatma süreci video şeklinde kayıt altına alınmasının
ardından çevrimiçi ortamda paylaşılmıştır. Her bir adayın ders anlatım performansları haftada
bir kez izlenmiş ve danışman öğretim elemanı, uygulama öğretmeni ve diğer grup üyesi olan
aday öğretmenler tarafından Google Classroom ortamında değerlendirilmiştir. Her iki grupta
yer alan öğretmen adaylarına uygulama öncesi ve sonrası olmak üzere pedagojik alan bilgisi,
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matematik öğretime yönelik kaygı ve matematik öğretime ilişkin inanışlarındaki değişimi
belirlemek üzere 3 tane ölçek uygulanmıştır. Yüz yüze ortamda yürütülen öğretmenlik
uygulanan danışmanlık süreci ile kıyaslandığında, çevrim-içi ortamda dönüt-düzeltme alan
öğretmen adayların PAB ve inanışlarında anlamlı artış kaygılarında ise anlamlı bir düşüş
gözlenmiştir. Bu durumda Web 2.0 tabanlı çevrimiçi ortam üzerinden yürütülen öğretmenlik
uygulaması dersinin öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerine olumlu katkısı olduğu
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Web 2.0, Öğretmenlik uygulaması, Matematik Eğitimi, Öğretmen
Adayı
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BT474
MATEMATİK BÖLÜMLERİNDEKİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK
BENLİK YÖNELİMLERİNİN BELİRLENMESİ VE ORTAOKUL
ÖĞRENCİLERİNE AKTARILMASI
Elif BAHADIR
Yıldız Teknik Üniversitesi
elfbahadir@gmail.com
Nida AKIŞ
Yıldız Teknik Üniversitesi
ni.da.akis11@gmail.com
Matematik eğitimi, matematiğin yapısı ve bilimdeki önemi nedeni ile çok mühim bir
role sahiptir. Öğrenciler tarafından matematiğe yönelik olumlu bir tutum geliştirilmesi oldukça
önemlidir. Bu araştırma, TÜBİTAK 2209-A kapsamında “Ortaokul Öğrencilerinin Matematik
Okuyan Büyüklerinin Ortaokuldaki Matematik Başarılarını Anlatıyorum” başlıklı proje ile
2019-2020 eğitim öğretim yılında desteklenmiştir. Bu proje kapsamında Yıldız Teknik
Üniversitesinde Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, Matematik Mühendisliği ve
Matematik Öğretmenliği bölümlerinde okuyan 300 öğrenciye akademik benlik yönelimleri ile
ilgili anket uygulanmıştır. Sorularının içeriği genel olarak lisans öğrencilerin akademik benlik
yönelimlerinin yanında bu 300 kişinin ortaokuldaki matematiğe karşı tutumlarını da belirlemek
amacını taşımaktadır. Lisans eğitimlerinde matematiği tercih eden üniversite öğrencilerinin
ortaokul süreçlerinden başlayan ve günümüze ulaşan matematiğe yönelik yargılarını, akademik
yönelimlerini, matematiğe yönelik tutumlarını ortaya çıkarabilmek ve elde edilen bulguların
ortaokul öğrencileri ile paylaşılarak ortaokul öğrencilerinin matematiğe bakış açılarını
geliştirebilmek hedeflenmiştir. Matematik okuyan lisans öğrencilerinin ortaokuldan buyana
matematiğe karşı olan tutumları, bu tutumların süreç içindeki değişimi ve bu bölümü
seçmelerine kadar olan sürecin incelenmesi sonucunda genel bir akademik benlik yönelimi
ortaya çıkmıştır ortaya çıkan sonuçlar içerik analizine tabii tutulmuştur. Lisans öğrencilerinin
ortaokul öğrencilerine yönelik tavsiyelerini ve matematik okumanın hayatlarını nasıl
değiştirdiğini anlattıkları kısa videolar ile birleştirilerek bir sunu oluşturulmuştur. Araştırma
sonuçlarının ve kısa videoların olduğu sunu Güngören ilçesindeki 3 farklı ortaokuldan 130
öğrenciye ulaşılarak 7. ve 6. sınıf öğrencilerine sunulmuş, öğrencilerin uygulama hakkındaki
görüşleri alınmıştır. Sunumdan sonra öğrencilerin, matematiğe ve matematikle ilgili bir
bölümde okuyan büyüklerine ve onların matematiğe yönelik tutumlarının kendilerine bir fikir
verip vermediği araştırılmıştır. Çalışmanın sonuçlarında, lisans öğrencilerinin ortaokul
öğrencilerine tavsiyelerinin arasında dikkat çeken unsur olarak çok çalışmalarını, düzenli
çalışmalarını tavsiye ettikleri görülmüş, öğrencilere bol soru çözme tavsiyelerinde bulundukları
gözlenmiştir. Bu durum lisans öğrencilerinin de matematiğin hayatın içindeki rolünü ve
önemini sınav başarısına endeksledikleri şeklinde yorumlanmıştır. Gayret edilirse yapılabilecek
bir ders ve sıkı çalışmanın başarıyı beraberinde getirdiğine yönelik telkinlerde bulunmuşlardır.
Ortaokul öğrencilerinin uygulamayı beğendikleri, büyük bir dikkat ve ilgi ile dinledikleri,
sonrasında sorulan sorulara çalışırsam başarabilirim önerisine odaklandıkları görülmektedir.
Çalışmanın ortaokul öğrencilerinin matematiğe yönelik düşüncelerinin gelişmesine katkı
sağladığı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akademik Benlik Yönelimleri, Matematik Başarısı, Motivasyon
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BT475
BALKANLARDA TÜRKOLOJİ ALANINDA EĞTİM VE BİLİMSEL
ÇALIŞMALAR
Prof.Dr.Suzana Canhasi
Dr Nebahat Sulcevsi
Güneydoğu Avrupada Türkoloji Çalışmaları
Güneydoğu Avrupa Türkoloji araştırmalarının 19. yüyılın sonunda başladığı
bilinmektedir. Bu çalışmaların fazlası ağızlar ve halk metinlerin derlemesi üzerinde yapılmıştır.
Günümüzde Güneydoğu Avrupa coğrafyasında Türkoloji çalışmaları, Romanya,
Bulgaristen, Kuzey Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bosna-Herseg ve
Macaristan gibi ülkelerde, üniversite bölümlerinde, devlet
kurumlarında, araştırma
merkezlerinde ve bireysel çalışmalar düzeyinde yürütülm Türkoloji Türk dili, lehçeleri,
edebiyatı, tarihi, sanatı ve arkeolojisiyle uğraşan bilim dalına verilen isimdir. Türk dilinin,
edebiyat, tarih, din ve Türk toplumların maddi ve manevi kültürünü sistematik şekilde toplar
ve araştırır. Geçmiş ve günümüz Türkçesi ile Türk toplumları, ana konusunu oluşturmuştur.
Balkanlar Türk toplumuyla olan ilişkileri çok erken bir dönemlerde başlamıştır. Uzun süren
ortak bir yaşam ve farklı bir idari yapı bölgedeki hemen her şeyi etkilemiş ve bölge tarihi
üzerinde kalıcı etkiler bırakmıştır.
Kaynakça kelimeler: Balkanlar, Kosova, türkoloji, çalışmalar,merkezler.
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BT476
IMPACT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ON THE DEVELOPMENT OF
INVESTMENT PROCESSES
Ph.D. Sakina Hajiyeva
Associate Professor, Department of Economics of Azerbaijan Tourism and Management
University
hajiyevasakina@yahoo.com ;
Ph.D. Jamal Hajiyev
Senior Lecturer, Economics Department of Azerbaijan Tourism and Management University
jamalhajiyev@yandex.ru
In publication the theoretical aspects of functioning of mechanisms and institutes of
financial maintenance of investment process in market economy are considered. The central
place is removed to the analysis of interaction of bank sector and market of valuable papers.
Harmonious and competitive development of bank sector both markets of valuable papers and
their institutes – key factor of formation of the balanced financial system focused on realization
of policy of economic growth.
Nowadays the global trend is to reduce the share of commercial banks in financial assets
and increase the share of securities institutions and institutional investors, reduce their role in
the redistribution of monetary resources and simultaneously increase the share of funds
redistributed through the securities market based on a system of contractual and collective
savings using its tools. Accordingly, in recent years in developed countries, financing costs by
issuing securities make preference compared with a bank loan. In an increasingly competitive
environment, banks are forced to reconsider their place in the financial system, restructure,
strengthen the investment direction of their activities on a fundamentally new basis.
Despite the growing role of the securities market, the two mechanisms for financially
ensuring economic growth — through the securities market and through a bank loan — should
not be opposed. In our opinion, is the establishment of a kind of "division of labor" between
them. The securities market should become the main source of investment in order to renew
fixed capital and expand production. Bank credit can and should serve as an auxiliary
mechanism for stabilizing cash flows. It is obvious that a rational relationship, the balance
between these two competing mechanisms will not be established immediately - this is a longterm multifactorial process. One thing is certain: for the organization of an uninterrupted
investment process, financial support for economic growth, the fact of sufficient financing is
important, and not what segment of the financial market it took place. In this case, the financial
services, the results of their provision are more important than the specific form of their
provision. It is also important that firms that are in different conditions, at various stages of
business development, can achieve the optimal structure (scheme) of financing their activities,
for which there must be a set of various financial instruments that realize this opportunity. For
this, economic policy should be aimed at the harmonious, mutually competitive development
of all segments of the financial market.
Keywords: investment financing, securities market, mechanism of financial support for
economic growth, financial institutions.
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THE ROLE OF FINANCIAL AND ACCOUNT INFRASTRUCTURE IN THE
DEVELOPMENT OF SECURITIES MARKET
Ph.D., Associate Professor Vugar Nazarov
Head of Depart “Economics” Department of Azerbaijan
Tourism and Management University
vuqar_74@mail.ru ;
Lamiya Gasimova
Lecturer of the “Economics” Department of Azerbaijan
Tourism and Management University
gasimova.lamia@gmail.com
ABSTRACT
In modern conditions, the need to form the financial and accounting infrastructure of
the stock market is associated with the creation of conditions for the complete dematerialization
of the securities circulation in documentary form without mandatory centralized storage. In
many countries, efforts have been made (a legislative framework has been worked out) to
immobilize registered securities and accounting institutions have been established that record
the securities ownership. Accounting infrastructure is an integral part of the stock market and
performs a tremendous amount of work on registering property rights to securities and
conducting corporate actions of issuers (general meetings of shareholders, buybacks, etc.)
The article is devoted to the role of the financial and accounting infrastructure of the
securities market in the financial market, current trends in the development and improvement
of the accounting system of the national stock market, contributing to an increase in liquidity
and attractiveness of the country's stock market. The authors of the article note that the
successful interaction of the institutions of the accounting system of the securities market has a
positive impact on the entire financial system. Due to their high-quality work and interaction,
financial literacy of the population is increased, it is possible to largely prevent securities fraud
and to ensure compliance with legislation by issuers and shareholders. It is easier for a market
regulator to organize a check of several professional market participants responsible for
recording rights to securities than to control each society.
Thus, the role of accounting institutions is that they are the only institutions of the
infrastructure of the stock market, which at the legislative level have the right to regulate the
following areas: - accounting and confirmation of ownership rights to securities; - corporate
actions of issuers (general meetings of shareholders, repurchase).
In the current state of the national market, the level of development of accounting
institutions acquires a high importance due to the significant market demand to be directly
involved in the integration processes taking place on the world horizon. In this context, the
result of integration events is important for ensuring liquidity in the domestic market, increasing
efficiency and maintaining attractiveness for investors.
Keywords: stock market, securities market, infrastructure, accounting system,
accounting infrastructure, owners of securities, depositories.
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BT479
BULGARİSTAN TÜRKLERİNİ KOMÜNİZME KAZANDIRMA SÜRECİNDE TÜRK
COĞRAFYASI PROPAGANDASI
Süleyman Köksal
Öğretim Görevlisi, Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, skoksal@ktu.edu.tr
ÖZET
Türk nüfusunun en yoğun olduğu Balkan ülkesi Bulgaristan’dır. İkinci Dünya Savaşının
galibi Rus askeri 1944 yılı sonlarında Bulgaristan’a girmiştir. Bu tarihte başlayan komünist
rejimin iktidarı 1989 yılı sonuna kadar sürmüştür. Altyapısı önceden oluşturulan komünist
iktidar ülkede Bulgarlardan sonra en fazla nüfusa sahip olan Türklere ilk başlarda olumlu
mesajlar vermiştir. Böylece Türklerin potansiyel bir muhalif güç olması engellenmiş olacaktır.
Rejim yöneticileri, Türklerin eşit haklara sahip vatandaşlar olarak ülkede söz sahibi olacaklarını
belirtmiştir. Türk azınlığın toplumsal yapısında iyileştirme planları yapılmış ve başta eğitim
olmak üzere bu plan uygulamaya konulmuştur. Okur-yazar oranı düşük olan Türklerin eğitimle
Bulgar toplumu içinde eritileceği hesaplanmış ve bu kapsamda Bulgaristan Komünist Partisinin
(BKP) Türk Şubesi ciddi bir çalışma içine girmiştir. Böylece Türkçe yayınlarla Türkler arasında
komünizme sempatiyle yaklaşan bir kesim oluşturulmak istenmiş ve bunun neticesinde azınlık
Türklerin geleneksel yaşam tarzları, dil, din gibi kültürel değerleri yok edilmeye çalışılmıştır.
BKP yayınlarında bu plan dâhilinde yazılar ele alınmıştır. Türkleri komünizme kazandırma
sürecinde Bulgaristan Türklerinin Bulgar toplumu içinde ya eritilerek yok edilmesi ya da
sürgün veya göç ettirilme düşüncesinin önemli bir parçası olarak Sovyetler Birliği
hâkimiyetindeki Türk coğrafyası propagandası yapılmıştır. BKP’nin Türkçe yayınladığı kitap,
dergi ve gazeteler vasıtasıyla Sovyetler Birliği sınırları içindeki Türk coğrafyasında bulunan
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi bölgelerle alakalı
yayınlarla Bulgaristan Türklerinin etkilenmesi amaçlanmış ve bu yayınlarda Türkiye’ye karşı
olumsuz bir yaklaşım sergilenmiştir. Türk coğrafyasıyla alakalı yayınlarda Sovyetler Birliği
hâkimiyetindeki Türklerin komünizm ile yaşantılarından memnun, geleceklerinden emin bir
kesim oldukları gösterilmeye çalışılmıştır. Bu yayınlarda Azerbaycan Türkleri siyasi
propaganda malzemesi olarak orta Asya Türklerine göre daha fazla kullanılmıştır.
Bu araştırma, Bulgaristan’da yapılan alan çalışması ile bu ülkenin özellikle komünizm
dönemindeki yayınlarının incelenmesi yöntemiyle hazırlanmıştır. Bulgaristan Komünist
Partisinin yayınları bu araştırmanın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Çalışmalar
esnasında Bulgaristan’ın hemen her bölgesinden komünizm dönemini yaşayan Müslüman ve
diğer dinlere mensup farklı etnik gruptan kişilerle görüşülmüştür. Başta Sofya’da bulunan Milli
Kütüphane olmak üzere Sofya ve diğer şehirlerdeki kütüphanelerden faydalanılmıştır.
Yayınların incelenmesi ve alan çalışması sonucunda elde ettiğimiz bilgiler ışığında
Bulgaristan Türklerinin komünizme kazandırılma sürecinde Bulgar toplumu içinde eritilmesi
ya da sürgün veya göç ettirilmesi düşüncesinin uygulandığı görülmüştür.
Araştırmanın belirli alanda incelenen yayınlarla yapılmış olması başka araştırmacıların
benzer uygulama modeliyle yerel veya ulusal boyutta araştırma ve incelemelerle özellikle
Türklerin yoğun oldukları bölgelerde yerel, kısıtlı veya genel alanlarda çalışma
yapabileceklerini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Bulgaristan Türkleri, Komünizm, Türk Coğrafyası Propagandası
TURKCESS 2019

468

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

BT480
KIRSAL VE KENTSEL BÖLGELERDE YAŞAYAN ORTAOKUL
ÖĞRENCİLERİNİN ORGANİK ARTIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMLERİ
KONUSUNDAKİ BİLGİ VE FARKINDALIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Serap Bilen
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Toplum ve Bilim Merkezi
sbilen@metu.edu.tr
Seçil Cengizoğlu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü
ksecil@metu.edu.tr
ÖZET
Dünya kaynaklarının insanların ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda sınırsızca
kullanılması yaşanan çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Çevre sorunlarının
çözümünde, eğitim vazgeçilmez gerekliliktir. Çevre eğitimi, öneminin ve küresel problemlerin
çözümünde araç olarak kullanılması gerekliliğinin vurgulandığı 1972-Stockholm
konferansından günümüze; çözümün bir parçası olabilecek bireyler yetiştirmek, bilgi ve
farkındalığın yanı sıra beceri ve tutum geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda çevre odaklı
ve sürdürülebilirliği destekleyen başlıklardan biri olan geri dönüşüm önemli bir araçtır. Geri
dönüşüme yönelik bilgi ve farkındalığın sağlanabilmesinde eğitimin önemi büyüktür. Artıkların
tümünün çöp olmadığı, bu bağlamda “organik artığın” ayrı olarak üzerinde durularak, çevresel
ve ekonomik değerinin ortaya çıkarılması önemlidir.
Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı TÜBİTAK 4004 destekli “Çöpten Gübreye!-3”
*
projesi kapsamında, Ankara ili içerisinde fiziki olarak merkeze ulaşımı dezavantajlı
sayılabilecek bölgeler (kırsal) ile nispeten merkeze daha yakın bölgelerden (kentsel) gelen
ortaokul öğrencilerinin organik artıkların geri dönüşümüne ilişkin proje öncesi ön bilgilerini ve
farkındalıklarını ortaya koymaktır. Veriler, kırsal (n=59) ve kentsel (n=59) bölgelerden gelen
toplam 118 öğrenciden toplanmıştır. Proje kapsamında, bir gün boyunca kompostlama ile ilgili
etkinliklere katılacak olan öğrencilere ön test olarak proje için geliştirilen ve dört ayrı açık uçlu
sorudan oluşan “Organik artıkların geri dönüşümüne yönelik bilgi ve farkındalık” ölçeği
uygulanmıştır. Elde edilen veriler içerik analiz tekniği ile incelenmiştir.
Çalışmanın bulgularına göre, öğrencilerin yaşama alanına bakmaksızın “geri dönüşüm”
kavramını, “yeni, yeniden” (nkırsal=18, nkentsel=20) ve “tekrar” (nkırsal=5, nkentsel=10) anahtar
kelimeleri ilişkilendirmişlerdir. Yine ön değerlendirme kapsamında öğrencilere geri
dönüşümünü yapabildiğimiz artıklar ile ilgili olan soruda kağıt (nkırsal=41, nkentsel=44), cam
(nkırsal=34, nkentsel=38), plastik (nkırsal=38, nkentsel=45) ve metal (nkırsal=13, nkentsel=18) yaygın
olarak verilen cevaplar arasındadır. Bu noktada, ön değerlendirmede geri dönüşümünü
yapabildiğimiz atık örneği olarak “organik artık/lar” yaşam alanına bakmaksızın hiçbir öğrenci
*

Bu proje, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı tarafından 218B226 proje numarası ile
desteklenmiştir. Çalışma, bu projenin bulgularından bir kısmını içermektedir.
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tarafından belirtilmemiştir. Ölçek kapsamında son iki soru özellikle organik artıkların geri
dönüşümü –kompostlama- sürecine ilişkin sorulardır. Bu noktada, “organik artık deyince
aklınıza ne geliyor? Lütfen tanımlayınız ve örnekler veriniz” sorusuna cevap olarak “bir fikrim
yok” ve/ya “bilmiyorum” şeklinde cevap veren öğrenci sayısı kırsalda yaşayan öğrencilerde 14
iken, kentselde yaşayan öğrencilerde 12’dir. Organik artıkları tanımlamak için ise yine yaşam
alanına bakmaksızın yaygın olarak “meyve ve sebze atıkları ve/ya kabukları” ifadesi
kullanılmış (nkırsal=13, nkentsel=14) ve muz, mandalina, elma kabuğu gibi örnekler verilmiştir
(nkırsal=29, nkentsel=27).Organik artığın tanımı ile ilgili olarak ise “doğadan gelen/doğal” anahtar
kelimeleri verilmiştir (nkırsal=5, nkentsel=9). Bunun dışında organik artıkların geri dönüşüm süreci
ve süreci etkileyen etmenlerin sorulduğu soru için öğrencilerin büyük bir kısmı “bir fikrim
yok/bilmiyorum” cevabını vermiştir (nkırsal=39, nkentsel=45). Ayrıca, organik artıkların günlük
yaşamda nasıl geri dönüştürülebileceği ile ilgili projeye katılan öğrenciler bir bilgilerinin
olmadığını belirtmişler ve ilgili soruyu detaylandıramamışlardır (nkırsal=19, nkentsel=21).
Kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerin doğal çevreye daha çok maruz kaldığı
düşünülürse kentsel bölgelerde yaşayan öğrenciler ile aynı/benzer bilgi ve farkındalık
düzeyinde olmaları, yaşadıkları çevrenin potansiyelini keşfedememiş olmaları ve/veya
bilgilerini ve yaşam şekillerini yaşadıkları çevreye uyumlu bir şekilde bütünleştirememeleri ile
açıklanabilir. Ayrıca yaşam alanlarına bakmaksızın öğrencilerin organik artıkların geri
dönüşümü konusundaki hazır bulunurluklarına sınıf içi ve dışında aldıkları dersler ve eğitimler,
günlük yaşamda uygulanan atık ve geri dönüşüm uygulamalarının organik artıkları kapsayıcı
bir nitelikte olmaması gibi hususlar etkiliyor olabilir. Geri dönüşüm konusundaki eğitim ve
uygulama süreçlerinde organik artıklara daha çok yer verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Organik artık, geri dönüşüm, kompostlama, ortaokul öğrencileri,
çevre eğitimi
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BT481
INVESTIGATING THE DIGITAL READINESS FOR ACADEMIC ENGAGEMENT
OF INTERNATIONAL UNIVERSITY STUDENTS
Asst.Prof.Dr. Bülent DÖŞ
Gaziantep University
bulentdos@yahoo.com
Rahhamani Kange
Gaziantep University
kankanran@gmail.com
ABSTRACT
Digital technologies are well known for active involvement of learners in the teaching
learning process, so digital competence is essential for the university students at any level for
both their academic success and for use in their respective careers. The purpose of this study
was to investigate digital readiness of international university students for academic
engagement. It was conducted at Gaziantep University on international students from Africa,
America, Asia and European continents studying at different faculties like education, medicine,
theology, engineering and law among others and at different years of study. A quantitative
descriptive survey involved 288 students (64.2% male and 35.8% female), questionnaires
designed in 3 different languages i.e. Arabic, English and Turkish language were administered.
The questionnaire instrument contained 17 items which were derived from Hung and Kim
(2018) DRAE scale and it involved 5 subscales; digital media awareness, digital tool
application, information seeking skills, information sharing behaviour and digital application
usage.
The findings revealed that to a large extent the international university students are
ready for the digital technologies’ utilization in the academic field. Despite the fact that there
were some deficiencies at the digital media awareness and digital tool application subscales.
The findings showed that there were significant differences (p≤0.05) in participant’s gender,
geographical region, year, level and faculty of study groups. The researcher recommended
provision of extra digital technology related lessons to students, political stability in the Middle
East region and increased access to digital technology by students at high school to prepare
them their usage at university level.
Keywords: Digital readiness, Student engagement, İnternational University students.
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BT482
BAĞIŞIKLIK İLE İLGİLİ 11. VE 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL
YAPILARI
Muhammed SALMAN
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
msalman@kastamonu.edu.tr
Bahattin Deniz Altunoğlu
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
bdaltunoglu@kastamonu.edu.tr
ÖZET
Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin bağışıklık konusundaki zihinsel yapılarını
belirlemektir. Zihinsel yapılar kavramlar ve kavramlar arası bağlantılardan oluşan bir örüntüyü
temsil etmektedir. Ancak zihinsel yapılar sabit olmayıp, yaşantılar, öğrenim/öğretim
faaliyetleriyle sürekli biçimlendirilirler. Bu nedenle öğrencilerin tespit edilen zihinsel yapıları
aslında anlık bir durum tespitidir. Bununla birlikte zihinsel yapılar öğrencilerin öğretim
faaliyeti öncesi sahip oldukları kavram ve kavramlar arası ilişkileri veya öğretim sonrası
kazandıkları kavramları ve biçimlendirdikleri kavramsal ilişkileri ortaya koyması bakımından
önemli bilgiler sunar. Zihinsel yapıların belirlenmesinde, kelime ilişkilendirme, kart
sınıflandırma, grafik oluşturma gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bunların içinde ön
hazırlığı, uygulaması kolay olan serbest kelime ilişkilendirme testi zihinsel yapıların tespiti için
en sık kullanılan yöntemdir. Bu nedenle mevcut çalışmada, çalışmanın amacıyla da uyumlu
olarak serbest kelime ilişkilendirme testi kullanılmıştır. Kelime ilişkilendirme testi kısıtlı bir
süre içinde kişinin uyarıcı kavram veya kelimeyle ilişkili olarak katılımcının aklına gelen
kavramları, kelimeleri sıralaması şeklinde uygulanmaktadır. Çalışmada bağımsız kelime
ilişkilendirme testini tamamlamaları için katılımcılara “Bağışıklık”, uyarıcı kelime olarak
belirlenmiştir. Öğrencilerden 40 saniye içinde uyarıcı kelimenin çağrıştırdığı kavramları
yazmaları istenmiştir. Testin diğer bölümünde ise bağışıklık kavramıyla çağırışım sonucu
yazdıkları kelimeleri kullanarak bir cümle yazmaları istenmiştir. Bu işlem için ise öğrencilere
verilen süre 20 saniyedir. Çalışmaya Kastamonu il merkezinde öğrenim gören 77 11. ve 12.
sınıf öğrencisi katılmıştır. Elde edilen veriler katılımcıların uyarıcı kelimeyle ilişkili gördükleri
kavramların sıklığının belirlenmesi yoluyla en çok çağrışım yapan kavramların tespit
edilmesine çalışılmıştır. Buna ek olarak, çağrışım kavramların temalar yoluyla betimlenmesine
çalışılmıştır. Çalışmaya katılanların bağışıklık uyarıcı kelimesiyle ilişkili olarak en sık
“hastalık”, “virüs”, “mikrop” gibi bağışıklık yanıtını gerektiren durum ve yapılar yazdıkları
görülmektedir. Bağışıklık elemanları “T-lenfosit”, “akyuvar”, “antikor” gibi yapıların yazılma
sıklığının oldukça az olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bağışıklık, Lise öğrencileri, Zihinsel yapı
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BT483
YETİŞKİNLERDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ SOSYAL GÖRÜNÜŞ
KAYGISI, VÜCUT ALGISI VE SOSYAL ZEKÂ İLE İLİŞKİSİ
Süleyman KAHRAMAN
Dr. Öğr. Üyesi, Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü
suleymankahraman@beykent.edu.tr
Nilüfer TÜTÜNCÜ
Lisans öğrencisi, Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü
psk.nilufertutuncu@gmail.com
Hande BAHTİYAR
Lisans öğrencisi, Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü
handebahtiyar@gmail.com

ÖZET
Bu araştırmada yetişkinlerde sosyal medya bağımlılığının sosyal görünüş kaygısı, vücut
algısı ve sosyal zekâ ile ilişkisinin araştırılması amaçlamıştır. Çalışmaya Türkiye’nin çeşitli
illerinden 351’i kadın, 185’i erkek olmak üzere toplam 516 birey katılmıştır. Veri toplama
araçları olarak sosyodemografik bilgi formu, Sosyal Medya Bağımlılığı Yetişkin Ölçeği, Sosyal
Görünüş Kaygısı Ölçeği, Vücut Algısı Ölçeği, Trömsö Sosyal Zekâ Ölçeği uygulanmıştır.
Araştırma bulgularına göre sosyal medya bağımlılığı ile sosyal görünüş kaygısı arasında orta
düzey pozitif korelasyon, vücut algısı ile zayıf düzey pozitif korelasyon ve sosyal zekâ ile zayıf
düzey negatif korelasyon vardır. Sosyal görünüş kaygısı ile vücut algısı arasında orta düzey
pozitif korelasyon, sosyal zekâ ile vücut algısı arasında zayıf düzey negatif korelasyon tespit
edilmiştir. Elde edilen bulgular alanyazın kapsamında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: sosyal medya bağımlılığı, sosyal görünüş kaygısı, vücut algısı,
sosyal zekâ
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BT484
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI
BELİRTİLERİ, KENDİNE SABOTAJ VE DUYGUSAL ZEKÂ ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Süleyman KAHRAMAN
Dr. Öğr. Üyesi, Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü
suleymankahraman@beykent.edu.tr
Mete EFENDİOĞLU
Lisans öğrencisi, Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü
meteefendioglu@yandex.com
Levent Furkan KIZILAY
Lisans öğrencisi, Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü
levent_edge@hotmail.com
Tufan KILIÇ
Lisans öğrencisi, Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü
tufankilic121@gmail.com

ÖZET
Bu araştırmada üniversite öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılığı belirtileri, kendine
sabotaj ve duygusal zeka arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlamıştır. Çalışmaya Beykent
Üniversitesinde öğrenim gören 134’ü kadın, 70’i erkek olmak üzere toplam 204 öğrenci
katılmıştır. Veri toplama araçları olarak sosyodemografik bilgi formu, Akıllı Telefon
Bağımlılığı Ölçeği, Kendine Sabotaj Ölçeği ve Schutte Duygusal Zeka Ölçeği uygulanmıştır.
Araştırma bulgularına göre akıllı telefon bağımlılığı belirtileri ile kendine sabotaj puanları
arasında orta düzey pozitif korelasyon bulunmaktadır. Akıllı telefon bağımlılığı belirtileri ile
duygusal zeka puanları ve kendine sabotaj puanları ile duygusal zeka puanları arasında anlamlı
korelasyon bulunmamaktadır. Kadınların duygusal zeka puanlarının erkeklerden yüksek
olduğu tespit edilmiştir. Diğer ölçek puanlarında cinsiyete göre anlamlı fark bulunmamaktadır.
Akademik ortalaması 2’oo’ın altında olan öğrencileri, akademik ortalaması 3.00’ın üzerinde
olan öğrencilere göre kendine sabotaj puanları yüksek çıkmıştır. Elde edilen bulgular alanyazın
kapsamında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: sosyal medya bağımlılığı, sosyal görünüş kaygısı, vücut algısı,
sosyal zekâ
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BT485
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİN SOSYAL MEDYA ALGILARININ METAFOR
YOLUYLA BELİRLENMESİ
Ali Akdoğan
Uluslararası Final Üniversitesi
akdoganali@hotmail.com

ÖZET
Sosyal medya, sağlıktan ekonomiye, eğlenceden eğitime yaşamın her alanında
paylaşımların yapıldığı sanal bir ortamdır. Sosyal medya internetin yaygınlaşmasıyla birlikte
dünyanın her yerinden sanal sosyal yaşamın içine dahil olunan büyük bir kamusal alana
dönüşmüştür. Özellikle çocuk ve gençler tarafından yoğun biçimde kullanılan sosyal medya
okul ikliminde öğretmen öğrenci ilişkilerini de derinden etkilemiş ve yeni davranış kalıplarının
oluşmasına neden olmuştur. Öğrenciler bu denli hızlı değişimin yaşandığı dijital çağa daha
kolay uyum sağlarken yetişkinler yeni karşılaştıkları durumla baş etmekte zorlanmaktadırlar.
Bu çalışmanın amacı ilköğretimde görev yapan öğretmenlerin sosyal medya ile ilgili algılarını
metafor yoluyla belirlemektir. Bu doğrultuda İstanbul Bakırköy ilçesinde görev yapan 89
öğretmene ulaşılmıştır. Nitel araştırmada metafor yöntemi kullanılarak desenlenen çalışmada
öğretmenlere “sosyal medya ……….gibidir ; çünkü………” yazılı olan yarı yapılandırılmış
formlar verilmiş ve elde edilen veriler çalışmanın veri kaynağını oluşturmuştur. Analiz
işlemleri devam eden çalışmada elde edilen veriler literatür çerçevesinde tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Metafor, Öğretmen
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BT486
NEFRET SUÇLARININ PSİKOSOSYAL DİNAMİKLERİ
Hakan KARAMAN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler ABD Doktora Öğrencisi
hakankaraman89@hotmail.com
ÖZET
Bir kişinin veya grubun bir başka kişi veya gruba yönelik olarak, onlara ait olan dil, din,
ırk, cinsiyet, cinsel yönelim v.b. karakteristik özellikleri nedeniyle önyargıdan dolayı işlediği
her türlü suç nefret suçu olarak kabul edilmektedir. Diğer bir ifadeyle yasalarla belirlenen
herhangi bir suçun önyargı ve nefret saiki ile işlenmesi nefret suçunu meydana
getirmektedir.1,2 Hem bireylerin hem de toplumların büyük zararlar görmelerine sebep olan
nefret suçları geçmişten günümüze kadar devam eden bir süreçte vuku bulmakta ve bir
anlamıyla bireysel ve kitlesel travmalara da sebep olmaktadır.
Failler çoğunlukla zihinsel bir ötekileştirmeye sahiptirler. Nefret suçu failleri 3 grupta
toplanabilir: Maceraperestler, tepkiseller ve görev edinmişler. Fail profili değişiklik arzetse
dahi işlenen suçlar benzerlik göstermektedir. Genelde bir etiketleme, ayrımcı söylemler,
fiziksel-cinsel-duygusal şiddet uygulama, vandalizm, yaralama-öldürme ve maalesef soykırım
şeklinde suçlar işlenmektedir.1,2 Soykırım boyutuna gelmeden önce süreç bir takım aşamalar
geçirir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: Önyargılı bir tutum, nefret söylemi, ayrımcı uygulamalar
(suç davranışı) ve soykırımdır.1
Mağdurlar toplumların hemen her kesiminden kişi ya da gruplar olabilir. Bunlar etnik
veya azınlık statüleri, cinsel yönelimleri, cinsiyet, din, engellilik veya ekonomik durum gibi
özelliklerinden dolayı ayrımcılıklara maruz kalmaktadırlar. Özellikle azınlık durumundan
olanlar ve görece güçsüz olanlar daha fazla nefret suçuna maruz kalmaktadır.1,2
Psikotarih açısından bakılınca nefret ve önyargı sebebiyle yaşatılan travmaların
insanların yaşamını ne kadar olumsuz etkilediği daha net görülecektir. Ayrıca bu nefretin ve
travmaların kuşaklar arasında aktarımı uzun vadeli sorunlara da yol açmaktadır.3 En bilinen ve
belki zirve örnekleri 2. dünya savaşında nazilerin yaptığı sistematik soykırımlar ile henüz
1990’larda Sırplar tarafından katledilen Bosna Hersek halkıdır. Yakın ve uzak dönem tarihsel
kökenleri olan islamofobi ve antisemitizm hala kendisine taraftar bulmaktadır. Cinsel yönelimi
farklı olanlara, giyim tarzı beğenilmeyenlere, inancı hoşa gitmeyenlere yönelik işlenen suçların
haberleri ise hemen her gün karşımıza çıkmaktadır.
Din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim gibi karakteristikler çoğu kez yasalarla korunur
durumda olsa dahi maalesef sorunlar devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı geçmişten
günümüze güncelliğini koruyan nefret suçlarının psikososyal yapısını ortaya koymak ve bu
alanla ilgili önleme stratejileri geliştirmektir.
Anahtar Kelimeler: Nefret suçu: nefret söylemi; önyargı
KAYNAKLAR
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Kapsamında İncelenmesi, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul.
2. Mercan, N.S. (2015) Nefret Suçları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
3. Öztürk, E. (2018) Psikotarih Temelli Çocuk Yetiştirme Stillerinin Kuşaklararası
Travma Geçişi Açısından İncelenmesi. Turaz Akademi, 16-29.
TURKCESS 2019

476

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

BT487
EXPLORING PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ VIEWS ON STEM
EDUCATION THROUGH A STEM COURSE
Aslı Koçulu
Yıldız Teknik Üniversitesi
akoculu@yildiz.edu.tr
Mustafa Sami Topçu
Yıldız Teknik Üniversitesi
mstopcu@yildiz.edu.tr
Ayşe Çiftçi
Muş Alparslan Üniversitesi
a.ciftci@alparslan.edu.tr

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) Education is a popular
interdisciplinary and applied approach of present time and has gradually widespread day by day
in many countries. The perception and understanding of STEM Education by pre-service
science teachers is an important issue in terms of applying STEM in their future classrooms
efficiently. Therefore, the purpose of the current research is to explore pre-service science
teachers’ views on STEM Education through a STEM Course. In this research, case study
design, one of the qualitative research methods, was used. The participants of the present study
were 26 pre-service science teachers enrolled in the "STEM Education" course at a public
university. In the scope of this course, pre-service science teachers made STEM practices in
groups consisting of 5 or 6 students by using their science, technology, engineering and
mathematics knowledge during 6 weeks. The data was collected with open-ended questions
prepared by researchers at the end of semester. In data analysis process, the codes derived from
responses of pre-service science teachers and categories were created by these codes. In this
manner, 27 codes were emerged under 5 categories. Results of the study revealed pre-service
science teachers’ views about definition of STEM education, advantages and limitation of
STEM Education, advices for practices and development of STEM Education and teacher
competences for STEM Education.
Key Words: STEM Education, STEM views, pre-service science teachers
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ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN TENEFFÜS HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Doç. Dr. Erdal BAY
Gaziantep Üniversitesi
erdalbay@hotmail.com
Dr.Öğr Üyesi Bülent DÖŞ
Gaziantep Üniversitesi
bulentdos@yahoo.com
Yasemin TANIŞ
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yasmintns47@gmail.com
Elif TAHTACI
Gaziantep Üniversitesi
tahtacı.elif@gmail.com
Bertan AYANA
Gaziantep Üniversitesi
bertan_ayana@hotmail.com
ÖZET
Teneffüs hem öğretmenler hem de öğrenciler için öğrenmeye ara verme, rahatlama,
fiziksel etkinlikte bulunma, bir sonraki derse hazır olma durumdur. Teneffüs öğrenciler
açısından çok önemlidir çünkü öğrenciler dikkatlerini öğrenme materyali üzerine uzun süre
odaklayamamakta ve öğrenme materyalinden belirli bir süre uzaklaşarak tekrar dikkatlerini
toplama ihtiyacı hissetmektedirler. Bu araştırmanın amacı ortaokul öğretmenlerinin teneffüs
süreleri ve teneffüsün etkisini araştırmaktır. Bu amaçla araştırmacılar tarafından ilgili literatür
de taranarak bir veri toplama aracı geliştirilmiştir. Veri toplama aracı eğitim bilimleri alanında
iki uzmana inceletilerek kapsam ve görünüş geçerliliğine bakılmış ve gerekli düzeltmeler
yapılmıştır. Veriler rastgele olarak seçilen Gaziantep il merkezinde toplam 15 okulda
gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya gönüllü olarak 254 ortaokul öğretmeni katılmıştır. Veriler
yüzde frekans analizleri yanında içerik analizi ile de analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara
göre öğretmenler teneffüsü en çok sosyalleşme aracı, iletişim kurma ve bedensel gelişimlerini
sağladığını düşündüklerini göstermiştir. Ayrıca katılımcıların %62 si mevcut teneffüs
sürelerinin yetersiz olduğunu ve uzatılması gerektiğini düşündüklerini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Teneffüs, ortaokul öğretmenleri, dinlenme
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNLARI ALGILARININ METAFOR
YOLUYLA BELİRLENMESİ
Ferahim Yeşilyurt
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
fyesilyurt@fsm.edu.tr
ÖZET
Oyun her çağda çocuk ve gençlerin vazgeçilmez etkinliği olmuştur. Günümüzde önceki
dönemlerde oynanan oyunlar giderek yerini bilgisayar oyunlarına bırakmıştır. İnternetin
yaygınlaşmasıyla birlikte artık bilgisayar oyunları zaman ve mekan sınırlılıklarını aşarak
oyuncuların tüm dünya ile aynı ortamda oyun oynamasına imkan tanımıştır. Günümüzde tüm
dünyada ve özellikle de genç nüfusa sahip olan Türkiye’de bilgisayar oyunları giderek
yaygınlaşmaktadır. İnternet sayesinde artık çocuk ve gençler evin dışına çıkmadan tüm
dünyayla entegre olduğu bir oyun ortamına adım atmaktadır. Bu yeni oyun ortamı yaşamın her
alanından paylaşımların yapıldığı, farklı dil ve etnik kökenden gelen oyuncuyu bir araya
getirerek yeni bir kamusal alan yaratmıştır. Bu yeni kamusal alan araştırmacılar tarafından
sıklıkla endişe ile karşılanmış olası şiddet ve bağımlılık etkileri üzerine çeşitli araştırmalar
yapılmıştır. Ancak gençlerin bilgisayar oyunlarına olan ilgisi azalmamaktadır. Bu nedenle lise
düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin bilgisayar oyunlarını nasıl algıladıkları önem arz
etmektedir. Bu sayede gençler ve bilgisayar oyunları arasındaki ilişkilerin daha iyi
anlaşılabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı lise düzeyinde öğrenim gören
öğrencilerin bilgisayar oyunlarıyla ile ilgili algılarını metafor yoluyla belirlemektir. Bu
doğrultuda İstanbul Esenyurt ilçesinde görev yapan 96 öğrenciye ulaşılmıştır. Nitel araştırmada
metafor yöntemi kullanılarak desenlenen çalışmada öğrencilere “Bilgisayar oyunları
……….gibidir ; çünkü………” yazılı olan yarı yapılandırılmış formlar verilmiş ve elde edilen
veriler çalışmanın veri kaynağını oluşturmuştur. Analiz işlemleri devam eden çalışmada elde
edilen veriler literatür çerçevesinde tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar oyunları, Metafor, Lise, Öğrenci
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AKILCI DAVRANIŞLAR TEORİSİNE GÖRE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN
KREDİ KARTI KULLANIMINDA RASYONEL DAVRANIŞLAR VE BANKA
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Doğan KARADAĞ
Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, dkaradag2181@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Halime GÖKTAŞ KULUALP
Karabük Üniversitesi, Safranbolu Turizm Fakültesi, halimegoktas@karabuk.edu.tr

ÖZET
Finansal gelişimler ile birlikte insanların nakit para taşıma zorunluluğunu ortadan
kaldıran ve taksitli alışveriş gibi birçok olanak tanıyan kredi kartları alışverişlerin bir parçası
haline gelmiştir. Fakat kredi kartlarının insanlara sağladığı bu fırsatların yanında bazı olumsuz
tarafları da bulunmaktadır. Geri ödeme güçlüğünün yaşanması, faiz oranları ve bilinçsiz
kullanım bunlardan bazılarıdır. Kredi kartının kullanımı ile birlikte meydana gelen bu olumlu
ve olumsuz etkilerin belirli bir bilinç çerçevesinde kontrol altında tutulması önemlidir.
İnsanın ekonomik ve rasyonel hareket ettiğini savunan klasik iktisat teorisi ile orantılı
olarak davranışı sosyo-psikoloji alanında inceleyen Akılcı Davranışlar Teorisi (The Theory of
Reasoned Action-TRA) insanların bilgiye ulaşmak için rasyonel kararlar verdiğini
savunmaktadır. İnsanların bir mal veya hizmeti satın alma sürecinin yüksek fayda ve düşük
maliyet çerçevesinde oluşması rasyonel davranışın bir sonucudur. Satın alma sürecinde
insanların rasyonel kararlar vermesi çevresel ve kişisel özellikler tarafından etkilenmektedir.
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kredi kartını kullandıkları bankanın
özelliklerinin, öğrencilerin kredi kartı kullanımında gösterdikleri rasyonel davranışları
arasındaki ilişki belirlenmiştir. Bu kapsamda bir devlet üniversitesinde bulunan öğrencilerin
katılımı ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir ve 266 adet anket elde edilmiştir. Elde edilen
anket verileri istatistik programı ile analiz edilmiştir. Ölçeklerin analizi için faktör analizi,
korelasyon analizi ve regresyon analizi yapılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda bankaların hizmet kaliteleri, imajları ve kredi kartı
kullanım riskleri ile öğrencilerin rasyonel davranışları arasında istatiksel olarak anlamlı bir
ilişki saptanmıştır. Öğrencilerin demografik özelliklerinin kredi kartı kullanımlarında
gösterdikleri rasyonel davranışlar arasında istatiksel olarak bir ilişki bulunamamıştır.
Çalışma sonuçları bankaların satış ve pazarlama stratejisi geliştirmelerine, öğrencilerin
kredi kartı kullanım davranışlarını gözden geçirmelerine ve aile bütçelerinin düzenlenmesine
yardımcı olabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Akılcı Davranışlar Teorisi, Kredi Kartı Kullanımı, Rasyonel
Davranışlar, Banka, Üniversite Öğrencileri
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DESTEK EĞİTİM HİZMETLERİNİN İŞLEYİŞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLER
Araş.Gör. Gülcihan YAZÇAYIR
Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR
Kaynaştırma uygulamalarının temel amacı özel gereksinimli öğrencilerin en az
sınırlayıcı eğitim ortamı olan genel eğitim sınıflarına tam katılımıdır. Bunun sağlanabilmesi ve
başarılı kaynaştırma uygulamaları için etkili birçok faktörden söz edilebilir. Bu faktörlerden
birisi de özel gereksinimli öğrencilere destek eğitim hizmetlerinin sağlanmasıdır. Etkili destek
eğitim hizmetlerinin kaynaştırma uygulamalarının başarılı biçimde uygulanmasında katkısı
büyüktür. Bu araştırmanın amacı destek eğitim eğitim hizmetlerinin başarısında etkili
faktörlerin nasıl yürütüldüğünü belirlemektir. Bu amaçla araştırma nitel yöntemle
desenlenmiştir. Araştırmaya bir genel eğitim okulunda aynı zamanda destek eğitim odası
hizmeti sunan beş branş öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın verileri katılımcılar ile yarı
yapılandırılmış görüşmeler yapılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler tümevarım analiz
yöntemiyle çözümlenmiştir. Buna göre araştırmanın katılımcılarının çoğu destek eğitim odası
hizmetinin yararını vurgulamıştır. Öte yandan katılımcı öğretmenler okulda etkili ekip
çalışmasının olmadığını belirtmişlerdir. Destek eğitim odası hizmetinin okuldaki genel
planlamasında öğretmenlerin gönüllülüğünün ve özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırma
eğitimi kapsamında olması gibi ögelerin göz önünde bulundurulduğu belirlenmiştir. Ek olarak
özel gereksinimli öğrenciler yapılan bireyselleştirilmiş eğitim planlarının etkili olarak
yapılmadığı belirlenmiştir. Bunların yanı sıra öğretmenlerin kendi aralarındaki planlı ve
yapılandırılmış işbirliğinin olmadığı, öğretmenler ile velilerin arasında ise herhangi bir
işbirliğinin olmadığı anlaşılmıştır. Benzer olarak kurumlararası işbirliğinin de yürütülmediği
belirlenmiştir. Öğretmenlerin destek eğitim odasına ilişkin ortam düzenlemeleri yapmadıkları
bulgularda ortaya konulmıştur. Bu araştırmanın sonucunda, destek eğitim hizmetlerinin
başarısında etkili bazı faktörlerin bu okulda sağlıklı olarak yürütülmediği belirlenmiştir. Buna
göre, destek eğitim hizmetlerinin başarısında etkili faktörlerin önemi ve işleyişi hakkında
öğretmenlerin bilgilendirilmesi ve bu konuda eylem araştırmalarının yapılması önerilebilir.
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KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINDA SINIF İÇİ SOSYAL ETKİLEŞİM
Araş. Gör. Gülcihan YAZÇAYIR
Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR
Kaynaştırma uygulamalarının temelinde özel gereksinimli öğrencilerin de normal
gelişim gösteren akranları ile aynı eğitim ortamında öğrenim görmeleri bulunmaktadır. Özel
gereksinimli öğrenciler normal gelişim gösteren akranları ile aynı eğitim ortamında
öğrenimlerini sürdürerek aynı zamanda akranları ve diğer paydaşlar ile sosyal etkileşim kurma
olanağına sahip olmaktadırlar. İletişim ile başlayan sürecin devamında işbirliğinin sağlanması
yoluyla sosyal etkileşim gelişmektedir. Böylece özel gereksinimli öğrenciler ile akranları
arasında arkadaşlık ilişkilerinin gelişimi sosyal kabullerinin sağlanmasına katkı sağlamaktadır.
Bu araştırmanın amacı kaynaştırma uygulamalarında sınıf içi sosyal etkileşimin nasıl olduğunu
belirlemektir. Bu amaçla araştırma nitel yöntemle desenlenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını
kartopu örnekleme tekniği ile belirlenmiş on beş normal gelişim gösteren öğrenci
oluşturmaktadır. Elde edilen veriler tümevarım analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Buna göre
yapılan analizler sonucunda özel gereksinimli öğrenciler ile normal gelişim gösteren
akranlarının sınıf içerisinde olumlu iletişim içinde oldukları belirlenmiştir. Bu konuda normal
gelişim gösteren öğrencilere gerek öğretmenlerinin gerekse ebeveynlerinin rehberlik ettiği
anlaşılmıştır. Bunların yanı sıra katılımcıların çoğunun ifadelerinden öğretmenlerin özel
gereksinimli öğrencilere kendilerinden farklı davranıldığını ifade ettikleri anlaşılmıştır. Ancak
çoğu katılımcı bu farklılığın olumlu yönde olduğuna dair görüş bildirmişlerdir. Elde edilen bu
sonuçlara bakıldığında kaynaştırma uygulamalarında sınıf içi sosyal etkileşimin istenilen
biçimde ve olumlu yönde olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmanın sonucuna bakıldığında aynı
araştırma amacıyla eğitim paydaşlarının tümünün katılımının olduğu durum çalışmalarının
yürütülerek konu hakkında derinlenmesine inceleme önerilebilir.
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MONTESSORİ METODU OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ PROGRAMI MATEMATİK
ÇALIŞMALARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE
İNCELENMESİ
F.Merve Şimşek
YTÜ Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencisi
fmervesmsk@gmail.com
Doç. Dr. Aysun Gürol
YTÜ Öğretim Üyesi
agurol6411@hotmail.com
ÖZET
Okul öncesi eğitimi günümüze kadar birçok yaklaşımla karşımıza çıkmıştır. Bunlardan
en popüleri olarak niteleyeceğimiz Montessori Metodu ülkemiz de de oldukça yaygın olduğu
görülmektedir. Bu çalışmada Montessori Metodu Okul Öncesi Eğitim Programı matematik
çalışmalarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre sınıflandırılmasına yer verilmiştir.
Yapılan bu sınıflandırmadaki amaç günümüz öğrencilerinden beklenen üst düzey bilişsel
becerilere sahip olma beklentisiyle, Montessori Metodu Okul Öncesi Eğitim Programı
matematik çalışmalarında gerçekleştirilen becerilerin ne derece örtüştüğünü ve bilişsel beceri
seviyelerinin orantılı bir şekilde dağılıp dağılmadığını tespit etmektir. Çalışmada nitel araştırma
yöntemlerinden içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Programda yer alan her bir matematik
çalışmasının aşamaları da belirtilerek tablolaştırılmıştır. Montessori Metodu Okul Öncesi
Eğitim Programı’nda yer alan çalışmalarda gerçekleştirilen beceriler, 2001 yılında yenilenen
Bloom Taksonomisi basamakları özellikleri kapsamında analiz edilmiştir. Montessori Metodu
Okul Öncesi Eğitim Programı matematik çalışmaların %56’sı üst düzey beceriler olan “analiz
etme”, “değerlendirme” ve “yaratma” basamağında yer alırken %44 oranında alt düzey
becerileri olan “hatırlama”, “anlama” ve “uygulama” basamaklarına yönelik olmuştur. Ayrıca
Montessori Okul Öncesi Eğitim Programı Matematik Çalışmaları’nın tüm düzeylerden
basamak içerdiği görülmüştür. Araştırmada, Montessori Metodu Okul Öncesi Eğitim Programı
Matematik Çalışmalarında, çalışmanın gerçekleştirdiği beceri düzeyinin birçok basamağına
aynı anda hitap ettiği anlaşılmakla birlikte bilişsel beceri düzeylerinin Yenilenmiş Bloom
Taksonomisi basamaklarına göre yaklaşık olarak dengeli dağıldığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi, Montessori Eğitim Metodu Okul
Öncesi Eğitim Programı
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BT494
ENGELLİ BİREYE SAHİP OLAN ANNELERİN UMUTSUZLUK VE YALNIZLIK
DUYGULARININ AZALTILMASINDA MÜDAHALE VE ÖNLEME PSİKO-EĞİTİM
PROGRAMLARININ ETKİLİLİĞİ: META ANALİZ ÇALIŞMASI
Dr. Öğr. Üyesi Deniz ŞARLAK
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
sarlakdeniz@gmail.com
Prof. Dr. Erdinç ÖZTÜRK
İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
erdincerdinchotmail.com
ÖZET
Araştırmada engelli bireye sahip annelerin umutsuzluk ve yalnızlık duygularının
azaltılmasında uygulanan müdahale ve koruyucu önleme psiko-eğitim programlarının etkisinin
olup olmadığı incelenmiştir. Bu doğrultuda 2000-2019 yılları arasında yapılmış olan ulusal ve
uluslararası literatürde yer alan 15 çalışmaya ulaşılmıştır. Literatür taramasında “engelli birey”
“ engelli bireye sahip olan anne” “umutsuzluk”, “yalnızlık” ve “psiko-eğitim” anahtar
kelimeleri kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde meta analiz yöntemi kullanılmış olup
yer alan çalışmaların etki büyüklükleri hesaplanmıştır. Bunun yanı sıra bağımlı değişkene etki
edebilecek olan değişkenler; yayın türü, yapıldığı tarih ve yer, örneklemin büyüklüğü, oturum
sayısı, ölçme araçları, kullanılan model ve bulgular ele alınmıştır. Araştırmada elde edilen
sonuçlar müdahale ve koruyucu önleme psiko-eğitim programlarının engelli bireye sahip
annelerin umutsuzluk ve yalnızlık duygularının azaltılmasında etkili olduğu belirlenmiştir (E=+
1.148).
Anahtar Kelimeler: Umutsuzluk, Yalnızlık, Engelli Birey ve Ailesi
Kaynaklar:
Cacioppo, S., Grippo, A. J., London, S., Goossens, L., Cacioppo, J. T. (2015).
Loneliness: clinical import and interventions. Perspect Psychol Sci, 10(2), 238-49. doi:
10.1177/1745691615570616.
Hung, J. W., Wu, Y. H., Chiang Y. C., Wu, W. C., Yeh C. H. (2010). Mental health of
parents having children with physical disabilities. Chang Gung Med Journal, 33(1):82-91.
Seltzer, M. M., Greenberg, J. S., Floyd, J. F., Pettee, Y., & Hong, J. (2001). Life Course
Impacts of Parenting a Child With a Disability. American Journal on Mental Retardation,
106(3), 265-286.
Vural Batık, M. (2012). Psikolojik Destek Programının Zihinsel Yetersizliği Olan
Çocukların Annelerinin Umutsuzluk ve İyimserlik Düzeylerine Etkisi. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 64-87.
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BT495
BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL DIŞI ÇEVRELERE EĞİTİM
AMAÇLI GEZİ DÜZENLEYEBİLMESİNE İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI
Nurcan Uzel
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara
nurcanuzel@gazi.edu.tr
Sultan Çıkrık
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara
sultanaltunsoy@gazi.edu.tr
Mustafa Yel
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara
musyel@gazi.edu.tr
Ali Gül
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara
aligul@gazi.edu.tr

ÖZET
Öğrenme ortamları sadece okul ile sınırlı değildir. Özellikle biyoloji gibi yaşamın
olduğu her yerde konularını öğretme imkânı sunan bilimler için okul dışı öğrenme ortamları
eğitimsel açıdan oldukça önemlidir. Okulda verilen eğitimi destekleyen okul dışı öğrenme
ortamları öğrencilere olumlu anlamda birçok deneyim kazandırmaktadır. Bu ortamların
oluşturulması ve öğrenmenin daha etkili olması ise öğretmenlere ciddi sorumluluklar
yüklemektedir.
Bu araştırmada, biyoloji öğretmen adaylarının okul dışı çevrelere eğitim amaçlı gezi
düzenleyebilme öz-yeterlik inançlarının cinsiyet ve sınıf değişkenine göre araştırılması
amaçlanmaktadır. Nicel araştırma yaklaşımlarından betimsel araştırma yöntemi kullanılan bu
araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde biyoloji öğretmenliği lisans
programında okuyan 73 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı
olarak Bozdoğan (2016) tarafından geliştirilmiş olan “Okul Dışı Çevrelere Eğitim Amaçlı Gezi
Düzenleyebilme Öz-yeterlik İnancı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 5’li likert tipinde olup, 17’si
olumlu; 13’ü olumsuz olmak üzere toplam 30 maddeden oluşmaktadır. Tek boyuttan oluşan
ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0,93 olarak hesaplanmıştır.
Bu çalışma için Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,95 olarak tespit edilmiştir. Faktör
analizinin ön koşulu olarak Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) ve Barlett Testi’ne bakılmıştır. KMO
örnekleme yeterliliği 0,84 olarak bulunmuştur. Barlett Küresellik Testi’ne göre anlamlılık
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değerinin 0,00 olarak hesaplanması örneklemden elde edilen verilerin homojen dağıldığını
işaret etmektedir (p<0,05). Bulunan bu değerler ile faktör analizinin uygunluğu görülmüştür.
Açımlayıcı faktör analizi neticesinde, tüm bileşenlerin açıkladığı %69,52’lik varyansın büyük
bir kısmı olan %40,85’lik bölümünün birinci boyut ile açıklanması ile Bozdoğan (2016)’nın da
araştırmasında belirttiği gibi bu çalışma için kullanılan ölçeğin tek faktörlü sayılabileceği kabul
edilmiştir. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t-testi ile tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
kullanılmıştır.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre biyoloji öğretmen adaylarının okul dışı
çevrelere eğitim amaçlı gezi düzenleyebilme öz-yeterlik inançlarının oldukça yüksek olduğu
anlaşılmıştır. Ancak cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenine göre biyoloji öğretmen adaylarının
okul dışı çevrelere eğitim amaçlı gezi düzenleyebilme öz-yeterlik inançlarının istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Biyoloji öğretmen adayı, Okul dışı öğrenme ortamları, Öz-yeterlik
inancı
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BT496
ORTAÇAĞ ANADOLUSUNDA KADININ STATÜSÜ
Prof. Dr. Sefa Bulut
İbn Haldun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
sefabulut22@gmail.com
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, yazılı kaynakları tarayarak Ortaçağda Anadolu’da yaşamış olan
kadının yaşam biçimine ışık tutmaktır.
Ortaçağ bin yıllık bir zaman dilimini kapsamaktadır. Batılı yazarlar ve tarihçiler için
ortaçağ tam bir karanlık çağdır. Fakat Türk ve İslam ülkelerinde ise bunun tam tersi gerçek bir
aydınlanma çağı yaşanmıştır. Bilim, sanat, kültür, mimari ve insan hakları gelişmişliğinin
zirvesine çıkmıştır. İşte tüm bu gelişmelere paralele olarak ta Türk ve İslam memleketlerinde
kadına büyük önem verilmiş, kadın ve erkek hayatın her alanında varlık göstermişlerdir.
Anadolu’ya göçen Türkler, geldikleri Orta Asya ve Horasan kültürünü de beraberlerinde
getirmiş ve İslam kültürüyle de beraber harmanlayarak kendilerine özgü Türk-İslam modelini
oluşturmuşlardır. Aslında Türklerin Anadolu’ya göç etmeleri gönüllü olarak yapılmış bir
değildir. Uzun yıllar boyunca Moğol saldırılarına uğrayan Türk boyları çareyi göç etmekte
bulmuşlardır. Göçün Türk kültürünün şekillenmesinde ve özellikle de kadın kimliğinin
gelişmesinde büyük katkısı olmuştur. Göç eden obalarda kadınlar, hem erkekleriyle beraber
çalışmış hem de onlarla beraber savaşmıştır. O dönem kadınları için ata binmek, ok atmak, ava
gitmek, obayı idare etmek çok doğal sayılan şeylerdi. Zira onların yaşam biçimleri doğal olarak
bunları zorunlu kılıyordu.
Kadınların yaşam katılmaları sadece, doğal olarak hayatta kalma mücadelesi de
değildir. Bu dönem kadınları aynı zamanda ciddi bir meslek eğitimi, ahlak ve tasavvuf eğitimi
de almışlardır. Geleneksel Türk Misafirperverliğinin de temellerini atmışlardır. Bu kadınlar
kendi aralarında örgütlenerek bir meslek edinme ve dayanışma platformu da oluşturmuşlardır.
Kadın istihdamını başlatmışlar, geleneksel el sanatlarını üreterek ekonomiye katkıda
bulunmuşlardır. Kimsesiz genç kızları eğitip evlendirmişler ve yalnız olan yaşlılara bakım
vererek sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da temellerini atmışladır. Bu kadınları yaşamları
ve çalışmaları bu günkü modern sivil toplumlarına örnek olacak niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Ortaçağda Kadınlar, Ahi Kadınlar, Bacıyan-ı Rum, Kadının Statüsü
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BT497
ERGENLERDE KARAR VERME BECERİLERİ, ZORBALIKLA BAŞA ÇIKMA
STRATEJİLERİ VE ANKSİYETE DUYARLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
M. Engin DENİZ
Yıldız Teknik Üniversitesi
edeniz@yildiz.edu.tr
Tuğçe Altunbaş
Milli Eğitim Bakanlığı
tugce_altunbas@hotmail.com

ÖZET
Bu çalışmanın amacı ergenlerin karar verme beceri, anksiyete duyarlılıkları ve
zorbalıkla başetme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
Araştırma genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeline uygun olarak
desenlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi formu, Ergenlerde Karar
Verme Ölçeği, Zorbalıkla Başa Çıkma Stratejileri Ölçeği ve Çocuklar için Anksiyete Duyarlık
Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’da farklı lise türlerinde öğrenim
gören 214 kız, 168 erkek olmak üzere toplam 382 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırma verilerinin analizinde bağımsız örneklem t-testi, Anova ve korelasyon analizi
yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerde karar verme ölçeğinde öz saygıda;
zorbalıkla başetme stratejilerinden çaresizlik (r=-.18), kaçınma (r=-.16) ve iyimserlik (r=-.29)
arasında,anksiyete duyarlılığı ölçeğinden fiziksel duyarlılık (r=-.28) ve sosyal duyarlılık (r=.23) arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler saptanırken; zorbalıkla baş etmede direnme (r=.20)
arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler saptanmıştır (p<.05).
İhtiyatlı seçicilikte; çaresizlik (r=-.15), kaçınma (r=-.12) ve iyimserlik (r=-.21)
arasındanegatif yönde anlamlı ilişkiler, direnme (r=.36) arasında ise pozitif yönlü anlamlı
ilişkiler saptanmıştır.
Umursamazlıkta, direnme (r=-.26) arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler; çaresizlik
(r=.24) kaçınma (r=.20), iyimserlik (r=.29) arasında ise pozitif yönlü anlamlı ilişkiler
saptanmıştır.
Panikte, çaresizlik (r=.15), sosyal destek (r=.17), kaçınma (r=.19) ve iyimserlik (r=.21)
arasında, anksiyete duyarlılığı ölçeğinden fiziksel duyarlılık (r=.45), psikolojik duyarlılık
(r=.17) ve sosyal duyarlılık (r=.35) arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler yönlü anlamlı
ilişkiler saptanmıştır.
Sorumluluktan kaçmada, direnme (r=-.19) arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler;
çaresizlik (r=.21), kaçınma (r=.24) iyimserlik (r=.29), anksiyete duyarlılığı ölçeğinden fiziksel
duyarlılıkla (r=.23), sosyal duyarlılıkla (r=.16) arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler
saptanmıştır.
Zorbalıkla baş etmede yardım ile fiziksel duyarlılıkla (r=.15), sosyal duyarlılıkla (r=.25)
arasında; sosyal destek ile;anksiyete duyarlılığı ölçeğinden fiziksel duyarlılıkla (r=.29),
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psikolojik duyarlılıkla (r=.16), sosyal duyarlılık (r=.29) arasında; direnmeyle anksiyete
duyarlılığı ölçeğinden fiziksel duyarlılıkla (r=.13), psikolojik duyarlılıkla (r=.20), sosyal
duyarlılıkla (r=.13) arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler yönlü anlamlı ilişkiler saptanmıştır
[p<.05]. Yani, karar vermede özsaygı, ihtiyatlı seçicilik düzeyi artıp, umursamazlık, panik ve
sorumluluktan kaçma düzeyi azaldıkça zorbalıkla başederken daha olumlu sonuçlar
edinebildiği ifade edilebilir.Cinsiyet değişkenine göre kızlar zorbalıkla baş etme
stratejilerinden, yardım, sosyal destek ve direnmeyi erkeklere göre daha çok kullanmaktadırlar.
Karar verme becerilerinde, kızlar erkeklere göre panik stilini daha çok gösterirken; erkekler de
kızlara göre karar vermede özsaygı stilini daha çok kullanmaktadır. Anksiyete duyarlılığında
ise kızlar erkeklere göre fiziksel, psikolojik ve sosyalanksiyeteye daha duyarlıdırlar. Karar
verme becerilerinin okul türüne, okul öncesi eğitim alma durumuna ve ilkokulda öğretmen
değişikliğine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Okullarda karar verme becerilerini içeren
konferanların, psikoeğitim gruplarının yapılmasının zorbalıkla mücadelede etkili olacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ergenlerde karar verme, Zorbalık, Anksiyete Duyarlılığı
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BT498
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA UYGULANMAYA BAŞLANAN
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Zeki AKSU
Artvin Çoruh Üniversitesi
zekiaksu25@artvin.edu.tr
Ümit KUL
Artvin Çoruh Üniversitesi
umitkul@artvin.edu.tr
Özet
Türkiye’de 1982 yılında öğretmen yetiştiren tüm kurumlar ve öğretmen yetiştirme
konusundaki yetki ve sorumluluklar Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) alınarak, YÖK çatısı
altındaki üniversitelere devredilmiştir. Daha sonraları 1997, 2006, 2018 yıllarında öğretmen
yetiştirme lisans programlarıyla ilgili olarak yeniden düzenleme çalışmaları yapılmıştır. 199798 öğretim yılından itibaren ilköğretimin (zorunlu eğitimin) sekiz yıla yükseltilmesi ile 19981999 Eğitim-Öğretim yılından itibaren İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programı
Eğitim Fakülteleri içerisinde yer almaya başlamıştır. Daha sonra 2006 ve 2018 yılında olmak
üzere program iki kez kapsamlı bir değişikliğe uğramıştır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılından
itibaren uygulanmaya başlayan Türkiye’de zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkarılmasını ve
eğitim sisteminin 4+4+4 şeklinde kademelendirilmesini öngören değişiklik ile birlikte
İlköğretim Matematik Öğretmenliği programının amacı 5-8. Sınıflara öğretmen yetiştirme
olmuştur. Türkiye’de, 1998-1999 yılında 19, 2006-2007 yılında 31 ve 2018-2019 yılında ise
103 İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programı yer almaktadır (özel üniversiteler ve
K.K.T.C. dâhil). Yeni programın içeriği hazırlanırken MEB tarafından 2017’de yürürlüğe
koyulan Öğretmen Strateji Belgesinin (2017-2023) ve yeniden tanımlanan Öğretmenlik
Mesleği Genel Yeterliklerinin temel alındığı YÖK tarafından belirtilmiştir. 2018 yılında YÖK
tarafından hazırlanan programın tüm eğitim fakültelerinde uygulanacağı, zorunlu ve seçmeli
derslerin dönemlerinin, ulusal kredilerinin ve AKTS’lerinin kesinlikle değiştirilmeyeceği
belirtilmiştir. Ayrıca seçmeli derler için de yine YÖK tarafından seçmeli ders havuzu
oluşturulmuştur. Üniversitelerin Meslek Bilgisi ve Alan Eğitimi seçmeli ders havuzuna ders
eklemesine YÖK onayından sonra izin verileceği, Genel Kültür seçmeli ders eklemelerinde
YÖK onayına gerek olmadığı ifade edilmiştir. Bu araştırmanın amacı, 2018-2019 eğitimöğretim yılında uygulanmaya başlanan ilköğretim matematik öğretmenliği lisans programının
önceki dönemlerdeki programlar ile karşılaştırıp değerlendirmektir. Güncel program ile önceki
programlarda yer alan ders türleri ve yoğunluğu tablo haline getirilerek karşılaştırmalar
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Program, İlköğretim matematik, Öğretmen yetiştirme.
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BT499
DİSSOSİYATİF BOZUKLUKLAR VE PSİKOTERAPİSİ: TRAVMA MODEL
TERAPİ
Hülya Ayhan1,
Erdinç Öztürk2
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Doktora
Öğrencisi hulyaayhan85@gmail.com, 2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü
Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, erdincerdinc@hotmail.com
ÖZET
Dissosiyasyon normalde bütünlük içersinde olan bilinç, bellek, kimlik, ve çevreyi
algılamada ayrışma ve/veya süreksizlik olmasıdır.1 En temel psikiyatrik tanı gruplarından biri
olan Dissosiyatif Bozukluklar ise genel olarak, çocukluk çağı travmalarının etkisiyle oluşan
yaşam boyu psikopatolojiler arasında yer alan, kişide bilinç - bellek ve kimlik sorunlarının
ortaya çıkması durumudur. Bu tanı grubu intihar girişimleri, kendine zarar verme davranışları,
bilinç kesintileri, amneziler, konsantrasyon güçlükleri, duygudurum dalgalanmaları,
reviktimizasyon, öfke patlamaları, kimlikte belirsizlik hisleri, anguaz, dissosiyatif depresyon
ve çalkantılı yakın ilişki dinamikleri ile karakterizedir ve ayrıca tanıya özgü klinik yönelimli ve
travma merkezli psikoterapi yöntemleri ile tedavi edilmesi durumunda tam iyilik hali
sağlanabilmektedir.2 Dissosiyatif Bozuklukların özellikle Dissosiyatif Kişilik Bozukluğunun
tedavisinde kullanılan psikoterapi yöntemlerinden birisi de Colin A. Ross tarafından
geliştirilmiş olan Travma Model Terapidir. Bu modelde saldırgana bağlanma ve kontrol
odağında kayma travmaya maruz kalan çocuk tarafından kullanılan iki temel hayatta kalma
stratejisidir. İlk evre, orta evre ve geç evre olmak üzere üç iyileşme evre olarak
yapılandırılmıştır. İlk evrede, terapötik alyans kurulmakta ve saldırgana bağlanma sorunu,
“sorun aslında sorun değil” ve kurban-kurtarıcı-saldırgan üçgeni çalışılmaktadır. Orta evre, asıl
travma çalışmasının yapıldığı süreçtir. Travmaya yönelik hafızanın entegrasyonu ile geçmişle
yüzleşme, geçmişi sahiplenme ve geçmişe hakim olma gibi acı verici çalışmaların yapılması
sağlanır. Bu evre yıllar sürer ve bir çok semptom azalması görülür. Geç evre, travma ve zor
savunmalarla çalışma açısından daha kolaydır. Bu evre; sağlamlaştırma, orta evrenin
çalışmalarını tamamlama ve bugün ve geleceği çalışma konuları kapsar. Daha olgun ve sağlıklı
savunmalar ve ilişkiler inşa etmek ve sürdürmek, yeni yaşam becerileri geliştirmek, “travma
mağduru” yerine “sıradan insan” kimliğini öğrenmek bu evrenin temel hedefleridir. Sonlara
doğru, terapisti kaybetmeyi çalışma işin bir parçası olur. Bu modelde kullanılan özel tedavi
teknikleri bulunmaktadır. Bu teknikler; direnç: normalleştirme ve savunmalarla çalışma,
seslerle konuşma, içsel güvenli alan geliştirme, sistemin parçalarını bedene ve bugüne
yönlendirme, sistemdeki persekütör taraflarla alyans geliştirme, içsel iletişim ve işbirliğini
arttırma, bugüne adapte olmaya odaklanma, “farz edelim ki” dalgası, hissetmenin iyileştirici
gücü: öfke ve keder ile çalışma, deneysel terapiler, cinsel istismar ve dissosiyasyon: cinsellik
ve cinsiyet üzerindeki etkileri, hipnozun görevi, ilaçların görevi, yatılı tedavi ve travmadan
sonra hayat olarak adlandırılmaktadır.3
Anahtar Kelimeler: Dissosiyasyon, Travma, Psikoterapi, Dissosiyatif Bozukluklar.
Kaynaklar
Şar, V. (2018). Dissosiyatif Bozukluklar. Karamustafalıoğlu KO, editör. Temel ve
Klinik Psikiyatri içinde (453-461. ss.). Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri.
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BT500
OKUL ÖNCESİNDE YABANCI DİL EĞİTİMİ OLARAK ARAPÇAYA DAİR VELİ
GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Şeyma GECE
Yeniden Diriliş Koleji
seyma_leyl@hotmail.com

ÖZET
Okul öncesi eğitiminde yabancı dil öğretimi son yıllarda giderek önem kazanmış ve
yaygınlaştırılmıştır.
Araştırmada 2018-2019 eğitim öğretim yılında Özel Başakşehir Yeniden Diriliş
Anaokulundaki veliler örneklem grubuna alınmıştır. Veri toplamak için veli görüşme formu
kullanılarak velilerin Arapça eğitiminden beklentileri ve bu konudaki görüşleri alınmıştır.
Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Bunlar; birinci bölüm giriş, ikinci bölüm
kuramsal bilgiler ve literatür taraması, üçüncü bölüm araştırmanın yöntemi, dördüncü bölüm
bulgular, beşinci bölüm ise sonuç tartışma ve önerilerdir.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi Arapça eğitimi, Yabancı dil Öğretimi
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BT502
GENÇ YETİŞKİNLERDE ÖFKE DUYGUSU VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI
Dr. Öğr. Üyesi Deniz ŞARLAK
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
sarlakdeniz@gmail.com

ÖZET
Genç yetişkinler gün içinde çok fazla sorun ile karşılaşmakta ve bu sorunların
üstesinden gelebilmek için büyük çaba harcamaktadır. Kişilik özelliklerine göre yaş, cinsiyet,
eğitim, meslek, içinde bulunan durum çözüm konusunda çeşitlilikler oluşturabilmektedir. Genç
yetişkinler sorunlarla başederken farklı duygusal, davranışsal ve düşünsel tepkiler
verebilmektedir. Bu duygusal tepkilerin en temel ve önemlilerinden biri öfke duygusudur. Öfke
duygusu bireyin yeterince doyurulamamış istekleri ve karşılanmayan beklentileri neticesinde
oldukça insani ve doğal tepkisidir. Her duygunun yaşamımızda bir işlevi vardır. Birey öfke
duygusunu kendisini dış dünyadan korumak, hedeflediği amacına ulaşmak veya karşısına çıkan
engellerin üstesinden gelmek için yaşamaktadır. Genç yetişkin için dış dünyaya uyum
sağlamada işlevi olan sağlıklı duygudur. Genellikle öfke duygusu engellenme, saldırganca veya
tehditkar davranışlar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Öfkenin düzeyi geniş bir ranjda yer
alabilmekte ve hafif düzeydeki bir sıkıntıdan yüksek düzeydeki bir şiddete dönüşebilmektedir.
Ancak kontrolsüz öfke duygusunun bireye ve topluma çok fazla zararları vardır. Özellikle son
yıllarda eğitim-öğretim kurumlarında genç yetişkinler arasında yaralama ve ölümle sonuçlanan
şiddet ve zorbalık olayları hızla artmaktadır. Toplumsal değerlerdeki yıpranmalar her geçen
gün şiddetin ve öfke duygusunun yoğun yaşanmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada genç
yetişkinlerin öfke duygusunun nedenleri, belirtileri ve başa çıkma yolları ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Genç yetişkin, Öfke, Öfke ile Başa Çıkma
Kaynaklar:
Akdeniz, H., Demirci, D., Sekban, G., Yurtsever, Y. (2017). Üniversite öğrencilerinin
öfke düzeylerinin karşılaştırılması. Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri
Dergisi, 1(1): 46-60.
Kiraz, E., Demirkıran, F. (2017). Ergenlerde öfke ifade tarzı, atılganlık düzeyi ve ilişkili
faktörler. Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 09: 21-43.
Yöndem, Z. D., Bıçak, B. (2008). Öğretmen adaylarının öfke düzeyi ve öfke tarzları.
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2):1-15
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BT503
DÜNYADAKİ ÇEVRESEL SORUNLARLA BAŞ ETMEK İÇİN EVRENSEL AHLAKİ
DEĞER EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu
Biruni Üniversitesi
akulaksizoglu@gmail.com
ÖZET:
Küreselleşme, hepimizin bu gezegenin vatandaşları olduğumuzu ve birçok yönden
ortak bir kadere sahip olduğumuzu anlamamızı sağlayacaktır. Meseleleri yerel çıkarlar yerine
küresel bir perspektifte değerlendirmek geleceğimizi olumlu yönde etkileyecektir.
Küreselleşme, vatandaşlık kavramına yeni boyutlar getirmektedir. “Küresel Vatandaşlık” veya
“Kültürel Vatandaşlık” insanları küresel düşünmeye yönlendirecektir. Bu yeni vatandaşlık
kavramı, insanları küresel meseleleri daha iyi anlama ve gezegenimizde sürdürülebilir bir
yaşam için sorumluluk alma konusunda yönlendirecektir. Küresel Vatandaşlık, insanların tüm
insanlığa karşı sorumlu olmalarını gerektirir. Kendimizi sadece ülkelerimiz için sorumlu
hissetmemiz yeterli değildir, tüm dünyaya karşı sorumlu olduğumuzu bilmemiz gerekmektedir.
Aşağıdaki sorunlar her birimizin tüm dünyaya karşı sorumlu olduğumuzu ortaya koymaktadır.
Gezegenimizdeki kaynaklarımız sabittir. Buna rağmen doğal kaynaklar aşırı tüketiliyor ve
Dünya nüfusu hızla artıyor ve hızla yaşlanıyor. Hava, su ve toprak kirleniyor, havadaki
kirleticiler sera etkisi yaratıyor ve dünya giderek ısınıyor. Dünyadaki içilebilir su miktarı bütün
suların yalnızca % 2.5’tir ve bu suların kirletilmemesi gerekiyor. Tarla ve ormanlar azalıyor.
Zengin ve fakir arasındaki farklar artmakta ve buna bağlı olarak birçok ülkede işsizlik ve
dolayısı ile yoksulluk artmaktadır.
Yukardaki sorunlar bizim top yekûn insanlık olarak çözmek zorunda olduğumuz
sorunlardır ve bunun için insanlık bir küresel bilinç kazanmak ve ortak insani/ ahlaki değerler
geliştirerek sorunların çözümüne eğilmemiz gerekmektedir. Bu sorunların çözülebilmesi için
bütün insanlık olarak, ortak insani/ahlaki değerlerin kazanılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Küresel Vatandaşlık, Çevresel Sorunlar, Evrensel
Ahlaki Değerler.
Summary:
Globalization will enable us to understand that we are all citizens of this planet and that
we have a common destiny in many ways. Evaluating issues from a global perspective rather
than local interests will positively affect our future. Globalization brings new dimensions to the
concept of citizenship. Global Citizenship or ”Cultural Citizenship“ will lead people to think
globally. This new concept of citizenship will lead people to better understand global issues
and take responsibility for a sustainable life on our planet. Global Citizenship requires people
to be accountable to all humanity. It is not enough for us to feel responsible for our countries,
we need to know that we are accountable to the world. The following issues reveal that each of
us is responsible to the whole world. Our resources are fixed on our planet. Nevertheless, natural
resources are over-consumed and the world population is growing rapidly and rapidly aging.
Air, water and soil become polluted, pollutants in the air create a greenhouse effect and the
world is getting hotter. The amount of potable water in the world is only 2.5% of all waters and
these waters should not be polluted. Fields and forests are running low. The differences between
the rich and the poor are increasing and accordingly, unemployment and poverty are increasing
in many countries.
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The above problems are the problems that we have to solve as the whole humanity, and
for this we need to gain a global consciousness of humanity and address the problems by
developing common human / moral values. In order to solve these problems, it is necessary to
acquire common human / moral values as all humanity.
Key Words: Globalization, Global Citizenship, Environmental Problems, International
Ethic Values.
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BT504
CİNSEL TACİZE İLİŞKİN ALGI VE TUTUMLAR
Hülya Ayhan
Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hulyaayhan85@gmail.com
ÖZET
Günümüzde cinsel taciz ile ilgili araştırmalar yapılmakta; ancak araştırmacıların ve
katılımcıların fikir birliğine vardığı, evrensel olarak kabul edilmiş bir cinsel taciz tanımı
bulunmamaktadır1. Bu durumun oluşmasında, cinsel taciz kavramın kapsadığı davranışların
(örn: cinsel içerikli ifadeler, görüşmek için ısrarcı teklifler, ıslık çalmak, dik dik bakmak, cinsel
zorlama, tecavüz, rahatsız edici yakınlık, dokunma, okşama, vb.) çeşitlilik göstermesi, kişilerin
cinsel tacize ilişkin algı ve tutumlarının değişkenlik göstermesi ve cinsel tacizin tanımlanma
amacı gibi faktörler etkili olmaktadır2.
Cinsel tacizin neden ortaya çıktığını açıklamaya çalışan çeşitli modeller bulunmaktadır.
Bunlar biyolojik model, organizasyonel model, sosyokültürel model, durumsal ve kişisel
etkenler modeli ve dört-faktör modeli olarak adlandırılmaktadır. Cinsel tacizin sonuçları
açısından ise cinsel tacize maruz kalmak mağdurun hem kişisel hayatında hem de iş/okul
hayatında olumsuz yönde değişime neden olmaktadır. Mağdurun bilişsel, duygusal ve
psikolojik yapısında değişimler gözlenmekte; bu değişimler iş/okul hayatında performans
kaybı, işte devamsızlık, yaptığı işten zevk alamama olarak kendini göstermektedir3.
Cinsel tacizin nasıl algılandığının değerlendirildiği araştımalar sonucunda; algıyı
etkileyen faktörler, “olayın kişisel yönleri faktörü”, “kişilerarası faktör”, “olayın doğasında
cinsellik ve taciz olup olmadığını değerlendiren faktör” ve “olayın olma olasılığını
değerlendiren faktör” olarak adlandırılmıştır. Bunlara ek olarak; cinsiyet, yaş, cinsel tacizi
uygulayan kişinin kim olduğu, mağdurun kim olduğu, cinsel tacizin nerede ve ne sıklıkla
gerçekleştiği ve kültür gibi etkenler de cinsel tacizin nasıl algılandığını etkilemektedir4.
Yapılan araştırmalarda cinsel tacize ilişkin tutumlarda cinsiyetin, yaşın, cinsel taciz
deneyimi olup olmamasının, kültürün, cinsiyet rollerinin, cinsiyetçi inanışların, sosyal
baskınlığın, kontrol odağının ve empatinin etkisi incelenmiştir1,5.
Cinsel taciz konusu ile ilgili araştırmaların yapılması cinsel tacizi önleme eğitimi ve
mağdur destek programları oluşturabilmek açısından önemli olduğu; bu açıdan bakıldığında
cinsel tacizin ne olduğu, hangi davranışların cinsel taciz olarak algılandığı ve cinsel tacize
yönelik algı ve tutumlar ile ilgili araştırmaların da yapılması gerektiği düşünülmektedir. Bu tip
araştırmalardan çıkan sonuçların yardımı ile mağdurun durumunun anlaşılması kolaylaşabilir
ve insanların önleme konusunda bilgilendirilmeleri sağlanabilir. Ayrıca, bu tip araştırmalar
yardımı ile oluşturulan programlarla cinsel tacize yönelik farkındalık düzeyinde, davranışlarda
gizlenmiş cinsel mesajlara karşı duyarlı hale gelme durumunda değişim sağlanabileceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Cinsel taciz, Cinsel tacize ilişkin algılar, Cinsel tacize ilişkin
tutumlar.
Kaynaklar
Foulis, D., & McCabe, M. P. (1997). Sexual harassment: Factors affecting attitudes and
perceptions. Sex Roles, 37(9-10), 773-798.
McCabe, M. P., & Hardman, L. (2005). Attitudes and perceptions of workers to sexual
harassment. The Journal of Social Psychology, 145(6), 719-740.
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BT505
YETİŞKİN BİREYLERİN AFFEDİCİLİK İLE MERHAMET DÜZEYLERİNİN
YAŞAM DOYUMLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Prof.Dr. Mehmet Engin DENİZ
Yıldız Teknik Üniversitesi
edeniz@yildiz.edu.tr
Zehra DİNÇ
pdzehradinc@gmail.com
Hatice Hilal ILGAZ
ilgazhaticehilal@gmail.com
ÖZET
Psikoloji biliminin tarihsel gelişimine uzun yıllar ruhsal problemlere yönelinmiş olduğu
görülmektedir. Ruh sağlığı uzmanları bireylerin mutluluk düzeylerinin arttırmaktan ziyade
ruhsal travmalarının nasıl gidereleceğine yönelik çalışmışlardır. Yapılan akademik çalışmalar
incelendiğinde “yaşam doyumu” ve “mutluluk” kavramlarıyla ilgili ortalama 4000 çalışma
varken, “depresyon” için 30.000 ve “stres” için 40.000 çalışmanın var olduğu gözlenmektedir
(Doğan ve Şahin, 2015). Yaşam doyumu kavramı Neugarten tarafından 1961 yılında kişinin
beklentileri ile elinde olanların karşılaştırılması ile ilgili elde edilen sonuç olarak tanımlanmıştır
(Köker, 1991) Bu araştırmada ise yetişkinlerin yaşam doyumları üzerinde affedicilik ve
merhamet değişkenlerinin etkisini incelemek amaçlanmaktadır.
Araştırmaya 2019 yılında İstanbul, İzmir ve Trabzon illerinde ikamet eden 102
kadın ve 90 erkek olmak üzere toplamda 192 kişi katılmıştır. Araştırmada ‘’Kişisel Bilgi
Formu’’ yaşam doyumunu ölçmek amacıyla Köker (1991) ve Yetim (1991) tarafından
geliştirilen ‘’Yaşam Doyumu Ölçeği’’, Akdeniz ve Deniz (2016) tarafından geliştirilen
‘’Merhamet Ölçeği’’ Sarıçam ve Akın (2013) tarafında geliştirilen ‘’Affedicilik Ölçeği’’
kullanılmıştır. Yaşam Doyumu Ölçeği 7’li likert tipinde 5 maddeden oluşmaktadır. Merhamet
Ölçeği altı alt boyutu olup 5’li likert tipinde 24 maddeden oluşmaktadır. Affedicilik Ölçeği tek
boyutlu olup 5’li likert tip 10 maddedir.
Araştırmada katılımcıların yaşam doyumlarının cinsiyetlere göre farklılaşıp
farklılaşmadığına ardında da affediclik ve merhametin yaşam doyumunu yordayıp yordamağı
incelenmiştir.
Verilerin analizinde bağımsız örneklemler t- testi ve basit doğrusal regresyondan
yararlanılmıştır. Analiz sonucunda kadın ve erkek cinsiyetleri arasında yaşam doyumu
açısından anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Yaşam doyumu varyansının %5.7’si
affedicilikten; %2’si ise merhametten kaynaklanmaktadır.
Anahtar sözcükler: Yaşam Doyumu, Affedicilik, Merhamet, Mutluluk
Kaynakça
Akdeniz, S., & Deniz, M.E. (2016). Merhamet Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması:
Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Happiness & Well-Being, 4(1), 50-61.
Doğan, S., & Şahin, F. (2015). Kendi Kendine Liderlik Stratejilerinin Yaşam Doyumu
Üzerine Etkileri. S. Doğan (Editör). Yaşam Doyumu (1. Baskı). Ankara: Nobel Akademik
Yayıncılık, 131-145.
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Köker, S. (1991). Normal ve Sorunlu Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeylerinin
Karşılaştırılması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sarıçam, H., & Akın, A. (2013). Affedicilik Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve
güvenirlik çalışması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 37-46.
Yetim, Ü. (1991). Kişisel Projelerin Organizasyonu ve Örüntüsü Açısından Yaşam
Doyumu. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ege üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
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BT506
PSİKOLOJİK DANIŞMA BİRİMİNE BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİN ANKSİYETE
VE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Uzm. Klinik Psikolog Neslihan TEKGÜL
Yıldız Teknik Üniversitesi
ntekgul@yildiz.edu.tr
Uzm. Psikolojik Danışman Emel BULUT
Yıldız Teknik Üniversitesi
eulukaya@yildiz.edu.tr
Prof. Dr. M. Engin DENİZ
Yıldız Teknik Üniversitesi
edeniz@yildiz.edu.tr
ÖZET
Bu araştırma, üniversite psikolojik danışma ve rehberlik merkezine gönüllü olarak
başvuruda bulunan öğrencilerin anksiyete ve depresyon düzeylerini çeşitli değişkenler
açısından incelemek ve aralarındaki ilişkiyi saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada Beck
Anksiyete Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği kullanılarak veriler toplanmıştır. Araştırmaya 58
öğrenci katılmış, öğrencilerin 32’si kadın (%55.2) ve 26’sı (%44.8) ise erkek öğrenci olup yaş
ortalamaları 22 (Ss:1.98)’dir. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t testi ve Pearson
Korelasyon katsayısı tekniği kullanılmıştır.
Araştırma bulgularına göre öğrencilerin cinsiyet, romantik ilişki durumu, ailede
psikiyatrik öykü ve intihar düşüncesi olup olmaması değişkenleri açısından istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Diğer taraftan tıbbi sağlık, iştah ve uyku sorunu yaşayan
öğrencilerin depresyon düzeyleri; bu sorunları yaşamayan öğrencilerden anlamlı düzeyde
yüksek çıkmıştır (p<.05). Psikolojik danışma ve rehberlik merkezine başvuran öğrencilerin
anksiyete ve depresyon düzeleri arasında ise pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=.39,
p<.01). Araştırma bulguları ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Psikolojik danışma, anksiyete, depresyon
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BT507
KÜLTÜREL PSİKOPATOLOJİ
Ergin Karataban
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Doktora
Öğrencisi erginkarataban@yahoo.com
ÖZET
Bu çalışmada, kültür ve psikopatoloji ilişkisi ele alınarak kültürel faktörlerin, ruhsal
bozukluklar üzerindeki etkileri araştırılmaya çalışılmıştır. Gündelik hayatta sıklıkla kullanılan
hastalık, sağlık ve iyileşme gibi kavramların, toplumda geçerli olan çocuk yetiştirme
stillerinden, toplumsal rol ve beklentilerden bağımsız olarak değerlendirilemeyeceği
düşünülmektedir. Herhangi bir toplumsal olgu gibi, hastalık da içinde yer aldığı topluma özgü
olduğu şeklinde yorumlanabilir1. Bunun yanında, davranışların normal ya da anormal olarak
tanımlanması ve sınıflandırılmasının da kültüre bağlı olarak değişebileceği gibi kültürel
alandaki farklılaşmaların da toplumdaki normal ve anormal davranış tanımlarını ve içeriklerini
değiştirebileceği bilinmektedir. Üzerinde uzlaşılmış bir kültür tanımı olmasa da farklı
yaklaşımlarla ele alındığı görülen bu kavramın, bilim alanında, beşeri alanda, estetik alanda ve
maddi alanda olmak üzere dört farklı anlamda ve içerikte kullanıldığı söylenebilir2. Durağan
bir yapı olmayan, değişime ve gelişime açık bir alan olan kültürün taşınmasında ve kuşaktan
kuşağa geçirilmesinde rol oynayan en temel unsurun ise dil olduğu belirtilmelidir. Ruhsal
rahatsızlıkların belirtilerinin, çoğunlukla sözlerle ve davranışlarla ortaya konduğu
düşünüldüğünde, kültür içinde edinilen ve şekillenen sözel ve davranışsal birikimin önemi
ortaya çıkmakta ve insanın düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını etkileyen kültürün,
patolojik durumları da etkileyebileceği söz konusu edilebilmektedir. Kültürel özelliklerin,
ruhsal bozuklukları etkilediği düşüncesi, kültüre bağlı sendromların tanımlanması sonucunu
doğurmuş ve Hughes, kültüre bağlı sendromları 185 başlıkta toplamıştır. DSM-IV bunlardan
25 tanesini Kültüre Bağlı Sendromlar Sözlüğü başlığı altında ele almaktadır3. Kültürler arası
etkileşimler, göç ve göçün yol açtığı sonuçlar ve özellikle günümüz dünyasındaki
küreselleşmenin etkileri göz önüne alındığında, kültür ve psikopatoloji arasındaki ilişkinin
boyutlarının genişlediği ve bu konudaki tartışmaların da derinleştiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Psikopatoloji, Kültüre Bağlı Sendrom, Göç, Küreselleşme.
Kaynaklar
Littlewood, R. (2003) Antropoloji ve Yeni Psikiyatri Kültüre Bağlı Sendromlarda Fail
ve Zorunluluk, ( K. Sayar, haz.), Kültür ve Ruh Sağlığı, Metis Yayınları, İstanbul içinde.
Güvenç, Bozkurt (2002). İnsan ve Kültür, İstanbul: Remzi Kitabevi.
Saygın, M. Z. ve S. İ. Alp (2005) Kültüre Özgü Ruhsal Bozukluklar, Kartal Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2005, XVI(2): 109-116.
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BT508
YAZ BİLİM OKULLARINDAKİ KODLAMA-ROBOTİK EĞİTİMLERİNİN LİSE
ÖĞRENCİLERİNİN STEM TUTUMLARINA ETKİSİ
Reyhan ÖZ YILDIZ
Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü.
e-posta: ozz.reyhan@gmail.com
Mesut GÜLPER
Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
e-posta: mesutgulper@hotmail.com
Sertaç ÇELİKÇEKEN
Avcılar Rehberlik Araştırma Merkezi
e-posta: sertaccelikceken@gmail.com
İrfan ŞİMŞEK
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
e-posta: simsek.irfan@gmail.com
ÖZET
STEM disiplinler arası bir eğitim yaklaşımıdır. Okul dışı öğrenme alanları ise
öğrencileri dört duvar arasından uzaklaştıran ve onların sınıflarından farklı ortamlarda, farklı
donanımlarla eğitim görmelerine olanak sağlar. Yapılan araştırmalar okul dışı öğrenme
alanlarının fen, matematik gibi disiplinlere karşı olumlu tutumlar geliştirilmesine katkı
sağladığını göstermektedir. Ancak okul dışı öğrenme alanlarının STEM gibi disiplinler arası
bir yaklaşıma ilişkin hangi yönde tutum geliştireceğine yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Bu çalışma ile 9 ve 10. sınıfları tamamlayan 30 öğrencinin 6 gün süre ile TÜBİTAK 4004 Bilim
ve Doğa Okullarını Destekleme Programı kapsamında Kod Adı: Avcılar Yaz Bilim Okulu’nda
aldıkları teorik ve uygulamalı teknoloji odaklı eğitimlerin öğrencilerin STEM tutumlarına
etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tek grup
ön test-son test deneysel modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini ve örneklemini 20172018 eğitim öğretim yılında 9. veya 10. Sınıfa devam eden 14 kız ve 16 erkek toplamda 30
öğrenci (15’i İstanbul, 15’i diğer iller) oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için STEM
tutum ölçeği (STÖ) kullanılmıştır. STÖ Faber ve arkadaşları (2014) tarafından geliştirilmiştir
ve Yıldırım ve Selvi (2015) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçekte 33 olumlu, 4 olumsuz
toplamda 37 madde ve 4 alt boyut bulunmaktadır. Ölçek 5’li likert tipinde yapılandırılmıştır.
STÖ araştırmada ön test ve son test olarak uygulanıp verilerin analizi SPSS 16 paket programı
ile çözümlenmiştir. Verilerde arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını test etmek amacıyla
ilişkili örneklem t-testi sonuçları kullanılmıştır. Sonuç olarak araştırmada öğrencilerin STEM
tutumlarında son test lehine farklılık olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kodlama, Robotik, Elektronik, STEM tutumları, Okul dışı öğrenme
alanları
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BT509
AÇIK ALAN ETKİNLİKLERİNİN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN ÇEVRESEL
FARKINDALIKLARINA ETKİSİ
Prof. Dr. Bahattin Aydınlı
Kastamonu Üniversitesi
baydinli@gmail.com
Serkan En
Kastamonu Üniversitesi
serkanen_55@hotmail.com
ÖZET
Bu araştırmanın amacı açık alan etkinliklerinin okul öncesi çocukların çevresel
farkındalıklarına etkisini belirlemektir. Okul öncesi dönemde kazanılan çevre farkındalığının
ilerleyen dönemlerde kalıcılığını koruduğu araştırmacılar tarafından kanıtlanmıştır. Bu yüzden
çocuklara okul öncesi dönemde verilen çevre eğitimi çok önemlidir.
Araştırma Yozgat ilinin Kadışehri ilçesinde bir anaokulunda gerçekleştirilmiştir.
Araştırma için anaokulunun sabah grubunda öğrenim gören 2 sınıftan biri rastgele atama ile
deney grubu, diğeri kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmada ön test- son test kontrol
deseni, veri toplama araçları olarak yapılandırılmış görüşme ve resim çizdirme yöntemleri
kullanılmıştır. Resim çizdirme yöntemi için deney grubu 10, kontrol grubu 10 olmak üzere
toplam 20, yapılandırılmış görüşme için deney grubu 8, kontrol grubu 8 olmak üzere toplam
16, 48-72 aylık çocuklarla çalışılmıştır. Yöntemler aynı çocuklar üzerinde uygulanmıştır.4
çocuk görüşme sorularını cevaplamak istemediği için görüşmeye dâhil edilmemiştir.
Araştırma için deney grubuna önceden belirlenen 1-Canlılara saygı 2- Çevre temizliği
3- Geri dönüşüm temaları ile ilgili birer tane açık alan etkinliği, kontrol grubuna ise açık alan
etkinliklerinin kazanım ve kavramlarını içine alacak şekilde hazırlanmış sınıf içi etkinlikler
yaptırılmıştır. Yapılandırılmış görüşme için çocuklara etkinlikler öncesi ve sonrası temalara
göre hazırlanmış sorular sorulmuş, resim çizdirme yöntemi için ise çocuklardan bir çevre resmi
çizmeleri istenmiştir. Verilerin analizi içerik analizi ve betimsel analiz yöntemi kullanılarak
yapılmıştır. Çocukların görüşme sorularına verdikleri cevaplardan kodlar oluşturulmuş, bu
kodların sayıları her soru için ayrı tablolaştırılmıştır. Çocukların çizdikleri resimlerde; ögelerin
bir başka öğe ile ilişkili çizilmesi, toplam çizilen öğe sayısı ve çeşitli varlıkların sayıları
tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır.
Araştırmanın bulguları incelendiğinde, açık alan etkinliklerinin belirlenen temalarla
ilgili sınıf içi etkinliklere göre daha etkili olduğu açıkça görülmektedir. Araştırmanın
sonucunda çocukların yetersiz de olsa belli bir çevre farkındalığına sahip oldukları, geri
dönüşüm ile ilgili kavramlar hakkında ise hiçbir bilgisinin olmadığı belirlenmiştir. Açık alan
etkinlikleri ile çocukların geri dönüşüm kavramlarını daha kolay anladıkları görülmüştür. Açık
alan etkinliklerinin çocukların çevre farkındalıklarını desteklediği ve zenginleştirdiği sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Açık Alan, Çevre, Okul Öncesi, Geri Dönüşüm
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BT511
DEĞİŞEN SINAV SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN
GÖRÜŞLERİ*
Şeyma BAHADIRTAŞ
Erciyes Üniversitesi
seyma.bahadirtas@gmail.com
Arş. Gör. Galip ÖNER
Erciyes Üniversitesi
galiponer@erciyes.edu.tr

ÖZET
Millî Eğitim Bakanlığı Eylül 2017 tarihinde 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren
uyguladığı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınav sisteminin kaldırıldığını
açıkladı. Kasım 2019 itibariyle de TEOG’un yerine Liselere Geçiş Sistemi’nin (LGS) geldiğini
açıkladı. Bu süreçte öğrenimlerine devam eden 1 milyonu aşkın öğrenci, onların velileri ve
öğretmenleri bu değişiklikten etkilenmiştir. Bu çalışmanın amacı eğitim-öğretim süreci devam
ederken öğretmenlerin gözünden değişen sınav sisteminin öğrencilerde, velilerde ve
kendilerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim
(fenomenoloji) kullanılan bu çalışmada farklı branşlardan (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik,
Fen Bilimleri, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 30 ortaokul öğretmeni ile görüşme
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler nitel veri analiz tekniklerinden betimsel analiz ile
çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların önemli bir kısmı Liselere Geçiş Sistemi’ni
(LGS) soru kalitesi ve seçici olması bakımından başarılı buluyorken, diğer önemli kısmı ise
sürenin yetersiz olmasından ve adrese dayalı olmasından dolayı başarısız bulduklarını ifade
etmişlerdir. Buna ilaveten katılımcıların yarısı sistem değişikliğinin öğretim süreçleri üzerinde
olumsuz bir etkiye sahip olduğunu ifade ederken, diğer yarısının ise etkilenmediği tespit
edilmiştir. Ancak katılımcıların tamamına yakını sistem değişikliğinin öğrenciler üzerinde bir
belirsizlik ve motivasyon kaybı oluşturduğu ve bunun veliler üzerinde de olumsuz bir etkiye
neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Liselere geçiş sistemi, Sınav sistemi, Öğretmen görüşleri

*

Bu çalışma TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından 2209-A Üniversite Öğrencileri
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HARİTALARLA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN DERSE
İLİŞKİN TUTUMUNA, HARİTA BİLGİ VE BECERİLERİNE ETKİSİ*
Fatma Zehra YURTSEV
Erciyes Üniversitesi
yurtsev93@gmail.com
Arş. Gör. Galip ÖNER
Erciyes Üniversitesi
galiponer@erciyes.edu.tr

ÖZET
Yeryüzünün bir bölümünün veya tamamının farklı oranlarda küçültülerek bir düzlem
üzerine aktarılmasına harita denir. Geçmişten bugüne haritalar tarihin her döneminde farklı
amaçlarla kullanılmış ve insanoğlunun yaşamını kolaylaştırmıştır. Günümüzde ise haritalar
bilim ve teknolojinin gelişimiyle çeşitlenmiş ve yalnızca basılı materyaller olarak değil
elektronik ortamlarda da kullanılır hale gelmiştir. Böylelikle ilkokuldan itibaren sınıf
duvarlarında yer alan haritalar, artık tablet, bilgisayar, akıllı tahtalar ve projeksiyon cihazlarıyla
eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılagelmektir. Bunlara ek olarak cep telefonlarında yer alan
GPS ve benzeri web tabanlı uygulamalarla birlikte ihtiyaçlara yönelik çeşitli haritalara da
kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Günümüzde haritalara kolaylıkla ulaşılabilmesi onlardan etkin
şekilde yararlanıldığını göstermemektedir. Nitekim haritalardan etkili şekilde yararlanabilmek
için harita okuryazarı olmak gerekmektedir. Bu okuryazarlık becerilerinin kazanılabilmesi için
ise erken yaşlardan itibaren haritalarla karşılaşılması gerekmektedir. Farklı içeriklerde onlarca
çeşit haritanın olması, haritaların birçok farklı derste kullanılabilmesine olanak sağlamaktadır.
İlk ve ortaokulda haritalardan yararlanılabilecek başlıca derslerden birisi de Sosyal Bilgiler’dir.
Araştırmada yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Bu kapsamda 5. sınıf sosyal bilgiler
dersinde deney ve kontrol grubu belirlenerek “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanı
boyunca harita destekli sosyal bilgiler öğretimi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda deney
grubu lehine sosyal bilgiler dersine karşı tutumlarda ve harita bilgi ve becerilerinde olumlu etki
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, Harita, Öğrenciler, Tutum, Harita okuryazarlığı

*
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BT513
OYUNLA ÖĞRETİM VE OYUNUN EĞİTİMDEKİ YERİ ÜZERİNE YAPILMIŞ
ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ
Mustafa Enes Tepe
Milli Eğitim Bakanlığı
menestepe@hotmail.com
Burak Olur
Afyon Kocatepe Üniversitesi
burakolur@gmail.com

ÖZET
Bu çalışmanın amacı oyunun eğitimdeki yeri üzerine yapılmış çalışmaların içerik
analizini yapmak ve bu yolla çalışmaların eğilimlerini belirlemektir. Çalışmanın örneklemini
amaçsal örnekleme yöntemi ile 2007-2019 yılları arasında Türkiye’de yürütülmüş ve
ULAKBİM, ASOS ve Google Scholar arama ve indeksleme motorlarında oyun, oyunla eğitim
anahtar kelimeleri kullanılarak ulaşılabilen toplam 67 makale oluşturmaktadır. Bu kapsamda
tespit edilen makalelerin analizi için ‘Yayın Sınıflama Formu’ kullanılmıştır. Makaleler içerik
analizi yapılarak, makalelerin kimliği hakkında tanımlayıcı bilgi, çalışmanın yürütüldüğü
disiplin alanı, yöntemi, veri toplama araçları, örneklemi ve veri analiz boyutlarını kapsayacak
şekilde incelenmiştir. Elde edilen veriler, yüzde ve frekansa dayalı olarak yorumlanmış, tablo
ve grafik gösterimlerine yer verilmiştir. Elde edilen verilere dayalı olarak oyula eğitim üzerine
en çok çalışmanın 2011 yılında yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan çalışmaların büyük bir
bölümü iki araştırmacı tarafından yürütülmüştür. Araştırmaların yapıldığı kademe
incelendiğinde çalışmaların çoğunlukla ortaokulda ve Matematik ve Fen ve Teknoloji
derslerinde yürütüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmaların büyük bölümü nicel olarak
yürütülmüş olmakla beraber en çok deneysel yöntem tercih edilmiştir. Örnekleme yöntemlerine
çalışmaların büyük bir bölümünde yer verilmemekle beraber en çok kullanılan örneklem
büyüklüğü olarak 31-100 kişilik aralıkta çalışmaların yoğunlaştığı görülmektedir.
Araştırmalarda kullanılan veri toplama araçları ise başarı testleri ve görüşme formları üzerine
yoğunlaşmıştır. Veri analiz yöntemi olarak da betimsel analizler ve bağımsız gruplar t-testi
kullanılmıştır. Mevcut analizlerden yola çıkılarak oyunun eğitimdeki yeri hakkında yapılan
çalışmaların yönelim ve bilimsel çalışmalara katkı sağlanma çerçevesi geliştirilmeye
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İçerik analizi, oyun, oyunla öğretim
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BT514
ÖĞRETMENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİM YETERLİK ALGILARI VE SINIF
İÇİ UYGULAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Gürbüz Ocak
Afyon Kocatepe Üniversitesi
gurbuzocak@gmail.com
Burak Olur
Afyon Kocatepe Üniversitesi
burakolur@gmail.com
Mustafa Enes Tepe
Milli Eğitim Bakanlığı
menestepe@hotmail.com
ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı öğretmenlerin çokkültürlü eğitim yeterlik algıları ve
çokkültürlü eğitime yönelik sınıf içi uygulama düzeyleri ve bu iki değişkenin arasındaki
ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli
kullanılmış olup, çalışmanın örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Afyonkarahisar
merkez ilçesinde görev yapmakta olan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemin seçiminde
basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanması aşamasına
araştırmacılar tarafından oluşturulan ve katılımcıların demografik özelliklerinin toplanmasını
amaçlayan kişisel bilgi formu ve iki adet ölçek kullanılmıştır. Öğretmenlerin çokkültürlü
eğitime yönelik yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde toplam 3 alt boyut (Farkındalık, Bilgi
ve Beceri) ve 41 maddeden oluşan ve Başbay ve Kağnıcı (2011) tarafından beşli likert tipinde
geliştirilen ‘Çokkültürlü Yeterlilik Algıları ölçeği kullanılmıştır. Öğretmenlerin çokkültürlü
eğitime yönelik sınıf içi uygulamalarını belirlemek için de toplam 3 alt boyut (Yöntem ve
Teknik Kullanımı, Etkinlik Tasarımı ve Bireysel farklılıkları Dikkate Alma) ve 18 maddeden
oluşan ve Yıldırım (2016) tarafından 5’li likert tipinde geliştirilmiş olan ‘Çokkültürlü Eğitime
Yönelik Sınıf İçi Uygulamalar Ölçeği’ kullanılmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında
çözümlenmiştir. Elde edilen verilere göre, öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik orta
düzeyde bir algı seviyelerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin çokkültürlü eğitime
yönelik sınıf içi uygulamaları incelendiğinde öğretmenlerin çokkültürlü eğitim uygulamalarının
orta seviyenin biraz üzerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çokkültürlü eğitim yeterliliği ve
sınıf içi uygulamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığını ortaya
koymak amacıyla yapılmış olan basit korelasyon, iki değişken arasında anlamlı ve pozitif yönlü
mükemmel bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır. Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim
yeterliliklerinin, sınıf içi uygulamalarının bir yordayıcısı olup olmadığını belirlemek için
yapılan basit regresyon, iki değişken arasında önemli bir ilişkinin var olduğunu; öğretmenlerin
çokkültürlü eğitim yeterliliklerinin, sınıf içi uygulamalarının önemli bir yordayıcısı olduğunu
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Çokkültürlü eğitim, öğretmen, sınıf içi uygulama
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BT515
ÖĞRETMENLERİN TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ ALGILARI ÜZERİNE
FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA
Dr. Öğr. Üyesi Recep Kahramanoğlu
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
recepkahramanoglu@gmail.com
Burak Şahin
Gaziantep Şahinbey Sarıkaya Ortaokulu
burak0580@gmail.com
ÖZET
Eğitim, bireyin yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmak, bu yetenek ve becerileri üst
düzeyde geliştirmek ve bireyi hem toplumun hem de kendisinin yararı doğrultusunda
yönlendirmek olarak tanımlanabilir. Günümüz eğitim anlayışının, değişen koşullar ve gelişen
dünyanın etkisi ile farklılaştığı görülmektedir. Eğitimin en önemli işlevlerinden birisi,
toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilecek bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda, 21. yüzyılın
gerektirdiği beceri ve bilgilere sahip, içinde bulunduğu çağa ayak uydurabilen bireyler
yetiştirilmesi önemlidir. Eğitimde, bireylerin gelişiminin bütüncül olarak ele alınması ve
öğretim sürecinin yalnız ders saatleri ile sınırlandırılmaması gerekmektedir. Ülkemizde de bu
çerçevede bazı çalışmalar yapılmaktadır. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ülke genelinde
uygulanması planlanan tasarım beceri atölyeleri bu çalışmalardan birisidir. Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde yer alan “Tasarım-Beceri
Atölyeleri”nin, değişen eğitim paradigması ve 21. yy becerileri kapsamında incelenmeye değer
olduğu düşünülmektedir.
Araştırmanın amacı, öğretmenlerin tasarım beceri atölyeleri ile ilgili görüşlerinin
alınması ve algılarının ortaya konulmasıdır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden
olgubilim ile desenlenmiştir. Araştırmaya 2018-2019 eğitim öğretim yılında Gaziantep ilinde
görev yapmakta olan 15 öğretmen katılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar
tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde
edilen bulgulara göre, katılımcılar genel olarak 2023 eğitim vizyonu hakkında yeterli bilgiye
sahip olmadıklarını belirtmişlerdir. Veri analizi sonucunda, öğretmenlerin tasarım beceri
atölyeleri algıları farklılaşmakla birlikte ortak temalar altında birleşen bazı bulgulara da
ulaşılmıştır. Katılımcılar, tasarım beceri atölyelerini Türk eğitim sisteminde geçmiş
dönemlerde uygulanmış bazı ders ve uygulamalarla ilişkilendirmişlerdir. Hangi alanlarda
atölye çalışmaları yapılacağı ile ilgili katılımcılar genel bilgilere sahip olmakla birlikte fiziki
şartların yeterli olması gerekliliğini belirtmişlerdir. Ayrıca, atölye çalışmalarının verimli
olabilmesi için öğretmen eğitimlerinin yapılması gerektiği katılımcılar tarafından belirtilmiştir.
Atölye çalışmalarının, ders saatleri dışında, serbest zamanlarda gerçekleştirilmesinin öğrenciler
için verimli olacağı da ulaşılan bulgular arasındadır. Araştırma sonuçlarına göre, meslekte
geçirilen süre öğretmenlerin tasarım beceri atölyesi ile ilgili bilgi düzeylerini
farklılaştırmaktadır. Ayrıca, katılımcıların branşlarının da tasarım beceri atölyeleri algıları
üzerinde farklılaşmaya neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: tasarım beceri atölyeleri , atölye , öğretmen algısı
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21. YÜZYILDA KOSOVA’DA TÜRKÇE EĞİTİM-ÖĞRETİME ÖĞRETMEN
YETİŞTİRME
Mr. Bedrettin Koro
Kosova Eğitim Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, emekli müfettiş
b_koro@hotmail.com
Orhan Volkan
Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Eğitim müfettiş
orhanvolkan@outlook.com
ÖZET
Kosova Balkan Yarımadası’nın ortasında, Türk dünyasının en güneybatı ucunda
yer alan –küçük ve en genç bağımsız bir Avrupa ülkesidir. Daha V - XI. yüzyıllar arasında,
bu küçük Balkan ülkesine Türk boyları gelip geçerek az bir hiz bırakıp tarihe karışmışlardır.
Osmanlı Devleti 1389 yılında Kosova Ovası’nda Sırp ordularıyla yapılan savaşta zafer
kazanınca, Sırplar Osmanlı Devleti’nin egemenliğini, yıllık vergi vermek, seferler sırasında
askeri yardımda bulunmak gibi şartları kabul etmişlerdir. Kosova Savaşı’ndan sonra önce
Osmanlı Devleti’nin resmi görevlileri, asker, tüccar, sanatkar ve bunların ailelerinden oluşan
bir Türk nüfusu Kosova’nın çeşitli kasabalara yerleşmiş ve Türklerin bölgedeki düzenli hayatı
başlamıştır. Osmanlı Devleti Kosova’yı kesin olarak 1455 yılında Fatih Sultan Mehmet
fethemiştir. Bu tarihten itibaren Osmanlılar Kosova’da yönetim organlarıyla birlikte eğitim
kurumlarını da kurmuşlardır.
Türkler Kosova’da XIV. yüzyıldan başlayarak yaşamışlar, yaşadıkları süre
içerisinde kendi ana dilleri ile olan eğitimlerini bazı dönemler hariç (1912-1951), günümüze
kadar sürdürmüşler, sürdürmeye devam etmektedirler.Türk dili ve Türkçe eğitim-öğretim
Kosova Türk toplumunun günümüze kadar varlığını sürdürmesinde birinci derecede rol
oynayan faktörlerden biri olmuştur. Türkçe eğitim-öğretim Kosova Türk toplumunun varlığını,
kimliğini, kültürünü devam ettiren en önemli etmenlerden biridir.
Bu çalışmanın giriş bölümünde Kosova Türkçe eğitim-öğretimin geçtiği beş dönemden,
ilk üç döneminde kısaca öğretmen yetiştirilmesine değinildikten sonra 21. yüzyılda Türkçe
eğitim-öğretime öğretmen yetiştirilmesi araştırılmıştı. Bu çalışma Kosova’da Türkçe eğitimöğretim yapılan altı yerleşim yerindeki okulları ziyaret ederek öğretmenlerden hazırladığımız
“Öğretmen Bilgi Formu”nda aranan sorulara yazılı yanıt vermelerini istedik. Bu çalışma ile
yaptığımız araştıma ve bu konuda daha önceleri yapılan ve yaptığımız çalışmalardan da
yararlanarak Kosova’da XXI. yüzyılın başlangıcından bugüne kadar öğretmen yetiştirme
sürecinde Kosova Türk toplumunun girişimleri,
çalışma ve mücadelesi, Türkiy
Cumhuriyeti’nin yardım ve desteği, sorun ve başarılarına açıklık getirilmeye çalışılmıştır.
Çalışma sonuç ve öneriler ile son bulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kosova, Türkçe eğitim-öğretim, öğretmen yetiştirme.
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REPRESENTATIONS OF THE " SCHOOL" AND THE "PROFESSION TEACHER"
BY THE STUDENTS IN SCIENCES AND TECHNIQUES OF PHYSICAL AND
SPORTS ACTIVITIES IN ALGERIA
Nawel Taileb , University of Oran , Algeria , n__taileb@yahoo.com
Hafsaoui Benyoucef, University of Chlef, Algeria, b.hafsaoui@univ-chlef.dz ,
Boudjelthia Nassir, University of Chlef, Algeria, nassir.boudjelthia@yahoo.com

Abstract: The purpose of our study is to know what representations than the future
"teachers" in science and techniques of physical and sports activities have on school and on the
job teaching ".We emit the hypothesis that these representations are related to the desired
objectives for the school, the role of the teacher, and the motivations for choosing the job. 450
students in the first year in science and techniques of physical and sports activities were chosen
to participate in our study, by developing an instrument allowing to clear representations as the
future "teachers" of secondary education, have on the school and on the teaching profession,
and this through the main functions of the school, and the reasons for choosing their profession.
The results of this study allowed us to clear a series of dimensions (of indicators),putting in
light the problem representations shared about the school and the teaching profession.
Keywords: Profession, representations, school, science and techniques of physical and
sports activities, students.
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BT518
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK
MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Mehmet Dalkılıç
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
m.dalkilic@hotmail.com
Seda Temurtaş
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik
tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi
ve Spor Öğretmenliği bölümünde eğitimine devam eden toplam 105 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmenlik mesleğine yönelik tutum düzeyini ölçmek için Aşkar
ve Erden (1986)tarafından geliştirilen ‘‘Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği’’ ve
bağımsız değişkenlere ilişkin bilgiler ise ‘’Öğrenci Kişisel Bilgi Formu’’ ile elde edilmiştir.
Verilerin çözümlenmesinde, SSPS (Social Package Sciense) programında veri dosyası
oluşturulmuştur. SSPS paket programında değerlendirilen veriler tek yönlü varyans analizi
(ANAVO) kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar şöyle özetlenebilir:
Katılımcıların beden eğitimi ve spor öğretmenliğine karşı tutumları ile cinsiyet, mezun
olduğu okul ve sınıf değişkenleri arasında anlamlı fark tespit edilmemiştir. Araştırmada kadın
ve erkek adayların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılığın
olmadığı saptanmıştır. Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine olan
tutumlarının ortalama değerinin 2.70 olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik Mesleği, Beden Eğitimi, Tutum
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ENGELLILER İÇIN BEDEN EĞITIMI VE SPOR DERSI ALAN BESYO
ÖĞRENCILERININ ENGELLILERE YÖNELIK TUTUMLARININ İNCELENMESI
Mehmet Dalkılıç
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
m.dalkilic@hotmail.com
Halil Uzun
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
uzunhalil@gmail.com

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor Dersi (EBES) alan, Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümü öğrencilerinin bedensel engelli kişilere yönelik
tutumlarının incelenmesidir.
Araştırmaya Karamanoğlı Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu’nda okuyan 69’u kadın 31’i erkek olmak üzere toplam 100 öğrenci katılmıştır.
Öğrenciler 14 haftalık Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor dersi almıştır. Öğrencilere
Yetersizlikten Etkilenmiş Kişilere Yönelik Tutum (YEKYT) ölçeği “O Formu” EBES
uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde anket bilgileri sayısal verilere dönüştürülerek SSPS
(Social Package Sciense) programında veri dosyası oluşturulmuştur. SSPS paket programında
(Kovaryans ANCOVA) kullanılmıştır.
Bulgulara göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndaki Engelliler İçin Beden
Eğitimi ve Spor dersi alan öğrencilerin bedensel engelli bireylere yönelik genel tutumlarını
olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Engelli bireylerin sporla tedavi edilebileceği
değişkenine çoğunluğun olumlu tepki verdiği gözlenmiştir.Engelli bireylerin ayrımcılığa maruz
kaldığı degişkeninde araştırmaya katılan bireylerin çoğu tarafından evet olarak cevap verdiği
gözlemlenmektedir. Yapılan araştırmaya katılan bireylerin genel olarak engelli bireylere karşı
tutumlarının olumlu yönde olduğu gözlemlenmiştir. Sporun Sağlık için olumlu katkılarının yanı
sıra, engelli birey yalnızlığını diğer insanlarla paylaşabilmekte, arkadaşlık kurabilmekte,
dayanışmayı öğrenebilmekte, yeteneklerini tanıyarak gelişme olanağı yakalayabilmekte
kendisine, bedenine ve diğer insanlara karşı olumlu duygular geliştirebilmektedir. Tüm bunlar
da engelli bireye anlamlı ve doyumlu bir yaşam yakalama ve sürdürme şansı vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Engellilik, Öğretmen yetiştime, Beden eğitimi, Tutum, Spor.
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TÜRKİYE’DE ROMAN VATANDAŞLARIN ALGILANIŞ BİÇİMLERİ VE
YAŞADIKLARI PROBLEMLER*
Sadettin ŞİMŞEK
Erciyes Üniversitesi
simseksadettin1@gmail.com
Kenan UKUŞ
Erciyes Üniversitesi
kenanukus7@gmail.com
Arş. Gör. Galip ÖNER
Erciyes Üniversitesi
galiponer@erciyes.edu.tr
ÖZET
Türkiye’de farklı din, dil ve etnik gruptan çeşitli topluluklar bulunmaktadır. Bu etnik
gruplardan biri de Romanlardır. Hint kökenli bir topluluk olan Romanlar bugün Türkiye, İtalya,
İspanya başta olmak üzere Doğu Avrupa ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşamaktadırlar.
Romanlar sahip oldukları kültürel değerler ve yaşam biçimleriyle çoğu zaman içinde
yaşadıkları baskın kültürden ayrılmaktadır. Bu durum Romanların baskın kültür içerisinde
yaşamını zorlaştırabilmektedir. Bu kapsamda araştırmanın amacı iki amacı bulunmaktadır.
Bunlardan ilki resmi kurum ve kuruluşlarda görev yapan yetkililer tarafından romanların nasıl
algılandığını, istihdam durumlarını ve yaşadıkları problemlere ilişkin görüşlerini tespit
etmektir. Bir diğeri ise romanların yaşadıkları problemleri Roman dernek ve vatandaşların
görüşleriyle ortaya koymaktır. Araştırmada Nitel Araştırma yöntemlerinden temel nitel
araştırma kullanılmıştır. Bu kapsamda üç kaymakam, üç ilçe belediye üst düzey yetkilisi, bir
nüfus müdürü, bir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilisi, bir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilisi, bir
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü üst düzey yetkilisinin yanı sıra bir Roman dernek başkanı
ve dört Roman vatandaşı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler nitel veri analiz
tekniklerinden betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bazı sonuçlara
göre Romanların çoğunlukla göçebe bir yaşam süren, çadırlarda yaşayan, Romanya’dan gelen,
toplumla entegre olamayan, suça eğilimli, eğitim düzeyi düşük insanlar şeklinde algılandıkları
belirlenmiştir. Ayrıca resmi kurum ve kuruluşlarda çoğunlukla roman vatandaşların çalışmadığı
ancak her bir kurum Roman vatandaşlar ile birlikte çalışmak istedikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Romanlar ise en önemli problemlerinin istihdam, eğitim, barınma ve kendilerine karşı önyargı
olduğunu ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Roman vatandaşlar, Görüşler, Çoklu bakış, Nitel araştırma.
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BT521
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VÜCUT ALGISI İLE YAŞAM DOYUMU
ARASINDAKİ İLİŞKİSİ
Zeynep Çiftci
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
zeynep.ciftci@erzincan.edu.tr
ÖZET
Bu araştırma, Üniversite öğrencilerinde vücut algısı ile yaşam doyumu arasındaki
ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu 2018-2019 Eğitim
öğretim yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden Türkçe bölümü ve PDR öğrencileri
ile Refahiye Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi ve Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik
Bölümü 1. Sınıfa devam eden 231 (161 Kadın, 70 Erkek) öğrenci oluşturmuştur. Araştırma
ilişkisel tarama modelinde yapılmış betimsel bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı
olarak Kişisel Bilgi Formu, Vücut Algısı ve Yaşam Doyumu Ölçekleri kullanılmıştır. Araştırma
verileri, normallik testlerine tabi tutularak çıkan sonuçlara göre analizler yapılmıştır. Veriler
Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis H Testi ve Anova ile analiz edilmiştir. Araştırma
sonuçlarına göre, öğrencilerin vücut algısı puanları ile cinsiyet, anne eğitim düzeyi, baba eğitim
düzeyi, ailede kaçıncı çocuk olduğu, romantik ilişki durumu ve algıladıkları anne baba tutumu
değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Yaşam doyumu puanı ile öğrenim
gördükleri bölüm, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, ailede kaçıncı çocuk olduğu,
romantik ilişki durumu, düzenli spor yapma durumu değişkenleri arasında da anlamlı bir
farklılık bulunamamıştır. Vücut algısı puanı ile bölüm değişkeni arasında anlamlı farklılık
saptanmıştır. Çocuk gelişimi öğrencilerinin vücut algısı puanları PDR öğrencilerine ve Türkçe
öğretmenliği öğrencilerine oranla daha yüksektir. Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik
öğrencilerinin de vücut algısı puanları PDR öğrencilerine ve Türkçe öğretmenliği öğrencilerine
oranla daha yüksektir. Vücut algısı puanları ile düzenli spor yapma durumu değişkeni arasında
anlamlı bir farklılık vardır. Düzenli spor yapıp bırakanların vücut algısı düzeyleri düzenli spor
yapmayanlara oranla daha yüksektir. Yaşam doyumu düzeyi ile cinsiyet değişkeni arasında
anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Kadın öğrencilerin yaşam doyumu erkek öğrencilere göre daha
yüksektir. Yaşam doyum düzeyleri ile algılanan anne baba tutumu değişkeni arasında da
anlamlı bir farklılık vardır. Anne baba tutumunu demokratik olarak algılayanların yaşam
doyumu puanları ilgisiz olarak algılayanların puan ortalamasından daha fazladır. Anne baba
tutumunu otoriter olarak algılayanların yaşam doyumu puanları ilgisiz olarak algılayanların
puan ortalamasından daha fazladır. Vücut algısı ile yaşam doyumu düzeyi arasında anlamlı
pozitif yönde düşük düzeyde (p = .18) bir ilişki vardır.
Anahtar Kelimeler: Vücut Algısı, Yaşam Doyumu, Üniversite Öğrencileri
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BT522
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE ÖĞRENME
YAKLAŞIMLARI İLE İLİŞKİSİ
Fikret Gülaçtı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
fgulacti@erzincan.edu.tr
Zeynep Çiftci
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
zeynep.ciftci@erzincan.edu.tr
ÖZET
Bu araştırma, Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları ile öğrenme
yaklaşımları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma
gurubunu 2018-2019 Eğitim öğretim yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde PDR 1.
ve 2. sınıf ta öğrenim gören 174 (131 Kadın, 43 Erkek) öğrenci oluşturmuştur. Araştırma
ilişkisel tarama modelinde yapılmış betimsel bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı
olarak Kişisel Bilgi Formu, Epistemolojik İnanç Ölçeği ve Öğrenme Yaklaşımları Ölçekleri
kullanılmıştır. Araştırma verileri, normallik testlerine tabi tutularak çıkan sonuçlara göre
analizler yapılmıştır. Veriler Mann Whitney U Testi, Anova ve Kruskal Wallis H Testi ile analiz
edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, öğrencilerin epistemolojik inançları ile algıladıkları
akademik başarı düzeyleri, algıladıkları anne baba tutumları ve bölüm tercihini kimin yaptığı
değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ile bölüm
tercihini kimin yaptığı değişken arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Öğrencilerin
epistemolojik inançlar tüm alt boyutları ve toplam puan ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı
bir ilişki vardır. Tüm alt boyutlar ve toplam puanda da kadınların epistemolojik inanç puan
ortalaması erkeklerin puan ortalamasından daha fazladır. Öğrencilerin öğrenme yaklaşımları
alt boyutu olan derin öğrenme yaklaşımı ve stratejik öğrenme puanları ile cinsiyet değişkeni
arasında anlamlı bir ilişki vardır. Erkeklerin derin öğrenme yaklaşımı puan ortalasın kadınların
puan ortalamasından daha fazladır. Kadınların stratejik öğrenme yaklaşımı puan ortalaması
erkeklerin puan ortalamasından daha fazladır. Öğrencilerin öğrenme yaklaşımı alt boyutu olan
stratejik öğrenme yaklaşımı ile algıladıkları akademik başarı düzeyi değişkeni arasında anlamlı
bir farklılık vardır. Akademik başarısını iyi olarak algılayanların stratejik öğrenme yaklaşımı
puan ortalaması akademik başarı düzeyini orta olarak algılayanlardan ve kötü olarak
algılayanların puan ortalamasından daha fazladır. Öğrencilerin öğrenme yaklaşımı alt boyutu
olan yüzeysel öğrenme yaklaşımı ile algıladıkları anne baba tutumu arasında anlamlı bir fark
vardır. Anne baba tutumunu ilgisiz olarak algılayanların yüzeysel öğrenme yaklaşımı puan
ortalaması demokratik olanların puan ortalamasından ve hoşgörülü olarak algılayanların puan
ortalamasından daha fazladır. Epistemolojik inanç ile öğrenme yaklaşım değişkeni arasında
anlamlı pozitif yönde yüksek düzeyde (p = .68) bir ilişki vardır.
Anahtar Kelimeler: Epistemolojik İnanç, Öğrenme Yaklaşımları, Üniversite
Öğrencileri
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BT523
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE YANLIZLIK
DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİSİ
Fikret Gülaçtı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
fgulacti@erzincan.edu.tr
ÖZET
Bu araştırma, Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı ile yalnızlık düzeyleri
arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu 20182019 Eğitim öğretim yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden Türkçe bölümü ve PDR
öğrencileri ile Refahiye Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi ve Tıbbı Dokümantasyon ve
Sekreterlik Bölümü 1. Sınıfa devam eden 209 (145 Kadın, 64 Erkek) öğrenci oluşturmuştur.
Araştırma ilişkisel tarama modelinde yapılmış betimsel bir çalışmadır. Araştırmada veri
toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ) ve UCLA
Yalnızlık Ölçeği (UYÖ) kullanılmıştır. Araştırma verileri, normallik testlerine tabi tutularak
çıkan sonuçlara göre analizler yapılmıştır. Veriler Mann Whitney U Testi, t-testi, Kruskal
Wallis H Testi ve Anova ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin internet
bağımlılığı puanları ile cinsiyet, öğrenim gördükleri bölüm, baba eğitim düzeyi, romantik ilişki
durumu, algıladıkları anne baba tutumu değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır. Yalnızlık düzeyi puanları ile cinsiyet, öğrenim gördükleri bölüm, anne eğitim
düzeyi, baba eğitim düzeyi, çevresi tarafından internette geçirdiği süre için şikayet alıp almama,
internette geçirilen süre, yalnız hissettiğinde yaptığı tercih algıladıkları anne baba tutumu
değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. İnternet bağımlılığı puanı ile anne
eğitim düzeyi arasında anlamlı bir farklılık vardır. Annesi üniversite mezunu olanların internet
bağımlılığı puan ortalaması annesi lise mezunu olanlardan, ilkokul ve altı düzeyinde olanlardan
ve ortaokul mezunu olanların internet bağımlılığı puan ortalamasından daha fazladır. İnternet
bağımlılığı puanı ile çevresi tarafından internette geçirdiği süre için şikâyet alıp almama
değişkeni arasında anlamlı bir ilişki vardır. Şikâyet alanların internet bağımlılığı puan
ortalaması şikayet almayanların puan ortalamasından daha fazladır. İnternette geçirilen süre
değişkeni ile internet bağımlılığı puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır.
İnternette geçirdiği süre 3 -5 saat arasında olanların internet bağımlılığı puan ortalaması
internette geçirdiği süre 1-3 saat arasında olanların puan ortalamasından daha fazladır.
İnternette 5 saat ve üstü zaman geçirenlerin internet bağımlılığı puan ortalaması 1-3 saat
arasında zaman geçirenlerin puan ortalamasından daha fazladır. İnternet bağımlılığı puan
ortalaması ile yalnız hissettiğinde yaptığı tercih değişkeni arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Bilgisayar/Akıllı telefon oyunları oynamayı tercih edenlerin internet bağımlılığı puan
ortalaması arkadaşlarıyla buluşmayı tercih edenlerin ortalamasından daha fazladır.
Bilgisayar/Akıllı telefon oyunları oynamayı tercih edenlerin internet bağımlılığı puan
ortalaması TV izleyip/Müzik dinleyenlerin puan ortalamasından daha fazladır. Facebook/
twitter/ İnstragram gibi sosyal medya hesaplarında gezinmeyi tercih edenlerin puan ortalaması
Tv izleyip/ Müzik dinlemeyi tercih edenlerin puan ortalamasından daha fazladır. İnternet
bağımlılığı ile yalnızlık düzeyi arasında anlamlı pozitif yönde düşük düzeyde (p = .216) bir
ilişki vardır
Anahtar Kelimeler: İnternet Bağımlılığı, Yalnızlık, Üniversite Öğrencileri
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BT524
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YILMAZLIK DÜZEYLERİ VE DENETİM
ODAĞI İLE İLİŞKİSİ
Zeynep Çiftci
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
zeynep.ciftci@erzincan.edu.tr
Fikret Gülaçtı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
fgulacti@erzincan.edu.tr
ÖZET
Bu araştırma, Üniversite öğrencilerinin yılmazlık düzeyleri ile denetim odağı arasındaki
ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu 2018-2019 Eğitim
öğretim yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Hacettepe
Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesinde öğrenim gören 509 (396 Kadın, 113 Erkek)
öğrenci oluşturmuştur. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yapılmış betimsel bir çalışmadır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Yılmazlık Ölçeği ve Denetim Odağı
Ölçekleri kullanılmıştır. Araştırma verileri, normallik testlerine tabi tutularak çıkan sonuçlara
göre analizler yapılmıştır. Veriler Mann Whitney U Testi, Anova ve Kruskal Wallis H Testi ile
analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin yılmazlık ölçeği alt boyutu olan
iyimser düşünce ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Erkek
öğrencilerin iyimser düşünce puan ortalaması kadın öğrencilerin puan ortalamasından daha
fazladır. Yılmazlık ölçeği alt boyutu olan kişisel yeterlilik ile algılanan anne baba tutumu
arasında anlamlı bir farklılık vardır. Anne baba tutumunu hoşgörülü olarak algılayan
öğrencilerin kişisel yeterlilik puan ortalaması demokratik olarak algılayanların puan
ortalamasından daha fazladır. Yılmazlık ölçeği alt boyutu olan strese dayanıklılık ile algılanan
anne baba tutumu arasında anlamlı bir farklılık vardır. Anne baba tutumunu ilgisiz olarak
algılayanların puan ortalaması demokratik olarak algılayanların puan ortalamasından daha
fazladır. Anne baba tutumunu baskıcı olarak algılayanların strese dayanıklılık puan ortalaması
demokratik olarak algılayanların puan ortalamasından daha fazladır. Yılmazlık ölçeği toplam
puanı ile algılanan anne baba tutumu arasında anlamlı bir farklılık vardır. Anne baba tutumunu
baskıcı olarak algılayanların yılmazlık ölçeği toplam puan ortalaması demokratik olarak
algılayanların puan ortalamasından daha fazladır. Yılmazlık ölçeği alt boyutu olan kişisel
yeterlilik ve iyimser düşünce ile algılanan akademik başarı düzeyi arasında anlamlı bir farklılık
vardır. İki alt boyutta da akademik başarısını kötü olarak algılayanların puan ortalaması
akademik başarısını orta düzeyde algılayanların puan ortalamasından daha fazladır. Akademik
başarısını kötü olarak algılayanların puan ortalaması iyi olarak algılayanların puan
ortalamasından daha fazladır ve akademik başarısını orta olarak algılayanların puan ortalaması
iyi olarak algılayanların puan ortalamasından daha fazladır. Yılmazlık ölçeği alt boyutu olan
strese dayanıklılık ile algılanan akademik başarı düzeyi arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Akademik başarısını orta düzeyde algılayanların puan ortalaması iyi olarak algılayanların puan
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ortalamasından daha fazladır. Yılmazlık ölçeği toplam puan ile algılanan akademik başarı
arasında anlamlı bir farklılık vardır. Akademik başarısını kötü olarak algılayanların puan
ortalaması iyi olarak algılayanların puan ortalamasından daha fazladır. Akademik başarısını
orta olarak algılayanların puan ortalaması da iyi olarak algılayanların puan ortalamasından daha
fazladır. Yılmazlık ölçeği alt boyutu olan kişisel yeterlilik ile algılanan ekonomik düzey
arasından anlamlı bir farklılık vardır. Ekonomik düzeyini orta olarak algılayanların puan
ortalaması iyi olarak algılayanların puan ortalamasından daha fazladır. Yılmazlık ölçeği alt
boyutu olan iyimserlik düzeyi, strese dayanıklılık ve yılmazlık ölçeği toplam puanı ile algılanan
ekonomik düzey değişkeni arasında anlamlı farklılık vardır. Üç puan ortalamasında da
ekonomik durumunu kötü olarak algılayanların puanları ekonomik durumunu iyi olarak
algılayanların puan ortalamasından fazladır. Ekonomik durumunu orta düzeyde algılayanların
puan ortalaması iyi olarak algılayanların puan ortalamasından daha fazladır. Denetim odağı alt
boyutu olan şansa inanma, adil olmayan dünya inancı ve denetim odağı toplam puanı ile
cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir ilişki vardır. Üç puan ortalamasında da kadınların
puanları erkeklerin puanlarından daha fazladır. Denetim odağı ile diğer değişkenler arasında
anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Yılmazlık ile denetim odağı değişkeni arasında anlamlı
pozitif yönde orta düzeyde (p = .31) bir ilişki vardır.
Anahtar Kelimeler: Yılmazlık Düzeyleri, Denetim Odağı, Üniversite Öğrencileri
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BT525
OSMANLI’DA SİVİL EĞİTİMİN MODERNLEŞME SÜRECİNDE KIZ
ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ: İNAS RÜŞDİYELERİ
Arş. Gör. Olcay Kahraman
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi
olcaykahraman0103@gmail.com
ÖZET
Osmanlı’da kız çocuklarının eğitimi, Tanzimat öncesi ve sonrası olarak iki kısma
ayrılır. Klasik dönem Osmanlı’da kız çocuklarının eğitimi Sıbyan Mektebi ile sınırlı kalmış, üst
eğitim kurumu olan Medreselerde kız öğrencilere yer verilmemiştir. Ayrıca kızların tek eğitim
alabildikleri Sıbyan Mektebi’nde de tamamının ya da büyük bir kısmının eğitim aldığı
söylenemez. Sıbyan Mekteplerinde Elif-Ba, Kelam-ı Kadim ve Ahlak risaleleri okutulan kızlar,
dikiş hocalarından el işleri ve annelerinden öğrendikleri ev idaresi ile eğitim hayatlarını
tamamlamıştır. Bu dönemde hanedan ve saray kızlarıyla devlet adamlarının ve âlimlerin kızları
özel hocalardan ders alarak eğitim hayatlarını devam ettirebilmiş ve hemcinslerine göre daha
şanslı olmuşlardır.
Avrupa’da endüstri devriminden sonra kadınların üretim alanında daha çok yer alması,
kadınların eğitimi ve hakları konusunda yeni görüşleri ortaya çıkarmıştır. Batı’da kadın hakları
konusundaki bu gelişmeler, Batı tesirindeki Tanzimat ile birlikte Osmanlı düşün dünyasında
yer almaya başlamıştır. Tanzimat aydınlarının/düşünürlerinin kız çocuklarının eğitimlerine dair
gazete ve dergilerde yer alan yazıları olumlu bir etki yaratmıştır. Bu yazıların ana düşüncesinde,
eğitim alan kızların daha iffetli, itaatkâr ve kanaatkâr olacağı ve böylece ailelerine refah ve
saadet getireceği vurgulanmıştır.
Sivil eğitimin modernleşme dönemi olan Tanzimat’ın arifesinde ilk olarak 1838 yılında
erkek çocuklara yönelik rüştiye mektebi açılmıştır. Sıbyan mekteplerinin üzerinde
konumlandırılan rüştiyelerin kız çocukları için olanı bundan yaklaşık yirmi yıl sonra
açılabilmiştir. 1859 yılında İstanbul’da Sultanahmet semtinde açılan ilk İnas Rüştiyesi’nin
ardından diğer semtlerde de kız rüştiyeleri açılmıştır. İlk olarak İstanbul’da faaliyet gösteren
İnas Rüştiyeleri’nin taşrada yayılması düşünülmüşse de bayan öğretmen yetersizliği ve
ekonomik sorunlar buna engel olmuş, Ancak II. Abdülhamid’in hızlı okullaşma politikası
çerçevesinde hayata geçirilebilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sivil Eğitimin Modernleşmesi, Kız Çocuklarının Eğitimi, İnas
Rüşdiyeleri.
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BT526
YABANCI DİL TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE EDİMBİLİMSEL YETKİNLİK
GELİŞTİRİLMESİ
Ece Pirim
Yıldız Teknik Üniversitesi
eceprm@gmail.com
Doç. Dr. Celile Eren Ökten
Yıldız Teknik Üniversitesi
celile@yildiz.edu.tr

ÖZET
Çağımızda teknolojinin hızla ilerleyişi, insanların çeşitli yollarla anında iletişim
kurabilmesine ve bilgi paylaşabilmesine olanak tanımıştır. Bu durum, eğitim konusunda bazı
zorluklara sebep olmuştur. Bu zorluklardan en önemlisi uygulanmakta olan müfredatların hızla
gelişen ve değişen dünyada 21. yüzyıl öğrencisinin ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz
kalmasıdır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için geliştirilen P21 (Partnership for 21st Century
Skills) projesinde 21. yüzyıl öğrencisinin ihtiyaçları 1)Yaşam ve Kariyer Becerileri, 2)
Öğrenme ve Yenilik Getirme Becerileri, 3) Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri başlıkları
altında incelenmektedir. Bu projenin iş gücü gerekliliği olarak belirlediği maddelerden ikisi,
öğrencilerin sözel ve yazınsal iletişim becerilerini geliştirmektir. Çünkü günümüzdeki
gelişmeler, insanların anında sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilmesine olanak tanımaktadır.
Bu durum, iletişimdeki taraflar için yer ve bağlam unsurlarına uygun, hızlı ve doğru bir şekilde
iletişim kurma zorunluluğu doğurmaktadır. Bu noktada örneklem grubunun ortaöğretim ve
üniversiteyi Türkiye’de okuyacakları göz önünde bulundurulduğunda sosyal ve meslekî açıdan
doğru iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla yabancı dil olarak Türkçe öğretimi derslerinde
birtakım düzenlemelere gidilmiştir. Dolayısıyla bu araştırmada, 21. yüzyılın gerektirdiği
iletişimsel ihtiyaçlardan hareketle P21 projesindeki “Yaşam ve Kariyer Becerileri” başlığı
altında çalışılmıştır. Bu başlık altında, yabancı dil olarak Türkçe öğrenmekte olan öğrencilerin
iletişimdeki uyarlama ve esneklik becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır. Ayrıca aynı yolla
öğrencilere sosyal ve kültürler arası beceriler kazandırılmak istenmiştir. Bu sebeple, yanlış
anlaşılmalara sebebiyet verebilecek ve iletişimdeki bireyin muhatabını gücendirebileceği
ifadeler üzerinde durulmuştur. Bu ifadeleri tespit etmek için J. L. Austin’in 1962’de ileri
sürdüğü ve 1979’da John Searle’ün geliştirdiği edimbilim kuramından yararlanılmıştır. Bu
kuramdan hareketle İstanbul A2 ve B1 Türkçe kitaplarındaki (2017) konular incelenerek
danışma, bilgi isteme, sohbet başlatma, tavsiye verme gibi bu kitaplardaki konulara uygun söz
edimleri tespit edilmiştir. Bununla birlikte AODÇ (Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı)
edimbilimsel yeterlilik ölçütleri incelenmiştir. Bu ölçütlere göre öğrenciler, A2 seviyesinde
alıştırmalarla içselleştirilmiş basit cümleleri, sınırlı sözcüksel değiştirimlerle belirli durumlara
uyarlayabilirler. Ayrıca öğrendikleri ifadelerin ögelerini tekrar tekrar düzenleyerek yeni
ifadeler oluşturabilirler. B1 seviyesinde ise daha nadir gerçekleşen durumlar ve hatta zor
durumlarla bile başa çıkmak için ifadelerini uyarlayabilmelidirler. Bunun dışında istedikleri
çoğu şeyi ifade etmek için basit düzeydeki dilden esnek şekilde yararlanabilmelidirler. Bu
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bilgilerin ışığında, İstanbul A2 ve B1 Türkçe kitaplarındaki konulara göre tespit edilen söz
edimlerini öğretmek amacıyla çeşitli etkinlikler geliştirilmiştir. 2018-2019 akademik yılı
boyunca yapılan uygulamalarda öğrencilerin söz edimlerini herhangi bir yanlış anlaşılmaya
sebep olmadan doğru kullanabilmeleri veya hâlihazırda bildikleri ifadeleri uygun bir şekilde
çeşitli durumlara uyarlamaları sağlanmıştır. Çalışmanın örneklemini İstanbul’da uluslararası
bir imam hatip lisesine gitmekte olan 12 yabancı öğrenci oluşturmaktadır. Yöntem ise eylem
araştırmasıdır. Bu araştırmada, bir soruna yönelik uygulamanın gelişmesini sağlamak amacıyla
uygulama/karşılıklı, işbirliği/tartışma odaklı eylem araştırmasından yararlanılmıştır (Yıldırım
ve Şimşek,2016). Veriler gözlem, etkinlikler, çalışma kağıtları, ön test ve WDCT (Writing
Discourse Test) yoluyla toplanmıştır. Çalışma sonucunda, çoğu öğrencinin bağlamı göz önünde
bulundurarak reddetme, teklif etme, minnet dile getirme, sohbet başlatma gibi durumlarda
doğru veya doğru kabul edilebilecek ifadeler kullandığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: edimbilim, sosyokültürel beceriler, söz edimi, 21. yüzyıl becerileri
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BT528
TÜRKİYE’DE SIĞINMACI AİLELERİN GENEL DURUMLARINA KAYSERİ İLİ
ÖZELİNDE ÇOKLU BİR BAKIŞ*
Onur SARIGÜL
Erciyes Üniversitesi
onrsrgl44@gmail.com
Mustafa ÖZDOĞAN
Erciyes Üniversitesi
mustafaaozdogannn@icloud.com
Arş. Gör. Galip ÖNER
Erciyes Üniversitesi
galiponer@erciyes.edu.tr

ÖZET
Türkiye, bulunduğu coğrafya itibariyle jeopolitik açıdan büyük bir öneme sahiptir.
Ancak bölgedeki diğer devletlerin siyasi iktidarsızlıkları, mezhep çatışmaları, terör gibi
nedenlerle Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafya sürekli sıcak gelişmelerin yaşandığı bir
yer halini almıştır. Suriye’de başlayan iç savaş nedeniyle Türkiye, 2011 yılından itibaren büyük
bir göç dalgasına maruz kalmıştır. 2019 yılında Türkiye’de sığınmacıların sayısı dört milyona
yaklaşmış durumdadır. Sığınmacıların gelişiyle birlikte bir takım sorunlar da beraberinde
gelmiştir. Bu sorunları tespit etmek amacıyla araştırmada Nitel Araştırma yöntemlerinden
temel nitel araştırma kullanılmıştır. Bu kapsamda bir İl Göç İdaresi üst düzey yetkilisi, iki Aile
Hekimi, üç farklı Sivil Toplum Kuruluşu üst düzey yetkilisi, iki Sığınmacı ile görüşülmüştür.
Yapılan görüşmeler nitel veri analiz yöntemlerinden betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir.
Araştırma sonucunda sığınmacıların sağlık durumlarının iyi ancak temel problemlerinin
iletişim yetersizliği (dil problemi) olduğu tespit edilmiştir. Buna ek olarak topluma entegre
olma konusunda sıkıntılar yaşadıkları ve kendilerine karşı olan önyargılarla mücadele etmek
durumunda kaldıkları belirlenmiştir. Bu problemlere yönelik ise katılımcılar başta sağlık
kurumları olmak üzere sığınmacılara tercüman desteği ile rehberlik hizmetinin sağlanması
gerektiği konusunda önerilerde bulunmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: Sığınmacılar, Sorunlar, Suriyeliler

*

Bu çalışma TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından 2209-A Üniversite Öğrencileri
Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında 1919B011703150 başvuru numarasıyla desteklenmiştir.
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BT529
KORUMA COĞRAFYASI BAĞLAMINDA MİKROEKOSİSTEM EĞİTİMİ
Öznur Yazıcı
Karabük Üniversitesi
oznuryazici@karabuk.edu.tr
ÖZET
Yeryüzündeki canlı ve cansız ortamların entegre ifadesi olan ekosistemler; çok çeşitli
büyüklüklerde olabilmektedirler. Bu düzeni gözler önüne seren ortamlar mikroekosistemler
oluşturabildiği gibi, orta büyüklükte olan mezoekosistemler ve çok geniş temaları barındıran
makroekosistemler de meydana getirebilirler. Günümüzde insanlar tarafından doğal ya da
yapay unsurlar kullanılarak oluşturulan Akvaryum, Teraryum, Paludaryum ve Vivaryum gibi
mikroekosistemler, gerek iç mekânlarda gerekse dış mekânlarda dekorasyon amacıyla giderek
daha fazla yer almaya başlamıştır. Hangi boyutta olursa olsun, bünyelerinde büyük bir biyolojik
çeşitliliği barındırması ve onlara yuva teşkil etmesi, ekosistemlerin önemini ortaya
koymaktadır. Ekosistem coğrafyalarının ve sahip oldukları zenginliklerin bozulmasını önlemek
ve tehlike sinyallerini fark etmek için, iyi bir ekosistem yönetimiyle sürdürülebilir bir gelişme
sağlamak gereklidir. Bu hususta Coğrafyacı ve Coğrafya eğitimcilerine de önemli görevler
düşmektedir.
Bu çalışma, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileriyle
yürütülmüştür. Çalışmada, öğrencilere ekosistem ve mikroekosistemleri tanıtıcı açıklamalar
yapılmış ve bu ortamları örnekleyen çok çeşitli görsellerden yararlanılmıştır. Sonrasında
öğrenciler gruplara ayrılarak kendi seçtikleri mikroekosistemi hazırlamaları istenmiştir.
Öğrencilerin hazırladığı çalışmalar kısa açıklama kartlarıyla tamamlanarak Edebiyat Fakültesi
binası girişinde bir sergi ile ziyaretçilere tanıtılmıştır. Daha sonra yarı yapılandırılmış bir
görüşme formu ile katılımcı öğrencilerden doğal yaşamın korunması bağlamında
mikroekosistem bilgisine dair görüş alınmış ve elde edilen veriler nitel analiz yöntemleriyle
analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda; öğrencilerin mikroekosistemlerle Coğrafya’yı
ilişkilendirebildikleri, mikroekosistemler olan akvaryum, teraryum, paludaryum ve vivaryumu
ayırt edebildikleri, her birinin de canlı varlıkları içerebildiğini öğrendikleri, Türkiye’nin
Ekolojik Ayak İzi’nin aşağı yukarı diğer ülkelerle aynı büyüklükte olduğunu düşündükleri,
Türkiye’de yaşayan insanların, dünyadaki diğer toplumlarla benzer oranlarda doğal kaynak
kullandıklarını düşündükleri görülmüştür. Öğrenciler ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliği
korumak için hem dünyada hem de Türkiye’de insanın Ekolojik Ayak İzi’nin küçültülmesi
gerektiğini, daha az enerjinin daha verimli kullanılması gerektiğini, bütün canlı çeşitlerinin ve
özellikle endemik olan türlerin büyük bir özenle korunmaları gerektiğini ve çevre eğitimlerinin
büyük önem taşıdığını belirtmişlerdir. Çalışmanın sonunda; özellikle mikroekosistemlerin
evlerde estetik ve dekoratif olarak kullanımının daha da yaygınlaşmasının çevre bilincini
arttırabileceğini, gençlerin doğayla ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarına gönüllü
katılımın teşvik edilmesi gerektiği, ülkemizdeki biyolojik çeşitliliğe dair envanterlerin
tamamlanması gerektiği, doğa fotoğrafçılığı, dron kullanarak kuşbakışı manzaralar ve
videoların oluşturulması, doğal ortamda kuş gözlemciliği, safari ve diğer yaban hayat
gözlemciliği, ormana yerleştirilen mobeselerle sanal olarak çeşitli hayvan yuvalarının
gözlemlenmesi gibi hobilere yönlendirilmelerinin koruma coğrafyası açısından büyük yarar
sağlayacağı önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Mikroekosistem, teraryum, paludaryum, vivaryum, biyolojik
çeşitlilik, sürdürülebilirlik.
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BT530
EVLİLİK DOYUMUNUN EVLİLİKTE BİLİNÇLİ FARKINDALIK VE SORUN
ÇÖZME AÇISINDAN İNCELENMESİ
Dilay Batum*, Seher Merve Erus**, M. Engin Deniz***
*Tınaztepe İlkokulu. E-mail: dilybatm@gmail.com
** Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık ABD. E-mail: sehermerverus@gmail.com
***Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık ABD. E-Mail: edeniz@yildiz.edu.tr
ÖZET
Bu araştırma evlilikte kişilerarası bilinçli farkındalık ve sorun çözmenin evlilik
doyumunu ne derece yordadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın
bağımlı değişkeni evlilik doyumu, bağımsız değişkenleri evlilikte kişilerarası bilinçli
farkındalık ve sorun çözmedir. Araştırmanın katılımcı grubunu en az ortaöğretim mezunu, evli
bireyler oluşturmaktadır. Araştırmaya, 174’ü (%57,6) kadın ve 128’i (%42,4) erkek olmak
üzere toplam 302 evli birey katılmıştır. Araştırma genel tarama modellerinden, ilişkisel tarama
modeli ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak evli bireylerin demografik bilgilerine
ulaşmak amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Ayrıca “Evlilik Yaşamı Ölçeği”,
“Evlilikte Bilinçli Farkındalık Ölçeği” ve “Evlilikte Sorun Çözme Ölçeği” kullanılmıştır.
Veriler çoklu regresyon analiziyle incelenmiştir. Çoklu regresyon analizi sonucunda evlilikte
bilinçli farkındalık ve sorun çözmenin evlilik doyumunu anlamlı düzeyde yordadığı
görülmüştür (R=0.781. R2=0.610. F=231.164; p<.001).
Evlilikte bilinçli farkındalık ve sorun çözme; evlilik doyumu toplam varyansının
%61’ini açıkladığı bulunmuştur. Bağımsız değişkenlerin evlilik doyumu üzerinde önemi
sırasıyla evlilikte bilinçli farkındalık ve sorun çözmedir. Ancak her iki bağımsız değişkenin de
evlilik doyumu üzerindeki etkilerinin birbirine çok yakın olduğu görülmüştür. Evlilikte bilinçli
farkındalık değişkenin beta değeri .44 iken sorun çözmenin .42 dir (p<.001). Sonuç olarak evli
bireylerin evlilik ilişkisinden sağladıkları doyumu, evlilikte kişilerarası bilinçli farkındalık ve
problem çözme büyük oranda etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Evlilik, Evlilik Doyumu, Evlilikte Bilinçli Farkındalık, Kişilerarası
Bilinçli Farkındalık, Evlilikte Sorun Çözme
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BT532
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Serdar Erkan
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı
serdar.erkan@dicle.edu.tr
Ahmet Çoban
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
ahcoban@gmail.com
ÖZET
Türkiye’de öğretmen yetiştiren kurumların tümü 1982 tarihinde 41 sayılı
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararname ile üniversitelere
devredilerek yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 1996 yılı
başında ülkemizin ihtiyaç duyduğu öğretmenleri yetiştirmek üzere Eğitim Fakülteleri öğretmen
yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesi çalışmalarını başlatmış ve buna göre
fakültelerimizdeki lisans ve lisansüstü düzeylerde yürütülen programlarda bir takım
değişiklikler yapmış ve yeni yapılanmayı uygulamaya koymuştur. 2006 yılında aradan geçen
yaklaşık on yıllık süre sonunda yapılanmanın aksayan yönleri ele alınarak revize edilmeye
çalışılmıştır. Bu her iki yapılanmada Tarih Öğretmenliği Lisans Programı ile ilgili herhangi bir
standarda gidilmemiştir.
Eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki çağcıl gelişmeler yanında Türk
eğitim sisteminde gerçekleştirilen yapısal değişiklikler, toplumsal ihtiyaç ve talepler dikkate
alındığında eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinin bölüm ve anabilim dalı yönünden yeniden
yapılandırılması ve öğretmen yetiştirme lisans programlarının yeniden güncellenmesi, bir
gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda ilkin bölüm ve anabilim dalı şablonu yeniden
oluşturulmuş; 28.02.2017 tarihli YÖK Genel Kurul kararıyla Üniversitelerimize iletilen yeni
şablona uygun olarak ilgili fakülte ve enstitüler bünyesinde gerekli dönüşümler yapılmıştır. Bu
çerçevede, Tarih Öğretmenliği Lisans Programı, yeni eğitim/eğitim bilimleri fakültesi şablonu
içinde, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüne bağlı Tarih Eğitimi Anabilim Dalı altında
yer almıştır.
Araştırmanın amacı, Tarih Öğretmenliği Lisans Programını incelemek ve gerekli
değerlendirmeleri yapmaktır. Bu temel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1.Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları hangi gerekçelerle hazırlanmış ve
geliştirilmiştir?
2.Tarih Öğretmenliği Lisans Programında,
a.Ders saat sayısı,
b.Ders kredi sayısı,
c.Ders sayısı,
d.Ders çeşidi nasıldır?
3.Tarih Öğretmenliği Lisans Programında, ders saat sayısı, ders kredi sayısı, ders sayısı
ve ders çeşidinin,
a.Meslek Bilgisi,
b.Genel Kültür,
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c.Alan Eğitimi
açısından gösterdiği farklılıklar nelerdir?
Araştırma ile ilgili verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında, nitel araştırma
yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın
hazırladığı ve geliştirdiği 1998, 2007 ve 2018 Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları
incelenmiş; değişikliğe gidilme gerekçeleri ortaya konulduktan sonra, “Tarih Öğretmenliği
Lisans Programı”nın, ders saat sayısı, ders kredi sayısı, ders sayısı ve ders çeşidi, genel kültür,
alan eğitimi, meslek bilgisi dersleri açısından gerekli analizleri yapılmış, veriler tablolara
dönüştürülerek yorumlara yer verilmiştir. Daha sonra, elde edilen sonuçlardan hareketle
öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tarih Öğretmenliği, Lisans Programı, Değerlendirme.
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BT533
ENGELLİ ÇOCUKLARIN CENDER SORUNU
Taleh Mammadli
talehmammadli111@gmil.com
ÖZET
Engelli olsun normal olsun her birey cinsiyeti ile doğar kelimesi popüler olsa da fakat
bir coğumuzun derin düşünceleri yoktur bu konuda. Pek çok araştırmacı yaptıkları çalışmalarda
engelli bireylere cinsel konularda yeterli bilgi verilmediği görüşündedirler. Normal çocukların
arkadaş ve anne-babadan bilgi alma şanslarının engelli çocuklardan daha yüksek olduğu
bilinmektedir. Örneğin ; zihinsel engelliler toplum içinde, toplumun katılımcı bir bireyi olarak
yaşamlarını sürdürmek için özel bakıma ve desteğe ihtiyac duyan bir insanlardır .Biliyorsunuz
bu insanların çoğu kere normal insanların sahip oldukları akli yeterliliğe ulaşamadıkları bir
gerçektir, ancak onlarda yemek yemek, su içmek, uyumak ve özellikle sevmek, sevilmek
paylaşmak ihtiyacındadırlar. Çünkü, mideleri, kalpleri, dolaşım ve böbrek sistemleri,
yumurtalıkları, testisleri hülasa mental güçlükleri dışında tüm organları diğer insanlar gibi
çalışmaktadır ve vücut gelişimleri tam olmaktadır. Nasıl acıkıyor ve sonuçta besleniyorlarsa ya
da acıktıklarını ifade edemeseler de yaşamak için beslenmeye ihtiyaçları varsa, normal
düzeninde çalışan hormonları nedeniyle cinsel aktivite ve ifade edemeseler de istekleri de
olacaktır.Bu araştırmada engelli bireylerde cinsel eğitimin önemi nedir ve nasıl uygulanmalıdır
sorusuna cevap aranmıştır?
Anahtar Kelimeler: engelli dugular, zihinsel engelli, cinsel eğitim
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BT534
GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ
COĞRAFYA KONULARINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Rıdvan ÖZKAN Ozkanridvan091@hotmail.com
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Türkçe ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı
Araştırma; Tokat ,Kayseri ,Niğde ,Malatya görme engelliler ortaokulunda görev yapan
öğretmenlerin sosyal bilgiler dersindeki coğrafya konuların öğretimine yönelik durum
saptaması yapma, bu durum saptamasına göre görme engelli öğrencilerin coğrafya
konularındaki mevcut durumlarının belirlenmesini sağlama amacındadır. Bu doğrultuda,
ilköğretim sosyal bilgiler dersi coğrafya konularının kazanımlarının ve etkili öğrenme
stillerinin öğretmen görüşlerine göre gerçekleşebilme durumlarının araştırılması gerekli
görülmüştür.
Araştırmada, tarama modeli kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırma, betimsel
niteliktedir.
Bu illerde görme engelliler ortaokullarında ki öğretmen görüşlerine göre coğrafya dersi
kazanımlarının gerçekleşebilme durumunun saptanması için bu okullarda görev yapan sosyal
bilgiler öğretmenlerine iki bölümlük bir anket uygulanmıştır. Anket, öğretmenleri yormayan
açık uçlu cevapları içeren net sorulardan oluşmuştur. Alınan verilerin tamamı görüşme tekniği
kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler, içerik analizi yapılarak bulgusal ifadelere
dönüştürülmüştür.
Kazanımlara ve sınıf düzeyine göre değişkenlik gösterse de, coğrafya konularının
kazanımlarının gerçekleşebilme durumu ve öğrenme stillerinin belirlenmesi, hemen hemen
öğrencilerin geneli ve öğretmenlerin görüşleri birbiri arasında paralellik göstermiştir.Görsel
bilgi ve öğrenmelerie ait kazanımları algılama ve öğrenme düzeylerinin gerçekleşebilme
durumunda sorunların olduğu ortaya çıkmıştır.Görme engeli derece ve düzeyinin oransal olarak
farklılıklar göstermesi öğrencilerin konuları algılama düzeylerini etkilediği görülmüştür.Ayrıca
şekil,tablo,görsel
grafiklere
dayanan
bilgileri
öğrenmekte
zorluk
çektikleri
saptanmıştır.Konuların ağırlıklı olarak sesli anlatımlara dayanması ,nadiren tahtaya bilgilerin
yazılması öğrencilerin öğrenme ve alğılama düzeylerini olumlu yönde
etkilemiştir.Öğrencilerin bazılarında görme engellerinin oransal derecesi dışında
zihinsel engellerininde bulunması derse aktif katılımı etkilediğide arştırmada elde edilen
sonuçlardandır.Araştırma sonucunda elde edilen veriler analiz edilerek yorumlanmış ve
bununla ilgili öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Sosyal Bilgiler, Coğrafya Eğitimi,Görme engelliler,Görme
engelliler ortaokulu
THE STUDENTS OF VISUAL DISABLED AREA FOR THE GEOGRAPHICAL
TOPICS IN SOCIAL STUDIES INVESTIGATION OF ATTITUDES
SUMMARY
Research; The aim of this study is to determine the situation of the visually impaired
students in geography subjects by determining the situation of the teachers working in Tokat,
Kayseri, Niğde and Malatya in the secondary school. In this respect, it has been considered
TURKCESS 2019

529

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

necessary to investigate the achievements of geography subjects and effective learning styles
according to teachers' opinions. The screening model was used in the research. In this context,
the research is descriptive.
A two-part questionnaire was applied to the social studies teachers working in these
schools in order to determine the realization status of geography lessons according to the
opinions of the teachers in the secondary schools. The questionnaire consisted of clear questions
including open-ended answers that did not exhaust teachers. All of the data were obtained by
using interview technique. The obtained data were transformed into the bulgarian expressions
by content analysis.
Even though the results showed that the achievements of geography subjects could be
realized and learning styles were determined, almost the students 'general and teachers' opinions
were parallel between each other. degree and level of proportional differences in the students
perceived the level of perception of the subjects. It was also found that they have difficulty in
learning the information based on figures, tables, visual graphics. mental obstacles other than
the degree of visual obstacles The results obtained from the research were analyzed and
interpreted and suggestions about this were presented.
Keywords: Social Studies, Geography Education, Visually Impaired, School for the
Visually Impaired
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BT535
DEVELOPING PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS' VIEWS OF NATURE OF
SCIENCE AND SCIENTIFIC INQUIRY THROUGH DOCUMENTARIES
Aslı Koçulu
Yıldız Teknik Üniversitesi
akoculu@yildiz.edu.tr
Mustafa Doğru
Akdeniz Üniversitesi
mustafadogru@akdeniz.edu.tr
From past to present, many different countries all over the world have aimed to raise
scientifically literate individuals and designed their science curriculum and instruction based
on constructing scientific literacy. Developing the views of nature of science and scientific
inquiry is the most important way of constructing and improving scientific literacy. In this
manner, the aim of this research was to investigate the development of pre-service science
teachers' views of nature of science and scientific inquiry through documentaries about
scientists. In current research, a one group pre- and post-test design was conducted. The
participants of the study were 70 pre-service science teachers enrolled in the "Nature of Science
and History of Science" course. The data was collected with “The Views of Nature of Science
Questionnaire Version C (VNOS-C)” and “The Views of Scientific Inquiry Questionnaire
(VOSI)”. At the beginning of semester, pre-service science teachers’ pre-views of nature of
science and scientific inquiry were determined with these questionnaires including open-ended
questions. In the scope of "Nature of Science and History of Science" course, pre-service
science teachers watched five different documentaries about scientists during five weeks. At
the end of five weeks, questionnaires were conducted as post-tests in order to determine preservice science teachers’ post-views of nature of science and scientific inquiry. In data analysis
process, pre-service science teachers’ pre and post answers to questionnaires were analyzed
through rubrics and compared. Results of the study indicated that documentaries about
scientists developed pre-service science teachers’ views of nature of science and scientific
inquiry in positively.
Keywords: Nature of science, Scientific inquiry, Pre-service science teachers.
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BT536
ORTAOKUL 7.SINIF ÇEMBER VE DAİRE BAĞLAŞIK ÖĞRENME MODÜLÜNÜN
ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
Saliha GÖKTAŞ
Tandoğan Şehit Mucip Arıgan Ortaokulu
srky.saliha@gmail.com
Doç. Dr. Özlem ÇAKIR
Ankara Üniversitesi
ocakir@ankara.edu.tr
ÖZET
Teknolojinin eğitim sistemine entegre olmasıyla beraber eğitimde bir takım
değişiklikler yaşanmaya ve öğrenme stilleri değişmeye başlamıştır. Bağlaşık Öğrenme
Vanderbilt Biliş ve Teknoloji Grubu (CTGV) tarafından John Bransford liderliğinde teknoloji
tabanlı bir öğrenme yöntemi olarak geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, öğrencileri ve
öğretmenleri gerçek yaşam durumunda bırakarak okulda öğrenilen bilgilerin gerçek yaşam ile
uyumunu sağlamaktır. Bağlaşık Öğrenme, yapılandırmacı bir yaklaşım olmakla beraber
teknoloji temelli bir öğretim yöntemi olarak öğrencilere karmaşık problem durumlarını
düşünmeye ve sonuçlarını araştırma noktasında motive ve teşvik eder. Bunun için de
öğrencilere ve öğretmenlere gerçekçi yaşam durumları videodisk araçları ile sunulmaktır.
CTGV tarafından “JasperWoodbury Problem Çözme Serisi” adlı bir etkileşimli videodisk
program seti geliştirmiştir. Bu programlar matematiksel kavramların problem çözmek için
kullanıldığı maceralar içermektedir. 1990 ve 1991 yıllarında Bağlaşık öğrenme kapsamında
“Jasper Series” filmler okullarda kullanılmaya başlanmıştır. Derslerde kullanılan bu videolar
bağlam olarak tanımlanmaktadır (Bransford, 1990). Video olarak kullanılan bağlamlar
sorgulanmaya açık, gerçekçi ve ilginç videolardır. Bu filmlerle öğrencilere karmaşık problem
durumları ve bu problem durumunu çözmeleri için gerekli olan bilgiler video içinde
verilmektedir. Öğrencilere “eğer” düşünme yani sorgulama yöntemi ile videodaki problem
analiz ettirilmektedir. Bununla birlikte, bağlaşık öğrenme yöntemi genel bir problem çözme
modeline dayalıdır (Bransford&Stein, 1993).
Bağlaşık Öğrenme yöntemi ile entegre edilmiş matematik dersi, çocukların okula
başladıktan sonra kaybetmeye başladıkları matematik dersine yönelik ilgilerini diri tutmaya
yönelik bir çözüm için yürütülmüştür. Bu çalışma kapsamında geliştirilmiş olan bağlaşık
öğrenme süreci çocukların matematiğe yönelik görüşlerini olumlu geliştirmesini, böylece ders
başarısını artırmayı amaçlamıştır. Bu çalışmanın amacı yukarıda bahsedilen konular ışığında
bağlaşık öğrenme yöntemi kullanılarak nitelikli ders materyallerinin geliştirilmesini teşvik eden
bir eğitim ortamı tasarlamaktır. Düzenlenen yeni ortamın eğitime katkısını incelemek için
ortaokul düzeyinde çember ve daire konusu kapsamında 6 ders planından oluşan bir modül
geliştirilmiştir ve deneysel bir çalışma ortamı hazırlanmıştır. Ders planının uygulanması 20 ders
saati kadar sürmüştür. Bu araştırmanın çalışma grubu 7. Sınıf öğrencilerinden toplam 35 kişi
ile sınırlıdır. 17 kişi deney grubunu, diğer 18 kişi ise kontrol grubunu oluşturmaktadır.
Araştırma iki aşamalı planlanmıştır. Birinci aşamada ön-test son-test kontrol gruplu yarı
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deneysel (quasi-experimental) araştırma modeli kullanılmıştır. Grupların seçkisiz bir şekilde
oluşturulması imkanı olmadığı için eşitlenmemiş kontrol gruplu model düşünülerek çalışma
yürütülmüştür. (Baştürk, 2014). Uygulama verilerinin analizi için SPSS istatistik programı
kullanılmıştır. Akademik başarı düzeyinde anlamlı bir farkın meydana gelip gelmediğini
belirlemek için şartların sağlanması koşuluyla parametrik (tekrarlı ölçümler ANOVA)
sağlanmaması durumunda ise parametrik olmayan istatistiksel yöntemler (Mann-Whitney U
testi) kullanılmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında öğrenci grupları üzerinde nitel
araştırmalarda kullanılan veri toplama tekniklerinden odak grup görüşmesi ile verilerin
toplanmıştır.
Analizler sonucunda, deney ve kontrol grubu arasında başarı öntest puanları
bakımından anlamlı bir farklılık çıkmamışken (p=0,506, p>0,05), başarı son test puanları için
deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p=0,002, p<0,05). Deney grubunda işlem
sonrasında alınan öğrenci görüşlerinde; öğrenciler video bağlamı kullanılan derslerde soruyu
incelemeyi ve analiz etmeyi öğrendiklerini ve eğlenceli ders işlediklerini ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Bağlaşık Öğrenme Temelli Eğitim Modülü, Eğitim Teknolojisi,
Problem Çözme Becerisi, Çember ve Daire Ünitesi, Ortaokul Seviyesi.
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BT537
TÜRKİYE’DE ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİNİN KURULUŞU, AMAÇLARI VE
İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANI ALGILARININ İNCELENMESİ
Cansu PÜRE
Büyükçekmece Tepecik Ulus Ortaokulu
cansupure@hotmail.com
Aydın BALYER
Yıldız Teknik Üniversitesi
balyer2001@gmail.com
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de araştırma üniversitelerinin kuruluşu, amaçları ve
işleyişine ilişkin öğretim elemanları algılarının incelenmesidir. Yine bu kapsamda öğretim
elemanı algılarının unvan, cinsiyet, kurum kıdemi, mesleki kıdem, idari görev, alan ve
doktoralarının yurt içinde ya da yurtdışında bulunması değişkenlerine göre farklılık gösterip
göstermediği incelenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda mevcut araştırma nicel araştırma
yöntemlerinden tarama deseni modeline göre yürütülmüştür. Bu amaçla araştırmanın
örneklemini, İstanbul ilinde faaliyet gösteren ve 3 asıl ve 1 yedek üniversitesi olan Boğaziçi
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik
Üniversitelerinde çalışan ve küme örnekleme yöntemiyle belirlenmiş olan 385 öğretim elemanı
oluşturmaktadır. Araştırmada veriler 98 maddeden oluşan “Araştırma Üniversitesi Algısı
Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonuçları, bu kurumların araştırma özelliğine
ilişkin alt yapı, kurumsallaşma, bütçe, personel, program, yönetim ve eğitim-öğretim
bakımından yeterince hazır olmadıklarını ortaya koymaktadır. Yine katılımcı öğretim
elemanlarının bu algıları unvan, cinsiyet, kurum kıdemi, mesleki kıdem, idari görev, alan ve
doktoralarının yurt içinde ya da yurtdışında bulunması değişkenlerine göre farklılık
göstermemektedir. Ayrıca araştırma üniversitelerinin bütçelerde artışlar olmasına rağmen ülke
gerçeklerinin altında kaldığını göstermektedir. Araştırma üniversitelerinin kendilerinden
beklenen araştırma, eğitim-öğretim ve AR-GE faaliyetlerini gerçekleştirebilmesinin ancak bu
kurumların yönetsel olarak özerk, kadro bakımından yeterli ve mali olarak bu alanlara yatırım
yapabilecek bütçeye sahip olmalarıyla mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Araştırma üniversitesi, öğretim elemanı, üniversite
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BT538
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE MİKROSKOBİK CANLILARIN İŞLEVLERİNE
YÖNELİK UYGULAMA ÖRNEĞİ
Şeyma SIRTLI
Öğretmen, Özel Kastamonu Üniversitesi İlkokulu, seymasirtli@hotmail.com
ÖZET
İçinde yaşadığımız dünyayı tanıma, algılama, anlama ve uyum sağlamada fen önemli
bir unsurdur. Çocuklar yaşamın ilk yıllarında karşılaştığı kavramlarla birlikte(ısı, sıcaklık, ses,
çevre, canlılar, su, uzay, elektrik, vb.) fen ile tanışmaktadır. Bu kavramlar çocukların
zihinlerinde yer edinerek gelecekteki yaşantılarına temel oluşturmaktadır. Öğrencilerin fene
karşı pozitif bir tutum geliştirebilmesinde, kavramsal yapılarını ilerletecek fiziksel ve zihinsel
deneyimlere ihtiyaç vardır. Okul öncesi eğitim kurumlarında planlı bir fen eğitimi ile çocuklara
bu deneyimleri kazandırmak ve günlük hayatla ilgili bakış açısını geliştirmek amaçlanmaktadır.
Bu sayede fen eğitimi ile çocukların gerçek dünyaya daha sorgulayıcı ve heyecan verici
bakabilmelerini sağlamak mümkün olmaktadır. Buradan hareketle okul öncesi eğitim
kurumlarında çocukları araştırmaya teşvik etmek ve onların günlük hayattaki deneyimlerinden
yola çıkarak neden sonuç ilişkisi kurmalarına ve çıkarım yapmalarına rehberlik etmek
öğretmenlerin en önemli görevlerindendir. Bu bağlamda okul öncesinde etkili bir fen
eğitiminde çocukların yaş, gelişim özellikleri ve ilgilerine göre düzenlenerek zenginleştirilmiş
bir ortam oluşturmak hedeflemektedir. Küçük yaş gruplarında çevre/doğa ve canlılar konusu
çocukların ilgisini çekmektedir. Literatüre bakıldığında okul öncesinde canlılar
konu/kavramlarına yönelik çalışmalara rastlanmaktadır. Fakat özellikle soyut
konu/kavramlardan biri olan gözle görülemeyecek canlılar/mikroskobik canlılar kavramına
ilişkin çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların
mikroskobik canlılar kavramını tanımaları, zararlı (temizlik ve hijyen) ve yararlı (hamur ve
yoğurt mayalama) işlevlerini bilmelerine yönelik etkinlikler yapılmaktadır. Bu araştırmada
okul öncesi dönemde mikroskobik canlıların yararlı ve zararlı işlevlerinin yanında ayrışmaya
yönelik işlevini günlük yaşamdan bir problem durumunu sunarak tanıtmak amaçlanmaktadır.
Bu çalışma yarı deneysel desene göre tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunun
Kastamonu ili Merkez ilçesinde 2018/2019 eğitim öğretim yılında bir özel okulda öğrenim
görmekte olan 11 okul öncesi öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler görüşme tekniği kullanılarak
toplanmıştır. Çocuklara sonbaharda yere dökülen yapraklarla ilgili video seyrettirilmiştir.
Görüşme sırasında izletilen videoya yönelik ‘Sonbaharda yere dökülen yapraklara ne olur?
’sorusu yöneltilmiştir. Ön-test sonrasında yapılan uygulamalarda araştırmacı tarafından
tasarlanan etkinlik örneği, öğretim materyali olarak kullanılmıştır. Uygulama süreci 10 hafta
olarak belirlenmiştir. Uygulama kapsamında mikroskobik canlıların zararına ilişkin
“Temizlik/Hijyenle İlgili Etkinlik” ,”Küflenmiş Yiyecekler Etkinliği”, mikroskobik canlıların
yararına ilişkin “Aile Katılımı ile Yoğurt Yapalım Etkinliğ”, “Hamur Yoğuralım Etkinliği” ,
mikroskobik canlıların ayrıştırma işlevine yönelik “Kompost Yapalım Etkinliği” sırasıyla ele
alınmıştır. Bu etkinliklere yönelik öğretim uygulamalarında hazır besiyeri kullanımı,
mikroorganizmalarla ilgili deneyler ve mikroskop kullanımı yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, fen eğitimi, mikroskobik canlılar.
APPLICATION SAMPLE FOR FUNCTIONS OF MICROSCOPIC CREATURES IN
PRE-SCHOOL EDUCATION
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Science is an important element in recognizing, perceiving, understanding and adapting
the world in which we live. Children meet with science (heat, temperature, sound, environment,
living things, water, space, electricity, etc.) in the first years of life. These concepts form the
basis of their future life by taking place in children's minds. In order for students to develop a
positive attitude towards science, there is a need for physical and mental experiences to advance
their conceptual structures. It is aimed to give these experiences to children with a planned
science education in pre-school education institutions and to improve their perspective about
daily life. In this way, it is possible to ensure that children can look at the real world more
questioning and exciting with science education. From this point of view, it is one of the most
important duties of teachers to encourage them to research in pre-school education institutions
and to guide them to make cause and effect relations by making use of their experiences in daily
life. In this context, it aims to create an enriched environment in an effective science education
in preschool age, organized according to the age, developmental characteristics and interests of
children. In the small age groups, the subject of environment / nature and creatures attracts
children. When we look at the literature, there are studies about the subject / concepts of living
things. However, there is a lack of studies on the concept of living things / microscopic creatures
that cannot be seen, especially one of the abstract subjects / concepts. In preschool education
institutions, activities are carried out for children to know the concept of microscopic life, to
know harmful (cleaning and hygiene) and useful (dough and yoghurt fermentation) functions.
In this study, it is aimed to introduce the functional and harmful functions of microscopic
animals in the preschool period as well as the function of dissociation by presenting a problem
condition from daily life. This study was designed according to the quasi-experimental design.
The study group consisted of 11 preschool students who were studying in a private school in
the 2018/2019 academic year in the central district of Kastamonu province. The data were
collected using the interview technique. Children were observed in the video about the leaves
that fall on the ground in autumn. During the interview, the question “what happens to the
leaves that fall on the ground in autumn?” directed about the video which is shown. The sample
of the activity designed by the researcher in the applications after the pre-test was used as
teaching material. The application period was determined as 10 weeks. Within the scope of the
application, “Activity about Cleaning / Hygiene”, “Activity of Moldy Foods“, “Activity of
Microtome Foods”, “ Activity of Making Yogurt with Family Participation”, ”Dough Kneading
Activity”, “Activity of Making Composte” for resolving function of microscopic creatures, It
is discussed respectively. For these activities, the use of ready-made media, experiments with
microorganisms and the use of a microscope are included in the teaching practices.
Key Words: Preschool, science education, microscopic creatures
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OYUN VE ÇEŞİTLERİNİN EĞİTİMDE KULLANILMASININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Uzm. Psikolog Çisem Uzun
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Psikoloji Doktora Programı Öğrencisi
cisemuzun@hotmail.com
ÖZET
Bu derleme çalışmasında çocuğun hayatında oyunun önemine ve oyunun da çocuğun
eğitim hayatındaki önemine dikkat çekilmek istenmiştir. Eğitimin oyunla, özellikle de yeni
nesil oyunlarla yapılmasının önemi vurgulanmaktadır. Dijital oyunların zararlarını faydaya
dönüştürmek için bir yol açılması hedeflenmektedir.
Çocuğun yaşamında oyunun değeri bilinmektedir. Sağlıklı gelişimi için uyku ve besin
kadar gereklidir. Oyun, çocuk için kendini en iyi ifade etme alanıdır. Çocuk, hayat için gerekli
davranışları oyunun içinde rahatça ve mutlu olarak öğrenir. Bu nedenle yetişkin olana dek
yaşamının her yerinde oyun olması çocuk için en iyisi olur.
Çocuğun yaşamında önemli bir yer de eğitimdir. Eğitimde oyunu kullanma ise
kaçınılmaz olarak öğretim esnasında ele alınmıştır. Çocukların aktif öğrenmeyi somutlaştırma
ile sağladığı bilinmektedir. Oyun en iyi somutlaştırma araçlarından biridir.
Yirmibirinci yüzyılda çocukların ilgi alanları ve oyun çeşitlendirmeleri dijital oyunlara
doğru evrilmektedir. Dijital oyunlarla çok zaman geçiren çocuklarda asosyal eğilimler,
bağımlılık geliştirme, sorumsuzluk ve başarısızlık gibi pek çok olumsuz özellik gelişmektedir.
Ancak dijital oyunları programlamayı öğretmek ve çocukların işlemsel yeteneklerini arttırarak,
sıralı ve matematiksel düşünmeyi öne almak dijital oyunlar başında geçirilen zamanı
olumlamayı sağlamaktadır. Bu esnada çocuk oyun yoluyla hem eğlenip hem öğrenmekte,
eğitime motive olmaktadır. Bu uygulamalar ne kadar küçük yaştan itibaren olursa o kadar
başarılı sonuçlar vermektedir.
Öğrenilmesi en zor derslerden birinin matematik olduğu bilinmektedir. Matematik pek
çok kavramsal bilgiyi içerirken soyut düşünme becerisi ve muhakeme yeteneğini gerektirir.
Oyunlarla ve hatta dijital oyunlarla matematik öğretimi, matematiğe olan ön yargıyı ortadan
kaldırmakta, matematiği öğrenmeye teşvik etmektedir. Öğretmenlerle yapılan araştırmalarda
ise öğretmenlerin oyun yoluyla matematik öğretirken daha mutlu, motive ve özgüvenli olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Sosyal bilgiler dersi de soyut bilgiler ve değerleri içermektedir. Oyunlaştırma
yöntemleri ve dijital oyunlar ile sosyal bilgiler dersine ilgi ve dersin başarısı artmaktadır. Diğer
oyun teknikleri olarak; fen öğretiminde hikayelendirme, Türkçe ve yabancı dil öğretiminde
drama tekniklerinin kullanımı da eğitimin etkinliği açısından olumlu sonuçlar vermektedir.
Yabancı öğrencilerin Türkçe öğreniminde oyun, darama ve dijital oyunun kullanılması
dilbilgisini, konuşma ve yazmayı hızlandırmakta ve kalıcı hale getirmektedir.
Derslerde rahat ve eğlenceli bir öğrenim ortamı oluşturmak, eğitimi kolaylaştırıp,
öğrenimi desteklediği gibi çocuklar arasında sevgi, paylaşım, arkadaşlık, yardımseverlik gibi
olumlu pek çok değeri pekiştirdiği de bilinmektedir. Eğitimde oyun, yaratıcılığı desteklemekte
ve bilim yapmaya olan ilgiyi arttırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Oyun, Eğitimde Oyun, Dijital Oyun
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KONJONKTÜREL DEĞİŞİMLERİN BOŞNAK KİMLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Gülten Haliloğlu
Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balkan Çalışmaları Anabilim Dalı Doktora
Öğrencisi
g.haliloglu@hotmail.com

ÖZET
Kimlik, kişilerin veya nesnelerin ne olduğunu gösteren niteliklerin bütünüdür.
Kimlikler sürekli devinim halindedir. Mevcut durum içerisindeki değişimlerden etkilenirler.
Kimlikler tamamlanmış hale gelemezler, sürekli inşa halindedirler. Dolayısıyla kimliklerin
durağan ve salt değişmeyen katı bir yapısı yoktur. Semboller, mitler, yazı sistemleri, dini ve
kültürel değerler gibi pek çok etmen ile birlikte tarih içerisinde yaşanılan olaylar, kimliklerin
hafızasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle toplumların kendi kimliklerini
tanımlamalarında konjonktürel olay ve değişimlerin etkisi olduğu gözlemlenmektedir.
Boşnakların, Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu içinde
bulunduğu dönemden günümüze kadar ki süreç içerisinde ulusal kimliklerinin oluşum, gelişim
ve değişiminin arkasında da pek çok konjonktürel olay ve değişim bulunmaktadır. AvusturyaMacaristan İmparatorluğu içindeki dönemde Boşnaklar kendilerini “Turçin (Türk)” ya da
“Musliman (Müslüman)” olarak tanımlamışlardır. Buradaki “Turçin (Türk)” ifadesi etnik bir
anlamdan öte din ile ilişkilendirilerek ve Boşnakların bulunduğu coğrafyada kendilerini ifade
etmelerinde bir araç olarak kullanılmıştır. Ancak Boşnakların 1919 yılında kurmuş oldukları
“Yugoslav Müslüman Organizasyonu (JMO)” ile “Yugoslav (Güney Slav)” düşüncesi açığa
çıkmaya başlamıştır. Bu dönemde ise dini kimlikten çok etnik manada kimlik ön plana alınmış
bulunmaktadır. Sırp ve Hırvatlar gibi Slav ırkına mensup olan Boşnakların önceki yıllarda Sırp
ve Hırvatlardan farklı bir şekilde İslam dinini referans alarak kimliklerini Müslüman olarak
tanımlamalarında ve sonraki süreçte kimlik tanımlarında değişiklik yaparak “Yugoslav (Güney
Slav)” düşüncesi ile etnik aidiyete yer vermelerinde o dönemin konjonktürel ve sosyal yapısının
etkisi yadsınamaz boyuttadır. Bu çalışmada tarihsel arka plan ile birlikte Boşnak kimliğinin
oluşumuna ve konjonktürel yapı ile birlikte günümüze kadar ki süreç içerisinde yaşadığı
değişimlere değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kimlik, Boşnak, Konjonktür, Yugoslav, Tarih.
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HAREZMİ EĞİTİM MODELİ’NİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE
GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Prof. Dr. Mehmet Gürol
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü
gurolmehmet@gmail.com
Özden Şentürk
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Doktora Öğrencisi
ozdensenturk88@gmail.com
ÖZET
Türkiye adına endüstri 4.0 alanında eğitim stratejisinin belirlenmesine yardımcı olmak,
disiplinlerarası bakış açısıyla bilgisayar bilimleri, sosyal bilimler, fen, matematik gibi alanların
nasıl bütünleştirebileceğinin çerçevesini çizmek, örnek ders uygulamaları ve planlamalarıyla
eğitim sistemine katkıda bulunmak amacıyla Ekim 2016'da İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından düzenlenen "Zihinden Makineye Bilgisayar Bilimleri ve Disiplinlerarası Eğitim
Çalıştayı"yla Harezmi modelinin ilk çalışmasına başlanmıştır. Çalıştay sonunda Harezmî
Eğitim Modeli'nin üzerinde şekilleneceği beş temel zemin belirlenmiş ve 2016-2017 eğitimöğretim yılında farklı kademe ve türde 5 pilot okulda başlayan 10 haftalık uygulama süreci,
farklı branşlardaki öğretmenlerin aynı anda derse birlikte girmesiyle gerçekleşmiştir. Bu
çalışmanın amacı İstanbul’da uygulanan Harezmî Eğitim Modeli’nin öğretmen ve öğrenci
görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Bu genel amaç çerçevesinde ilkokullarda uygulanan
Harezmî Eğitim Modeli incelenmiş, öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşlerine dayalı olarak
Harezmî Eğitim Modeli’nin etkililiği değerlendirilmiştir. Araştırma, tarama modelindedir ve
nitel araştırmalardan durum çalışması özelliği taşımaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu,
amaçlı örneklem yoluyla belirlenen ve 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle İstanbul’un
Ümraniye ilçesinde Harezmî Eğitim Modeli’ni uygulayan iki devlet okulunda Harezmî Eğitim
Modeli ile eğitim gören öğrenci ve modeli uygulayan öğretmenler oluşturmaktadır. Öğretmen
görüşme formundan elde edilen bulgulara göre öğretmenler, Harezmî Eğitim Modeli’nin
öğrencilerin algoritmik düşünme, problem çözme ve yaratıcı düşünme becerisine katkı
sağladığını, öğrencileri çözüm odaklı olmaya yönlendirdiğini, olaylara farklı bakış açılarıyla
bakma ve teknolojiyi güvenli kullanma becerisi kazandırdığını düşünmektedirler. Öğrenci
görüşme formundan elde edilen bulgulara göre öğrencilerin çoğu Harezmî sınıfında olmaktan
son derece memnundur. Katılımcıların hepsi gelecek yıl yine Harezmî sınıfında olmayı
istemişlerdir. Sonuç olarak Harezmî Eğitim Modeli’nin hem öğretmenler hem de öğrenciler
tarafından etkili bulunduğu, öğrencilerin gelişimine birçok alanda katkı sağladığı söylenebilir.
Ayrıca modelde hazır bir plan, program olmaması süreci tamamen öğrenci ve öğretmenlerin
beraber planlamaları açısından oldukça etkili olduğu söylenebilir. Harezmî Eğitim Modeli ile
ilgili olumsuz görüş bildiren öğretmen olmamıştır ancak verilen sürenin yetersiz olduğu ile
ilgili görüşler mevcuttur. Dolayısıyla planlama ve hazırlık için ayrılan sürenin uzatılması
önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Harezmî Eğitim Modeli, Öğretmen görüşleri, Öğrenci görüşleri
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TÜRKİYE VE KUZEY MAKEDONYA’DAKİ TÜRK ASILLI LİSE ÖĞRENCİLERİN
ÖZSAYGI DÜZEYLERİN’ İN SINIF DÜZEYİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Arş.Gör.Şehida Rizvançe Masan
Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Gostivar, Kuzey Makedonya
sehida.rizvancemasan@vizyon.edu.mk
Prof.Dr. Metin Pişkin
Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye
metinpiskin@gmail.com

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Kuzey Makedonya’daki Türk asıllı lise öğrencilerinin
özsaygı düzeylerini sınıf düzeyi değişkeni bakımından incelemektir. Betimsel tarama
modelinin kullanıldığı bu araştırmanın verileri Türkiye’ de 243 ve Kuzey Makedonya’ da 200
Türk asıllı lise öğrencisinden toplanmıştır. Araştırmada lise öğrencilerinin özsaygı düzeylerini
belirlemek için Coopersmith Özsaygı Envanteri kullanılmıştır. Bulgular Sosyal Özsaygı alt
ölçeği hariç Türk asıllı Kuzey Makedonyalı lise öğrencilerinin Genel Özsaygı, Ev- Aile
Özsaygı ve Akademik Özsaygı düzeylerinin Türk öğrencilerin özsaygı düzeylerinden daha
yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmada sınıf düzeyi değişkeni her iki ülke için ayrı
ayrı incelenmiştir. Bulgular, Akademik Özsaygı alt ölçeği hariç Türk öğrencilerin Genel
Özsaygı, Sosyal Özsaygı ve Ev- Aile özsaygı alt ölçeklerinden aldıkları puanların sınıf
düzeyine göre anlamlı bir biçimde farklılaştığını ortaya koymaktadır. Türk asıllı Kuzey
Makedonyalı öğrencilerin Genel Özsaygı ve Sosyal Özsaygı alt ölçeklerinden aldıkları puanlar
sınıf değişkenine göre farklılaşmakla birlikte, bu farklılık Ev- Aile Özsaygı ve Akademik
Özsaygı alt ölçeklerinde görülmemiştir. Araştırmada Türk öğrencilerin özsaygı düzeylerinin
genel olarak Kuzey Makedonyalı öğrencilerin özsaygı düzeylerinden daha düşük bulunmasının
nedeni, iki ülkenin eğitim sistemi ve kültürel yapısının farklı olmasıyla ilişkilendirilebilir.
İlerde yapılacak araştırmalarda, öğrencilerin özsaygı düzeylerini etkileyebilecek anne- baba
tutumları, öğretmen tutumları ve farklı eğitim kurumlarında eğitim görme gibi değişkenlerin de
incelenmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Özsaygı, Türkiye, Kuzey Makedonya, Lise öğrencileri, Sınıf
düzeyi.
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YER TEMELLİ EĞİTİM YAKLAŞIMI ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN
İNCELENMESİ
Zeliha Korkmaz
Gazi Üniversitesi
zelihakorkmaz@ymail.com
Prof. Dr. Gülay Ekici
Gazi Üniversitesi
gulayekici@yahoo.com

ÖZET
Yer Temelli Eğitim; dil, sanat, matematik, sosyal bilimler, fen bilimleri ve program
içerisindeki diğer derslerin içeriğini öğretmek için başlangıç noktası olarak yerel halkın ve
çevrenin kullanılması sürecidir. Uygulamalı alıştırmalar, gerçek dünya deneyimleri kazanma
üzerine odaklanan bu yaklaşım akademik başarıyı artırır, öğrencilerin içinde bulundukları
toplumla daha güçlü bağlar kurmasını sağlar, öğrencilerdeki doğal dünya değerini
zenginleştirir, aktif vatandaşlık görevlerini yerine getirme bağlılığı yaratır. Bu çalışmada Yer
Temelli Eğitim Yaklaşımı üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi amaçlanmaktadır. Nitel
araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada doküman analizi kullanılmıştır. Verileri 1997 ve
2018 yılları arasında yayınlanmış makaleler oluşturmuştur. Araştırma kapsamında 6 ulusal 70
uluslararası makaleye ulaşılmıştır. Çalışmaların verilerinin %78’i tarama, % 9’u durum
çalışması, % 4’ü karma metod, % 6,5’i doküman inceleme ve % 1,3’ü yapılandırılmış görüşme
tekniği yöntemiyle elde edilmiştir. Yapılan çalışmaların %27,6’sının ilköğretimde, %17,1’inin
ortaöğretimde, % 6,5’inin üniversitelerde, yine % 6,5’inin hem ilköğretim hem de
ortaöğretimde, % 9,2’sinin ise tüm eğitim kurumlarında ve eğitimle dolaylı yoldan ilgisi olan
paydaşların katılımıyla yürütüldüğü belirlenmiştir. Yapılan çalışmaların neticesinde elde edilen
ortak sonuç; Yer Temelli Eğitim yaklaşımının öğrencilerin çevreleriyle olan bağlarının
artmasına, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesine, eğitimin toplumla ve
çevreyle ilişkilendirilmesine katkı sağladığıdır.
Anahtar Kelimeler: Yer temelli eğitim, veri analizi, nitel araştırma
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GAZETECİLİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK YAPAY ZEKA GELİŞTİRİLMESİ:
GOOGLE NEWS INITIATIVE ÖRNEĞİ
Birol AKGÜL
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
birolakgul@comu.edu.tr
Zeynep AYER
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
zeynepayer@comu.edu.tr

ÖZET
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin çeşitliliği, kullanım oranı ve kullanım alanı son yıllarda
oldukça hızlı bir biçimde artış göstermektedir. 4. nesil bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı
günümüzde, çok yakın bir gelecekte 5. nesil bilgi ve iletişim teknolojilerine geçiş yapılacağına ilişkin
görüşler ortaya atılmakta ve tartışılmaktadır. Yapay zeka, bir diğer bilinen ismiyle mantıksal analiz
robotu, 5. nesil bilgi ve iletişim teknolojilerinin temel araçlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu
çalışmada “Google News Initiative Örneği” kapsamında gazetecilik sektörüne yönelik yapay zeka
geliştirilmesi konusunu tartışmak amaçlanmıştır. Çalışmada önce yapay zeka kavramı ele alınmıştır.
Ardından mevcut durumda bilişim teknolojilerinin gazetecilik sektöründeki kullanımı incelenmiştir.
Son bölümde, Google News Initiative Örneği kapsamında gazetecilik sektörüne yönelik yapay zeka
geliştirilmesine yönelik olası etkiler ve durumlar değerlendirilmiştir. Çalışmada literatür taraması, örnek
olay incelemesi ve kurgulama yöntemleri birlikte kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gazetecilik Sektöründe Yapay Zeka Kullanılması, Google News
Initiative.
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GAZETECİLİK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNE İLİŞKİN GENEL
DEĞERLENDİRME
Birol AKGÜL
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
birolakgul@comu.edu.tr
Zeynep AYER
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
zeynepayer@comu.edu.tr

ÖZET
Son dönemde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve internetin gazetecilik sektöründe
kullanımının artması, gazeteciliğin geleceği hakkında soru işaretlerinin oluşmasına sebep olmaktadır.
Sektörün son yıllarda hızlı bir dijitalleşme sürecine girdiği, internet gazeteciliğinin popülerleştiği ve
gazete satışlarının ve reklam gelirlerinin düştüğü görülmektedir. Gazeteciliğin canlı ve diri kalabilmesi
için, dönüşüme ayak uydurmak gerektiği görülmektedir.
Bu çalışmada gazetecilik sektörünün geleceğine yönelik genel bir değerlendirme yapılması
amaçlanmıştır. İlk olarak, gazeteciliğin gelişimi tarihsel süreç içinde ele alınmıştır. Ardından,
gazetecilik sektörünün güncel durumu incelenmiştir. Son bölümde, gazeteciliğin geleceğine yönelik
öngörü ve tavsiyelere yer verilmiştir. Çalışmada literatür taraması ve kurgusal analiz yöntemleri birlikte
kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnternet gazeteciliği, dijital gazetecilik, gazeteciliğin geleceği.
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POZİTİF PSİKOLOJİNİN EĞİTİMDE KULLANILMASININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Uzm. Psikolog Ayça Ferda Kansu
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Psikoloji Doktora Programı Öğrencisi
Üsküdar Üniversitesi Politik Psikoloji Merkezi Müdür Yardımcısı
aycaferda@gmail.com
ÖZET
Bireyler yaşam doyumuna ve mutluluk içinde olmaya yaşamlarının bütün dönemlerinde
ihtiyaç duymakta ve mutluluk ve doyum arayışına yönelmektedirler. Pozitif psikoloji,
bireylerin yaşamlarının olumlu taraflarına odaklanarak olumlu bir yaşam süreceğini
savunmaktadır.
Maslov tarafından 1954’te ortaya atılan pozitif psikoloji, 2000’li yıllardan itibaren ilgi
görmeye başlamıştır. Günümüze kadar pek çok araştırmaya konu olan pozitif psikoloji, eğitim
alanında da kullanılmış, olumlu sonuçlar alınmıştır. Bu derleme çalışmasında pozitif
psikolojinin tedavi edicilikten ziyade önleyicilik ve tamamlayıcılık özellikleri ile eğitim
uygulamalarında yer almasının öğretmen ve öğrenci mutluluk ve verimliliğinin artışını
gündeme getirerek önleyici ve gelişimsel rehberliğin yaygınlaşmasının önemini vurgulamak
hedeflenmektedir.
Pozitif psikoloji, bireyin özgüvenli, umutlu, mutlu, dayanıklı, iyimser ve dışadönük
olması üzerine çalışır. Tüm bunlar sosyal beceri ve öznel iyi oluş ile ilgilidir.
Öğrenciler günde en az altı saati okulda geçirmektedir. Bu uzun süre nedeniyle sağlıklı
ve güvenli okul ortamına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu zaman dilimi içerisinde akademik öğrenim
gerçekleşmekle birlikte iletişim gelişimi, ilişki yönetimi ve kişisel gelişimde de yol
alınmaktadır. Pozitif psikoloji sadece olumsuz özellikleri azaltmaz, olumlu kişilik özelliklerinin
gelişimini de desteklemektedir. Pozitif psikolojiden yararlanmak, ilaçlar yada terapiden
yararlanmaktan daha kolay ve etkili olmaktadır.
Küçük yaş çocuklarının bulunduğu kademelerden itibaren günümüz çocuklarında
şiddete yönelim ve kendini ifade etme de güçlükler görülmektedir. Ergenlikle beraber ise
disiplin sorunları ve madde kullanımı sorunları sık rastlanmaktadır. Rehberlik çalışmaları
içinde ülkemizde ve pek çok ülkede pozitif davranış destekleme çalışmaları yürütülmektedir.
Bu çalışmaların kullanıldığı okullarda olumsuz davranışın olumluya evrilmesini sağlamak daha
mümkün olmaktadır.
Öğretmen eğitimlerinde pozitif psikolojiyi kullanmak öğretmenlerin pozitif psikolojik
sermayelerine yatırım yapmaktır. Bu yatırım kişisel, mesleki ve genel inançlarını yükseltmekte
ve potansiyellerini arttırmakta fayda sağlamaktadır. Pozitif psikoloji, öğretmenlerde
tükenmişlik, motivasyon kaybı ve örgüt depresyonu açısından da koruma gerçekleştirmektedir.
Tüm bu nedenlerle öğretmenlerin pozitif psikolojiyi kullanmasını sağlamak hem
öğrenciler hem de kendileri açısından fayda getirmektedir. Öğrencilere pozitif psikolojiyi
seçmeyi ve kullanmayı öğretmek ise yaşamları boyunca daha mutlu ve verimli birer birey
olmalarına fayda sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Pozitif Psikoloji, Öznel İyi Oluş, Mutluluk, Önleyici Gelişimsel
Rehberlik, Eğitim, Pozitif Psikolojik Destek, Pozitif Psikolojik Sermeye.
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BT547
GÜZEL SANATLAR ÖĞRENCİLERİNDE KARİYER SEÇME VE GELİŞTİRME
YÖNELİMLERİ
Doç. Dr. Jaklin Çarkçı
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü, Psikoloji Doktora Öğrencisi
jaklincarkci@mynet.com
ÖZET
Bu araştırma Türkiye’de güzel sanatlar eğitimi ve kariyer geliştirme süreci içerisinde,
birer sanatçı adayı olan üniversite öğrencilerinin kariyer seçme ve geliştirme motivasyonlarını,
okumakta oldukları bölümü seçme nedenlerini, kısa, orta ve uzun dönem kariyer belirleme
yatkınlarını, olası negatif durumlara karşı bakış açılarını, yeterlilikleri ve bu kararlara etki eden
bireysel ve aile, öğretmen arkadaş gibi çevresel değişkenlerinin betimlenmesi amacı ile
gerçekleştirilmiştir.
Yapılan literatür taramasında, güzel sanatlarda kariyer geliştirmeye yönelik
araştırmanın sınırlı olduğu görülmüştür. Bu yöndeki alan yazına katkıda bulunma maksadı ile
güzel sanatlar fakültelerinde, tekstil, heykel, sahne/dekor kostüm, resim, fotoğraf, geleneksel
Türk el sanatları, sahne sanatlarından opera ve tiyatro bölümlerinden olmak üzere, öğrenim
görmekte olan öğrencilerle, pilot çalışması niteliğinde bir çalışma yapılmıştır. Seçili örneklem
elverişli örneklem yöntemi ile oluşturulduğundan, grubun, eşit orantılı ve optimal düzeyde
olmama olasılığı bulunmaktadır.
Betimsel tarama modelinde olan araştırmada, veri toplama aracı olarak hazırlanan
sosyo-demografik formda başta yaş, cinsiyet ve bölüm/sınıf olmak üzere, öğrencilere,
okumakta oldukları bölümü seçme nedenleri, kısa, orta ve uzun dönem kariyer belirleme
yatkınları, olası negatif durumlara karşı bakış açıları ve yeterlilikleri, aldıkları kararlara etki
eden aile, arkadaş, öğretmen gibi çevresel faktörler, yabancı dil bilgileri, kariyeri
etkileyebileceği düşünülen biyolojik faktörler hakkında ikisi açık uçlu olmak üzere toplam altı
soru yöneltilmiştir. Öğrencilerden ayrıca ad/soyadı bilgisi de alınmak sureti ile ileriye dönük
boylamsal/gelişimsel araştırma için veri tabanı oluşturulması hedeflenmiştir. Araştırmaya
gönüllülük esasına dayalı olarak katılan öğrencilere aynı şık için birden fazla yanıt
işaretleyebilme hakkı tanınmıştır.
Projede elde edilen veriler betimsel istatistik yöntemleri ile analiz edilmiştir. Ayrıca
orijinal veri toplamanın yanı sıra; literatüre dayalı ikincil veriler, gözlem ve fiziki inceleme
yöntemleri de kullanılarak sonuçlar tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.
Verilerden elde edilen en önemli bilgi, yaratıcı ve soyut kavramlarla, sanatsal nesne
tasarlayabilme eğitimi üzerine yoğunlaşan güzel sanatlar öğrencilerinin, somut kariyer
planlarına yönelik yaklaşımlarının gerçekçi hedef ve planlara yönelik olmadığı yönünde
olduğudur. Her ne kadar sonuçlar bu grupla sınırlı olsa da bu sonuçlardan sanatçı adaylarının
kendilerini gerçekleştirmeye dair potansiyellerini tam olarak kullanamadıkları düşünülebilir.
Bu bağlamda özellikle yirmi birinci yüzyılın yenilenen kariyer gerekleri göz önüne alınarak,
eğitim programlarında sanatsal derslerin yanı sıra, kariyer geliştirme açısından daha somut,
gerçekçi ve akademik düşünme becerilerini geliştirici, ders ve faaliyet programlarının ilave
edilmesi, ayrıca bu yörüngede daha geniş kapsamlı araştırmaların yapılması önerilir.
Anahtar Kelimeler: Güzel Sanatlar, Kariyer Seçme, Kariyer Geliştirme
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SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Uzm. Psikolog Nil Gönce
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Psikoloji Doktora Programı Öğrencisi
mnilsoysal@hotmail.com
ÖZET
Günümüzde internet ve iletişim teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak insanlar
arasında iletişim sağlayan ve paylaşım imkanları sunan sosyal medya araçları da gelişmiştir.
İnternetin yaklaşık 70 yıllık tarihi olmasına rağmen soysal medyanın kullanılmasıyla birlikte
internet daha fazla önem kazanmış ve son 15-20 yıllık süre içerisinde belirgin değişimler
gözlenmiştir. Günümüze gelindiğinde ise insanlar yaşamlarının önemli kısmını internet ya da
teknolojik araçlarla uğraşarak geçirmektedir. Akıllı telefonların adeta bir cep bilgisayarı gibi
çok fonksiyonlu olması ve taşınabilir olmaları sayesinde programlar ve yazılımlar da insanların
ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişim göstermektedir. Bu araçlara genel olarak sosysal
medya adı verilmektedir. Sosyal Medya, kişilerin gerçek zamanlı paylaşımlar yapabildiği ve
iletişim halinde olmalarını sağlayan uygulama ve web sayfalarını içeren medya platformu
olarak tanımlanmaktadır. Sosyal medya araçlarında gereğinden fazla ve sürekli bağlı olma
ihtiyacının ortaya çıkması bağlılık problemini de ortaya çıkarmıştır. Sosyal ağ bağımlılığı bazen
Facebook, Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya biçimlerini kullanarak çok fazla zaman
geçiren ve birisine atıfta bulunmak için kullanılan bir ifadedir. Sosyal paylaşım sitelerinin
kullanımı, kullanıcıların ait olma hissini yaratmalarını ve olma biçimlerini yeniden
tanımlamalarını sağladığından, modern iletişimin ve bağlantının temel taşı haline gelmiştir. Bu
araştırmadan sosyal medya bağımlılığının etkileri ve çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması
amaçlanmıştır. Bu amaçla Sosyal medya bağımlılığının nedenleri sonuçları ve bağımlılığı
azaltma ya da önlemeye yönelik önerilerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmada
sosyal medya bağımlılığının etkileri ve çözüm önerileri ortaya çıkarılmaya çalışıldığı için
betimsel modelde tasarlanmış bir araştırmadır. Araştırmanın hedef kitlesi, ilgili literatürde
yapılmış bilimsel çalışmalardan ve sonuçlarından oluşmaktadır. Bu nedenle araştırmada sosyal
medya bağımlılığını ve çözüm önerilerini konu alan çalışmalar araştırmanın hedef kitlesini
ifade etmektedir. Araştırma verilerinin toplanmasında öncelikle ilgili literatür taranarak konuya
ilişkin ve araştırmamıza kaynak olacak çalışmalar belirlenmiştir. Daha sonra araştırmalardan
hareketle, soysal medya kavramı tanımlanmış ve bağımlılığın ne anlama geldiği ifade
edilmiştir. Araştırma sonucunda sosyal medya bağımlılığının sosyal, psikolojik, biyolojik ve
kültürel yönlerinin olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca sosyal medya bağımlılığının ortadan
kaldırılabilmesi için önerilere yer verilmiştir. Bu yüzden sosyal medya bağımlılığının yarattığı
olumsuzluklar ile zaman kontrolü konularında seminerlerin verilmesi, sosyal medyanın nasıl
kullanılacağına ilişkin kamu spotu şeklinde bilgilendirmelerin yapılması faydalı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya Bağımlılığı, Akademik performans, Yaşam doyumu,
Bağımlılığı Önleme
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DESTEK EĞİTİMİ VEREN ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DESTEK EĞİTİMİ
VERMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, nurigomleksiz@yahoo.com
Sibel ASLAN
MEB İngilizce Öğretmeni, Sibelaslan2123@gmail.com
Özet
Destek Eğitim Odası, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim
uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine
devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sunulan eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde
yararlanmaları amacıyla özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak oluşturulmuş
eğitim ortamlarıdır. Bu araştırmanın amacı destek eğitimi veren ortaokul öğretmenlerinin
destek eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda alt amaçlar ise:
destek eğitimi veren ortaokul öğretmenlerinin, destek eğitimi verirken karşılaştığı sorunlara
ilişkin görüşlerini; verdikleri eğitimin öğrenciye sağladığı katkılara ilişkin görüşlerini; destek
hizmetlerinin başarılı olması için MEB’den, okul idaresinden, öğrenci velisinden ve
meslektaşlarından beklentilerine ilişkin görüşlerini; bireysel destek eğitimi ile ilgili kendilerine
verilen eğitime ilişkin görüşlerini ve destek eğitimi ile ilgili kendilerini geliştirmek için
yaptıkları çalışmalara ilişkin görüşlerini saptamaktır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı
bu çalışmada durum (örnek olay) çalışması dikkate alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu
2018-2019 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında Elazığ, merkezde bulunan dört farklı
ortaokulda çalışan ve destek eğitimi veren öğretmenler oluşturmaktadır. Okulların
belirlenmesinde o okullarda destek eğitimi alan öğrencilerin olup olmadığı göz önünde
bulundurulmuştur. Çalışma grubu olarak her okuldan Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal
Bilgiler derslerinin her birinden destek eğitimi veren birer öğretmen olmak üzere toplamda 16
tane ortaokul öğretmenine ulaşılmıştır. Çalışmada gönüllülük esas alınmıştır. Araştırmacılar
tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bir görüşme formu veri toplamak için kullanılmıştır.
Bu sorular bir profesör ile gözden geçirilmiştir. Soruların anlaşılırlığı destek eğitimi veren bir
ortaokul öğretmeni ile görüşülmüştür. Araştırma sonuçları destek eğitimi veren ortaokul
öğretmenleri: öğrenci ve eğitim ortamlarından kaynaklı bazı sorunlarla karşılaştığını, destek
eğitiminin öğrencinin akademik başarısında ve diğer alanlarda öğrenciye katkı sağladığını,
daha etkili bir destek eğitimi için bu öğretmenlerin MEB, aileler ve meslektaşlarından
beklentileri olduğunu, kendilerine verilen eğitimi yeterli bulmadıklarını, kendilerini geliştirmek
için faaliyetlerde bulunduklarını ifade etmişlerdir. Araştırma bulguları sonucunda çeşitli
öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar sözcükler: destek eğitimi, ortaokul öğretmeni, destek eğitimi problemi.
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERS KİTABINA İLİŞKİN
METAFORİK ALGILARI
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, nurigomleksiz@yahoo.com
Sibel ASLAN
MEB İngilizce Öğretmeni, Sibelaslan2123@gmail.com
Özet
Başarılı bir yabancı dil öğretiminin gerçekleşmesinde birçok eğitim bileşenin payı
vardır. Bunlar yabancı dil öğretim programları, yabancı dil öğretmenleri, yabancı dilin yapısı,
öğrenme ortamları, yabancı dil öğretmenlerinin kullandığı yöntem ve teknikler, okulun çevresi,
sosyo-ekonomik koşullar, ders araç ve gereçleridir. Ders araç ve gereçlerinin başlıca öğesini
ders kitapları oluşturmaktadır. Ders kitapları sahip olduğu özellikleri ile birçok fonksiyonu
bünyesinde barındırmaktadır. Bu fonksiyonlardan biri de öğrencinin o derse karşı olumlu veya
olumsuz bir tutum sergilemesinde ve ilgi oluşturmasında ana etkenlerden biri olmasıdır. Bu
çalışmada İngilizce ders kitabının öğrencide ne tür bir ilgi ve tutum oluşturduğunu belirlemek
için metaforlara başvurulmuştur. Bu araştırmanın genel amacı ortaokul öğrencilerinin İngilizce
ders kitabına ilişkin metaforik algılarını belirlemektir. Bu çerçevede belirlenen alt amaçlar:
öğrencilerinin İngilizce ders kitabına ilişkin sahip oldukları metaforları ve bu metaforların ortak
özellikleri bakımından hangi kavramsal kategoriler altında toplanabildiğini saptamaktır.
Çalışma, olgubilim (fenomenoloji/phenomenology) deseni kullanılarak yürütülmüştür.
Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Elazığ
merkezde bulunan bir ortaokulun 5., 6., 7. ve 8. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler
oluşturmaktadır. Bu ortaokul mevcut olarak kalabalık bir okul olduğu, konumunun merkeziliği
ve öğrenci profili açısından çeşitlilik gösterdiğinden çalışmanın yapılacağı okul olarak
belirlenmiştir. Bu ortaokulun 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar 5., 6., 7. ve 8. sınıflarında
okuyan tüm öğrencilere ulaşılabilindiğinden çalışma evreninin tamamı örneklemi
oluşturmaktadır. Ayrıca örneklem seçimine gidilmemiştir. Araştırma kapsamındaki ortaokul
öğrencilerine “İngilizce ders kitabı ………………. gibidir/benzemektedir; çünkü
………………………….………..” biçiminde bir cümle verilerek öğrencilerin İngilizce ders
kitabına ilişkin algılarını ve bu algıların gerekçelerini yazmaları istenmiştir. Hazırlanan
formlarda ortaokul öğrencilerinin cinsiyet ve sınıflarını belirtebilecekleri kişisel bilgiler
bölümüne de yer verilmiştir. Araştırma formları araştırmacı tarafından ortaokul öğrencilerinin
sınıflarında dağıtılmış ve doldurmaları için gerekli süre verildikten sonra toplanmıştır.
Araştırmada gönüllülük esas alınmıştır. Bazı formlar eksik ya da hatalı doldurulduğundan
çalışmaya dahil edilmemiştir. Araştırma bulguları olumlu ve olumsuz kategoriler olarak iki ana
kategori altında toplanmıştır. Olumlu kategoride: bilgilendirici, yönlendirici; kapsamlılık;
kademeli ilerleme, düzen; etkinlik, aktivite; eğlenceli, zevkli, şaşırtıcı; görsellik; yabancı ülke
ve insanlar ve gerekli, faydalı olmak üzere sekiz alt kategori belirlenmiştir. Olumsuz kategoride
ise zor, karmaşık, anlaşılmaz; eksik, yetersiz; gereksiz, sıkıcı, korkutucu; görsellik, baskı
kalitesizliği olmak üzere dört alt kategori belirlenmiştir. Araştırma bulguları ışığında çeşitli
öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: İngilizce ders kitabı, metafor, ortaokul öğrencisi.
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ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN DÖRTGENLERE YÖNELİK
KAVRAM İMAJLARI
Zehra Taşpınar Şener
Yıldız Teknik Üniversitesi
taspinar@yildiz.edu.tr
Hasan Ünal
Yıldız Teknik Üniversitesi
hunal@yildiz.edu.tr

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, ortaokul matematik öğretmen adaylarının, bazı özel dörtgenlere
yönelik kavram imajlarını belirlemektir. Nitel araştırma yöntemi ile yürütülen bu çalışma, ölçüt
örneklem yöntemi ile belirlenen 45 ortaokul matematik öğretmen adayı ile belirlenmiştir. Ölçüt
olarak, öğretmen adaylarının, birinci sınıf öğrencisi olmaları esas alınmıştır. Veri toplama aracı
olarak, öğrencilerin dörtgenlere yönelik tanımlarını ve kavramların birbiri ile
ilişkilendirmelerini ortaya çıkarmayı amaçlayan açık uçlu anket formu kullanılmıştır. Buna
göre, öncelikle, öğrencilerin ‘dörtgen’, ‘dikdörtgen’, ‘kare’, deltoid’, yamuk’ ‘ikizkenar
yamuk’ ‘eşkenar dörtgen’ ve ‘paralelkenar’ kavramlarını nasıl tanımladıkları ve bu kavramlara
yönelik olabildiğince farklı şekiller çizmeleri istenmiştir. Daha sonra bu kavramların birbirleri
ile nasıl ilişkilendirildiğini ortaya çıkarmak amacıyla, ‘her ……i aynı zamanda…..’dır’.
şeklinde boşluk doldurma soruları ile birlikte, kavramlar arasındaki hiyerarşik sınıflandırmayı
ortaya çıkarmak amacıyla, kavram haritası oluşturmaları istenmiştir. Elde edilen bulgulara
bakıldığında, öğretmen adaylarının, dörtgenlere ilişkin tanımlarının yetersiz olduğu, dörtgen
çizimlerinde, sadece bilinen prototipleri çizdikleri ve dörtgenlerin birbirleri ile ilişkilerini
ortaya koymada yetersiz oldukları ortaya konmuştur. Bu bağlamda, özellikle temel matematik
derslerinde, söz konusu kavramların derinlemesine incelenmesi ve kavramların birbirleri ile
ilişkilerinin vurgulanmasının önemli olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ortaokul Matematik Öğretmenleri , Dörtgenler, İlişkilendirme
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2023 EĞİTİM VİZYONU VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK
HİZMETLERİ
İbrahim Demirci
Sinop Üniversitesi
ibrahimdemircipdr@gmail.com
ÖZET
Giriş: Milli Eğitim Bakanlığı 23.10.2018 tarihinde 2023 Eğitim Vizyonunu kamuoyu
ile paylaştı. Bu vizyonun hemen alt başlığında “Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye” sloganının yer
alması eğitim alanında psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin önemine vurgu
yapmaktadır. Ayrıca metinde bu alt başlıkta olduğu gibi pozitif psikolojiyi ilgilendiren konulara
çeşitli atıflar yapılmaktadır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili hedefler ayrı
bir bölümde sunulmuştur ve somut hedefler tanımlanmıştır.
Yöntem: Bu araştırmada 2023 eğitim vizyonunun rehberlik ve psikolojik danışmanlık
hizmetleri açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç için metnin ilgili bölümleri içerik
analiziyle incelenmiştir.
Bulgular: Araştırmanın bulgularına göre metinde de yer aldığı üzere rehberlik
hizmetleri ihtiyaçlara yönelik olarak yapılandırılması hedeflenmektedir. Bunun için ilk olarak
kariyer rehberliği sisteminin kurulması, bu kapsamda öğrencinin iyi bir şekilde
yönlendirilebilmesi için etkin bir şekilde bireyi tanıma tekniklerinden yararlanması, öğrenciyi
tanımak için Türk kültürüne özgü ölçme araçlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Dezavantajlı durumda olan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için rehber öğretmenlerden
etkin bir şekilde yararlanılması düşünülmüştür. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık
hizmetlerinin ve RAM’ların yeniden yapılandırılarak daha etkin bir şekilde hizmetlerin
sunulması amaçlanmaktadır. Bu hizmetlerin verimli bir şekilde sunulması için okul psikolojik
danışmalarının, sınıf rehber öğretmenlerinin ve aday okul psikolojik danışmanların mesleki
gelişimi için çalışmalar planlanacaktır. Okul psikolojik danışmanlarının çalışma şartlarının
iyileştirilmesi için ve diğer eğitim çalışanlarıyla uyumlu hareket edebilmeleri için yapılacak
düzenlemelerin önemine vurgu yapılmıştır. Ayrıca mutlu çocukları yetiştirmek, sınav kaygısını
azaltmak, tüm öğrencilere yönelik hizmetler, her öğrenciye değer verilmesi, okulların daha
mutlu ortamlara dönüşmesi, öğrencileri bütün yönleriyle geliştirme gibi rehberlik hizmetleriyle
ilgili hedefler yer almaktadır.
Tartışma ve öneriler: Rehberlik hizmetleriyle ilgili hedefler umut verici görülmektedir.
Ayrıca eğitim vizyonunun hedeflerine ulaşması rehberlik hizmetlerinin daha işlevsel hale
getirilmeden mümkün görünmemektedir. Bu bağlamda okullarda pozitif psikoloji
uygulamalarının yaygınlaşması bu hedeflere ulaşılması açısından faydalı olacaktır. Öte yandan
rehberlik hizmetleriyle ilgili yapısal sorunların nasıl çözüleceği hala netleşmiş değildir.
Rehberlik hizmetlerine uygun olmayan yönetmelik, alan dışı atamalar, norm kadronun
uygunsuzluğu, kanunsuz görevlendirmeler, danışmanlık tedbiri ve adili görevler gibi konularla
ilgili düzenlemeler için gerekli adımların atılması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: 2023 Vizyonu, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri,
Pozitif Psikoloji
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ERGENLERDE UMUT VE SINAV KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
İbrahim Demirci
Sinop Üniversitesi
ibrahimdemircipdr@gmail.com
ÖZET
Giriş: Ergenlik dönemi birçok araştırmacı tarafında fırtınalı bir dönem olarak
tanımlanmaktadır. Özellikle ortaokul dönemini kapsayan 12-14 yaşları arasında yaşanan
fiziksel ve duygusal değişimler kişinin çevresine uyum göstermesini zorlaştırmaktadır.
Öğrencilerin sağlıklı kişilik gelişimleri karşılaştıkları güçlüklerle başa çıkabilmelerine yardımcı
olmaktadır. Bu dönemde akademik başarı liseye geçiş için zemin hazırladığı için ayrı bir önem
taşımaktadır. Sınav kaygısı akademik başarının önündeki engellerden biri olarak görülebilir.
Ergenlik döneminde umut, pozitif bir kişilik özelliği olarak kişinin kendini yeterli görmesine
ve hedeflerine ulaşmak için yollar bulabilmesine katkı sağlayarak sınav kaygısıyla başa
çıkabilmesine yardımcı olabilir.
Yöntem: Bu araştırmada ergenlerin umut düzeyleri ile sınav kaygısı düzeyleri
arasındaki ilişkilerini incelenmesi amaçlanmaktadır. Umut ve sınav kaygısı arasındaki
ilişkilerin belirlenmesi için “ilişkisel tarama modeli” kullanılmıştır. Umut ve sınav kaygısı
arasındaki ilişkiler korelasyon ve regresyon analiziyle belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak
Çocuklarda Umut Ölçeği ve FRİEDBEN Sınav Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır.
Bulgular: Korelasyon analizleri umut ile sınav kaygısının negatif yönde anlamlı bir
ilişkiye sahip olduğunu göstermiştir. Umut aynı zamanda sına kaygısının küçük düşme,
gerginlik ve bilişsel tıkanıklık boyutlarıyla da negatif ilişkili bulunmuştur. Regresyon analizleri
umut düzeylerinin sınav kaygısını negatif yönde anlamlı bir ilişkiye yordadığı bulunmuştur.
Tartışma ve öneriler: Bu araştırmanın sonuçlarına göre umut düzeyleri arttıkça sınav
kaygısı azalmaktadır. Ergenlerin sınav kaygısıyla başa çıkabilmeleri için yapılacak
çalışmalarda umut düzeyini arttıracak çalışmalara yer verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Umut, Sınav Kaygısı, Ergenlik
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK, TEKNOLOJİ VE TEKNOLOJİ
İLE MATEMATİK ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI
Mesut TABUK
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
mesuttabuk@comu.edu.tr

ÖZET
Matematik dersinde öğrencilerin yaşadığı başarısızlık matematik eğitiminde üzerinde
durulan en önemli konulardan biri olarak kabul edilmektedir (Peker & Mirasyedioğlu, 2003).
Yaşanan bu sorunun kaynağı üzerine yapılan araştırmalar bulunmaktadır (Dursun & Dede,
2004; Savaş, Taş & Duru, 2010). Araştırmalarda altı en sık çizilen sonuçlarında biri matematik
başarısı ile matematiğe ilişkin tutum arasında anlamlı bir ilişkinin olduğudur (Nazlıçiçek &
Erktin, 2002; Peker & Mirasyedioğlu, 2003; Yenilmez & Özabacı, 2003; Yücel & Koç, 2011).
Son dönemde matematik eğitimi alanında yapılan araştırmalarda başarıyı etkileyen en
önemli faktörlerden birinin baş döndüren bir hızla gelişen teknolojinin öğretme ve öğrenme
sürecine başarılı bir şekilde dâhil edilmesi olduğu rapor edilmektedir (Baki ve Güveli, 2008;
Işıksal ve Aşkar, 2005). Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2010 yılı Kasım ayında
kamuoyuna duyurmuş olduğu Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi’nin, kısa
adıyla FATİH Projesi, eğitim ve öğretim alanında teknoloji kullanımıyla ilgili sadece
Türkiye’de değil dünyada da uygulamaya konulan en büyük ve en kapsamlı eğitim hareketi
olarak göze çarpmaktadır. Başlaması ile beraber FATİH projesi ve dolayısıyla teknolojinin
eğitim ve öğretim alanında uygulanmasının tüm derslerde olduğu gibi matematik dersindeki
başarıya etkisini tekrar gündeme getirmektedir.
Bu sebeple bu araştırmada son dönem teknolojik gelişmeler ışığında ortaokul
öğrencilerinin matematiğe, teknolojiye ve matematik öğretiminde teknoloji kullanımına
yönelik tutumlarını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada Çanakkale il merkezinde bulunan
ortaokullarda öğrenim gören ortaokul öğrencileri ile çalışılmıştır. Ortaokul öğrencilerinin
matematiğe, teknolojiye ve matematik öğretiminde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarını
belirlemek için araştırmada, Pierce, Stacey ve Barkatsas (2007) tarafından geliştirilen ve
Türkçeye Tabuk (2018) tarafından uyarlanan “Matematik ve Teknoloji Tutum Ölçeği”
kullanılmıştır.
Elde edilen veriler uygun istatistik paket programlarıyla analiz edilmiştir. Analizler
sonucunda öğrencilerin matematiğe, teknolojiye ve matematik öğretiminde teknoloji
kullanımına yönelik tutum düzeyleri belirlenmiş ve öğrencilerin tutumlarını etkileyen faktörler
araştırılmıştır. Bulgular ışığında elde edilen sonuçlar tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Matematik Eğitimi, Matematik ve Teknoloji Tutum Ölçeği,
Ortaokul Öğrencileri.
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAKIŞ AÇISIYLA MATEMATİK DERSİNİN
ZOR KONULARI
Mesut TABUK
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
mesuttabuk@comu.edu.tr
ÖZET
Yapısı gereği matematik dersinde konular ve kavramlar birbirine sıkı bir şekilde
bağlıdır. Kavramlar birbirini takip eder ve bilgiler birbiri üzerine bina edilir. Bu açıdan bir
konunun öğretimine başlamadan önceki konular veya kavramlarla ilişkilendirilmesine ve
kazanılmış olması gereken kazanımların öğrencilerde oluşmuş olmasına bakılır. Daha alt düzey
konular ve kavramlar öğrenilmeden herhangi yeni bir konu veya kavramın anlaşılması mümkün
olamamaktadır (Peşen, 2005). Bu açıdan bakıldığında özellik öğretim sürecinin ilk yılları yani
ilkokul düzeyinde verilen matematik eğitimi öncelikli bir öneme sahiptir. İlkokuldan itibaren
öğrencilerin matematik bilgilerinde eksiklikler olması ve karşılaştıkları yeni bilgileri mevcut
bilgileriyle yapılandıramamaları önemli bir sorundur.
Bu sebeplerle öğrencilerin zorluk çektikleri konuların belirlenmesi önemlidir.
Ülkemizde gerek ilköğretim gerekse de ortaöğretim düzeyinde hangi konuların öğrencilere zor
geldiği araştırılması gereken bir konu olup, bu konu ile ilgili matematikte (Aydın, 1998;
Durmuş, 2004; Gürbüz vd., 2001; Kutluca ve Baki, 2009; Yenilmez ve Ev Çimen, 2012) ve
diğer disiplinlerde (Aycan ve Yumuşak, 2003; Bahar, 2002; Demircioğlu ve Demircioğlu,
2005; Erdem, 2008) yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Fakat matematik dersinde ortaokul ve
lise düzeyinde yapılmış çalışmalar bulunmakla beraber ilkokul düzeyinde zor olarak algılanan
konuların neler olduğunu ortaya koyan çalışmaların eksik olduğu görülmektedir. Bu sebeple de
çalışmanın amacı ilkokul matematik dersinde zor olarak algılanan konuların neler olduğunun
sınıf öğretmeni adaylarının bakış açısıyla belirlenmesidir.
Araştırmada, çalışmanın amacına uygun olarak betimleme (survey) yöntemi
kapsamında örnek olay yöntemi (case study) kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu,
2018-2019 akademik yılında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf
Eğitimi Bölümünde okuyan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Veriler öğretmen adaylarına
uygulanan ilkokul matematik dersi öğretim programında yer alan on dokuz alt öğrenme alanına
ait konuları kapsayan anket formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde zorluk derecelerine göre
değerlendirilmeler “çok kolay” (1,00–1,80), “kolay” (1,81–2,60), “orta” (2,61–3,40), “zor”
(3,41–4,20) ve “çok zor” (4,21–5,00)” şeklinde yapılmış ve bulgular bu doğrultuda
yorumlanmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre genel olarak öğretmen adaylarının konuların zorluk
düzeyini “kolay” olarak algıladıkları görülmektedir. Öğretmen adayları en zor konular olarak
sırası ile “kesirlerde işlemler”, “alan ölçme”, “uzamsal ilişkiler”, “kesirler” ve “doğal sayılarda
bölme işlemi” başlıklarını sıralamaktadır. Son olarak ilkokul matematik dersinde zor olarak
algılanan konuların belirlenmesine yönelik çalışmaların diğer düzeyde yapılan çalışmalara göre
sayısının yetersiz olması sebebiyle bu alanda başka çalışmaların yapılması önerilmektedir.
Ayrıca yapılacak çalışmalarda öğretmen adaylarının dışında öğrenci ve öğretmenlerle de benzer
araştırmaların yapılması gerekmektedir. Ayrıca zor olarak algılanan konuların cinsiyet, yaş,
sınıf düzeyi ve mesleki tecrübe gibi farklı değişkenlere göre değişip değişmediğinin
araştırılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Zor Konular, Matematik Dersi, Sınıf Öğretmeni Adayı, İlkokul
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PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN
ÖĞRETMEN KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN METAFORLAR YOLUYLA
İNCELENMESİ
Mevlüt KARA
Gaziantep Üniversitesi, Nizip Eğitim Fakültesi
mevlutkara85@gmail.com
ÖZET
Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında eğitim kurumu oldukça önemli bir yere
sahiptir. Eğitim kurumuna etki eden ve eğitim kurumundan etkilenen çeşitli aktörlerin olduğu
söylenebilir. Bu aktörler içerisinde eğitim sürecinin etkililiğine ve verimliliğine direkt etki
gücüne sahip olabilmesi bakımından öğretmenlerin sorumluluğu oldukça büyüktür. Eğitim
sürecinde bu önemli sorumluluğu üstlenen öğretmenlerin yetiştirilmesiyle ilgili tarihçeye
bakıldığında, 1982 yılının ülkemiz açısından öğretmen eğitiminde yeni bir sürecin başlangıcı
olduğu görülmektedir. 1982 yılında ve sonrasında yapılan çeşitli düzenlemeler ile öğretmen
eğitimi ile ilgili görevin Eğitim Fakültelerine verildiği görülmektedir. Günümüzde öğretmen
yetiştirme kurumları olan Eğitim Fakülteleri bu görevlerini iki şekilde yerine getirmektedir.
Bunlardan ilki, öğretmenlik mesleğinin çeşitli branşlarına ilişkin verilen 4 yıllık lisans eğitimi
ile; ikincisi ise diğer fakültelerin çeşitli branşlarında eğitim görmüş veya görmekte olan
bireylere yönelik 1 yıllık pedagojik formasyon sertifika programları ile gerçekleştirilmektedir.
Her iki eğitimi alan bireyler de öğretmen olarak atanabilme hakkına sahip olabilmektedir. Bu
çalışmada, pedagojik formasyon sertifika programı öğrencilerinin öğretmen kavramına ilişkin
görüşlerinin metaforlar yoluyla ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Metaforlar, bireylerin bir
olguya yönelik düşünce, tutum ve görüşlerinin ortaya çıkarılması açısından önemli bir araçtır.
Bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır.
Çalışmanın verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan ve iki bölümden oluşan yapılandırılmış
görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden
ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 ders
yılında Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesinin açmış olduğu Pedagojik Formasyon
Sertifika Programında öğrenim gören 64 öğrenci oluşturmuştur. Elde edilen verilere ilişkin
analiz süreci devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pedagojik formasyon sertifika programı, Öğretmen, Metafor
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BT557
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİ
Mevlüt KARA
Gaziantep Üniversitesi, Nizip Eğitim Fakültesi
mevlutkara85@gmail.com
ÖZET
Öğretmenlik mesleğinin insanlığın varoluşundan itibaren toplumlar açısından önemli
bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte öğretmenlik mesleğinin icra şeklinin yıllar
geçtikçe daha profesyonel bir yapı kazandığı görülmektedir. Bu profesyonel yapının
sağlanmasında öğretmenlerin hem hizmet öncesi hem de hizmet içi gördüğü eğitimler oldukça
önemli bir yer tutmaktadır. Bu eğitimlerin yanı sıra öğretmenlik mesleğine ilişkin mesleği icra
eden kişilerin ve toplumun yaklaşımı büyük öneme sahiptir. Bu nedenlerle bu araştırma, eğitim
fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini nasıl tanımladıklarını,
öğretmenlik mesleğini seçmelerindeki faktörleri, öğretmenlik mesleğini tekrar seçip
seçmeyeceklerine ilişkin görüşlerini, öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsüne ilişkin
görüşlerini ve öğretmenlik mesleğine ilişkin algılarını olumlu yönde etkilemek için neler
yapılabileceğine ilişkin önerileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Öğretmen adaylarının
öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşlerini çeşitli açılardan ortaya koymayı amaçlayan bu
çalışma nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu 20182019 ders yılında Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 32
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örneklem
yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Buna göre eğitim fakültesinde
bulunan her bölümün her sınıf düzeyinden öğrenciler çalışma grubuna dâhil edilmiştir.
Çalışmanın verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan ve iki bölümden oluşan yapılandırılmış
görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen verilerin analiz süreci devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı, Öğretmen, Öğretmenlik
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BT558
FATİH PROJESİ ÜZERİNE GERÇEKLEŞTİRİLEN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN
İÇERİK ANALİZİ
Mesut TABUK
Dilek SARILAN
Özgün AKIN
Merve UÇAR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
mesuttabuk@comu.edu.tr
sarilandilek@gmail.com
ozgunakinn75@gmail.com
merveucar7@gmail.com
Son yıllarda farklı birçok sahada gözlemlendiği gibi eğitim alanında da teknoloji
kullanımı her geçen gün artış göstermektedir. Bunun sebeplerinden bazıları olarak ise
günümüzde teknoloji kullanımının zorunlu hale gelmesi ve teknolojik gelişmelerin eğitimde
kullanılmasının öğrenciler ve öğretmenler açısından çok sayıda yararının olması şeklinde
sıralanmaktadır (Karasar, 2004). Bu doğrultuda eğitim ve öğretim sürecine yeni teknolojileri
daha fazla dâhil edilmekte ve daha etkin bir şekilde kullanımı her geçen gün artmaktadır.
Türkiye’de bu gelişmelerin eğitime ve öğretime yansıması farklı şekillerde gerçekleşmektedir.
Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2010 yılı Kasım ayında kamuoyuna
duyurmuş olduğu Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi’nin, kısa adıyla
FATİH Projesi, eğitim ve öğretim alanında teknoloji kullanımıyla ilgili sadece Türkiye’de değil
dünyada da uygulamaya konulan en büyük ve en kapsamlı eğitim hareketidir. Başlaması ile
beraber FATİH projesini değerlendiren pek çok akademik araştırmanın da ortaya konduğu
görülmektedir. Projenin sağlıklı yürütülebilmesi için ortaya konan bulguları açısından önemli
olan bu çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır.
Bu anlamda araştırmaların daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi, aynı konuların ele
alınarak tekrar düşülmemesi ve projeye de akademik anlamda katkı sağlanabilmesi için
yapılmış bu çalışmaların değerlendirildiği kapsamlı araştırmaların belli aralıklarla yapılmasına
ihtiyaç duyulmaktadır (Baz, 2017). Bu sebeple bu çalışmada FATİH Projesine ilişkin ortaya
konan tezlerin sistematik bir incelemesini yapmak üzere bir içerik analizi gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada yöntem olarak “belirli bir konu üzerinde yapılan çalışmaların ele alınıp
genel eğilimlerinin ve araştırma sonuçlarının tanımlayıcı bir boyutta değerlendirilmesini içeren
sistematik çalışmalar” (Çalık ve Sözbilir, 2014) olarak tanımlanan betimsel içerik analizi
kullanılmıştır. Türkiye’de 2012-2018 yılları arasında yayınlamış YÖK TEZ’de taranan 45 tez
araştırmaya dâhil edilmiştir. Taranan tezler yayın yılı, üniversite, enstitü, kurum, araştırma
modeli, çalışma grubu (seviye ve sayı) danışman unvanı, tezin sayfa sayısı ve dağılımı,
araştırma konularının dağılımı gibi bazı farklı değişkenlere göre incelenmiştir. İçerik analizine
ait bulgular frekans ve yüzde oranlarını içerecek şekilde tablolar halinde sunulmuştur.
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Elde edilen bulgulara göre en fazla tezin 2018 yılında yapıldığı görülmektedir.
İncelemesi yapılan 45 tezin 41 tanesi yüksek lisans tezi olup yine 41 tanesi Türkçe yazılmıştır.
Tezlerin sayfa sayıları çoğunlukla 101-200 sayfa aralığında olup ağırlıkla nicel yöntemler
kullanılarak çalışılmıştır. FATİH projesi ile ilgili en çok Gazi Üniversitesi ve Afyon Kocatepe
Üniversitesi’nde çalışıldığı görülmektedir. İncelenen tezlerin daha çok Eğitim Bilimleri
Enstitülerinde yapıldığı görülmektedir. Araştırmaya dâhil olan tezlerin çalışma grupları dikkate
alındığında ise çoğunlukla öğretmenler ile çalışıldığı tespit edilmiştir. Elde edilen bu bulguların
yapılacak çalışmalara yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Benzer değerlendirme
çalışmalarının belki daha dar ve detaylı bir şekilde ve belli aralıklarla tekrar edilmesi
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: FATİH projesi, betimsel içerik analizi, lisansüstü tezleri
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BT559
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ÖĞRENCİLERİNİN GÜNCEL
SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Dr. Süleyman Akçıl
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
slymnakcil@gmail.com
Hilal Vural
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
hilalvural145@gmail.com
Fatmanur Bedel
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
F.bedel34@gmail.com
Feyzanur Tümer
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
feyzanurtumerr@gmail.com
Tugay Tayran
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
tugaytayran@gmail.com

ÖZET
Ülkemizde 1950’li yıllarda başlayan Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR)
hizmetleri, alanın öncü akademisyen ve çalışanları ile birlikte dünyadaki gelişim ve
değişimlerin yakın takipçisi olmuş ve günümüze dek alandaki sorunları çözebilme adına büyük
adımlar atmıştır. Her ne kadar atılan her bir adım çok büyük önem arz etse de alan içerisinde
var olan temel sorunların çözümüne ulaşmada halen sıkıntı çekilmektedir. Günümüze dek PDR
alanında var olan sorunlar üzerine yapılan çalışmalar, halen çözümlenememiş sorunlardan
bazılarını akreditasyon, ruh sağlığı yasası eksikliği, ünvan karmaşası, alan çalışanlarının görev
ve sorumlulukların belirsizliği şeklinde sıralamaktadır. Çoğunlukla akademisyen ve alan
çalışanların görüşlerini yansıtan bu çalışmalardan çıkan sonuçlar acaba halihazırda eğitimine
devam eden psikolojik danışman adaylarının görüşleriyle birebir uyum içerisinde midir? İşte
bu çalışmanın amacı psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinde eğitim gören
öğrencilerin alanda var olan güncel sorunlara ilişkin kendi yazılı anlatımlarına dayalı
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değerlendirmelerini incelemektir. Araştırmaya halen PDR alanında eğitim gören 124’ü kadın
49’u erkek toplam 173 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaşları 18 ile 28
arasında değişmekle birlikte yaş ortalaması 20.9’dur (Ss: 1.66). Veriler araştırmacılar
tarafından geliştirilen kısa bir anket ile elde edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin
yazdıkları metinler içerik analizi tekniği kullanılarak incelenmiştir. Araştırmacılar tarafından
kodlanan ve kategorilere ayrılan veriler frekans ve yüzdelere ayrılarak incelenmiştir. Elde
edilen ilk sonuçlara göre araştırmaya katılan öğrencilerin %43,9’u en büyük güncel sorun
olarak mezuniyetlerinden sonra yaşadıkları atama sorununu ön plana çıkarmışlardır. Alan dışı
atama (%15,6), alanın yeterince tanınmaması (%14.5), yetersiz lisans eğitimi (%13.9), ünvan
belirsizliği (%5.2), zayıf yönetici-rehberlik servisi ilişkisi (%2.9), nöbet tutturulması (%2.3),
ve ruh sağlığı yasasının olmayışı (%1.7) öğrenciler tarafından güncel sorunlar kapsamına dahil
edilmiştir. Çıkan sonuçlar incelendiğinde öğrencilerin alanda gördükleri bazı güncel sorunların
akademisyen ve alan çalışanlarıyla benzerlik gösterdiği görülmektedir. Fakat öğrencilerin
büyük çoğunluğunun akreditasyon gibi temel problemlerden ziyade atama ve alan dışı atama
gibi sorunlara yöneldiklerinin görülmesi ciddi manada gelecek kaygısı yaşadıkları sonucuna
varmamıza neden olabilir. Analizleri devam eden bu araştırmanın bu ve diğer sonuçları sunum
esnasında tartışılacak, sınırlılıkları ve önerileri katılımcılarla paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik danışma, rehberlik, güncel sorunlar, nitel araştırma
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BT560
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖĞRENCİLERİ
OKULA HAZIRLAMA ETKİLİLİĞİ
MERAL TIRAŞ
ÖZEL EÇKİN KOLEJİ
tirasmeral06@gmail.com
Meral Tıraş Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Şahinbey/ Gaziantep
Yüksek lisans öğrencisi
tirasmeral06@gmail.com
ÖZET
Bu çalışmanın amacı okul öncesinde verilen eğitim ve öğretimin öğrenciyi okula
hazırlama etkililiğini, okul öncesi ve sınıf öğretmenleri görüşlerine göre denetlemektir. Çalışma
nitel araştırma desenlerinden durum deseni ile şekillendirilmiştir. Çalışmanın evrenini 20182019 eğitim- öğretim yılında Gaziantep ilinin Şahinbey ilçesinde görev yapan tüm sınıf ve okul
öncesi öğretmenleri oluşturmuştur. Söz konusu evrenden 10 yıl kıdem ve sınıf öğretmenleri
için çalışmanın yapıldığı yıl birincisi sınıfları okutuyor olma şartı ölçüt olarak alınmıştır. Ayrıca
sınıf öğretmenlerin en az beş defa birinci sınıfları okutmuş olma ölçütü de aranmıştır. Ölçüt
örnekleme ile beş okul öncesi ve beş sınıf öğretmeni olmak üzere on kişilik bir çalışma gurubu
oluşturulmuştur. Araştırmada veriler görüşme ve doküman incelemesi yöntemiyle toplanmıştır.
Toplanan veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda okul
öncesi öğretmenlerin görüşlerine göre okul öncesi eğitimi öğrencileri; bilişsel, psikomotor ve
sosyal anlamda olumlu bir şekilde okula hazırlamaktadır. Sınıf öğretmenleri ise bu duruma tam
anlamıyla katılmamaktadır. Onlara göre, öğrencinin okul öncesinde aldığı eğitim kalitesi okula
hazırlama açısından farklılıklar oluşturmaktadır. Ayrıca bazı öğrencilerde okula karşı önyargı
oluştururken, bazen de bu eğitimden geçen öğrencilerde bıkkınlık oluşturabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, öğrenci, öğretmen, okul öncesi etkililiği
Araştırmanın Amacı:
Bu çalışmanın amacı okul öncesinde verilen eğitim ve öğretimin öğrenciyi okula
hazırlama etkililiğini, okul öncesi ve sınıf öğretmenleri görüşlerine göre denetlemektir.
Alt Amaçlar:
Okul öncesi öğretmenlerine göre okul öncesi eğitim öğrencileri ekili bir şekilde okula
hazırlamakta mıdır? Sınıf öğretmenlerine göre okul öncesi eğitim öğrencileri ekili bir şekilde
okula hazırlamakta mıdır
Araştırmanın Modeli:
Çalışma nitel araştırmanın durum deseniyle yapılmıştır. Okul öncesi eğitimin
öğrencileri okula hazırlama durumunu öğretmen görüşlerine göre ortaya koymaya çalışmıştır.
Çalışma Grubu:
Çalışmanın evrenini 2018-2019 eğitim- öğretim yılında Gaziantep ilinin Şahinbey
ilçesinde görev yapan tüm sınıf ve okul öncesi öğretmenleri oluşturmuştur. Söz konusu
evrenden 10 yıl kıdem ve sınıf öğretmenleri için çalışmanın yapıldığı yıl birincisi sınıfları
okutuyor olma şartı ölçüt olarak alınmıştır. Ayrıca sınıf öğretmenlerin en az beş defa birinci
sınıfları okutmuş olma ölçütü de aranmıştır. Ölçüt örnekleme ile beş okul öncesi ve beş sınıf
öğretmeni olmak üzere on kişilik bir çalışma gurubu oluşturulmuştur
Veri Toplama Araçları:
TURKCESS 2019

560

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

Veriler görüşme ve doküman incelemesi yöntemiyle toplanmıştır.
Görüşme:
Görüşme hem sınıf hem de okul öncesi öğretmenleriyle yapılmıştır.
Doküman İncelemesi:
Okul öncesi gitmiş birinci sınıf öğrencilerin yapmış oldukları etkinlikler toplanarak
beceri gelişimleri öğretmen görüşleri dışında test edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu çalışmayla
öğretmen görüşlerinin tutarlılığı test edilmiştir.
Veri Analiz Yöntemi:
Veriler alt amaçlar başlığında belirlenen temalarla betimsel mantıkta analiz edilmiştir.
NOT: Araştırma süreci devam etmektedir. Doküman incelemesi ve veri toplama
araçları sonuçları sizlerle paylaşılacaktır.
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BT561
ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİ HAKKINDAKİ
GÖRÜŞLERİ
Gülşah Batdal Karaduman
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
gulsah@istanbul.edu.tr
ÖZET
Özel yetenekli öğrenciler, genel zihinsel yetenek, özel akademik yetenek, yaratıcılık,
liderlik yeteneği, görsel ve gösteri sanatlarındaki yetenek ve psiko-motor yetenek alanların
birinde ya da bir kaçında yüksek performans ve başarı gösteren kişilerdir. Bu öğrenciler diğer
yaşıtlarına göre karmaşık bilgileri daha hızlı öğrenirler. Matematik dersi soyut kavramları
içerdiği için bu dersteki başarıları her özel yetenekli öğrenci için olmasa da daha yüksek
olabilir. Matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biri olarak, bir gereksinmedir,
yaşamın her evresinde vardır ve bir parçasıdır. Matematik aynı zamanda doğru düşünme
kurallarını öğreterek, düşünce ile somut kavramlar arasında bağıntı kurarak insan zekâsını
geliştirmeye yardımcı olur. Özel yetenekli ilkokul öğrencilerinin bu derse karşı bakış açıları ve
düşüncelerinin öğrenilmesi, onlara uygulanması gereken programlar için de önemlidir. Her
öğrenci gibi bu öğrenciler de kendi ihtiyaçlarına uygun programlar, etkinlikler ile eğitim
aldıklarında başarıları ve mutlulukları artacaktır. Bu doğrultuda bu çalışmada özel yetenekli
öğrencilere matematik kavramını nasıl yorumladıkları sorulmuştur ve onlardan matematik
dersine ilişkin cevapları alınmıştır. Çalışmaya İstanbul ilinde yaşayan 60 özel yetenekli ilkokul
öğrencisi katılmıştır. İçerik analizi yöntemi ile cevaplar analiz edilmiştir. Bulgular
doğrultusunda özel yetenekli öğrencilerin matematik dersi hakkındaki görüşleri yorumlanmış
ve farklı çalışmalarla desteklenerek tartışılmıştır. Bu dersin işlenişinin nasıl olması gerektiği,
özellikle bu öğrencilerin beklentilerinin nasıl olduğu, bu dersi nasıl yorumladıkları eğitimciler
için kendi programlarını, planlarını oluştururken yol gösterici olacaktır. Araştırma sonuçlarına
göre önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Özel Yetenek, Matematik, Eğitim Programı, Matematik Eğitimi
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BT562
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DÖRT İŞLEMİ ANLAMLANDIRABİLME
BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Merve Özkaya
Dr. Öğretim Üyesi, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
E-Posta: mdurkaya@atauni.edu.tr
Meryem Özdemir
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
E-Posta: meryem.ozdemir@atauni.edu.tr
Alper Cihan Konyalıoğlu
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
E-Posta: ackonyali@atauni.edu.tr
ÖZET
İlkokul düzeyinde öğrencilere dört işlem becerileri kazandırmanın önemi
düşünüldüğünde, sınıf öğretmenlerinin hatta öğretmen adaylarının dört işlemle ilgili yeterli
düzeyde kavramsal bilgiye sahip olmaları önemli bir durum teşkil etmektedir. Bu bağlamda
çalışmada sınıf öğretmen adaylarının dört işlemi anlamlandırabilme becerileri incelenmiştir.
Nicel yaklaşımın esas alındığı bu çalışmada betimsel araştırma modeli kullanılmıştır.
Çalışmanın belirlenen amacı doğrultusunda her bir işleme (toplama-çıkarma-çarpma-bölme)
yönelik oluşturulan dört soru, öğretmen adaylarına yöneltilmiştir. Her bir soruya verilen
cevaplar üç aşamada değerlendirilmiştir. İlk olarak verilen cevabın doğru, yanlış veya boş olma
durumu belirlenmiş, ikinci olarak öğretmen adaylarının her bir soruyu çözerken kullandıkları
modeller sınıflandırılmıştır. Üçüncü olarak ise yapılan belirleme ve sınıflandırmalara bağlı
olarak açıklamalara yer verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının çoğu
işleme ait anlamı, ilgili soruya yükleyemeyerek yanlış cevap vermiştir. Çıkarma işlem
becerisinin incelendiği soruda öğretmen adaylarının çıkarma işlemine vurgu yapmadan,
sayılarla nesneleri birebir eşledikleri; çıkarma işlemine vurgu yapanların ise kullandıkları farklı
modellerle parça eksilterek geriye doğru sayma işlemi gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Benzer
şekilde toplama işlem becerisinin incelendiği soru için öğretmen adaylarının birebir eşlemeyi
veya parça ekleyerek ileri doğru saymayı destekleyen modeller kullandıkları belirlenmiştir.
Çarpma işlem becerisinin incelendiği soruda çarpmanın tekrarlı toplama, bölme işlem
becerisinin incelendiği soruda ise bölmenin tekrarlı çıkarma anlamı kullanılarak oluşturulan
modellerin yanlış sonucu verdiği görülmüştür. Çalışmanın sonuçları itibariyle, sınıf öğretmeni
adaylarının temel matematiksel becerilerini kavramsallaştırmalarına yönelik öğretim
süreçlerinin desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimler: Dört İşlem, Sınıf Öğretmeni Adayı, Matematik Eğitimi
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BT563
TÜRKİYE’DE EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANINDA YAPILMIŞ META-ANALİZ
KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİ
Mesut TABUK
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
mesuttabuk@comu.edu.tr

ÖZET
Son dönemde Türkiye kaynaklı akademik yayınların sayısında ciddi bir artış olduğu
ortaya konan farklı akademik araştırmalarda da rapor edilmektedir. Ak ve Gülmez (2006),
gerçekleştirdikleri çalışmada 1980 ve 2004 yılları arasında Institute for Scientific Information
(ISI) atıf indekslerinde taranan yayınlar incelendiğinde Türkiye 1980 yılında toplam 439
yayınla 44. sırada yer alırken 2004 yılında yayın sayısı 32 kat artarak 14281olmuş ve 21. sıraya
yükselmiştir. Türkiye’de eğitim alanında yapılan çalışmaların sayısında ve çeşitliliğinde de
benzer şekilde önemli artışların olduğu gözlemlenmektedir. 1997 ve 2014 yılları arasında
Social Science Citation Index kapsamında yer alan dergilerde toplamda dört binden fazla
yayının yer aldığı belirlenmiştir. Yayın sayısının özellikle 2001 yılından sonra hızla arttığı ve
bu ivmenin 2012 yılında zirveye çıktığı belirlenmiştir (Çalık ve Sözbilir, 2015).
Alanyazında yayın sayısında gerçekleşen bu hızlı artış ortaya konan araştırmaların
geneline yönelik inceleme ve değerlendirmelerin yapılması ihtiyacını doğurmaktadır. Ayrıca
bu artışa bağlı olarak alanyazında güncel durumun belirlenmesi adına benzer çalışmaların belli
aralıklarla tekrar edilmesi gerektiği yine yapılan çalışmalarda önerilmektedir (Çiltaş, 2012). Bu
araştırmalar sayesinde yapılan çalışmaları bir bütün olarak görebilmek mümkün olabilmektedir.
Bunun yanı sıra yapılan bu çalışmaların konu ile ilgili çalışma yapacak araştırmacılara yol
göstermek amacı ile sistemli bir şekilde değerlendirilmesine yönelik ihtiyaç alanyazında
vurgulanmakta ve bu amaçla bazı çalışmalar ortaya konmaktadır (Çalık ve Sözbilir, 2014;
Çiltaş, Güler ve Sözbilir, 2012; Göktaş vd. ,2012).
Bu sonuçlar ışığında ortaya konan çalışmanın genel amacı, Türkiye’de eğitim ve
öğretim alanında yapılmış meta-analiz konulu lisansüstü tezleri ile ilgili durumu genel olarak
incelemek, değerlendirmek ve mevcut bilgileri sistematik bir şekilde bir betimsel içerik analizi
çalışması olarak ortaya konması şeklinde belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye'de
2003 ve 2018 yılları arasında tamamlanan toplam 54 lisansüstü tezi sistematik gözden geçirme
sürecine dâhil edilmiştir. Tezler, bazı değişkenlere göre incelenmiştir: yayın yılı, türü,
üniversite, enstitü, içerik, örneklem büyüklüğü ve sayfa sayısı. Sistematik derlemenin
sonuçları, frekans ve yüzde oranlarını içeren tablolarla sunulmuştur. Araştırma sonucunda,
araştırmaların çoğunun 2013 yılından sonra sunulduğu ve eğitim bilimleri enstitülerinde
gerçekleştirilmiş yüksek lisans tezi olduğu bulunmuştur. Araştırmada yer alan çalışmaların
çoğunun öğrenci merkezli olduğu görülmektedir. Bu çalışmalarda, genel olarak öğretim
yöntemlerinin öğrencinin başarısı ve tutumları üzerindeki etkisinin araştırıldığı görülmüştür.
Ek olarak, çalışmalarda meta-analizde ele alınan araştırmaların sayısına göre, kapsama dâhil
edilen çalışmaların sayısının en az 14, en fazla 236 olduğu ve meta- analizlerde araştırmaların
genel ortalamasının yaklaşık 56 olduğu görülmüştür. Son olarak, çalışmalar sayfa sayısı olarak
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ele alındığında, çalışmaların büyük çoğunluğunun 101-200 sayfa arasında olduğu
görülmektedir. Bu tezlerde sayfa sayısı en az 69, en fazla 454 ve ortalama sayfa sayısı 160'dır.
Elde edilen bu sonuçlara göre, matematik eğitimcileri ve araştırmacılar için bazı önerilerde
bulunulmuştur. Araştırma eğilimlerinin izlenmesi ve gözden geçirilmesi için benzer bir
çalışmanın Türkiye'de tekrarlanması özellikle tavsiye edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim ve Öğretim, İçerik Analizi, Meta-analiz, Lisansüstü Tezleri
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BT564
MEVLÂNA PENCERSİNDEN PSİKOTERAPİ (MESNEVİ PSİKOTERAPİ)
Öğr.Gör Havva ŞABAN
havva.saban@vizyon.edu.mk
Uluslararsı Vizyon Üniversitesi/ Makedonya
M-r Vesna POPOSKA
vesna.poposka@vizyon.edu.mk
Uluslararsı Vizyon Üniversitesi/ Makedonya

İnsandaki psişik sorunlar insanalık tarihi kadar eski olduğunu günümüzde
kanıtlanmiştir. Ruhsal problemlere çözüm bulma çabaları insalık tarihinden bu yana
gelişitirilmiş ve günümüzde modern psikoterapi teknikleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Psikoterapi kişilerin yaşadıkları duygusal çatışmaları çözümlemeyi, ruh sağlığına
ilişkin sorunların geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan, bir profesyonel ile konuşulması
yoluyla çözümlenmesi girişimlerine verilen genel bir addır. Günümüzde kullanılan Psikoterapi
teknikleri ülkemizde batılı eserler çerçevesinde kabul edilip öğretiliyor. Bu çalışmanın amacı,
günümüz batı etkisindeki terapi tekniklerinden ziyade, Mevlâna eserlerine değinip aslında insan
ruhunu maneviyat ile nasıl tedavi edilebileceğine değinmektir.
Mevlana’nın eserlerinde aslında bizde var olan duyarlılığı harekete geçirip, duygu ve
düşünce davranış ilişkisini vurgulayan ve ruhsal sıkıntılardan kurtulmak için farkındalık ve
bilişsel değişimi öneren birçok tavsiye yer almaktadır. Mevlana eserlerinde insanın kendisini
keşfetmesını sağlayan ruhsal yapımızdaki şifrelere dokunuyor.
Anahtar Kelimeler: Psikoterapi, Mevlana, Ruh Sağlığı, Mesnevi Psikoterapi
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BT565
OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEMOKRASİ ALGILARI İLE OKUL KÜLTÜRÜ
ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Büşra Zeyneb YASAN
Modern Bilimler Akademisi Okulları
zeynebyasan@gmail.com
Aydın BALYER
Yıldız Teknik Üniversitesi
balyer2001@gmail.com
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de okul yöneticilerinin demokrasi algıları ile okul
kültürü arasındaki ilişkinin okul yöneticileri açısından incelenmesidir. Araştırma kapsamında
okul yöneticilerinin demokrasi algısı ve okul kültürüne ilişkin algılarının cinsiyet, yaş,
pozisyon, mesleki kıdem ve mevcut kurumlarındaki kıdem gibi değişkenler bağlamında
farklılık gösterip göstermediği de incelemeye gayret edilmiştir. Bu bağlamda araştırma modeli,
ilişkisel tarama deseni modeline göre sürdürülmüştür. Bu amaçla oluşturulan araştırma
örneklemi, İstanbul ili Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisinde eğitim öğretim faaliyetinde
bulunan okulların yöneticilerinden oluşan toplamda 296 yönetici oluşturmaktadır. Araştırmada
kullanılacak olan verileri “Okul Kültürü Ölçeği” ve “Temel Demokratik Değerler Ölçeği”
kullanılarak oluşturulan 5’li likert yapıdaki toplam 48 ifade bulunan ölçek kullanılmak suretiyle
toplanmıştır. Araştırma sonuçları, okul kültürünün işbirliği, farklılıklara saygı ve adil olma
boyutları üzerinde etki gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra özgüven boyutu ile
okul kültürü arasında bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca, katılımcıların cinsiyet, mesleki kıdem
ve mevcut okuldaki kıdemlerine göre de demokratik değerleri oluşturan boyutların farklılık
sergilediği tespit edilmiştir. Ayrıca, adokratik kültürlerde demokrasi algısının hiyerarşik
kültürlere nazaran daha yüksek seviyede geliştiği de yine araştırma bulguları arasında yer
almaktadır. Okul kültürünün demokrasi algısını şekillendirmesiyle birlikte yöneticilerin
etkinliğinin ve buna bağlı olarak da okul verimliliğinin artacağı değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Okul kültürü, demokrasi algısı, okul yöneticisi
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BT566
SUÇU AFFETME DÜZEYİ VE EVLİLİK UYUMU İLİŞKİSİ*
Tayyibe Yaman Akpınar
Mamak Rehberlik ve Araştırma Merkezi
tayyibeyaman@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Altunsu Sönmez
Selçuk Üniversitesi
ozlemaltunsu@gmail.com
ÖZET
Eşlerin kendilerini mutlu, huzurlu, güven içinde hissettiği evlilikler başarılı evlilik
olarak görülmekte ve eşlerin arasındaki uyum ve dayanışma da evliliğin temelini
oluşturmaktadır. Eşler arasında sağlıklı bir ilişki varsa evlilikten beklentilerinin de gerçekleşme
ihtimali oldukça yüksek olmaktadır. Uyumlu, dengeli, huzurlu ve mutlu aile ortamı o ailede
yetişen çocuklar adına da oldukça önemli ve gereklidir. Mutlu ailelerde yetişen çocuklarda
mutlu ve dengeli ailelerde kurabileceklerdir. Ancak mutluluk gibi evliliklerde bireyin
incinmesine neden olabilecek dinamiklerde mevcuttur. Bu olumsuzlukların nasıl üstesinden
geldikleri de bireylerin evlilikten duydukları mutluluk, uyum ve devamlılık için önemlidir. Bu
bağlamda suçu affetme kavramının evlilik ilişkisinde önemli rol oynadığı düşüncesinden yola
çıkılarak bu çalışma kapsamında 210 evli bireyin suçu affetme düzeyi ve evlilik uyumu
arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Evlilik uyumu Locke ve Wallace (1959) tarafından evliliğin
niteliğini ölçmek amacıyla geliştirilmiş ve Türkçe çevirisi Kışlak (1999) tarafından
gerçekleştirilmiş olan Evlilik Uyumu Ölçeği (EUÖ) ile, Suçu Affetme ise Palegari, Regalia ve
Fincham (2000) tarafından geliştirilmiş olan Akın, Çolak ve Eroğlu (2012) tarafından Türkçeye
çevrilen Evlilikte Suçu Affetme ölçeği (ESAÖ) ile ölçülmüştür. Veriler SPSS 24 paket
programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Araştırmanın sonuçlarına göre EUÖ anlaşma boyutu ile ESAÖ bağışlama boyutu
arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülürken, ESAÖ dargınlık-kaçınma boyutu arasında
negatif yönlü yüksek düzeyde bir ilişkinin olduğu; evlilikte anlaşma düzeyi arttıkça dargınlıkkaçınma boyutunun azaldığı saptanmıştır. EUÖ ilişki tarzı boyutu ile ESAÖ bağışlama boyutu
arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülürken, ESAÖ dargınlık-kaçınma boyutu arasında
negatif yönlü orta düzeyde bir ilişkinin olduğu; evlilikte ilişki tarzı düzeyi arttıkça dargınlıkkaçınma boyutunun azaldığı saptanmıştır. Evli bireylerin, EUÖ anlaşma boyutu evlilik
süresine ve eşle olan yaş farkına göre anlamlı düzeyde farklılaşırken EUÖ ilişki tarzı boyutu
ise yaş, çalışılan sektör, evlilik süresi ve çocuk sayısına göre anlamlı düzeyde farklılaşma
göstermektedir. Ayrıca evli bireylerin, ESAÖ bağışlama boyutunun yaşa göre anlamlı düzeyde
farklılaştığı sonucuda elde edilen bulgular arasındadır.
Araştırma suçu affetme ve evlilik uyumu kavramları arasındaki ilişkiyi bir arada ele
alan ilk araştırma olması yönüyle önemlidir. Alan uzmanlarına ESAÖ bağışlama boyutu ile
EUÖ arasındaki ilişkide algılanan zararın şiddetinin aracı rolünün çalışılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Evlilik, Aile, Suçu Affetme, Evlilik Uyumu
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BT567
ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİ BİLİŞ-ÜSTÜ
BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Gülşah Batdal Karaduman
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
gulsah@istanbul.edu.tr

ÖZET
Eğitimdeki yeni yaklaşımlar, özel yeteneklilerin eğitimi ile paralel bir şekilde
öğrencilerin üst düzey becerileri kazanması gerekliliğini öne sürmektedirler. Bütün
öğrencilerden yüksek beklentilerin olduğu günümüz eğitim sisteminde öğrencilerin matematiği
sevmeleri, yaratıcılık süreçlerini işe koşarak yeni düşünceler ortaya koyabilmeleri ve kendi
öğrenme süreçlerinin farkında olmaları gerekmektedir. Bunun için matematik öğretiminde
biliş-üstü beceriler önem taşımaktadır. Biliş-üstü beceriler, bireyin kendi düşüncelerini
izlemesi, denetlemesi ve kontrol etmesi olarak tanımlanabilir. Matematiksel problem çözme
sürecinin farklı aşamalarında biliş-üstü beceriler devreye girmektedir. Öğrenilen bilginin
amaçlı kullanılmasında da biliş-üstü becerilerin rolü önemlidir. Özel yetenekli öğrencilerin
matematik dersine yönelik biliş-üstü becerilerinin nasıl olduğunu belirlemek araştırmanın temel
amacını oluşturmaktadır. Bu araştırma İstanbul ilinde farklı okullarda öğrenim gören 70 özel
yetenekli öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Ölçme aracı olarak öğrencinin kendi kendini
değerlendirdiği Panaoura and Philippou (2003) tarafından geliştirilen ve Türkçeye çevirisi
Özcan (2010) tarafından yapılan “Öğrenciler İçin Matematik Dersi Üst Biliş Becerileri Testi”
kullanılmıştır. Ayrıca demografik bilgi formu yardımıyla bu konudaki farklı değişkenler analiz
edilmiştir. Özel yetenekli öğrencilerin bu konudaki sevilerini öğrenmek eğitimcilerin
hazırlayacakları programlar ve etkinlikler için yol gösterici olacaktır. Bu konuda öğrencileri
sınıf içi etkinliklerle desteklemek, onlara bu konuda yapılabilecek uygulamaların farkında
olmak önem taşımaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusunda eğitimciler için önerilerde
bulunulmuştur. Öğretim tasarımlarında, öğrencilerin matematik dersi biliş-üstü becerilerini
geliştirmelerine yönelik etkinliklere yer verilebilir, bu önerilerden bir tanesidir.
Anahtar Kelimeler: Matematik, Biliş-üstü Beceriler, Matematik Eğitimi
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BT568
İSTANBUL CAMİ VE KİLİSELERİNDEKİ KUTSAL KİTAP OKUYUŞLARINDA
GÖRÜLEN SUSMA SÜRELERİ*
Muhammed Recai Çiftçi
Diyanet İşleri Başkanlığı
muhammedrecai@gmail.com
ÖZET
İstanbul’da yaşayan Ermeni, Rum ve Türklerin mabedlerinde gerçekleştirdikleri Zebur,
İncil ve Kuran-ı Kerim okuyuşlarında görülen susma süreleri bu çalışmanın konusunu
oluşturmaktadır.
Konu ile ilgili yapılan literatür taramasının sonucunda, mabed müziği alanının
yapılacak karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç duyduğu anlaşılmaktadır.
Betimsel bir karakter taşıyan ve karşılaştırmalı yöntemle ele alınacak olan bu
araştırmada, okuyuşlarda görülen susma sürelerinde her etnik grubun kendi içinde tutarlı
olduğu hipotezi test edilmiştir.
Hristiyanlık ve İslam dinini temsil eden söz konusu etnik grupların okuyucularından
sesli-görüntülü olarak alınan 15 adet okuyuş örneği bilgisayar destekli ses analiz programları
ile işlenerek, susma süreleri milisaniye ölçeğine kadar tespit edilmiştir. Bu süreler bütün icranın
süresine oranlanarak yüzdelik olarak ortaya konmuş ve aralarında bir karşılaştırma yapma
imkanı doğmuştur.
Okuyuşların incelenmesiyle ilk planda; Hristiyanların icralarını yürük ve tempolu bir
tavırla, Müslümanların ise daha ağırca gerçekleştirdikleri görülmüştür. Sonuç olarak; ortalama
bazında Ermenilerin icranın %7’sini, Rumların yaklaşık %13’ünü, Türklerin ise %31’ini
susarak geçirdikleri tespit edilmiş ve çalışmanın hipotezi ispatlanmıştır.
Saha üzerinde daha geniş ölçekte ve bu çalışmaya dahil olmayan etnik grupların
katılımıyla yapılacak farklı araştırmaların alana daha verimli ve kesin bilgiyi kazandıracağı bir
gerçektir. Ayrıca bu çalışma, kutsal kitapların okunuşu esnasında okuyucuların susma sürelerini
belirleyen refleksler ile bu sürelere etki eden dini, sosyolojik, psikolojik ve filolojik etkenlerin
neler olduğuna dair yapılacak araştırmalara açılan bir kapı olma iddiasındadır.
Anahtar Kelimeler: İstanbul, Mabed Müziği, Zebur, İncil, Kuran-ı Kerim, Makamsal
Okuyuş, Susma Süreleri

*

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı bünyesinde, Prof. Dr.
M. Safa Yeprem danışmanlığında 2019 yılında tamamlanan “İstanbul’daki Hristiyan ve Müslüman Mabedlerinde
Okunan Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran-ı Kerim Ayetlerinin Karşılaştırmalı Müzikal Analizi” başlıklı doktora
tezinden türetilmiştir.
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BT570
YETİŞKİNLERİN YASLA BAŞ ETME SÜRECİNİN İNCELENMESİ
Prof. Dr. İbrahim Kısaç
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, kisac@gazi.edu.tr
Leyla Özdemir
Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi, leyla.ozdemir01@hotmail.com
ÖZET
Bu çalışmanın amacı yetişkin bireylerin yasla baş etme süreçlerini incelemektir. Bu
süreçte ilk olarak kayıp haberini aldıktan sonra neler yaşandığı ve ne gibi davranışlar
gösterildiği belirlenmiştir. Daha sonrasında, kayıp yaşayan bireyin yasla baş etmesini
kolaylaştıran ve zorlaştıran durumların neler olduğu incelenmiştir.
Bu çalışma yarı yapılandırılmış görüşme tekniğine dayalı nitel bir araştırmadır.
Araştırma kapsamında on altı yetişkin bireyle görüşülmüştür.
Görüşmelerden elde edilen verilerin yapılan içerik analizi sonucunda kayıp haberine
verilen ilk tepkinin şok, inanmama, ağlama, yoğun bir üzüntü duyma şeklinde olduğu
saptanmıştır. Kaybı kabullenmeyi ve kayıp acısıyla baş etmeyi kolaylaştıran ve zorlaştıran
unsurların kişiden kişiye değiştiği belirlenmiştir. Katılımcılar arasında sadece bir kişinin yasla
baş etmek için uzman yardımı aldığı, diğer on beş kişinin ise uzman yardımına ihtiyaç
duymadığı saptanmıştır. Kaybedilen kişinin mezarını ziyaret etmenin bazılarının kayıp acısını
artırırken, bazılarının da kayıp acısını hafiflettiği bulunmuştur. Kaybedilen kişiye ait eşyaların
varlığının kayıp acısına etkisinin kişiden kişiye değiştiği ortaya konmuştur. Bu bulgular
sonucunda yas tutan bireyin duygularını ifade etmesine fırsat verilmesi ve kaybın iyi
sonuçlarından bahsedilmemesi önerilmektedir. Kaybedilen kişinin olmadığı yeni bir düzen
kurulması ve yas sürecindeki bireyin günlük olağan hayatına dönmesi desteklenmelidir.
Anahtar Kelimeler: yetişkin, yas, yasla baş etme, kayıp.
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BT571
2023 EĞİTİM VİZYONUNDA ÖĞRETMEN İSTİHDAM POLİTİKALARI
Elif GÖK İLAN
ÖZET
Öğretmen istihdamı, geçmişten günümüze kamu personellerinin istihdamı içerisinde en
fazla değişime uğrayan ve güncel siyasi durumlardan etkilenen alan olmuştur. Öğretmen
istihdamı Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ülkenin içinde bulunduğu dönemden etkilenerek,
devlet bütçesi doğrultusunda yapılmaktadır. Öğretmen atamalarındaki sistem değişimleri,
sitemin yeteri kadar bilinmemesi, öğretmen istihdamın bireylerin özel yaşamları ve toplum
üzerindeki etkileri azımsanmayacak düzeydedir. Eğitim fakültelerindeki müfredat ve program
değişiklikleri, öğretmen adaylarının niteliğinin düşmesine de yol açmaktadır. Öğretmen
adaylarında son yıllarda oluşan yığılmalar, güncel öğretmen ataması sorunları, çok aşamalı ve
mülakata dayalı atama sistemi ve esnek istihdamın bir ürünü olarak ortaya çıkan ‘sözleşmeli
öğretmen atamaları’ durumu çalışma kapsamında incelenecektir. ‘Geçmişten günümüze yeni
liberal eğitim politikaların ışığında değişime uğramış olan öğretmen istihdamı, devlet kanalı
tarafından her alanda belirlenen 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında nasıl evrilecektir?’ sorusu,
çalışmanın temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında önceki sistemlerde
öğretmen istihdam durumları incelenerek, 2023 Eğitim Vizyonu’nda hangi biçimde olması
gerektiği tartışılmaktadır. Sonuç olarak, kamu istihdamında öğretmen istihdamı özelinde
yaşanan problemler ve ilerleyen dönemlerde yaşanması olası sorunlar ela alınarak, bu süreçte
yapılması gerekenlerle ilgili önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: istihdam, öğretmen istihdamı, istihdam politikaları, 2023 Eğitim
Vizyonu

TURKCESS 2019

572

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

BT572
4-6 YAŞ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ DOĞACI ZEKA AÇISINDAN
İNCELENMESİ
Gülşen ORAN
gulsen.oran1988@gmail.com
Serap DEMİRİZ
Gazi Üniversitesi, Dr. Öğretim Üyesi
demiriz.serap@gmail.com

ÖZET
Çocuk kitapları ileti sunma, değer aşılama, bakış açısı geliştirme, hayal evrenini
genişletme, karakter gelişimine katkı sunma gibi görevler üstlenir. Doğa ve çevre eğitiminin
okul öncesi dönemde kazandırılan çevre bilincinin ileriki yıllarda da çevreye karşı olumlu
tutum geliştirmede önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Doğa ve çevre temalarını temel alan
bir programın amaçlarına ulaşmasında çocuk kitaplarında yer alan metinlerin ve görsel
unsurların büyük etkisi vardır. Bu metinlerle çocukları buluşturmak, öğrenilenlerin
içselleşmesini ve kalıcılığın oluşmasını sağlamada etkili olacaktır. Bu çalışmada 4-6 yaş resimli
çocuk kitaplarında yer alan doğa ile ilgili iletileri, doğacı zeka alanı özelliklerine göre
ilişkilendirme amaçlanmıştır. Araştırmada var olan bir durumu ortaya koymak amaçlandığı için
betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma materyalini, 4-6 yaş grubuna
yönelik resimli çocuk kitapları oluşturmaktadır. Kitapların seçimi öğretmenler aracılığı ile
belirlenmiştir. Çalışma kapsamında Nevşehir ilinde okul öncesi eğitim kurumlarında görev
yapan 20 öğretmene kartopu örnekleme tekniği ile ulaşılmıştır. Öğretmenlerden sınıflarında
bulunan çocukların en çok sevdiği çocuk kitaplarından 5 tanesinin isimlerini yazmaları
istenmiştir. Öğretmenlerden alınan 100 kitap ismi arasında elemeler yapılmıştır. 17 adet ismin
tekrarlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca 4-6 yaş dönemine uygun olmayan sadece kavram
tanıtımına yönelik olan 13 adet kitap olduğu belirlenmiştir. Toplam 30 adet kitabın elenmesi
sonucu kalan 70 adet 4-6 yaşa yönelik resimli çocuk kitabı araştırmanın çalışma materyalini
oluşturmuştur. Belirlenen kitaplar anaokulundan ve piyasadan satın alma yolu ile temin
edilmiştir. Kitapların doğacı zeka alanı açısından incelenmesinde alanyazın da taranarak
Canbay (2011) ‘ın belirlediği doğacı zeka alanı ölçme aracı temel alınmıştır. Bu ölçme aracına
göre doğacı zeka alanı “sınıflandırma”, “doğa sevgisi” ve “farkında olma” şeklinde üç boyuta
ayrılmıştır. Çalışmaya dahil edilen 70 adet kitap doğacı zeka alanı ölçme aracına göre üç farklı
boyutta aktarılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Doğacı zeka, 4-6 yaş, Resimli çocuk kitapları,
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BT573
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK BECERİLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİ*
Ramazan YURTSEVEN
Afyon Kocatepe Üniversitesi, SBE, Eğitim Programları ve Öğretim Alanı
ramazan_yurtseven15@hotmail.com
Prof. Dr. Mustafa ERGÜN
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
ergunegitim@gmail.com

ÖZET
Bu araştırmada, son yıllarda üzerine önemle durulan ve 21.yy becerileri arasında yer
alan girişimcilik becerilerinin ilkokul öğrencilerine kazandırılması için gerekli olan eğitim
ihtiyaçlarının akademisyen görüşleri doğrultusunda belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada
nitel araştırma modellerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 5
Eğitim programları ve Öğretim, 3 Sınıf Eğitimi, 2 Yönetim ve Organizasyon, 2
Yönetim/Girişimcilik alanlarından olmak üzere toplam 12 akademisyen (uzman)
oluşturmuştur. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu doğrultusunda yüz yüze görüşmeler
yapılarak elde edilmiş ve içerik analizi tekniğiyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda,
öğrencilere girişimcilik becerilerinin ilkokulda tam olarak kazandırılamadığı ve bazı
eksikliklerin olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcılar; bu becerinin kazandırılamamasında,
“toplumsal yapı (5), öğretmen yetersizlikleri (5), girişimciliğe yönelik uygulamaların az olması
(5), ailenin olumsuz tutumu (4), olumsuz okul atmosferi (3), okullarda girişimciliğin
önemsenmemesi (3), daha çok ders kazanımlarının önemsenmesi (3)” gibi nedenlerin olduğunu
belirtmişlerdir. Girişimcilik becerilerinin ilkokul öğrencilerinde gelişmesi için “problem çözme
(8), özgüven (7), başarılı olma isteği (5), yaratıcılık (5), fırsatları değerlendirme (5), olaylar
karşısında güçlü olup çözüm üretme (5), risk alma (4), sorumluluk alma (4), etkili iletişim
kurabilme (4) ve engellerden yılmama (4)” gibi özelliklerin kazandırılması gerektiğini ifade
etmişlerdir. Girişimcilikle ilgili öğretilmesi gereken konuların “yaşamın içinden olan gerçek
problemleri içermesi (4) ve etkinlik temelli (4)” olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bunun
yanında “iletişim (4), bütçe (4), ihtiyaç analizi (4), kar-zarar (3), pazarlama (3)” gibi
kavramların öğretilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. İlkokul öğrencilerine girişimcilik
becerilerinin kazandırılmasında sınıf dışında; “kullanılmayan eşya değiş tokuşu (2), alış
veriş/satış standı (2), izcilik kampı veya doğal ortamlarda gözlem yapılması (2), başarılı
girişimcilere veya girişimsel faaliyetlerin yapıldığı ortamlara ziyaret edilmesi (2)” gibi
etkinliklerin etkili olabileceğini belirtmişlerdir. Sınıf içinde; “iş dünyasından örnek kişilerin
davet edilmesi (6), ürün geliştirme (4), başarılı ya da başarısız girişimcilerin hikâyelerini sunma
Bu çalışma, Afyon Kocatepe Üniversitesi SBE’de, Prof. Dr. Mustafa ERGÜN danışmanlığında, sorumlu yazar tarafından
hazırlanan “Girişimcilik Öğretim Programının Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi” isimli tez çalışması
kapsamında gerçekleştirilmiştir.
*
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(3)” gibi etkinliklerin etkili olabileceğini belirtmişlerdir. Uygulanacak etkinliklerin “farklı
fikirleri destekleyici ve uygulamaya yönelik olması (5), işbirliği ağırlıklı olması (5), proje
temelli olması (4) ve toplumsal sorunlara çözüm üretmelerini sağlayacak olması (2)” gibi
niteliklere sahip olması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca “proje yöntemi (7), probleme dayalı
öğrenme (4), beyin fırtınası (4), drama (4) ve senaryolara dayalı öğretim (4)” gibi öğretim
yöntem ve tekniklerinin girişimcilik becerisini geliştirilmesinde etkili olabileceğini ifade
etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Becerileri, İhtiyaç Belirleme, İlkokul
Öğrencileri.
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BT574
FONKSİYONEL OLMAYAN TUTUMLARIN KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME
DÜZEYİNE ETKİSİ
1Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Ayna, 2Rojin Yazar
1Dicle Üniversitesi Psikoloji Bölümü, yunusemreayna@gmail.com
2Özel Yeni Ada Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, rojinyazar@gmail.com
ÖZET
Her insan dünyaya gelirken büyüme ve gelişme yönelimine sahiptir. Gelişim süreci
boyunca kimliğini oluşturmaya çalışan insanın öznel yaşantıları, deneyimleri ve edindiği
bilgileri ile şekillenen kimliği aynı zamanda kişinin davranış ve tutumlarına da şekil veren
önemli bir faktördür. Bireyin davranışlarını yöneten güdülerin temelinde kendini
gerçekleştirme güdüsü yer alır. Kendini gerçekleştirme bireyin sahip olduğu ve içinde taşıdığı
özünü bulup, kapasitesini ve güçlerini keşfederek ortaya çıkardığı tam verimlilik halidir.
İnsan yaşamı boyunca devam eden kendini gerçekleştirme güdüsü organizmanın
özünde doğuştan var olan içsel bir yönelimdir. Kendini gerçekleştirme sürecindeki bir birey
kendini, başkalarını, doğayı olduğu gibi kabul eden, empatik yönü kuvvetli olan, derin
kişilerarası ilişkilere sahip olan, hayattan zevk alabilen, dünya ile ilgili sorunlarla ilgilenen,
sorumluluk duygusu gelişmiş ve mizah yönü güçlü kişiler olarak karşımıza çıkar.
Her insanın dünyayı yapılandırırken kullandığı zihinsel işlevlerin biçiminin farklı
olması gibi kendini gerçekleştirme düzeyi de kişiden kişiye farklılık gösterir. İnsanların
dünyayı algılayışı bilinçlerinde yer alan imgesel ve sözel yaşantılarla ve bu yaşantılar ile oluşan
tutumlar ile ilgilidir. Tutumlar organize şekilde işleyen duygu, davranış ve inanç eğilimidir.
Fonksiyonel olmayan tutumlar ise genellikle çocukluk döneminde başlayan, yaşam boyu
gelişerek devam eden değişime dirençli, gerçekçi olmayan tutumlar olarak tanımlanabilir.
Bireyin dış dünya ile kurduğu iletişim ile gelişen, kişinin kendisine, başkalarına ve doğaya
yönelik geliştirdiği bu olumsuz tutumlar mükemmeliyetçilik, onaylanma ihtiyacı gibi genellikle
aşırı ve uç duygular şeklinde görülen ve bireyin performansını ortaya koymasına engel olan
tutumlardır.
Bu araştırmanın amacı fonksiyonel olmayan tutumların düzeyinin kendini
gerçekleştirme düzeyini ne ölçüde etkilediğini ölçmektir. Çalışmada “Kişisel Yönelim
Envanteri”, “Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği”, ve Kişisel Bilgi Formu ile veriler
toplanacak ve istatistiksel değerlendirme yapılacaktır. Çalışmanın örneklemini 18 yaş üstü
yetişkin bireyler oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kendini Gerçekleştirme, Kişisel Yönelim, Fonksiyonel Olmayan
Tutumlar
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BT575
“ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN ADAYLARININ YEŞİL TÜKETİCİ KONUSUNDAKİ
FARKINDALIĞI
Gülsevim SARICA*
Fehime Sevil YALÇIN**
* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD
ssecilay@gmail.com
** Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi, Biyoloji Eğitimi
sevilyalcin@comu.edu.tr
Sanayileşen bu toplumda doğal kaynaklarımızın bilinçsiz ve tutarsız kullanımı
sonucunda azalması bazı tüketiciler tarafından hala dikkate alınmamaktadır. Bununla birlikte
gelecek nesillere doğal kaynaklarımızı bırakma imkanımız da azalmakla birlikte temiz ve yeşil
çevremizi yok etmeye başlanması bir çok tüketici tarafından önemsenmemektedir. Bu
olumsuzlukların yanı sıra bilinçli tüketicilerimiz ise yaşanan tüm bu olumsuzlukları fark edip
yeşil çevremizin korunması için çevre dostu ürünlerin kullanımı için çalışmaktadırlar
Bu bağlamda “Yeşil Tüketici” çevreyi koruma işinin sadece hükümete, iş çevrelerine,
çevrecilere ve bilim insanlarına bırakılmayacağını ve kendisinin de sorumluluk taşıdığını
düşünen kişidir.
Bu çalışmanın amacı Fen Bilgisi öğretmen adaylarının yeşil tüketim düşüncesi
konusunda farkındalıklarını ortaya koyarak doğa kavramının daha çok farkında olan yeşil
tüketici birey yetiştirecek olan öğretmenler için bir adım olması amaçlanmaktadır.
Araştırma örneklemini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmen
adayları oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarına Şahin ve ark. (2015)
tarafından geliştirilen “Yeşil Tüketici Konusundaki Farkındalık “ anketi uygulanmıştır. Anket
sonuçları öğretmen adaylarını yaş, cinsiyet ve gelir düzeylerine göre belirlenmiştir.
Keywords: Fen Bilgisi Öğretmen Adayları, Yeşil Tüketim, Çevre Eğitimi
(1) “Fen Bilgisi Öğretmen Adayları için Üniversite öğrencilerinin Yeşil Tüketici
Konusundaki Farkındalığı” başlıklı tezin bir bölümünden alınmıştır.
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BT576
ŞANLIURFA İLİ VİRANŞEHİR İLÇESİNDE LİSE ÖĞRENCİLERİNDE
DEPRESYON, ANKSİYETE, STRES VE SİGARA KULLANIM İLİŞKİSİ
İbrahim Halil OKTAY
Milli Eğitim Bakanlığı
İbrahim1540@hotmail.com

ÖZET
Bu çalışma sigara kullanımının lise çağındaki bireylerde Depresyon, Anksiyete ve
Stresle ilişkisini araştırmak amacıyla planlanmıştır. Araştırma 2016-2017 Eğitim döneminde
Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesinde yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve
Depresyon, Anksiyete, Stres Ölçeği (DASÖ) kullanılmıştır. Analizler SPSS 22.0 paket
programı ile yapılmıştır. Sonuçlara göre katılımcıların %46’nın sigara kullandığı ve %54’nün
kullanmadığı tespit edilmiştir. Araştırmada sigara ve Depresyon, Anksiyete ve Stres puanları
arasındaki farklılık incelendiğinde Sigara kullanan katılımcıların depresyon düzeylerinin
kullanmayan katılımcılara göre daha yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Sigara kullanan
katılımcıların Anksiyete seviyesinin sigara kullanmayan katılımcılara göre daha yüksek
düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Sigara kullanan katılımcıların stres seviyesinin sigara
kullanmayan katılımcılara göre daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Depresyon, Anksiyete, Stres, Sigara Kullanımı, Lise Öğrencileri
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BT577
ADAPTATION OF BRIEF SHAME AND GUILT QUESTIONNAIRE FOR
CHILDREN TO TURKISH CULTURE: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Ahmet ERDOĞAN
Kavacık Borsa İstanbul Primary School
ahmeterdogan.psk@gmail.com
Müge AKBAĞ
Marmara University, Department of Guidance and Psychological Counseling
makbag@marmara.edu.tr

ABSTRACT
The aim of the present study is to adapt Brief Shame and Guilt Questionnaire for
Children (BSGQ-C) developed by Novin ve Rieffe (2015) into Turkish culture, to examine its
psychometric characteristics and to bring this scale into Turkish culture, because it is short /
easy-to-use in measuring the feelings of shame and guilt among children.
Firstly, forward and back translations were carried out and then Turkish field experts
reviewed and evaluated the Turkish version of the scale. As a pilot study, the final Turkish
version of the scale was applied to a group of 30 children. The pilot study was carried out to
test whether the items of the scale were understandable by children. The construct validity of
the scale was tested with exploratory (EFA) and confirmatory (CFA) factor analysis. The
analyzes were performed on the data obtained from two different study groups (N = 200, N =
200) consisting of secondary school students studying in public schools. KMO coefficient and
Barlett’s Sphericity test were conducted in order to determine whether the data obtained from
paticipants suitable for exploratory factor analysis. The KMO value was found to be .82 and
Barlett’s Sphericity was found to be significance (p<.001). These findings indicated that sample
size and data were appropriate for exploratory factor analysis. As a result of EFA, it was found
that the total explained variance was 41% and that the items were grouped under two factors in
accordance with the original construct. The first dimension of the scale (shame) consisted of 6
items and explained 28% of the variance. The second dimension of the scale (guilt) consisted
of 6 items and explained 13% of the variance. Following the EFA, CFA was applied to
determine whether the scale structure was confirmed and it is seen that the fit indices were
significant (χ²/Sd= 1.78; NFI= 0.91; CFI= 0.95; RMSEA= 0.056; SRMR= 0.000; IFI= 0.94). It
can be said that the fit indices of this model in CFA analysis is in good and acceptable fit.
Thereby, the CFA results also confirmed the two-dimensional structure (shame and guilt) of
the scale consisting of 12 items. In order to test the criterion-dependent validity of the scale,
112 secondary school students were administered BSGQ-C and Social Anxiety Scale for
Children-Revised, and the relationships between the two scales were calculated. It was found
that shame was positively correlated with social anxiety. On the other hand, there was no
significant relationship between guilt and social anxiety. These findings confirmed the
theoretical relations among the variables. Findings were as expected and parallel to its original
form, too. The Cronbach Alpha reliability coefficients calculated to test the reliability of the
scale were α = .71 for the shame subscale and α = .68 for the guilt subscale. For test-retest
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reliability, the scale was applied on 35 secondary school students with 3 weeks interval and
test-retest correlation coefficients obtained from the relationship between first and second
application of the scale were found as r = .65 (p <.001) for shame subscale and r = .90 (p <.001)
for guilt subscale. It is possible to say that the results of the reliability analysis provide
satisfactory clues that the scale is reliable.
In the light of the findings of current study, it is concluded that Turkish form of BSGQC is valid and reliable measurement tool to measure the shame and guilt in the sample of
secondary school children. It is thought that the easy-to-use structure of the scale will accelerate
the researches designing in order to examine the shame and guilt of children in detail in Turkish
culture.
Key Words: Shame, guilt, children, scale adaptation, validity, reliability.
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BT578
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE MERHAMET VE ALGILANAN KONTROL
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Mehmet Engin DENİZ,
Prof. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Anabilim Dalı, edeniz@yildiz.edu.tr
Abdulmuttalip KARAMANLI,
Psikolojik Danışman, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Anabilim Dalı, abdulmuttalipkaramanli@gmail.com
Aytekin NAM,
Psikolojik Danışman, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Anabilim Dalı, aytekinnam80@gmail.com
Özet
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde merhametin algılanan kontrol
üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Algılanan kontrol ile merhamet ilişkisinin araştırıldığı bu
çalışma, ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmaya toplam 203 kişi
katılmıştır. Bu katılımcıların yaş aralığı 18 ve 25 yaş arasındadır. Yaş ortalaması ise 20,58’dir.
Katılımcıların 149’u kadın (%73,4), 54’ü (%26,6) erkektir. Çalışmada ölçme araçları olarak
Algılanan Kontrol Ölçeği, Merhamet Ölçeği ve araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi
formu kullanılmıştır. Analiz yöntemi olarak çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Değişkenler
arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak amacıyla da Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon
analizi kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, merhamet alt boyutları ile algılanan kontrol
arasında istatistiki açıdan anlamlı ve önemli sonuçlar bulunmuştur. Bu doğrultuda, üniversite
öğrencilerinde merhamet alt boyutları olan bilinçli farkındalık ve ilişki kesme özellikleri
arttıkça algılanan kontrol düzeylerinin arttığı bulunmuştur. Öte yandan bağlantısızlık özelliği
arttıkça algılanan kontrol düzeyinin de azaldığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Algılanan kontrol, merhamet, bilinçli farkındalık, bağlantısızlık
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BT579
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HAZIR GIDALARDA KULLANILAN E-KODLU
MADDELERE YÖNELİK BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Gizem BÜTÜN1*
1: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ve Fen
Bilimleri Eğitimi, Fen Eğitimi
gizembutun35@gmail.com
Fehime Sevil YALÇIN**
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi,
Biyoloji Eğitimi
sevilyalcin@comu.edu.tr
1.ÖZET
Hazır gıdalar ile beslenme ve beraberinde getirdiği bazı sağlık soruları ise ayrılmaz bir
bütün haline gelmiştir. Hayat şartlarının gelişmesiyle birlikte gıda sektörü de gelişme göstermiş
ve artan nüfusun gereksinimlerini karşılayabilmek ve gıdaların tüketim veya raf ömrünü
uzatabilmek adına gıdalar üzerinde çeşitli işlemler yapılmıştır. Bu işlemlere örnek olarak
besinlerin bozulmalarını, bayatlamalarını geciktirmek için kullanılan bazı e-kodlu maddeler
kullanılmaktadır. E Kodu: Gıda katkı maddelerini tanımlamak ve herhangi bir karışıklığa
yol açmamak için kullanılan Avrupa Birliği’nin (EC) simgesi olarak E harfi ve üç rakamlı
sayıdan ibaret kodlardır. E-kodlu maddeler, besinlerden daha yoğun tat alınması için
kullanılan tatlandırıcı aromalar veya besinlerin göze daha hoş hitap etmesi için kullanılan çeşitli
renklendiriciler şeklinde sıralanabilir.
Bu çalışmanın amacı Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının hazır gıdalar içinde bulunan
katkı maddelerinin neler olduğunu, e kodunun hangi besinlerde hangi özelliğini artırmak için
kullanıldığını veya besinlerde hangi tür e kodlu maddelerinin kullanıldığını, hazır besinlerin
sağlığa zararlarının anlatılması amaçlanmıştır.
Araştırma da örneklem grubu olarak seçilen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen
Bilgisi öğretmen adaylarına ERDEM (2014) tarafından geliştirilen “Tüketicilerin Satın
Aldıkları Gıdalarda Kullanılan Katkı Maddelerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi” isimli
anket uygulanmıştır.. Anket sonuçları cinsiyete, yaşa ve gelir düzeyine göre değerlendirilmiştir.
Keywords: Fen Bilgisi Öğretmen Adayları,e- kodlu besinler , gıda katkı maddeleri
(1)"Fen Bilgisi Öğretmen Adayları İçin ‘Üniversite öğrencilerinin hazır gıdalarda
kullanılan e-kodlu maddelere yönelik bilgi ve görüşlerinin incelenmesi "başlıklı tezin bir
bölümünden alınmıştır
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BT581
THE IMPACT OF VOCABULARY TEACHING IN ELT AND TEACHERS’
ATTITUDES TOWARD TECHNIQUES ON TEACHING VOCABULARY IN
MACEDONIAN SECONDARY SCHOOLS
M.Sc Arafat Usein
International Vision University
arafat.husein@vizyon.edu.mk
ABSTRACT
Vocabulary is a crucial component in language learning and of critical
importance to the typical language learner. If a student lacks vocabulary, he/she will be
unable to function in any particular communication. Of course, we do not claim that
vocabulary is the whole story . Also the grammar or structure of a language is important.
The need to teach system of the language is obvious, as grammatical knowledge allows
us to generate sentences. But we must have words that we wish to express. Unfortunately
the importance of vocabulary teaching is neglected by most of the language teachers.
Teachers assume that their students will learn words incidentally. It is thought that
vocabulary expansion will happen through the practice of other language skills. Therefore,
teachers need to balance vocabulary teaching with grammar and other language skills so
they will make sure that they are not neglecting any aspect of language learning.
Teachers need to be aware of and expand vocabulary teaching techniques. This article
deals with some of the ways vocabulary is taught at Secondary Schools in Macedonia.
It also provides with some of the favorable vocabulary teaching activities and techniques for
the students of English Language.
Keywords: Vocabulary, Vocabulary Teaching Techniques, Vocabulary Teaching and
Learning, words, Macedonian Secondary Schools.
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BT582
FACTORS AFFECTING STUDENTS TIME MANAGEMENT
Res.Asst.
MAJID NASSER
sultan qaboos university
majidk@squ.edu.om

Time is one of our most important resources. Effective time management is a skill most
people need to make the most out of their personal and professional lives. To a college student,
it can make the difference between a mediocre and a superior performance. Time management
is a key to academic success. Students around the world learn this later. The best students are
not necessarily those who are “smarter”, but those who use their time effectively. When you
plan your days and weeks in advance, time can be your friend rather than your enemy. In
addition, although time management can seem like a pain, once you have mastered this skill, it
will enable you to get the most out of life. It can free you to live more effectively, calmly and
enjoyably. It can help you be done more with less stress, disorganization and frustration. It can
also give you higher marks throughout the school year, as well as on your quizzes, tests, and
exams.
To manage time effectively, you must control it. When you do not consciously control
time, your old habits will control your time and set limits on your achievements. The main aim
for choosing this title that the Students lead busy lives, they have to balance their coursework,
jobs, family and social responsibilities, internship or volunteer hours… and, of course, have
some rest and relaxation! To experience academic success, it is essential that they put effective
time management skills, habits, and strategies into place. And by using effective time
management the students can achieve their goals and success in their courses.

TURKCESS 2019

584

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

BT583
ORGANIZED CRIME AND INTERNATIONAL MIGRATION IN THE REPUBLIC
OF NORTH MACEDONIA
Ersin SULEJMANI, MA.SC.
Faculty of Law,
International University Vision-Gostivar,
Republic of North Macedonia
e-mail: ersin.suleymani@vizyon.edu.mk
ABSTRACT
Considering that all countries in the world are affected by the phenomenon of
migration, the Republic of North Macedonia as a transition country, earlier and today is facing
all forms and types of migration as well. During the history of the Republic of Macedonia, to
date, all kinds of migratory processes have undergone major changes in volume, causes and
intensity as a result of the various political and economic developments within the state , while
some processes have been dependent on international developments, which have influenced the
international migration processes to be directly reflected in the territory of our state. The
Republic of North Macedonia as a country is characterized by internal migration, transit
migration and international migration. Today, our country is seriously facing irregular
migrations, which in most cases are carried out by various organized crime groups because of
its favorable geographic position. Organized crime has been mostly expressed during the socalled " Western Balkans Route" when foreign immigrants had to leave their countries because
of the wars in the Middle East and who through Turkey crossed from Greece and came to
Macedonia, transiting our country in order to reach the Western European countries which are
their preferred destination. Their departure is due to their security in the countries where wars
take place, that is why they move towards economically developed countries for a better life.
Another feature of international migration is that the liberalization of visas and the free
movement of our country's citizens in the European Union countries have the effect of greatly
activating organized crime by various international criminal groups. These groups are those
who offer different facilitations during migration and various offers related to job finding, better
life, secure transfer, document completion, adaptation in destination countries, and so on. From
these offers by organized crime groups, there is also the risk of the criminal offense of migrant
smuggling and trafficking in human beings. These criminal offenses are of great danger to all
mankind, and represent a phenomenon that worries all the world's states. Today, all states are
trying to reach the consolidation of laws and international acts to prevent and combat this
phenomenon more efficiently.
Key words: Republic of North Macedonia, migration processes, Western Balkans
Route, European Union, organized crime, migrant smuggling, trafficking in human beings.
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BT584
MÜKEMMELLİYETÇİLİK, ALGILANAN STRES VE YAŞAM DOYUMLARI
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE
İNCELENMESİ
Dr. Süleyman Akçıl
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
slymnakcil@gmail.com
Fatmanur Bedel
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
F.bedel34@gmail.com
Hilal Vural
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
hilalvural145@gmail.com
Tugay Tayran
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
tugaytayran@gmail.com
Feyzanur Tümer
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
feyzanurtumerr@gmail.com

ÖZET
Genellikle depresyon, kaygı bozukluğu, yeme bozuklukları ve intihar gibi negatif
sonuçlarla ilişkilendirilen mükemmeliyetçiliğin aslında pozitif ve negatif yanları olan çok
boyutlu bir kavram olduğu özellikle son 20 yılda yapılan araştırmalarla doğrulanmıştır (Shafran
& Mansel,2001; Stumpf &amp; Parker, 2000; Stoeber & Otto, 2006; Rice & Ashby, 2007). İlk
kez Hamachek (1978) tarafından normal ve nevrotik olarak ikiye ayrılan mükemmeliyetçilik
daha sonra farklı araştırmacılar tarafından farklı şekillerde iki boyuta ayrılmıştır. Aktif ve pasif
mükemmeliyetçilik (Adkins & Parker, 1996), işlevsel ve işlevsiz mükemmeliyetçilik
(Rhéaume, Freeston, ve ark., 2000), sağlıklı ve sağlıksız mükemmeliyetçilik (Stumpf & Parker,
2000) ortaya konmuş mükemmeliyetçilik tanımlamalarından bazılarıdır. Rice ve Ashby (2007)
’de mükemmelliyetçiliği uyumlu ve uyumsuz olarak ikiye ayırmış ve uyumlu mükemmelliyetçi
bir bireyi kendisi için belirlediği yüksek hedeflere ulaşamadığında bunu anlayışla karşılayan,
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elinden geldiğinin en iyisini yaptığını düşünen ve elde ettiği sonuç sonrasında hüsrana
uğramayan ve bunu kabullenen şeklinde tanımlamıştır. Uyumsuz mükemmelliyetçi bir bireyin
ise belirlemiş olduğu yüksek standartlara ulaşamadığında tam anlamıyla bir çöküş yaşayan,
hiçbir zaman aldığı başarısız sonucu kabul etmeyen ve başarısız olmasının nedenini kendisine
ya da başka etkenlere bağlama eğiliminde olan kişi olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmalar
göstermiştir ki uyumsuz mükemmelliyetçi bireyler uyumlu mükemmelliyetçi ya da
mükemmelliyetçi olmayan kişilere göre daha streslidir (Chang, 2000; Watkins & Banks, 2004).
Yine yapılan araştırmalar uyumlu mükemmelliyetçi bireylerin yaşam doyumlarının uyumsuz
mükemmelliyetçi ve mükemmelliyetçi olmayanlara göre daha yüksek olduğunu göstermiştir
(Wang, Yuang & Slaney, 2008). Bu araştırmanın da temel amacı üniversite öğrencilerinin
mükemmelliyetçilik, algılanan stress ve yaşam doyumlarının ölçülmesi ve bu üç değişken
arasında bir ilişki olup olmadığının ortaya konulmasıdır. Halen verileri toplanmaya devam eden
araştırmaya üniversite eğitimine devam eden öğrenciler dahil edilmektedir. Elde edilen veriler
çok değişkenli analiz (MANOVA) ile analiz edilecektir. Araştırmanın bağımsız değişkeni
mükemmeliyetçilik, bağımlı değişkenleri ise algılanan stres ve yaşam doyumudur. Analizler
için SPSS 20 kullanılacaktır. Araştırmanın sonucunda uyumlu mükemmelliyetçi bireylerin
uyumsuz ve mükemmelliyetçi olmayan bireylere göre algılanan streslerinin düşük, yaşam
doyumlarının ise daha yüksek olacağı ön görülmektedir. Araştırmanın tüm sonuçları,
sınırlılıkları ve önerileri sunum sırasında katılımcılarla paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: mükemmelliyetçilik, algılanan stres, yaşam doyumu, üniversite
öğrencileri
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BT585
YABANCI YATIRIMLARIN TEŞVİKİNDE İŞÇİ MALİYETLERİN ETKİSİ –
MAKEDONYA ÖRNEĞİ
Bülent Derviş
ÖZET
Gelişmekte olan ülkeler daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmek için adeta birbiri ile
bir yarış içerisindedirler. Bir çok gelişmekte olan ülke kendi yatırımcı ve üreticisine
sağlamadığı teşvik ve yardımı yabancı yatırımcıya sağlamaktadır.
Yabancı yatırımcıları teşvik etmek için uygulanan kolaylıklar arasında gelir ve
kurumlar vergi muafiyet ve indirimleri, hammade ithalatı ve diğer gümrük vergilerin
sıfırlanması, emek piyasasındaki düzenlemeler yer almaktadır.
Makedonya’ya baktığımızda özellikle 2007 – 2016 yılları arasında dış yatırımların
ülkeye girişini sağlamak için yabancı yatırımcılara birçok kolaylık sağlanmıştır.
Yabancı yatırımcıların ülkede faaliyet göstermesi, yeni iş alanların ve yeni şirketlerin
kurulması anlamına gelmektedir. Makedonya, bölgede işçi başına maliyeti en düşük ülkedir.
Yabancı yatırımları çekmek amacıyla Makedonya işçiye ödenen sosyal güvenlik paylarını
minimum düzeye çekmiştir. Bununla, yabancı ve yerli yatırımcılar üzerinde yük olan işçiye
ödenen vergi maliyetini azaltarak yeni yatırımların girişi teşvik edilmiştir.
Aşağıdaki tabloda 2008 ve 2018 yıllarında işçi başına ödenen vergi oranları yer
almaktadır.
TABLO : İşçi Başına Ödenen Vergi Oranları
İŞÇİ BAŞINA ÖDENEN VERGİLER
ÜZERİNDEN % PAY)

(BRÜT MAAŞ

Zorunlu emeklilik ve malul sigortası
Zorulu sağlık sigortası
İşsizlik sigortası
İlave sağlık sigortası

2008
21.2
9.2
1.6
0.5

2018
18
7.3
0.5
1.2

TOPLAM

32.5

27

Kaynak: Makedonya Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı
Makedonya Cumhuriyeti Emek ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Son yıllarda yabancı yatırımlarda gözle görünür bir artış sağlanmıştır. Bütün bu
gelişmeler karşısında ister doğrudan üretime bağlı olsun ister hizmet sektöründe olsun yabancı
şirketlerin ülkedeki faaliyetleri istihdamı artırırken, işsizliği azaltma eğilimi göstermiştir.
Makedonya istatistik kurumu verilerine göre 2010 yılında ülkede işsizlik oranı yaklaşık yüzde
37 iken 2018 yılnda bu oran yüzde 20’lere kadar gerilemiştir. İşsizliğin azalması yabancı
yatırmlara bağlanmakla beraber özellikle hükümetin uyguladığı işsizlikle mücadele
politikaların etkisi de söz konusudur.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ, ÖĞRETİM YÖNTEMİ VE ÖĞRETİM
MATERYALİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI
Zeynep Tatlı
Trabzon Üniversitesi
zeynepktu@hotmail.com
Hava İpek Akbulut
Trabzon Üniversitesi
havaipek@gmail.com
Derya Altınışık
Trabzon Üniversitesi
derya.altinsk@gmail.com
ÖZET
Araştırmanın amacı; fen bilgisi öğretmen adaylarının “teknoloji”, “öğretim yöntemi”
ve “öğretim materyali” kavramlarına yönelik sahip oldukları algıları metaforlar aracılığı ile
ortaya çıkarmaktır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgu bilim
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 2018-2019 eğitim öğretim yılının güz döneminde
Trabzon Üniversitesi’ nde öğrenim görmekte olan 65 (61 kadın, 4 erkek) fen bilgisi öğretmen
adayından oluşmaktadır. Öğretmen adaylarının algılarını belirleyebilmek için kullanılan
formda; “Teknoloji … gibidir/ benzer; çünkü… ’’, ‘‘Öğretim yöntemi… gibidir/ benzer;
çünkü… ’’ ve ‘‘Öğretim materyali… gibidir/ benzer; çünkü… ’’ cümlelerini tamamlamaları
istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Öğretim yöntemi kavramına
yönelik, 46 farklı metafor elde edilmiştir. Elde edilen metaforlar; yol gösteren, öğrenmeye
yardımcı olan, yeni ürünlerin oluşmasını sağlayan, anlatımı çeşitlendiren, gelişime açık olan,
ihtiyaç olan, bireysel farklılıklara uyan olmak üzere yedi kategori altında toplanmıştır. Pusula
(8), öğretmen adaylarının öğretim yöntemi kavramını açıklamak için en çok kullandıkları
metafordur. Öğretim materyali kavramına yönelik ise öğretmen adaylarının 51 farklı metafor
geliştirdikleri görülmüştür. Geliştirilen metaforlar; ihtiyaca göre uygun yer ve zamanda
kullanılan, yol gösteren, öğretme ve öğrenme sürecini kolaylaştıran olmak üzere dört kategori
altında toplanmıştır. Yap-boz (4), öğretmen adaylarının öğretim materyalini açıklamak için en
fazla kullandıkları metafordur. Öğretmen adaylarının öğretim yöntemi ve öğretim materyali
kavramlarına yönelik geliştirdikleri metaforların tümü olumlu özelliklere sahiptir. Öğretmen
adayları; öğretim yöntemi ve öğretim materyallerinin öğrenme sürecinde yol gösterici nitelikte
olduklarını belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının teknoloji kavramına yönelik sekiz kategori
(gelişime açık olan, hayatı kolaylaştıran, ihtiyaca cevap veren, yeni ürünlerin oluşmasını
sağlayan, dozunda kullanılması gereken, geniş etkileri olan, hem yararı hem zararı olan, yok
eden) altında toplanan 55 farklı metafor geliştirdikleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının
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teknoloji kavramına yönelik en fazla kullandıkları metaforun insan (3) olduğu tespit edilmiştir.
Bunun yanı sıra, teknoloji kavramına yönelik; yok eden, dozunda kullanılması gereken ve hem
yararı hem zararı olan kategorileri altında yer alan metaforlar oluşturdukları da görülmektedir.
Bu durum, öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik olumsuz bir algıya sahip olduklarını
göstermektedir. Yapılan çalışma sonucunda, öğretmen adaylarının teknolojiyi doğru ve etkili
kullanmalarını sağlayacak eğitimler verilerek var olan olumsuz tutumun olumlu hale getirilmesi
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Metafor, Fen Bilgisi Öğretmen Adayı, Teknoloji, Öğretim
Yöntemi, Öğretim Materyali
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BT587
XIX. YÜZYIL VE SONRASI RİZE’DEKİ GAYRİMÜSLİM NÜFUS
Dr. Öğr. Üyesi Sinan Başaran
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
sinan.basaran@erdogan.edu.tr
ÖZET
Osmanlı Devleti, çok uluslu bir yapıya sahip olmasından ötürü pek çok farklı etnik ve
dini unsuru bir arada barındırıyordu. Devlette, Müslümanlardan sonra en yoğun nüfusa
Ermeniler ve Rumlar sahipti. Rize’de de yaşadığı tespit edilen Gayrimüslim tebaa, belirtilen bu
iki milletten oluşmaktadır. Bunlardan Ermeniler, ağırlıklı olarak Hemşin bölgesinde
yaşamışlardır. 1842 yılına ait Rize Nüfus Defteri’nde “Kaza-i Hemşin Reayâ-i Ermeniyan”
başlığı altında, köy adı belirtilmeden Hemşin kazasında yaşamakta olan 99 erkek Ermeni’nin
adı kaydedilmiştir. Bu sayı 1848’de 81’e düşmüştür. Bunlardan 18’i de ticaret için Hemşin
dışında bulunmaktadır. Sayı, 1903 tarihli Trabzon Vilayet Salnamesi’nde 10’u erkek ve 10’u
kadın olmak üzere 20’ye kadar gerilemiştir. En son 1915’deki Tehcir Kanunu’nun ardından
Lazistan’da (Rize) kalan son 14 Ermeni de gönderilmiştir. Konuyla ilgili halkın verdiği bilgilere
göre bahsi geçen Ermeniler, Hemşin’e bağlı Elevit Yaylası’nda (Yaylaköy) dört hane olarak
yaşamaktaydılar. Bölgenin diğer Gayrimüslim unsuru olan Rumlar ise Ermenilere göre daha
kalabalıktır. Trabzon vilayet salnamelerine göre Rize’de, 1869’da 209 ve 1878’de 261 erkek
Rum bulunmaktadır. Aynı kaynağa göre 1903’de bu sayı, 525’i kadın ve 499’u erkek olmak
üzere 1.024’tür. Soteriades’in verdiği bilgiye göre 1912’de Merkezde 1.423, Atina’da (Pazar)
400 ve Hopa’da (Hopa, 1936’ya kadar Rize’nin kazasıydı.) 400 olmak üzere Rize’de toplam
2.223 Rum bulunmaktadır. Soteriades’in Rize merkez için verdiği rakam Osmanlı
kaynaklarındakiyle paralellik arz etse de Pazar ve Hopa için belirttiği Rum nüfusuna dair
Osmanlı kaynaklarında herhangi bir bilgi yoktur. 1903 tarihli Trabzon Vilayet Salnamesi’nde
Rize merkezdeki yapılar arasında 2 Rum kilisesi zikredilirken Hopa’da ve Pazar’da yer alan
herhangi bir kiliseden bahsedilmemektedir. Eğer her iki kazada 400’leri bulan bir Rum nüfusu
olsa idi, bu kazalarda en azından birer kilise olması gerekirdi. Öte yandan 1916 tarihli Trabzon
Valiliği’nin Dâhiliye Nezareti’ne sunduğu raporda bölgedeki Rum nüfus, 642’si erkek ve 668’i
kadın olmak üzere toplam 1.310 olarak belirtilmiştir. Bu nüfus da sadece merkeze bağlı altı
mahallede ve üç köyde yaşamaktadır. Bahsi geçen Rumların, takip eden yıllarda Merzifon’daki
Rumlarla işbirliği yaptığından kuşku duyulması üzerine Rize’den gönderilmesini önerenler
olmuşsa da bu öneriler kabul görmemiştir. Milli Mücadele yıllarında bölgeyi terk etmeye
başladıkları anlaşılan Rumlardan son kalan 10’u erkek ve 13’ü kadın olmak üzere 23 kişi
mübadele kapsamında 1923 yılında gönderilmiştir. Bu çalışmayla, XIX. yüzyıl ve sonrasında
Rize’de yaşamış olan Gayrimüslim nüfusun tespiti amaçlanmıştır. Konuya dair elde edilen
kaynaklar karşılaştırmalı ve eleştirel bir yaklaşımla ele alınmıştır. Çalışma neticelendirilmemiş
olup halen devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Rize, Hemşin, Rum, Ermeni, nüfus, göç, tehcir.
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AKADEMİSYENLERİN ÖZ-ANLAYIŞ DÜZEYLERİNİN TÜKENMİŞLİK
DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz1
Yıldız Teknik Üniversitesi
edeniz@yildiz.edu.tr
Nurbanu Ebru Kuzgun2
Yüksek Lisans Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
ebru.kuzgun1@gmail.com
Özet
Amaç: Öz-anlayış, bireyin acı ve başarısızlık durumlarında kendini eleştirmek yerine
kendine özenli ve anlayışlı davranması, problemler karşısında dengeli bir bakışa sahip
olmasıdır. Bu araştırmanın amacı akademisyenlerin öz-anlayış düzeylerinin tükenmişlik
düzeylerine olan etkisini belirlemektir. Aynı zamanda akademisyenlerin tükenmişlik
düzeylerinin medeni durum, çalışma süresi ve sahip oldukları unvana göre anlamlı düzeyde
farklılaşıp farklılaşmadığını araştırmaktır.
Yöntem:Bu araştırma 2018-2019 öğretim yılı bahar döneminde devlet ve vakıf
üniversitelerinde çalışan 202 akademisyen ile gerçekleştirilmiştir. Akademisyenlerin 139’u
kadın, 63’ü erkektir. Katılımcıların yaş ortalaması 35,5’tir. Toplam 1591 akademisyene ÖzAnlayış ölçeği ve Maslach’ın tükenmişlik envanteri mail yoluyla gönderilmiş, 202
akademisyenden elde edilen veriler online platformda toplanmıştır. Kişisel bilgi formu
kullanılarak katılımcıların demografik özellikleri belirlenmiştir. Veriler SPSS (Statistical
PackageforSocialSciences) programına girilerek analiz edilmiştir. Öz-Anlayış düzeyinin
tükenmişlik düzeyini yordayıpyordamadığını belirlemek amacıyla basit regresyon analizi
yapılmıştır. Akademisyenlerin tükenmişlik düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre (medeni
durum, çalışma süresi ve sahip oldukları unvan) farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek
amacıyla t testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır.
Bulgular: Akademisyenlerin öz-anlayış düzeylerinin tükenmişlik düzeylerine etkisi
istatiksel açıdan anlamlı bulunmuştur, R=0.716, R2 =0.325, F (1,181)=87, 325, p<.05.
Tükenmişlik düzeyine ilişkin toplam varyansın %32.5’inin akademisyenlerin öz-anlayış düzeyi
ile açıklandığı ifade edilebilir. Katılımcıların 110’u evli, 92’si bekardır. Evli akademisyenlerin
tükenmişlik toplam puan ortalaması 38,84; bekar akademisyenlerin tükenmişlik puan
ortalamaları ise 42,26’dır. İki grubun tükenmişlik düzeyleri puanlar arasındaki fark t testi ile
kontrol edildiğinde( t=1.886) farkın .05 düzeyinde anlamlı bulunmamıştır.Analiz sonuçları,
akademisyenlerin çalışma süreleri ile tükenmişlik düzeyleri bakımından anlamlı bir farklılık
olduğunu belirtmemiştir. 7-10 yıl arasında çalışanların tükenmişlik düzeyleri puan ortalaması
41,45 ile en yüksek iken; 15 yıl ve üzeri çalışan akademisyenlerin 38,13 ile en düşüktür. F( 46,
136)=0.790 p=.82 sonucu ile çalışma yılı ve tükenmişlik düzeyi arasında anlamlı bir farklılık
yoktur. Akademisyenlerin akademik unvanlarına bakıldığında araştırma görevlilerinin
tükenmişlik düzeyleri ortalama puanı 41,42; öğretim görevlilerinin 40,39 ve öğretim üyelerinin
39,95 bulunmuştur. Akademisyenlerin tükenmişlik düzeyleri, sahip oldukları unvan
bakımından anlamlı bir farklılık göstermemektedir ( p=.886).
TURKCESS 2019

592

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

Sonuç: Araştırma sonucuna göre öz-anlayış, tükenmişlik düzeyini yordayan
faktörlerden biridir. Öz-anlayış düzeyi, tükenmişlik düzeyini negatif yönde ve anlamlı düzeyde
yordamaktadır. Akademisyenlerin medeni durumlarına göre tükenmişlik düzeyleri anlamlı bir
farklılık göstermemektedir. Aynı şekilde çalışma yılı ve akademik unvanları bakımından,
tükenmişlik düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Anahtar kelimeler: Öz anlayış, tükenmişlik, akademisyen
The Impact of Self Compassion Levels on Burnout Levels of Academics
Abstract
Aim: Self-compassion is to have a balanced outlook in the face of problems and to be
attentive and compassionate to the self instead of criticizing when the individual faces failure
and pain.The aim of this study is to determine the effect of self-compassion levels on burnout
levels of academics.It is also to investigate whether the burnout levels of academics differ
significantly according to the marital status, working year and the title they possess.
Method:This research was conducted in the spring term of 2018-2019 academic year
with 202 academics working in state and foundation universities. 139 of the academics are
women and 63 are men. The average age of the participants is 35.5.The self-compassion scale
and the burnout inventory of Maslachwere sent to1591 academicians via e-mail and the data
obtained from 202 academicians were collected on the online platform. Demographic
characteristics of participants were determined by using personal data form.The data was
analyzedby using the SPSS (statistical Package for Social Sciences) Program. A simple
regression analysis was carried out to determine whether the level of self-compassion predicts
the burnout level or not. T test and one-way variance analysis were used to determine whether
the burnout levels of the academics differ according to various variables (marital status,
working year and academic titles).
Findings:The effect of self-perception levels of academics on burnout levels was
statistically significant, R=0.716, R2 =0.325, F (1.181)=87, 325, p<.05. It can be said that
32.5% of the total variance related to burnout level is explained by the self-compassion level
of academicians. 110 of the participants are married, 92 are single. The mean of burnout level
of the married academics is 38,84 while the mean of the single academics is 42,26. When the
difference between the two groups was compared in terms of burnout levels by T-Test(
t=1.886), it was found there was no significant difference at p level 05.The results of the
analysis did not indicate a significant difference in the working year and burnout levels of the
academics. The average of the burnout levels of the academics between 7-10 years is the highest
with 41.45 points and the lowest with 38.13 of the academics working for 15 years and above,
F( 46, 136)=0.790 p=.82.There is no significant difference between working year and the level
of burnout. Considering the academic titles of the participants, the mean of burnout levels of
the research assistants is 41.42, lecturers’ burnout level is 40.39 while professors, associate
professors, and doctors’ is 39.95. The burnout levels of the academics do not differ significantly
in terms of their title ( p=.886).
Results:According to the results, self-compassion is one of the factors that predicts the
level of burnout. Self-compassion predicts the burnout levels significantly and in a negative
way. According to the marital status of the academics, burnout levels do not differ significantly.
In the same way, there is no significant difference in the levels of burnout in terms of the
academic year and academic titles.
Key words: Self-compassion, burnout, academics
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BT590
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN
SOSYAL DESTEK DEĞİŞKENİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Naime Doğru
Yıldırım Rehberlik Araştırma Merkezi
ndogru@gmail.com
Metin Pişkin
A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi
metinpiskin@gmail.com

ÖZET
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeylerinin sosyal destek
değişkeni bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modelinde tasarlanan
araştırmanın çalışma grubunu Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesinin farklı programlarından
563 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin psikolojik iyi oluş ve sosyal destek puanlarının sınıf
düzeylerine göre farkı tek yönlü varyans analizi ile test edilmiş, cinsiyet açısından fark olup
olmadığını belirlemek için t-testi kullanılmıştır. Sosyal destek değişkeninin psikolojik iyi
oluşun yordayıcısı olup olmadığı çoklu doğrusal regresyon analizi ile incelenmiştir.
Araştırmada öğrencilerin psikolojik iyi oluş ve sosyal destek düzeylerinin sınıf düzeyi
değişkenine göre anlamlı biçimde farklılaşmadığı bulunmuştur. Kadınların diğerleriyle olumlu
ilişkiler, bireysel gelişim, yaşam amacı ve toplam psikolojik iyi oluş düzeylerinin erkeklerin
psikolojik iyi oluş düzeylerinden anlamlı şekilde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Özerklik,
çevresel hâkimiyet ve kendini kabul düzeylerinde cinsiyete göre anlamlı bir fark olmadığı
belirlenmiştir. Aileden algılanan sosyal desteğin kadınların lehine anlamlı biçimde farklılaştığı
görülmüştür. Arkadaştan ve özel bir insandan algılanan sosyal destek ve toplam sosyal destek
bakımından ise cinsiyete göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Aileden ve arkadaştan algılanan
sosyal desteğin psikolojik iyi oluşu anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir. Arkadaştan
algılanan sosyal destek, psikolojik iyi oluşun en önemli yordayıcısı olmuştur. Kadınlara yönelik
toplumsal beklentilerin çok hızlı bir şekilde değişmesi üniversite eğitimi almaları, kişisel
gelişime ve sosyal ilişkilere önem vermeleri, farklı iş alanlarında çalışabilmeleri, çok sayıda rol
üstlenmeleri, psikolojik iyi oluş düzeylerinin yüksek olmasında etkili olduğu söylenebilir.
Kadınların aile içinde erkeklere göre daha fazla rol ve sorumluluk almaları nedeniyle kadınların
aileden algıladıkları sosyal desteğin de daha fazla olması beklenebilir. Mevcut araştırmada
psikolojik iyi oluşun en önemli yordayıcısı arkadaştan algılanan sosyal destek olmuştur. Güçlü
sosyal ilişkiler psikolojik iyi oluşta artışa neden olmaktadır. Geleneksel Türk sosyo-kültürel
yapısının en karakteristik özelliklerinin başında kişilerarası ilişkilere önem verme, aile ve
arkadaşlarla yakın ilişkiler kurma gelmektedir. Aileden uzakta üniversite öğrenimini sürdüren
öğrenciler aileden bağımsız olma, kendi kararlarını verme sürecinde arkadaşlardan daha fazla
destek aldığı söylenebilir. Aileden algılanan sosyal desteğin üniversite öğrencilerinde
psikolojik iyi oluşun en önemli ikinci yordayıcısı olması, Türk toplumunda hâlâ toplulukçu
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kültürün karakteristik özelliklerinin hâkim olmasıyla açıklanabilir. Geçmişe yönelik ve güncel
sosyal-bağlamsal faktörlerin genç yetişkinlerin psikolojik iyi oluşu üzerindeki etkisinin daha
iyi anlaşılabilmesi için ileride yapılacak çalışmalarda boylamsal yöntemlerden yararlanılabilir.
Erkeklerin psikolojik iyi oluş düzeylerini geliştirecek çalışma grupları, psko-eğitim programları
uygulanabilir. Sosyal becerilerini geliştirme, sosyal yetkinliklerini artırma, sosyal ilişkilerini
güçlendirme, amaç belirleme, bireysel gelişimlerine yönelik danışma grup çalışmaları
yapılabilir. Aileyle iletişimini güçlendirmek ve sosyal destek ağlarını geliştirmek için
farkındalık çalışmaları yapılabilir. Üniversite ortamı sosyal yaşamı geliştirecek şekilde
düzenlenebilir. Sınıflarda sosyal ilişkileri geliştirecek proje grupları, çalışma grupları
oluşturulabilir.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik iyi oluş, sosyal destek.
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BT591
GÖÇ, PSİKOLOJİK TRAVMA VE AKRAN ZORBALIĞI
Bengisu Nehir Aydın
Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
bnaydin@gmail.com
ÖZET
UNHCR’ın son verilerine göre dünyada 25,4 milyon mülteci bulunmakta ve bu sayının
yaklaşık yarısından fazlasını 18 yaşın altındaki çocuklar ve gençler oluşturmaktadır. Türkiye
3,6 milyon ile en fazla geçici koruma altında olan Suriyeli bireyi kabul eden ülkedir.
Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin %43,6’sı (1.569.000) 18 yaşın altındadır. UNICEF’in Ocak
2019 verilerine göre okula kayıtlı olan 645 bin çocuk okula kayıtlı olmakla birlikte 400 bini
hala okul sistemi dışında bulunmaktadır. Göç söz konusu olduğunda psikolojik travmaya etki
eden koşulların üçe ayrıldığını görmekteyiz. Bunlar; göç öncesinde, göç esnasında ve göç
sonrasında karşılaşılan risk faktörlerinden oluşmaktadır. Göç sonrası risk faktörleri arasında
algılanan ayrımcılık ve zorbalık da bulunmakta, öznel sağlık ve iyi oluş algısını etkilemektedir
(Rettger ve ark, 2016). Göç ile farklı bir ülkeye yerleşen çocukların okul yaşantısına
bakıldığında ülkenin yerlisi olan çocuklara göre akran zorbalığına daha fazla maruz kaldıkları
belirtilmektedir (Maynard ve ark, 2017; Alivernini ve ark, 2017). Halbuki göç etmek zorunda
kalan çocukların psikolojik sağlamlık kazanabilmesi için destekleyici ve olumlu yönde bir aile
yaşamının yanı sıra, güvenli bir okul ortamına, eğitime değer vererek ileriye yönelik amaç
edinmeye, bulundukları ülkenin dilini öğrenmeye ihtiyaçları vardır (Pieloch ve ark, 2016). Bu
bilgiler ışığında okulda akran zorbalığıyla karşılaşan göçmen çocukların akademik
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve psikolojik sağlamlık kazanabilmeleri için hem aile ortamında
hem de okul ortamında öğretmenlerin, öğrencilerin bütünsel olarak dahil olduğu düzenlemeler
yapılarak güven ve umut duygularını arttırmaya katkıda bulunulabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Göç; psikolojik travma; akran zorbalığı
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BT592
EĞİTİM ALANINDA DUYGUSAL ZEKANIN ELE ALINDIĞI DOKTORA
TEZLERİNİN ANALİZİ: DERLEME(REVİEW) ÇALIŞMASI
Meryem Özdemir
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
E-Posta: meryem.ozdemir@atauni.edu.tr
Mücahit Dilekmen
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
E-Posta: dilekmen@atauni.edu.tr
ÖZET
21. yüzyıl becerileri arasında yer alan; duyguları anlama ve yönetme, iletişim kurma,
karar verme, çatışma çözme, stres/öfke ile baş etme, empati kurma, yaratıcılık, liderlik ve
motivasyon gibi becerileri kendi içerisinde barındıran duygusal zeka kavramı, tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de birçok bilimsel makale ve çalışmaya giderek daha fazla konu
olmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de eğitim alanında duygusal zekanın ele alındığı doktora
tezlerinin, birtakım parametreler (tez yılı, örneklem grubu, örneklem büyüklüğü, yöntem/desen,
veri toplama aracı, duygusal zeka ile birlikte ele alınan diğer değişken[ler] ve sonuç) dikkate
alınarak incelenmesi amaçlandığından derleme(review) yöntemi kullanılmıştır. Çalışma
Türkiye’de yapılmış doktora tezleri ile yürütüleceğinden öncelikle YÖK Ulusal Tez Merkezi
veri tabanında, hem tez adı hem de özet kısımlarında “duygusal zeka” ile bazı tezlerde şapkalı
â kullanımı göz önünde bulundurulup veri kaybını önlemek için “duygusal zekâ” kelimeleri
birlikte aratılmıştır. Arama sonucunda tezler, eğitim ve öğretim alanı ile doktora tezi şeklinde
filtrelenerek toplam 39 tez çalışmasına ulaşılmıştır. Ulaşılan tezlerin anahtar kelimelere uygun
içeriklere sahip olup olmadığı detaylı bir şekilde incelenmiştir. 5 tez kullanımı izinsiz olduğu
için sadece yazım yılı yönünde veri sağlamış olup, geri kalan 34 tez ana çalışmaya dahil
edilmiştir. İncelenen 34 doktora tezinden elde edilen bulgulara göre; duygusal zeka ile ilgili ilk
doktora tez çalışması 2002 yılında, en fazla 2014-2015 yıllarında ve en son 2018 yılında
yapılmıştır. Tezlerde örneklem grubu olarak daha çok lisans öğrencileri tercih edilip, örneklem
büyüklüğü 10 ile 2228 birim arasında değişmektedir. Çalışmalardan 31’i nicel, 2’si karma ve
1’i de nitel paradigma ile gerçekleştirilmiş, nicel çalışmalarda da ağırlıklı olarak deneysel desen
ve ilişkisel tarama deseni tercih edilmiştir. Veri toplama aracı olarak en fazla ölçek kullanılmış,
diğer araçların kullanımı oldukça az görülmüştür. Doktora tez çalışmalarında duygusal zeka ile
birlikte hangi değişkenlerin ele alındığı incelenmiş ve sıklıkla; kişilik özellikleri, iş ve yaşam
doyumu, iyi oluş, akademik başarı, liderlik gibi değişkenlerin kullanıldığı belirlenmiştir.
Tezlerden elde edilen sonuçlar sentezlenip genel olarak değerlendirildiğinde; duygusal zeka ile
ilişkilendirilen çoğu olumlu değişkenin(iş ve yaşam doyumu, iyi oluş, akademik başarı,
yaratıcılık, liderlik, hoş duygular gibi) birbiriyle pozitif yönde anlamlı ilişki gösterdiği ve
duygusal zekanın bu değişkenlerin çoğunu anlamlı şekilde yordadığı, duygusal zekanın
gelişimine yönelik tasarlanan etkinlik ve araçlar ile duygusal zeka düzeyinin yükseldiği,
istenmeyen duygu ve davranışların(anksiyete, stres, depresyon, mutsuzluk gibi) ise azaldığı
görülmüştür. Az da olsa, duygusal zekanın cinsiyet, yaş, kıdem, eğitim türü gibi demografik
veriler ile ilişkili olmadığı sonuçlarını elde eden çalışmalar da bulunmaktadır. Bu çalışmanın,
alan uzmanlarına ve konu ile ilgilenen araştırmacılara yenilikleri izleyebilme adına önemli
veriler sunabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Duygusal Zeka, Doktora Tezi, Derleme, Review, Eğitim
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BT593
DUYGU DÜZENLEME İLE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCENLEMESİ
Mücahit Kağan
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
mkagan@erzincan.edu.tr
Meryem Atalay
Milli Eğitim Bakanlığı
mrym.atly248@gmail.com
ÖZET
Yapılan bu araştırmada ergenlerde duygu düzenlemeyi yordayan değişkenlerin
incelemesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda duygu düzenleme ile bilinçli farkındalık, öz
şefkat ve bazı demografik değişkenler (cinsiyet, okul türü, ana baba eğitimi, ana baba birlikte
ve ayrı olma durumları) arasındaki ilişki incelemiştir. 2018-2019 eğitim öğretim yılında
Erzincan’da bulunan 3 farklı lisede (Fen lisesi, Anadolu lisesi ve Meslek lisesi) yapılan
araştırmanın çalışma grubunu, bu liselerde okuyan 294 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma
verileri, Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği (Gratz ve Roemer, 2004), Bilinçli Farkındalık
Ölçeği (Brown ve Ryan, 2003) ve Öz Şefkat Ölçeği (Neff ve Van Gucht, 2011) kullanılarak
toplanmıştır. Elde edilen veriler, kolerasyon ve regresyon teknikleriyle SPPS 22 programında
analiz edilmiştir. Araştırmada ilk olarak duygu düzenleme güçlüğü ile bilinçli farkındalık ve öz
şefkat arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması için basit çoklu korelasyon tekniği uygulanmış ve
duygu düzenleme güçlüğü ile bilinçli farkındalık arasında, orta düzeyde negatif anlamlı bir
ilişki olduğu görülmüştür (r=0,481, p<.01). Bu doğrultuda duygu düzenleme güçlüğü artan
ergenlerin bilinçli farkındalık düzeylerinin düştüğü söylenebilir. Determinasyon katsayısı
(r²=0,23) dikkate alındığında duygu düzenleme güçlüğündeki toplam varyansın %23’ünün
bilişsel farkındalıktan kaynaklandığı görülmektedir. İkinci olarak duygu düzenleme güçlüğü ile
öz şefkat arasındaki ilişki incelemiş ve bu iki değişken arasında, orta düzeyde negatif anlamlı
bir ilişki olduğu görülmüştür (r=0,465, p<.01). Bu bulgulara göre duygu düzenleme güçlüğü
artan ergenlerin öz şefkat düzeyleri azalmaktadır. Determinasyon katsayısı (r²=0,22) dikkate
alındığında duygu düzenleme güçlüğündeki toplam varyansın %22’sinin öz şefkatten
kaynaklandığı görülmektedir. Ayrıca araştırmada bilinçli farkındalık ve öz şefkatin duygu
düzenleme güçlüğünü yordayıp yordamadığı da çoklu doğrusal regresyon tekniği kullanılarak
analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre bilinçli farkındalık ve öz şefkat değişkenlerinin
birlikte ergenlerin duygu düzenleme güçlüğünü orta düzeyde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır
(R=0,590, R²= 0,35, P<.01). Söz konusu bu iki değişken birlikte duygu düzenleme
güçlüğündeki toplam varyansın %35’ini açıklamaktadır. Çalışmada son olarak cinsiyet, okul
türü, ana baba eğitimi, ana baba birlikte ve ayrı olma durumları ile duygu düzenleme güçlüğü
arasındaki ilişki incelenmiş ve bu değişkelerle duygu düzenleme arasında herhangi bir ilişki
bulunamamıştır. Kısaca duygu düzenleme güçlüğü, duygu düzenleme becerilerinin
eksikliğinden kaynaklandığı için bu becerileri arttırmada bilinçli farkındalık ve öz şefkatin
etkili olabileceği; duygu düzenleme becerilerindeki artışın da bireylerin bilinçli farkındalık ve
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öz şefkat düzeylerine olumlu etki sağlayabileceği söylenebilir. Araştırmadan elde edilen bu
sonuçlar ilgili literatür ışığında tartışılarak önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Duygu Düzenleme, Bilinçli Farkındalık, Öz Şefkat
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BT594
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI ÇOCUK ALGILARI
Şule Güçyeter
Uşak Üniversitesi
sule.gucyeter@usak.edu.tr
Sezen Camcı Erdoğan
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
scamci@istanbul.edu.tr
ÖZET
Yaratıcılık kavramına yönelik ilginin günümüzde her zamankinden daha fazla olduğu
söylenebilir. Öyle ki yaratıcılık 21. yüzyıl becerileri arasında yerini almıştır. Gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerin önemli ölçüde yaratıcı insan gücüne ihtiyaç duyduğu açıktır.
Yaratıcılık kavramıyla ilgili alan yazında yer alan çalışmalarda yaratıcılığın doğuştan getirilen,
değişmez bir yetenek olmadığı; aksine yaratıcılığın geliştirilebilen bir beceri olduğu ifade
edilmektedir. Özellikle özel yetenekli çocukların eğitiminde yaratıcılık, zekanın da bir bileşeni
olarak ele alındığı için bu grupta geliştirilmesi ve desteklenmesi çok daha önemli hale
gelmektedir. Eğitim öğretim faaliyetlerinin en önemli aktörleri olan öğretmenlerin özellikle
okuldaki öğrenme ortamlarında yaratıcılığın geliştirilmesi ve desteklenmesinde daha nitelikli
ve etkin rol oynayabilmeleri için öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının öncelikle bu kavrama
ilişkin algılarının belirlenmesi gerektiği düşünülmektedir. Öğretmen adaylarının yaratıcılık
kavramına ilişkin algılarının yaratıcı çocuk kavramı üzerinden incelenmesiyle öğretmen
adaylarının kavrama ilişkin doğru ve yanlış bildiği noktalar tespit edilebilir. Öğretmen
eğitiminde yaratıcılık ve geliştirilmesine ilişkin ders alıp almamaya, alacaksa ders içeriğinde
ne tür konulara yer verileceğine ilişkin ip uçları elde edilebilir. Bu çalışmanın amacı özel
yetenekli öğrencilerin de içinde bulunduğu özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere eğitim
vermek amacı ile yetiştirilen özel eğitim öğretmen adaylarının yaratıcı çocuk kavramına ilişkin
algılarını incelemektir. Çalışmaya özel eğitim öğretmenliği programında eğitim gören 105
öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarından yaratıcı çocuğun özellikleri, cinsiyeti ve
öğretmen adaylarının yaratıcı çocuğa yönelik hislerini soran üç açık uçlu sorunun yer aldığı
görüş formunu doldurmaları beklenmiştir. Veriler online bir anket ile toplanmıştır ve betimsel
analiz yöntemi ile analiz edilme aşamasındadır. Veri analizi tamamlandıktan sonra elde edilen
bulgular paylaşılacak ve sonuçların özel eğitim öğretmenlerinin eğitim ortamında yaratıcı
düşünme becerilerinin desteklenmesine yönelik uygulamalarının iyileştirilmesinde alana katkı
sunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yaratıcı çocuk özellikleri, Özel eğitim öğretmen adayı, Algı

TURKCESS 2019

600

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

BT595
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİN
EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Sezen Camcı Erdoğan
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
scamci@istanbul.edu.tr

ÖZET
Eğitimde bireysel farklılıkların çok daha önemsendiği günümüzde, özel eğitime ihtiyaç
duyan bireylerin eğitimleri de oldukça ön plana çıkmaktadır. Özel eğitime gereksinim duyan
her bireyin ihtiyaç duyduğu öğretimsel uygulamaların sağlanması gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerin eğitim politikaları içerisinde yer almaktadır. Türkiye’de de özel eğitime ihtiyaç duyan
bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine uygun eğitim hizmetlerinden faydalanması
gerekliliği yönergeler ile ortaya koyulmuştur. Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin
eğitiminde özel eğitim öğretmenlerinin görev alması beklenmekle birlikte, kaynaştırmanınbütünleştirmenin etkili gerçekleştirilmesinde sınıf ve branş öğretmenlerinin de rolü büyüktür.
Zira Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonunda kaynaştırma eğitiminin geliştirilmesi için sınıf ve
branş öğretmenlerinin sınıf içi uygulamalarının daha kaliteli sınıf ve fen bilgisi öğretmen
adaylarının özel eğitim gereksinimi duyan bireylerin eğitimine yönelik görüşlerinin
belirlenmesidir. Bu amaçla nitel bir araştırma olarak planlanan çalışmada lisans son sınıfa
devam eden yaklaşık 80 sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarına görüş formları dağıtılmıştır.
Bu görüş formu kapsamında öğretmen adaylarının özel eğitime gereksinimi olan grupların
eğitim ihtiyaçlarına yönelik sorumluluk alıp almamaları gerektiğine ve en çok/ en az hangi
grupta faydalı olabilecekleri ve nedenleri gibi görüşlerini ifade edebilecekleri açık uçlu sorulara
yer verilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmakla birlikte çalışmanın
analizleri devam etmektedir. Bulguları ve sonuçları paylaşılacak olan çalışmanın, özel eğitimde
sınıf ve branş öğretmenlerinin kendilerini özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitiminde
nerede gördüğüne yönelik fikirlerine ve kaynaştırma sürecine katkıda bulunması gerekliliğine
ışık tutması açısından alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Özel eğitime gereksinimli öğrenciler, Öğretmen adayları, Eğitime
yönelik görüşleri
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BT596
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI ÇOCUĞUN ÖĞRENME
ORTAMINA ETKİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Sezen Camcı Erdoğan
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
scamci@istanbul.edu.tr
Şule Güçyeter
Uşak Üniversitesi
sule.gucyeter@usak.edu.tr
ÖZET
Yaratıcılığın ve üretkenliğin ülkelerin gelişmesine ve küresel rekabette kendini var
etmesine katkısı tartışılmaz bir gerçekliktir. Bu bağlamda ülkeler okul öncesinden başlayıp
yaşam boyu öğrenme süreci boyunca yaratıcı düşünme ve üretme süreçlerini eğitim sistemine
entegre etme çabasındadırlar. Bu bağlamda istenilen, eğitim sürecinde yaratıcı çocukların var
olması ve eğitimle bu yaratıcılık düzeyinin çok daha iyi seviyelere getirilmesi, üretime
dönüştürülmesidir. Bu yüzden sınıf ortamında yaratıcı çocuğun özelliklerinin, sınıf iklimine
yaptığı katkının öğretmenler tarafından doğru okunarak buna yönelik uyarlamalar ve
uygulamalar gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaya koyulan
2023 Eğitim Vizyonu felsefesince de 21. Yüzyıl becerilerinden yaratıcılık ön plana
çıkmaktadır. Bu becerilerin geliştirilmesi her türde ve seviyede öğrenenler için geçerlidir. Zira
günümüz toplumlarında eğitimden beklenen her bireyin düşünen, eleştiren ve yaratıcı düşünme
becerisini kullanan bireyler haline gelebilmesidir. Bireysel farklılıkları ne olursa olsun tüm
bireylerin toplumda üretici rolde olabilmeleri önemlidir. Bu noktada eğitim sistemi içerisinde
özel eğitim alan bireylerin de hangi özel eğitim alt alanı olursa olsun eğitimsel süreçlerinde
olabildiğince üst düzeyde öğrenmeler sağlayarak, toplumda sadece tüketen değil üreten bireyler
olabilmeleri de hedeflenmektedir. Bu yüzden özel eğitim alanında da yaratıcı düşünen
bireylerin yetiştirilmesi ve bu sürecin desteklenmesi önemlidir. Mevcut çalışmanın amacı,
öğretmen adaylarının yaratıcı çocuğun öğrenme ortamına etkilerine dair görüşlerinin
belirlenmesidir. Bu amaçla nitel bir araştırma olarak planlanan çalışmada online bir görüş
formu hazırlanmış ve özel eğitim öğretmenliği lisans programına devam eden öğretmen
adaylarından bu formu doldurmaları istenmiştir. Bu online görüş formu kapsamında öğretmen
adaylarının, yaratıcı çocuğun öğrenme ortamında yaratacağı etkilere dair görüşlerinin
belirlenmesine yönelik sorulara yer verilmiştir. Ortaya koyulacak bulgu ve sonuçların, özel
eğitim öğretmenliği adaylarının yaratıcı çocuğun öğrenme ortamına nasıl katkı sunduğu
konusuna açıklık getirmekle birlikte, yaratıcılığın öğrenme ortamında belirlenmesi ve
geliştirilmesine dair çalışmalara da ışık tutması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yaratıcı çocuk, Sınıf Ortamı, Özel Eğitim Öğretmenliği, Öğretmen
Adayı
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BT597
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ TOPLUMSAL CİNSİYET
ROLLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE
İNCELENMESİ: KIRKLARELİ ÖRNEĞİ
Burcu Devrim Kahraman
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Sosyal Çalışmacı
burcudevrimm@gmail.com
Ayşenur Kanat Aydın
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Psikolog
kanataysenur@gmail.com
ÖZET:
Bu çalışmanın temel amacı; Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan bireylerin
toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumlarının cinsiyet, yaş, eğitim durumu vb. çeşitli
değişkenlere göre incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın örneklemini Kırklareli İl
Sağlık Müdürlüğü’nün ana hizmet binasından görev yapan 41 erkek 81 kadın toplam 122
gönüllü çalışandan oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak geçerlilik güvenilirlik
çalışması yapılmış olan “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (TCRT)” ve araştırmacılar
tarafından hazırlanan Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 22.0 paket
programında yapılmış olup araştırmada ANOVA, t-testi, korelasyon ve frekans analizleri
kullanılmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde; il sağlık müdürlüğünde görev yapan
kadınların erkeklere göre daha eşitlikçi bir bakış açısına sahip oldukları görülmüştür. Bu sonuç
önceki toplumsal cinsiyet rollerine bakış açısını inceleyen önceki literatür bulguları ile
tutarlıdır. Personellerden kız çocuk sahibi olan kişilerin olmayanlara göre eşitlikçi cinsiyet
rolleri alt boyutundan daha yüksek puan aldıkları görülmüş olup diğer alt boyutlara ve toplam
puana göre ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Çalışanların eğitim durumuna göre
toplumsal cinsiyet rollerine bakış açısı incelendiğinde eğitim durumunun toplumsal cinsiyet
rollerine bakış açılarını anlamlı olarak etkilediği gözlenmiştir. Ancak yapılan Post Hoc
analizinde eğitim düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. Yaş ile toplumsal
cinsiyet rollerine bakış açısı arasında ise anlamlı ilişki gözlenmemiştir. Araştırmanın başka
sağlık kuruluşlarında yapılması ve meslek gruplarının toplumsal cinsiyet rolleri konusundaki
hassasiyetlerini değerlendirmek amacıyla farklı meslek gruplarının da araştırmaya dahil
edilmesi gelecek araştırmalar için faydalı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, sağlık çalışanı.
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BT598
COMPARISON OF USAGE AND FORM OF HISTORY OF MATHEMATICS IN 5TH
GRADE MATHEMATICS COURSEBOOKS IN RUSSIA, BULGARIA, AND
TURKEY
Assist. Prof. Dr. Güler Çavuşoğlu
Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education
e-mail: gcavusoglu@comu.edu.tr, gulersa2002@yahoo.com
ABSTRACT
People in old ages and in early civilizations created mathematics to deal with real
objects and multiplicities. For this purpose, mathematics was related to counting animals, field
surface measurements, weighing cereal crops, and building constructions in pre-classical
period. In this way, ancient Egyptians, Babylonians, Indians and other ancient civilizations laid
the foundations of arithmetic, geometry, algebra and theory of numbers (Levi, 2013).
History of mathematics provides data showing how mathematical knowledge
grew and evolved from hand to hand through civilizations. When great mathematicians are
introduced in classes, the examples of how their studies played roles in the development of our
present civilization are very important for students to understand the value of mathematics
(Baki, 2006).
For many years, the use of history of mathematics in mathematics education has
been supported (Barwell, 1913; Gorza, 1968; narrated from Baki & Bütüner, 2013). It has been
observed in recent years that studies conducted on using mathematics in the teaching
environment have increased. Congresses and conferences are held to demonstrate the role, use
and reflections of the history of mathematics in education abroad. Special issues are released in
this field in special international scientific journals on history of mathematics (Jankvist, 2009;
narrated by Baki & Bütüner, 2013).
The present study is a comparative study and has descriptive contents. The data of the
study were collected with document review. The purpose of the study was to examine the areas
where history of mathematics is used in the mathematics coursebooks at 5th Grades in Russia,
Bulgaria and Turkey. The up-to-date coursebooks used in the 2018 - 2019 Academic Year in
Russia, Bulgaria and Turkey were examined in the study. Basically, the viewpoints that were
developed by Tzanakis and Arcavi (2000) on how the history of mathematics was used in
teaching environments were used in the study. In line with the data that were collected in the
study, it was determined that generally, small pieces of historical issues were added in the
beginnings of the subjects in mathematics coursebooks in Bulgaria and Turkey. Very few
research assignments were given in the teaching and evaluation sections of the subjects. It was
observed that the history of mathematics is generally given in the form of historical information
pieces and research assignments based on historical texts in the 5th Grade mathematics
coursebooks in Russia.
As a result, it was determined that the place and purpose of the history of mathematics
in 5th Grade mathematics coursebooks in Russia were dealt with a much wider and more
enhanced perspective.
In the scope of the present study, it is recommended to use the integration of history of
mathematics in Russian 5th Grade mathematics coursebooks as a sample model in Turkey and
Bulgaria.
Keywords: History of mathematics, mathematics coursebook, comparison
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BT599
İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL BİLGİNİN
DOĞASINA YÖNELİK İNANÇLARI
Yasemin Deringöl
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
dyasemin@istanbul.edu.tr

ÖZET
Matematiksel bilginin felsefesi mutlakçılar ve yarı deneyselciler olmak üzere iki ana
çatı altında toplamaktadır. Mutlakçı görüşte olanlar, matematiksel bilginin kesin ve evrensel
nitelikte olduğunu, yarı deneyselciler ise matematiğin insan zekâsının bir ürünü olduğunu ve
kesin olmak zorunda olmadığını savunmaktadırlar. Bu araştırma, ilkokul dördüncü sınıf
öğrencilerinin matematiksel bilginin doğasına yönelik inançları incelemek amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, Baki ve Bütüner (2010) tarafından geliştirilen
“Matematiksel Bilginin Doğasına Yönelik Bir İnanç Ölçeği” ve araştırmacı tarafından
hazırlanmış olan “Kişisel Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Tarama modeli ile yürütülen bu
araştırmanın verileri SPSS 16 ile analiz edilmiştir. Analizlere başlamadan önce verilerin
dağılımlarının normal olup olmadığına bakılmış ve normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir.
Bunun üzerine verilerin analizi için parametrik testlerden yararlanılmıştır. Araştırmada; ilkokul
dördüncü sınıf öğrencilerinin matematiksel bilginin doğasına yönelik inançlarının yüksek
seviyede olduğu, yarı deneyselci bakış puanlarının diğerlerinden daha yüksek olduğu, cinsiyete
göre bir fark olmadığı ve yarı deneysel bakışları ile matematik notları arasında pozitif yönde
bir ilişkinin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Konuyla ilgili öğretmen adaylarıyla yapılan
çalışmalarda da sonuçlar yine yarı deneyselci öğretmen adayları lehine çıkmıştır. Yarı
deneyselci öğretmenler yarı deneysel bakış açısına sahip öğrenciler mi yetiştiriyor sorusunun
cevabı başka bir araştırmada ele alınabilir.
Anahtar Kelimeler: İlkokul öğrencisi, matematiksel bilginin doğasına yönelik inançlar,
matematik başarısı.
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BT600
İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI GÜDÜLERİ
Yasemin Deringöl
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
dyasemin@istanbul.edu.tr
ÖZET
Başarıyı yaşamış olan öğrenciler hep başarılı olmak ister. Ama maalesef ki bu her
zaman kolay değildir. Bunun için çabalamak ve sabırlı olmak gerekir. Özellikle de bu ders en
çok zorlanılan derslerin başında gelen matematikse bu yoldaki öğrencilerin güdülenme
durumları çok önemlidir. Dolayısıyla bu araştırma, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin başarı
güdülerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, Umay (2002) tarafından
geliştirilen “Başarı Güdüsü Ölçeği” ve araştırmacı tarafından hazırlanmış olan “Kişisel Bilgi
Formu” ile toplanmıştır. Tarama modeli ile yürütülen bu araştırmanın verileri SPSS 16 ile
analiz edilmiştir.
Analizlere başlamadan önce verilerin dağılımlarının normal olup olmadığına bakılmış
ve normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine verilerin analizi için parametrik
testlerden yararlanılmıştır. Araştırmada; ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin başarı
güdülerinin yüksek seviyede olduğu, cinsiyete göre farkın anlamlı olmadığı ve öğrencilerin
matematik dersini sevme durumları ile başarı güdülerinin arasındaki farkın anlamlı olduğu
sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu araştırmanın en önemli sonucu matematiği seven öğrencilerin
başarı güdülerinin de yüksek olmasıdır. Görüldüğü üzere, bir dersi sevme öğrencilerin başarılı
olma yolundaki güdülenme durumlarını da etkilemektedir. Bu yüzden matematik derslerinin
etkin öğretim yöntemleriyle işlenmesi öğrencileri başarıya daha da yaklaştıracağı için
öğretmenlerin bu noktada daha dikkatli olması önerilir.
Anahtar Kelimeler: Başarı Güdüsü, Matematik, İlkokul
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BT601
BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ-YETERLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
Sultan Çıkrık
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara
sultanaltunsoy@gazi.edu.tr

ÖZET
Öğretmenlik, “Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine
alan özel bir ihtisas mesleğidir.” olarak tanımlanmıştır. Öz-yeterlik kavramı öğretmen açısından
değerlendirildiğinde, öğretmenliğin gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek
için sahip olunması gereken bilgi, beceri ve tutumlar vurgulanmaktadır. Öğretmen adaylarının
mesleki yaşamlarında başarılı olabilmelerini etkileyen en önemli faktörlerden birisi mesleki özyeterlikleridir. Öğretmenlerin mesleği yürütmeye ne derece yeterli olduklarına yönelik
inançları mesleki başarılarını etkilemektedir.
Bu araştırmanın amacı, biyoloji öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterliklerini
belirlemektir. Biyoloji öğretmen adaylarının mesleğe başlamadan önce öğretmenlik mesleğine
yönelik öz-yeterlikleri, cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenleri bakımından incelenmiştir.
Araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu, Gazi
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında
öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmuştur. İlişkisel tarama modeline göre tasarlanan
araştırmada, veri toplama aracı olarak “Öğretmen Adayı Mesleki Öz-Yeterlik Ölçeği”
kullanılmıştır. Ölçek, 44 maddeden oluşan 5’li likert tipte bir veri toplama aracıdır. Veri analizi
sürecinde, nicel yöntemler kullanılmış ve öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar SPSS 22.0
programı ile analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar ilgili literatür ile karşılaştırılmış
ve sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Biyoloji öğretmen adayı, Öz-yeterlik, Mesleki öz-yeterlik
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BT602
ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL
MODELLEME ETKİNLİKLERİNİN UYGULANMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ:
MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMASI
Zehra TAŞPINAR ŞENER
Yıldız Teknik Üniversitesi
taspinar@yildiz.edu.tr
Yüksel DEDE
Gazi Üniversitesi
ydede@gazi.edu.tr

ÖZET
Bu çalışmada, ortaokul matematik öğretmen adaylarının modelleme etkinliklerini
uyguladıkları mikro öğretim faaliyetlerine ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu, Marmara Bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesinin Eğitim
Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı dördüncü sınıfında öğrenim görmekte
olan, 18 ortaokul matematik öğretmen adayı oluşturmuştur. Çalışma grubunun
oluşturulmasında amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örnekleme tekniği
kullanılmıştır. Bu bağlamda, lisans eğitimi dördüncü sınıfta yer alan seçmeli matematiksel
modelleme dersindeki tüm gönüllü öğretmen adayları, araştırma kapsamına alınmıştır.
Öğretmen adaylarının ortak özellikleri, Analiz ve Özel Öğretim Yöntemleri gibi temel alan ve
alan eğitimi derslerini almış olmalarıdır. Matematiksel Modelleme dersinde, öğretmen
adaylarına model, modelleme ve matematiksel modellemenin tanımı, kullanım alanları, temel
bileşenleri, farklı matematiksel modelleme perspektifleri, etkinlikleri ve modelleme süreci,
matematiksel modellemenin sınıf içi uygulamaları hakkında teorik bilgi verilmiştir. Ayrıca,
literatürde yer alan farklı modelleme etkinliklerinin, öğrencilerin kendi oluşturdukları gruplar
halinde, matematiksel modellemeye uygun öğrenme ortamı sağlanarak öğretmen adaylarınca
çözümleri gerçekleştirilmiştir. Böylelikle öğretmen adaylarının araştırma için yeterli hazır
bulunuşluk ve deneyime sahip oldukları varsayılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum
çalışmasının kullanıldığı bu araştırmada, matematiksel modelleme dersinin son dört haftası
çalışma kapsamına alınmıştır. Bu süre dâhilinde; öğretmen adayları, grup arkadaşları ile birlikte
Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında staj okullarına giderek, bir modelleme etkinliğini
mikro öğretim yoluyla uygulamış ve uygulama esnasında video kaydı yaparak, elde ettikleri
video kayıtlarını modelleme dersinde diğer arkadaşları ile paylaşmışlardır. Uygulanan
etkinlikler, öğrencilerin daha çok gerçek hayatla ilişkilendirme yapacakları düşünülen
etkinliklerden seçilmiştir. Uygulanan etkinliklere, öğretmen adaylarından oluşan 4-5 kişilik
grubun yanında, ortaokul öğrencilerinin matematik öğretmenleri de katılmıştır. 4 hafta süre ile
4 farklı grubun mikro öğretim yolu ile uyguladıkları etkinliklerin video kayıtları izlenmiş ve
etkinliği uygulayan öğretmen adayları sınıf içerisinde yaşadıklarını arkadaşlarına
aktarmışlardır. Böylelikle her hafta, öğretmen adayları söz konusu videolara yönelik yorum ve
değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Veri toplama aracı olarak, öğretmen adaylarının
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matematiksel modelleme dersinde geliştirdikleri etkinliklerin çözümlerine yönelik dokümanlar,
mikro öğretim yolu ile uyguladıkları etkinliklere yönelik ders ve uygulama planları ve yarı
yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Verilerin analizi içerik analiz tekniği ile
çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları, ortaokul öğrencilerine, uygulama yapan öğretmen
adaylarına, ortaokul öğrencilerinin öğretmenlerine ve etkinliklere yönelik 4 ana kategori altında
toplanarak, genelde öğretmen eğitimi özelde de matematik ve matematiksel modelleme eğitimi
üzerinde tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Matematiksel Modelleme, Mikroöğretim, Öğretmen Adayları
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BT603
NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ TÜRLERİ TANIYOR MUYUZ? KELAYNAK
ÖRNEĞİ
Nurcan Uzel
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara
nurcanuzel@gazi.edu.tr

ÖZET
Biyoçeşitlilik açısından oldukça önemli bir yere sahip Kelaynaklar, Türkiye’de sadece
Şanlıurfa Birecik bölgesinde bulunan endemik bir türdür. Bununla birlikte, Uluslararası Doğa
ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) 2018 Kırmızı Listesi’nde “Tehlike altındaki tür”
kategorisinde yer almaktadır. Günümüzde nesli tehlike altında olduğu için koruma altına alınan
kuşlardan olup hem dünyada hem Türkiye’de neslinin korunması, çoğaltılması ve tanıtılması
oldukça önemlidir. Bu araştırmada amaç, özellikle böyle bir tür ile aynı bölgede yaşayan lise
öğrencilerinin kelaynaklarla ilgili ne bildiklerini ortaya çıkarmaktır.
Bu araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde
Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi’ndeki bir devlet lisesinde öğrenim gören 79 öğrenci
oluşturmaktadır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada öğrencilere kelaynaklar
ile ilgili bildiklerini yazmaları istenen açık uçlu bir soru sorulmuştur. Öğrencilerin
yazdıklarından elde edilen veriler, içerik analizi tekniği ile değerlendirilmiştir.
Araştırma bulgularına göre yedi tema belirlenmiştir. Buna göre, %35 ile “tür
özellikleri” en yüksek oranda temsil edilmiştir. Daha sonra sırasıyla %18 ile “fiziksel
özellikler”; %16 ile “yaşam özellikleri”; %10 ile “durum özellikleri”; %9 ile “davranış
özellikleri”; %7 ile “beslenme özellikleri” ve en son %5 ile “üreme özellikleri” temalarının
olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin sadece %62’si kelaynakların Birecik’e özgü bir tür olduğunu
ifade etmişlerdir. Kelaynakların nesli tükenmekte olan bir tür olduğu ise öğrencilerin %78’i
tarafından ifade edilmiştir. Bununla birlikte, öğrencilerin kelaynakların yaşam alanları,
beslenme, üreme ve tür özellikleri ile ilgili yanlış bilgilere sahip oldukları anlaşılmıştır.
Öğrencilerin kendi bölgelerinde yaşayan böyle önemli bir türü iyi tanımamaları, eksik veya
yanlış bilgiye sahip olmaları araştırmanın önemli sonuçları arasında yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çevre eğitimi, Kelaynak, Nesli tehlike altındaki tür, Endemik tür,
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BT604
HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDEKİ LÜKS VE KİTLESEL MARKALARIN SOSYAL
MEDYA KULLANIMI: INSTAGRAM ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ÖZEL GÜN
İÇERİK ANALİZİ
Şeyma Şahin Kanmaz
Kocaeli Üniversitesi, İletişim Tasarımı ve Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı, Görsel
İletişim Tasarımı ve Reklamcılık Bölümü Yüksek Lisan Öğrencisi
seyma.sahinn@gmail.com

ÖZET
Web 2.0’ın hayatımıza girmesine bağlı olarak bilgiye ulaşma ve bilgi paylaşmada
anındalık
yaratan sosyal medya; pasif konumda olan izleyicileri merkeze alarak çift yönlü
iletişim dediğimiz karşılıklı bilgi/içerik yaratma ve paylaşma olanağı sunmuştur. Bu
bağlamda sosyal medya; markalar için bir reklam mecrası olarak kullanılmaya başlayarak
pazarlama iletişim faaliyetlerinin uygulama alanı haline dönüşmüştür. Bu sayede de hem
markaların tüketicileri ile hem de tüketicilerin birbirleri ile bağlantı kurmasına ve marka ile
doğrudan iletişimde bulunmasına olanak sağlamıştır. Çalışmada sosyal paylaşım ağlarının
yaygınlaşmasıyla beraber değişen pazarlama anlayışı ve bu pazarlama iletişimi faaliyetlerinin
sosyal paylaşım platformu kullanıcılarını tüketime ne ölçüde teşvik ettiği incelenerek hazır
giyim markalarının özel gün kutlamalarına yönelik pazarlama iletişimi faaliyetleri instagram
üzerinden analiz edilmektedir. Bu kapsamda 2 lüks ve 2 kitlesel marka olan Beymen, Vakko
ile Koton ve LCW’nin instagram hesapları Sevgililer Günü (2019) baz alınarak pazarlama
iletişimi çalışmaları; hedef kitleleri ile kurdukları iletişim ve diğer markalardan farklılaşma
noktaları açısından incelenerek, bu farklılıklar içerik analizi ile ortaya konulmaktadır.
Araştırma platformu olarak instagramın belirlenmesinin temel sebebi, etiket kullanımı özelliği
ve görsel iletişim temelli olmasından kaynaklı diğer sosyal medya araçlarından ayrışmasıdır.
Başka bir sebebi de diğer sosyal medya sitelerinden daha çok tercih edilir ve kullanılır hale
gelmesidir. Sadece bireysel kullanıcılar için iletişim ağı olmaktan çıkan instagram, pazarlama
iletişimi açısından markaların da tercih sebebi olmakta, bu amaca katkı sağlayacak bir sosyal
medya aracı olarak yükselişe geçmektedir.
Anahtar kelimeler: Instagram, İçerik Analizi, Hazır Giyim Markaları
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BT606
2023 EĞİTİM VİZYONUYLA ÖNCELİKLERİN ÖNCELİĞİNİ HAZIRLAMADA
OSMANİYE ÖĞRETMEN AKADEMİSİ
Fatma ALACA
Osmaniye İl Milli eğitim Müdürlüğü
falaca85@gmail.com
Aydın ALBAK
Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü
falaca85@gmail.com
ÖZET
Bilgi canlıdır ve doğduğu andan itibaren değişir- dönüşür ve yenilenir. Buhar
makinesinin icadı ile başlayan birinci devrim, elektriğin icat edilmesi neticesinde seri imalata
yani ikinci devrime geçilmiştir. Bilişim teknolojisindeki gelişmeler ve otomasyon üçüncü
devrim olarak yerini alırken, dijital ve otonom sistemlerin hâkim olduğu bir dünyaya hızla yol
alarak dördüncü devrime de geçilmiştir. Bu devrimlerle beraber eğitim dünyasında da
dönüşümler gerçekleşmiştir. Eğitim 1.0dan Eğitim 4.0a doğru bir akış olmuştur. Öğretim
yöntem ve teknikleri de bu devrimlere paralel geliştirilmiştir. Eğitim 1.0 da bilgi öğretmenden
öğrenciye doğrudan aktarılıp, öğrencilerin gördüklerini uygulamak suretiyle geliştikleri bir
dönem iken; Eğitim 2.0 da bu durum yerini kurumsallaşma temelli sınavlarla başarının
ölçüldüğü, diplomalarınsa iş dünyasında garanti olarak görüldüğü bir sürece dönüşmüştür.
İnternetin aktif kullanılmasıyla beraber kendi kendine öğrenen bireylerin olduğu bir dönem yani
Eğitim 3.0 başlamış; öğrenciler bilgiyi tüketmek yerine üretmeye geçiş yapmışlardır. Hızla
gelişen ve değişen Dünya yaşam boyu öğrenme temelli yaklaşımlar geliştirerek sanal ile gerçek
arasındaki sınırları kaldırıp kişiselleştirilmiş eğitimi hedefleyen Eğitim 4.0 a doğru adım
atmıştır. Sınavda değil hayatta başarılı olmayı öngören bireyler yetiştirmek bu devrimin
getirdikleri arasında yerini almıştır. Herkesin kendi kapasitesine göre öğrenim çeşitliliklerinin
sergilendiği bir yolda inovatif araç gereçlerle eleştirel- kritik- yaratıcı- bilimsel ve analitik
düşünme becerilerinin geliştirildiği eğitim sisteminde; öğrenciler kendilerini gelecekteki
serbest ekonomik ortamlarda özgür çalışmaya hazırlamak durumunda kalacaklarından proje
bazlı öğrenme ve çalışmaya eğilim göstereceklerdir. Bu dönüşümlerin gerekçesiyle birlikte
öğretmenlik mesleğinin de dönüşüme girdiği aşikardır. 21. yüzyıl öğretmenlerinin 2023 eğitim
Vizyonuyla beraber Eğitim 4.0 ın getirdiği yeniliklere kucak açtığı, 2018-2019 eğitim öğretim
yılının ikinci döneminde bu konuda çalışma yapılmasının mesleki gelişimi artıracağı ön
görülerek bu çalışmaya başlanmıştır.
Çalışmanın amacı; akademisyenlerle öğretmenlerin buluştuğu “Osmaniye Öğretmen
Akademisi” adıyla Osmaniye ilinde 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerinde yer alan mesleki gelişim
faaliyetlerine katkı sağlamaktır.
Araştırmaya 10 eğitim dahil edilmiş olup tarama yöntemlerinden Osmaniye ilinde görev
yapan öğretmenler tercih edildiği için amaçlı örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Veriler
betimsel analiz yoluyla elde edilmiş olup çalışma halen devam etmektedir ve bulgular kongre
tarihinde hazır olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen mesleki gelişimi, 2023 Eğitim Vizyonu
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BT608
ŞEFKAT KORKUSU, ÖZ-ANLAYIŞ VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK: OKUL
ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
Ferah Meriç
Özel Renkli Vadi Okul Öncesi Eğitim Kurumları
mericferah@gmail.com
Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz

ÖZET
Bu çalışma, okul öncesi eğitime devam eden çocukların ebeveynlerinin şefkat korkusu,
öz-anlayış ve psikolojik dayanıklılıklarının demografik niteliklerine (cinsiyet, yaş, eğitim
düzeyi, sosyoekonomik düzeyi, çalışıp çalışmadığına) göre farklılaşıp farklılaşmadığını ve bu
değişkenlerden hareketle şefkat korkusu, öz-anlayış ve psikolojik dayanıklılıkları arasındaki
ilişkiyi belirlemek amacıyla ilişkisel tarama modeline dayalı betimsel bir araştırma olarak
gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada 267 kişiden elde edilebilen veriler, İstanbul İlinde Etiler, Bayrampaşa,
Florya ve Başakşehir ilçelerinde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli
Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 2-6 yaş arasında
olan çocukların ebeveynlerine aittir.
Bulgular, okul öncesi eğitime devam eden çocukların ebeveynlerin yaşları, cinsiyetleri
ve çalışıp çalışmamaları açısından başkalarına şefkat göstermek, başkalarından gelen şefkate
karşılık vermek ve kendine şefkat ve anlayış göstermek alt boyutlarında anlamlı bir farklılık
olmadığı görülmektedir. Eğitim düzeyleri açısından da başkalarına şefkat göstermek ve kendine
şefkat ve anlayış göstermek alt boyutlarında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Diğer
taraftan okul öncesi eğitime devam eden çocukların ebeveynlerinin şefkat korkusunun
başkalarından gelen şefkate karşılık vermek alt boyutunda ise eğitim düzeyine göre anlamlı bir
farklılığın olduğu belirlenmiştir. Eğitim düzeyi ortaöğretim olan ebeveynlerin başkalarından
gelen şefkate karşılık vermek puan ortalamaları; eğitim düzeyi lisans ve lisansüstü olan
ebeveynlerin başkalarından gelen şefkate karşılık verme puan ortalamalarından anlamlı
biçimde yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, ebeveynlerin sosyoekonomik düzeylerinin
başkalarından gelen şefkate karşılık vermek ve kendine şefkat ve anlayış göstermek alt
boyutlarında anlamlı bir şekilde farklılık göstermediği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan
ebeveynlerin sosyoekonomik düzeyleri başkalarına şefkate göstermek alt boyutunda ise anlamlı
farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu farklılık incelendiğinde; orta sosyoekonomik düzeye
sahip ebeveynlerin başkalarına şefkat göstermek puan ortalamalarının üst sosyoekonomik
düzeye sahip ebeveynlerin başkalarına şefkat göstermek puan ortalamalardan anlamlı biçimde
daha yüksek olduğu görülmektedir.
Okul öncesi eğitime devam eden çocukların ebeveynlerinin cinsiyetleri, eğitim
düzeyleri ve sosyoekonomik düzeylerinin öz-anlayış düzeylerine göre anlamlı bir şekilde
farklılık göstermediği belirlenmiştir. Okul öncesi eğitime devam eden çocukların ebeveynlerin
yaşları açısından öz-anlayış düzeylerinin anlamlı bir şekilde farklılaştığı anlaşılmaktadır. Bu
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farklılığın kaynağını belirleyebilmek amacıyla yapılan çalışmada yaşı 31-40 arasında olan
ebeveynlerin öz-anlayış puan ortalamalarının; yaşı 21-30 arasında olan ebeveynlerin öz-anlayış
puan ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek olduğu görülmüştür. Ebeveynlerin çalışıp
çalışmama durumlarının da öz-anlayış düzeylerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit
edilmiştir. Çalışan ebeveynlerin öz-anlayış puan ortalamalarının; çalışmayan ebeveynlerin özanlayış puan ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek olduğu görülmüştür.
Okul öncesi eğitime devam eden çocukların ebeveynlerinin cinsiyetleri, yaşları, eğitim
düzeyleri, sosyoekonomik düzeyleri ve çalışıp çalışmamalarının psikolojik dayanıklılık
düzeylerine göre anlamlı bir şekilde farklılık göstermediği belirlenmiştir.
Okul öncesi eğitime devam eden çocukların ebeveynlerinde; başkalarına şefkat
göstermek öz-anlayış ile negatif yönde anlamlı ilişkiliyken psikolojik dayanıklılık ile anlamlı
ilişkili değildir. Diğer taraftan, başkalarından gelen şefkate karşılık vermek; öz-anlayış ve
psikolojik dayanıklılık ile negatif yönde anlamlı ilişkilidir. Benzer şekilde, kendine şefkat ve
anlayış göstermek; öz-anlayış ve psikolojik dayanıklılık ile negatif yönde anlamlı ilişkilidir.
“Ebeveynin çocuğuyla ilişkisinin kalitesi, ebeveynin psikolojik sağlığı ile olumlu
olarak ilişkilidir (Umberson ve ark. 2010). Bu çalışmadan elde edilen veriler ışığında
ebeveynlerle yapılabilecek rehberlik ve psikolojik danışmanlık çalışmaları ile oluşabileceği
düşünülen olumlu gelişimlerin ebeveyni oldukları, erken çocukluk dönemindeki çocukların ruh
sağlıklarını, zihinsel ve bedensel gelişimlerini de olumlu yönde etkileyebileceği
düşünülmektedir. Ayrıca, gerek Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık Alanına gerekse Okul
Öncesi Eğitim Alanına ve bu alanlardaki öğrenci ve eğitimcilere faydalı olacağı
düşünülmektedir. Şefkat Korkusu kavramının henüz Türkçe Literatürde yer almayışı nedeniyle
de çalışmanın Literatüre olumlu katkı sağlanacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Şefkat Korkusu, Öz-anlayış, Psikolojik Dayanıklılık
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BT609
ABBAS VESİM’İN TIP KİTABINDA GEÇEN HEKİMLER VE KİTAPLARI
Shaymaa İmad
Shaymaaemad1979@gmail.com
Sevim Yılmaz Önder*
Yıldız Teknik Üniversitesi
Sevim.yilmazonder@gmail.com

Halk arasında "Kambur” olarak da tanınan Abbas Vesim 18. yüzyılın önemli
hekimlerindendir. İstanbul’da doğan Vesim’in doğum tarihi bilinmemektedir. Süleymaniye
Dârü’t-Tıbbında tıp eğitimi alır veİstanbul’da Fatih’te Sultan Selim Çarşısında açtığı bir
dükkândahekimlik yapar. Mehmed Sâdık adında hekimbaşılık yapmış bir yeğeni de olduğu
bilinmektedir.Abbâs Vesîm’in kaleme aldığı eserlerden Düstûru’l-Vesîm fî Tıbbı’l-Cedîd ve’lKadîm adlı tıp kitabının önsözünde eğitimi, hocaları, seyahatleri ve amaçları ile ilgili önemli
açıklamalar yapılır. Kırk yıl, doğum yeri olan İstanbul’da çalışmış ve tıp bilgisini ilerletmek
için Mekke, Medine ve Mısır’a seyahatlerde bulunmuş, oralarda birçok ilim adamıyla görüşüp
onlardan istifade etmiştir. Aynı zamanda Batı hekimlerini de takip etmiş ve Latince, Yunanca
ve İtalyanca öğrenmiştir. İstanbul’da birçok nüshası bulunan Düstûru’l-Vesîm fî Tıbbı’l-Cedîd
ve’l-Kadîm adlı tıp kitabında dönemin tıbbı ile ilgili çok önemli bilgiler verilir. Tıbbın
jinekoloji, üroloji, nefroloji, dermatoloji, nöroloji ve benzeribir çok alanı hakkında
detaylıbölümler hazırlanmıştır. Her hastalık sebepleri, belirtileri ve ilaçları olmak üzere üç ana
başlık halinde incelenir. Bu eserin yazımında kendisinin de belirttiği üzere birçok hekimin eseri
kullanmıştır. İbn-i Sina gibi dünyaca ünlü hekimlerin yanı sıra Abdullaṭif Betrizi ve Ebu Nasr
Farabi gibi Arap hekimler, Fazıl Nefisi ve Hakim Razi İranlı hekimler ile Ali El Bursavi ve
Hakim Mesud gibi Osmanlı hekimlerinden faydalanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Abbas vesim’in Tıp Kitabı

*

Yıldız Teknik Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
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BT611
ÖĞRENCİLERDE ÖĞRENME VE YENİLENME BECERİLERİNİN
YAPILANDIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Prof.Dr. Piralı Eliyev
Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Enstitüsünün Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı başkanı
E-mail: piralibexbud56@mail.ru
ÖZET
Giriş
Bilim ve teknoloji alanında gelişen hızlı değişimler, eğitim sisteminde esaslı
reformların gerçekleştirilmesini gerektiriyor. Eğitim görenlerin kazandıkları beceriler
işverenlerin taleplerini sağlamalı. Dünyanın önde gelen şirketleri XXI. yüzyılda gerekli
becerileri belirlemişler. Şöyle ki, TMA Communications Limited 53; kurumsal bilgi sistemleri
18, Dünya Ekonomi Forumu 10 beceri; İB ( Learner Profile) 10 profil, 12 yaklaşım ve 36
alışkanlık (58 öğe); “Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification”
CHRISTOPHER PETERSON MARTIN E. P. SELIGMAN, OXFORD UNIVERSITY PRESS
- 25 öğe ileri sürmüştür. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) İsviçre`de
gerçekleştirilen Davos Ekonomi Forumu kapsamında ilan ettiği ve 2019 yılında dünyada eğitim
alanının yapılandırılmasının temel trendlerine adanmış raporunda (Trends Shaping Education
2019) bu stratejik alanın geleceğini etkileyecek ana mega trendleri belirlemiştir.
Azerbaycanın Küresel Rekabetlilikte yeri
Azerbaycan devleti Küresel Rekabetlilik Raporunda 140 ülke arasında 69. sırada.
Ülkemizin mevkii 12 indikatordan 9`u üzere iyileşmiş. Eğitimin miktar ve kalite
parametrelerine dayanan “Beceriler” endeksi üzere ülkemiz 54., bu kategoriyi içeren “dijital
beceriler” üzere 15., “eğitimde eleştirisel düşünce” üzere 27., “becerikli çalışanlar bulma
kolaylığı” üzere 31., “mezunların becerileri” üzere 32., ilköğretimde “öğretmen öğrenci oranı”
üzere 48. sırada.
Tartışma
Raporda eğitim gören öğrencilerde becerilerin yapılanması ve gelişimine ilişkin
A.A.ALİZADE, B. BULUM, L.ANDERSON, L.V.ZANKOV, D.B.ELKONİN,
V.V.DAVIDOV, V.S.BIBLER ve Ş.A.AMONAŞVİLİ konsepsiyonları analiz edilmiştir.
B.BULUM taksonomileri (bilme, anlama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme) eğitim
amaçlarının hiyerarşisinden kaynaklanıyor. Fakat buların uygulanmasında yeni yaklaşımlar
sergilenmiştir.
Becerilerin mahiyeti ve tipolojisi
“Bilgi”, “beceri”, “deneyim”, “ değer”, “yetki” kavramının mahiyeti, genel kapsamı
ve yapısı, sonuç odaklı ve beceri esaslı eğitim malzemesinin düzenlenmesi, uygulanması ve
değerlendirilmesi, sonuçların yazılı şekilde yansıtılması, temel beceri düzeyinin belirlenmesi
tanımlayıcılarını açıklamıştır.
Meslek eğitimi için belirlenen talepler esasında personel hazırlığı düzeyinin
yükseltilmesini sağlamak, eğitim kurumlarında iş kalitesinin kontrolü sistemini geliştirmek, iş
piyasasında yüksek eğitim kurumları mezunlarının rekabetliliğini sağlamak temel konu olarak
araştırılmıştır.
Becerilerin modernleştirilmesi
Kogtitif, sosyal iş, kendini geliştirme, kendini düzenleme, sorun çözümü, bilgi
takası, iletişim becerileri yüksek eğitimin Devlet Standartlarına, pedagojik yüksek eğitim
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kurumlarında kullanılan programlara, lisans düzeyinin taleplerine, öğrencilerde gerekli
becerilerin gelişim modeline, eğitim zamanı yapılandırılan becerilere göre gruplanmıştır.
Eğitim zamanı öğrencilerde becerilerin yapılandırılması prensipleri, eğitim
sürecinin teknolojileştirilmesi, beceri gelişiminde interaktif eğitim yöntemlerinin kullanımının
rolü, deneyim yönümlü eğitimde öğretmenin rolü ve pedaqojik teknolojilerin etkililiğinin
değerlendirilmesi çözüm bulmuştur.
Eğitim ödevlerinin taksonomisi. Kognitif alan
Öğrenme ve yenilenme yönümlü ödevler öğrencilerde analiz, sentez, karşılaştırma,
sınıflandırma, genelleme, netleştirme, proje hazırlığı ve değerlendirilme üzere temel becerileri
yapılandırır.
SONUÇ
Son olarak, kalite sağlanmasının standardizasyonu, becerilerin değerlendirilmesi
kuralları, amacı, görevi, şekil ve türleri, teknik ve teknolojisi ve prensipleri, değerlendirme
hizmetinin ekspertizi, prasedürleri ve hazırlık aşamaları, sonuçların işlenmesi teknolojisi vb.
konular ilk kez tarafımızdan çözüm buldu.
İş piyasası çalışandan: karmaşık problem çözümü, eleştirel düşünme, yaratıcılık,
insan yönetimi, diger insanlarla işbirliği, duygusal zeka, vergi ve karar verme, hizmet yönetimi,
anlaşma, bilişsel esneklik gibi yeni beceriler talep etmektedir ve biz taleplerimizi bunları
öğrenmeye ve yenilemeye hazırlıyoruz.
Anahtar Kelimeler: bilgi, beceri, deneyim, değer, yetki, tanımlayıcı
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BT612
SERBEST YAZMA ETKİNLİĞİNDE YAPILAN ANLATIM BOZUKLUKLARI
Gözde AVŞAR
Millî Eğitim Bakanlığı
gozdem.goste@gmail.com
Filiz METE
Hacettepe Üniversitesi
filizmete@hacettepe.edu.tr
ÖZET
Türkçe dersleri öğretim programlarında öncelikli hedefler her zaman; dinleme/izleme,
konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi ve Türkçeyi, konuşma ve yazma
kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarının sağlanması olmuştur. Bu
bağlamda ilk okuma yazma öğretim sürecinin başlamasından itibaren 8 yıl devam eden Türkçe
öğretimi derslerinde, dil becerilerinin geliştirilmesi için yoğun bir eğitim verilmektedir. Dil
dersleri, beceri temelli derslerdir. Anlama ve anlatma alanlarını kapsamaktadır. Anlama alanı
dinleme ve okuma becerileri, anlatma alanı ise konuşma ve yazma becerilerinden oluşmaktadır.
Dil edinimi bu beceri alanlarının gelişimini ifade eder. Ana dilini edinerek dünyayı anlayan
birey, kendisini ifade etme ihtiyacını ise anlatarak karşılar. Ancak sözlü veya yazılı kendini
ifade edebilmek, bir şeyleri karmaşaya mahal vermeden anlatabilmek için dilin kurallarını
bilmek gerekmektedir. Konuşurken iletilen mesajın oluşturulması yazılı anlatıma göre daha
kolaydır. Zira sözlü anlatımda ses tonu, vurgu, jest ve mimikler mesajın doğru anlaşılmasına
yardımcı olarak anlamı güçlendirir. Oysa yazılı anlatım metinlerinde bu durum söz konusu
değildir. Yazılan metinlerin okuyucu tarafından anlaşılabilmesi için dil bilgisi kurallarına
uygun ve doğru olarak oluşturulması gerekir. Bu çalışmanın konusu 8 yıl ana dili öğretimi
dersleri alan öğrencilerin dil bilgisi kurallarına uygun, doğru ifadelerle yazılı anlatım metinleri
oluşturabilme düzeylerini incelemektir. Bu bağlamda 8. sınıfın ikinci döneminde öğrenci olarak
bulunan 19 erkek ve 13 kız öğrenciye öğretmenleri tarafından bir serbest konulu yazma etkinliği
uygulanmıştır. Etkinlik boyunca öğrencilere hiçbir yönlendirme yapılmamış ve sadece bir
kompozisyon yazmaları istenmiştir. 9 erkek, 7 kız öğrenci gelecek hayallerini; 3 erkek, 4 kız
sevgi ve dostluk üzerine düşüncelerini; 3 erkek hayvanları; 2 erkek okullarını; 1 kız, 1 erkek
teknolojiyi; 1 erkek zenginliği ve 1 kız ise dünyayı konu alan kompozisyonlar yazmışlardır.
Yazılan kağıtlar toplanarak kompozisyonlarda yapılan anlatım bozuklukları incelemeye
alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, serbest yazma, anlatım bozuklukları

TURKCESS 2019

618

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

BT613
5. SINIF TÜRKÇE DERSİNDE DİKTE ÇALIŞMASI
Gözde AVŞAR
Millî Eğitim Bakanlığı
gozdem.goste@gmail.com
Filiz METE
Hacettepe Üniversitesi
filizmete@hacettepe.edu.tr
ÖZET
Ana dili yetkinlik düzeyi bireyin dünyayı anlama ve kendini ifade edebilmesinde
etkilidir. Dil, anlama ve anlatma boyutları olarak iki alanda ele alınır. Anlama, dinleme ve
okuma becerisini; anlatma ise konuşma ve yazma becerisini içerir. Bu dört beceri içinde
genellikle en zorlanılan beceri yazma becerisidir. Yazmak düşünüldüğü kadar kolay bir iş
değildir. Karmaşık işlemler gerektirir. Özel bir çaba olmaksızın fiziksel gelişim dönemine
ulaşan her çocuk özel bir çaba gerekmeksizin konuşmaya başlar. Dinleme becerisi ise zaten
doğduğu zamandan kendiliğinden gelişmeye başlamaktadır. Belli yaşa geldiğinde eğitim
öğretim sürecine alınan çocuk dinleme ve konuşma becerilerinin yanında okuma ve yazma
becerilerini edinmeye başlar. Dil becerilerinin edinimi genellikle dinleme, konuşma, okuma ve
yazma sırasıyla olur. En son sırada yer alan yazma becerisidir. Eğitim seviyesinin başlangıcı
sayılan ilkokulun 1, 2, 3 ve 4. sınıfları dil becerilerinin temel seviyede ele alındığı sınıflardır.
Yeni hazırlanan Türkçe 2019 programının 1. sınıflar için olan bölümünde ilk okuma yazma
sürecinde şu aşamalar izlenmelidir: 1) İlk okuma yazmaya hazırlık a) Dinleme eğitimi
çalışmaları b) Parmak, el ve kol kaslarını geliştirme çalışmaları c) Boyama ve çizgi çalışmaları
2) İlk okuma yazmaya başlama ve ilerleme a) Sesi hissetme, tanıma ve ayırt etme b) Harfi
okuma ve yazma c) Harflerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturma
d) Metin okuma. Okuma ve yazma becerileri için öncelikle sesleri bilinçli olarak ayırt etme
çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Zira program da, sesi hissetme, tanıma ve ayırt etmeyi
şöyle açıklamaktadır: Okuma yazma öğretiminde ilk olarak ses hissettirilmelidir. Ses
öğretilirken görselden hareketle harf senaryosu, tekerleme, şarkı ve bilmecelerden
yararlanılabilir. Ardından öğrencilere sesin karşılığı olan harf gösterilmeli ve ses harf ilişkisi
kavratılmalıdır. Bu bağlamda, 1. Sınıf kazanımlarında yer alan ses harf eşleştirmesi ileriki
aşamalarda yazma becerisine etki edecektir. Öğrenciden beklenen durum duyduğu sesleri doğru
harflerle eşleştirebilmesidir. Bu çalışma, artık ilk aşamayı bitirmiş 16 kız, 17 erkek 5. sınıf
öğrencisinin duydukları Türkçe kelimeleri ne derece doğru yazıya dönüştürebildiklerini
belirleme amacıyla tasarlanmıştır. Yazma becerisini geliştirme yöntemlerinden birisi de dikte
çalışmalarıdır. Bu çalışmada da amaç doğrultusunda 5. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan
“Yürüyen Köşk” isimli metni öğretmen tarafından dikte yöntemiyle öğrencilere yazdırılmıştır.
Yazılan kağıtlar toplanmış ve incelemeye alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, yazma becerisi, dikte çalışması
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BT614
21. YÜZYIL BECERİLERİNDEN BİRİ OLAN ELEŞTİREL DÜŞÜNMENİN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ
Esra EROL
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi
esrerol@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi. Ümit POLAT
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
polatumit58@ hotmail.com
Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının
eleştirel düşünme eğilimlerini belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki alt
amaçlara da cevap aranmıştır: Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri;Cinsiyetlerine, Sınıf düzeylerine, Bölümlerine, Yaşadıkları yere göre anlamlı bir şekilde
farklılaşmakta mıdır?
Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Niğde Ömer
Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde okuyan öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmaya
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde okuyan sınıf öğretmenliği,
ilköğretim matematik öğretmenliği, beden eğitimi öğretmenliği ve ilahiyat bölümü
öğretmenliği alınmıştır. Toplam 100 öğrenciden ölçme araçlarını yanıtlamaları istenmiş olup
90 öğrenci katılmıştır.
Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimini çeşitli değişkenlere göre
farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesinin amaçlandığı tarama (survey) modelli bir
çalışmadır. Karasar (2005) genel tarama modelini, ‘çok sayıda elemandan oluşan bir evrende,
evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup,
örnek, ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleri’ olarak tanımlamaktadır.
Bu araştırmada “Kişisel Bilgi Formu” ve “Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği”
kullanılmıştır. Bu ölçme araçları aşağıda kısaca açıklanmıştır: Kişisel Bilgi Formu:
Araştırmanın bağımsız değişkenlerini ölçmek için araştırmacı tarafından bir kişisel bilgi formu
hazırlanmıştır. Bu form öğrencilerin bölümü, cinsiyeti, sınıfı ve yaşadığı yeri belirleyen
sorulardan oluşmuştur.
Bu araştırmanın sonucunda şu bulgulara ulaşılmıştır;
Elde edilen bulgulara göre üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimi
düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimi düzeylerinin sınıf düzeylerine göre
anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimi düzeylerinin bölüme göre anlamlı
farklılık gösterdiği Gruplar arası matematik ve sınıf öğretmenliği arasında anlamlı fark olduğu
bulunmuştur.
Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimi düzeylerinin yaşadıkları yere göre
anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eleştirel Düşünce, Öğrenci, Sınıf, Bölüm.
TURKCESS 2019

620

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

BT615
THE METAPHORIC PERCEPTIONS OF PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS
TEACHER CANDIDATES ON MATHEMATICS TEACHERS
Assist. Prof. Dr. Güler Çavuşoğlu
Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education
e-mail: gcavusoglu@comu.edu.tr, gulersa2002@yahoo.com
ABSTRACT
The purpose of the present study is to examine the metaphoric perceptions of teacher
candidates on mathematics teachers.
The “metaphor” concept does not have a single and absolute definition like other
phenomena and concepts of the modern age (i.e. culture, civilization, nation, etc.).
Etymologically, the word “metaphor” comes from the word “metapherein”, which consists of
the word “metaphora” in Latin, and “meta” (on, over) and “pherein” (carry, transfer) in ancient
Greek. This word means “carrying something from one place to another, transferring,
conveying” (Arslan, 2008, narrated by Ertem, 2017, p. 210).
The study was conducted with the “Content Analysis Model”, which is accepted among
the Qualitative Research Methods. The Content Analysis Model is the classification and
summarization of verbal and written data in terms of a specific problem or purpose, the
classification of these data for certain variables or concepts, and the separation of them to
certain categories to obtain specific meanings (Arık, 1992, narrated by Tavşancıl & Aslan,
2001, p. 21).
The study group consisted of the 85 primary school mathematics teacher candidates
who were studying at a state university and who volunteered to participate in the study in 2018
- 2019 Academic Year. The teacher candidates were asked to complete the statement “In my
opinion, a mathematics teacher is like ……………………………………… because
……………………….”. The Content Analysis Model was employed in examining the data
that were obtained in this context.
As a result, it was determined that primary school teacher candidates developed 48
metaphors about mathematics problems. These metaphors were grouped under 6 conceptual
categories by considering the justifications that were similar. It was determined that the
following positive metaphors were developed for the mathematics teacher concept; “sun” (9),
“light” (7), “calculator” (5), “computer” (4), “guide” (4), “friend” (3), “compass” (2), “family”
(2), “parents” (2), “candle” (2). “Stick” (1) and “bitter chocolate” (1) are negative metaphors
that were produced by teacher candidates. Depending on the source and reason of the metaphors
that were produced by the elementary mathematics teacher candidates on the mathematics
teacher concept, the conceptual categories that they most had consensus were “enlightenment”
(30.5%), “guidance” (22%), “function” (18.3%), “family, friendship” (12.2%), “object” (11%)
and “necessity” (6%).
Keywords: Mathematics teacher, metaphor, Mathematics teacher candidate

TURKCESS 2019

621

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

BT616
İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA TÜRK VE BATI MÜZİĞİ ÇALGI
TOPLULUKLARI OLUŞTURULMASINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ
Zafer Kurtaslan
Necmettin Erbakan Üniversitesi AKEF Müzik Eğitimi ABD-Konya
zkurtaslan@erbakan.edu.tr
Hazan Kurtaslan
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü-Antalya
hazan.kurtaslan@hotmail.com

ÖZET
MEB’in yayınladığı 2023 Eğitim Vizyonu belgesi “mutlu çocuklar güçlü Türkiye”
anlayışı ile ele alınarak hazırlanmıştır. Bu slogandan ve MEB’in yaptığı açıklamalardan sınav
merkezli eğitim sisteminin kademeli olarak değişerek öğrenci merkezli bir sisteme
dönüştürülmek istendiği anlaşılmaktadır. Bu anlayış içerisinde öğrenci odak noktasıdır ve
öğrencinin yetenekleri ön planda tutularak, bireysel olarak gelişmesinde okul yönlendirici bir
rol oynamaktadır.
Çağdaş eğitim sistemi öğrencinin bireysel yeteneklerine göre ele alınıp, ona göre
kariyer planlamasının yapıldığı bir eğitim sistemidir. Bu sistem içerisinde bireyin dengeli bir
bütün olarak gelişmesinde sanat eğitiminin bir kolu olan müzik eğitimi önemli bir rol
oynamaktadır. Güçlü bir müzik eğitiminin öneminin farkında olan eğitim sistemlerinin
uygulandığı okullarda müzik eğitiminin en iyi şartlarda uygulanması için tüm koşullar
sağlanmaktadır.
Bugüne kadar Türkiye’de devlet okullarında uygulanan müzik eğitimi müfredatlarında
zaman zaman değişiklikler yapılsa da bu müfredatların geleneksel öğretim yöntemleri ile
hazırlanmış tek kutuplu müfredatlar olduğu söylenebilir. Genel anlamda devlet okullarında
yapılan müzik eğitimi temel müzik bilgilerinin yoğunlukla öğretilmeye çalışıldığı, müzik
yapmak içinse ağırlıklı izlenen yolun şarkı söylemek olduğu bir çerçevede yürütülmektedir.
Dersin ilk ve orta okulda haftada 1 saat olması sebebi ile çalgı öğretimi dersin içerisinde çok az
yer bulabilmektedir. Çalgı eğitimi, müzik öğretiminin tüm unsurlarını içine alması, bireyin
bilişsel, duyuşsal ve devinişsel olarak gelişimine katkı sağlaması bakımından önemlidir. Fakat
mevcut MEB sistemi ve anlayışı içerisinde çalgı eğitimi ve birlikte çalma uygulamalarının
yapılması çok mümkün değildir.
Bu çalışmada, MEB tarafından hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu felsefesine uygun
olarak devlet okullarında Türk ve Batı müziği çalgı topluluklarının oluşturulmasına yönelik bir
model önerilmiştir. Araştırmada önerile model, araştırmacının ABD’deki devlet ilk ve orta
öğretim okullarında konu ile ilgili yaptığı gözlem ve incelemeler doğrultusunda Türkiye
şartlarına uyarlanarak geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Birlikte Çalma, Çalgı Eğitimi, Müzik Eğitimi, ABD.
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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR
DESTEKLİ DİL ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Sıddık BAKIR
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD
siddik.bakir@atauni.edu.tr

ÖZET
21. yüzyılın önemli simgelerinden biri de hiç şüphe yok ki teknolojik gelişmelerin
somut ürünleri olan bilgisayarlardır. İlk olarak 1950’lerde tanıştığımız ve ancak 1980’lerde
masaüstü şekle getirilebilen bilgisayarlar bugün birçok farklı uygulamayı kullanıcılarının
istifadesine sunabilen çok yönlü, bütünleşik araçlar hâline gelmiştir. Kayıt ve depolama
kapasite ve özelliklerinin artmasının yanı sıra metin, resim, video ve ses içeren sistemlerin
bilgisayar ortamında bir araya getirilmesiyle oluşturulan çoklu ortam uygulamalarında da
büyük bir ivme kazanılmıştır. Tüm bunların, bilim ve sanayiyi olduğu gibi eğitimi de olumlu
yönde etkileyeceği muhakkaktır. Bilgisayar destekli eğitim denildiğinde ise, eğitim-öğretim
etkinlikleri sırasında eğitimi zenginleştirmek ve kalitesini yükseltmek için öğretmene yardımcı
bir araç olarak bilgisayarlardan yararlanılması, bilgisayarların öğrenme-öğretme ve okul
yönetimi ile ilgili bütün etkinliklerde kullanılması anlaşılmaktadır (Seferoğlu, 2006).
Yabancı dil öğretiminde kullanılagelen dil laboratuvarları, kapalı devre televizyonlar,
video, cd, mp3, tepegöz gibi teknolojik araçlar zincirinin yerini artık bilgisayarlar almıştır.
Bilgisayarlar, her türlü öğrenme için yalnız başına kişisel kullanımın yanı sıra bilgileri herhangi
bir ekrana taşıyacak bir yansıtma cihazı, TV veya akıllı tahta yardımıyla toplu eğitimde
yardımcı materyal olarak da rahatlıkla ve sıklıkla kullanılabilmektedir. Bilgisayarların yabancı
dil öğretiminde kullanılması ise çok sayıda dil için ses, görüntü ve yazının bir arada kullanıldığı
programlarla gerçekleşmiştir. İnternet teknolojisinin gelişmesiyle de yabancı dil öğrenimi ve
öğretimi için siteler kurulmuş, eş zamanlı veya farklı zamanlı eğitimlerin verildiği farklı bir
öğretim ortamı olan web temelli uzaktan eğitim başlamıştır. Bu hâliyle yabancı dil eğitimi için
en uygun araç konumundadır. Eğitimin önemli bir bölümünün, gelecekte internet üzerinden edersler yoluyla eş zamanlı ve/veya etkileşimli olarak yapılacağı planlanmakta, bu yönlü
çalışmalar hızla devam etmektedir. ABD’de Harvard, MIT gibi pek çok başarılı üniversitenin
%100 uzaktan eğitim yoluyla diploma veren aktif programlarının olduğu bilinmektedir.
(Sülükçü, 2011). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi açısından ise Türkiye’de de Ankara ve
Sakarya Üniversiteleri gibi internet üzerinden Türkçe öğretmek için geniş kapsamlı çalışmalar
yapan kurumlarımız mevcuttur.
Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin bilgisayar
destekli dil öğrenimine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir.
Çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama türünde bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini
Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)’nde yabancı dil olarak Türkçe
öğrenen hazırlık sınıfı öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise ölçüt
örnekleme yöntemine göre belirlenmiş üç farklı devlet üniversitesinin Türkçe Öğretimi
Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)’nde 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar
yarıyılında öğrenim görmekte olan C1-C2 düzeyindeki öğrenciler oluşturmaktadır.
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Araştırmada veri toplama aracı olarak Vandewaetere ve Desmet (2009) tarafından geliştirilen
ve Erdem, Saykılı ve Koçyiğit (2018) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Bilgisayar Destekli Dil
Öğrenimine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, 20 maddeden oluşmaktadır. Veri
toplama süreci devam etmektedir. Veri analizinde verilerin normallik varsayımları kontrol
edildikten sonra verilerin normal dağılması durumunda parametrik testler, normal dağılmaması
durumunda ise parametrik olmayan testlerin kullanılması planlanmaktadır. Araştırmada
verilerin analizinden sonra bulgu, sonuç, tartışma ve önerilere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, bilgisayar destekli dil öğrenimi,
tutum.
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BT618
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARISIZLIK KAVRAMINA ATFETTİKLERİ
ANLAM ÜZERİNE BİR NİTEL ÇALIŞMA
Gizem Sıla UZUNKAYA
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi
gizemsila-1@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi. Ümit POLAT
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
polatumit58@ hotmail.com
Bu araştırmanın amacı öğrencilerin başarısızlık kavramını nasıl algıladıklarını ortaya
çıkararak başarısız oldukları durumlar ve buna etki eden unsurların neler olduğu konusunda
farkındalık oluşturmaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış, olgubilim deseni
benimsenmiştir. Katılımcılar belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden aşırı veya aykırı
durum örneklemesi tekniği kullanılmıştır. Katılımcılar Kayseri ili Kocasinan ilçesi Oymaağaç
Şehit Ünal Kayhan Ortaokulu’ndan belirlenmiştir. Veriler analiz edilirken betimsel analiz ve
içerik analizi kullanılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır;
Öğrencilerin gözünde “Başarısızlık” kavramını nasıl algıladıkları adlı soruya verdikleri
cevaplarda: üzüntü sebebi, anne ve babaların üzülmesi, hayal kırıklığına sebep olduğunu ifade
etmektedirler.
Başarısızlığın Doğurduğu Sonuçlar: Özgüvenin zedelenmesi ve kendilerini kötü
hissettiklerini tespit edilmiştir.
Ailenin Başarı ya da Başarısızlık Üzerindeki Etkisi: Olumlu etkiler yaratan ailelerde
öğrencinin motivasyonunu artırıcı yaklaşımlar sergilenmesine rağmen olumsuz etkiler yaratan
ailelerde ise özellikle “başkaları ile kıyaslama “ yaptıkları görülmüştür.
Çevrenin Başarıya ve Başarısızlığa Etkisi: Arkadaşların desteğinin öğrencilerin
başarılı olmalarında çok önemli bir rolü olduğu ortaya çıkmakla beraber olumsuz davranışlara
oluşturan etmenlerin başında arkadaşlarının sürekli oyuna davet etmeleri gelmektedir.
Öğretmenlerin Başarı ve Başarısızlık Üzerindeki Etkisi: Öğretmenin öğrencileri
çalışmaya yönelten motivasyonu artırıcı telkinler yapması ve öğretmenin özverili olması, dersi
hem eğlenceli hem de materyalleri kullanarak kalıcı izli öğrenmeyi gerçekleştirdiğini, konuları
ayrıntılı anlatmasının da öğrencilerin başarılarına olumlu etki yaptığı görülmektedir.
Fiziki İmkânların Başarı ve Başarısızlığa Etkisi: Fiziki imkanların öğrencilerin başarılı
olmalarında anlamlı bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Başarı, Başarısızlık, Çevre, Öğretmen, Öğrenci
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BT619
ANDRAGOGICAL INSTRUCTION PRINCIPLES OF ACADEMICIANS
Dr. Öğretim Üyesi Buket Aslandağ
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
buket.aslandag@gmail.com
The concept of andragogy has been emerged in the last century with the attention of the
practitioners of adult education on the process of adult learning. Recent changes in the world
have made educators transform traditional approaches into multi-dimensional and innovative
teaching methodologies. Adult education can be regarded as a concept to transform the society
since the needs of the today’s world has led people to be trained as wholly-developed
individuals. As such, academicians working with adults are to be aware of the basic principles
of andragogy which has different points of view from pedagogical aspect. The study reflects on
the results of research that was designed to identify the academicians’ levels of using
andragogical principles.
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BT620
YETİŞKİN BİREYLERDE AİLE İKLİMİ VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Besra Taş
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
besra.tas@izu.edu.tr
Semra Bulut
Uzman Psikolojik Danışman
bulut-semra@hotmail.com

ÖZET
Aile, sadece bireylerin bir araya gelmesi olarak tanımlanan bir yapı değildir. Aile
bireylerin davranışlarına şekil ve yön kazandıran ilk sosyal birimdir. İçinde barındırdığı
özellikleri diğer bireylere de yansıtır ve böylelikle ortaya bir etkileşim kalıbı çıkarır. Bu kalıplar
bireyin bütün yaşamını etkileyecek olan bir sistemdir (Özarabacı, Erkan, 2014:6). Birçok bilim
dalı, bireye daha mutlu ve yaşanır bir hayat için gerekli olan temel dinamikleri araştırırken aile
üzerine yoğunlaşmasının temel sebeplerinden biri de budur. Bireyin içinde bulunduğu ailenin
işlevselliği yaşamın gerektirdiği potansiyeli ortaya çıkarmasına kaynak olduğunu ortaya koyan
çalışmalar yapılmıştır. Bu araştırmada ise yaşam doyumu ve aile iklimi (kuşaklararası otorite,
bilişsel uyum ve aile içi ilişkisellik) arasında nasıl bir ilişki olduğunu incelenmiştir. Nicel
araştırma yöntemlerinden faydalanılarak yapılan bu çalışmanın katılımcıları İstanbul ilinde
ikamet eden 213 yetişkin bireyden oluşmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre yaşam doyumunun
katılımcıların demografik özelliklerine göre değiştiği gözlenmiştir. Özellikle katılımcıların
eğitim durumu arttıkça yaşam doyum puanlarının da arttığı dikkat çeken sonuçlar arasındadır.
Ayrıca aile iklimi alt boyutlarından aile içi ilişkisellik ve bilişsel uyum ile yaşam doyumu
arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Kuşaklararası otorite ile yaşam doyumu
arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Anahtar Kelimeler: Aile, aile iklimi, yaşam doyumu
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BT621
ROLE OF BUSINESS ENTREPRENEURSHIP & ELECTRONIC-WORKING FOR
JOBS OPPORTUNITIES CREATION A CASE STUDY, KENANA SUGAR CO LTD
– SUDAN
Author: Dr. Hassabo Ahmed Hassabo Adam
University of El Imam El Mahdi - Sudan
Email: hassabo2007@gmail.com
Abstract:
The problem of the research pointed out that poor job creation caused from poor
attention to the business entrepreneurship by directors of some of business organizations in the
least developed countries (LDC), also come from paying poor encouraging innovative &
creative opinions for developing their companies continuously. This paper aimed to study the
experiments of some countries regarding business entrepreneurship & remote jobs, also to show
some opportunities & obstacles of business entrepreneurship applications. The research
hypothesized the role of business entrepreneurship & e-working in order to create job
opportunities, the targeted sample consisted of 30 persons who are working in headquarter
complex of KSC Ltd (Site), the researcher used SPSS to analysis the data & information
collected from them. The research concluded to some findings, such as initiating & getting use
of available sources & time management for job opportunities creation, also e-working will let
you to be in charge of yourself. The main recommendations revealed developing technologicmeans & infrastructure to support e-working, also encouraging employees for innovation &
creativeness by enhancing self-confidence to accept un-predicted risks in executing projects of
e-working. Moreover, the researcher suggesting the projects of the graduate students supposed
to solve the factual problems on spot, which helping them to build up their future careers, and
leading them to overcome the unemployment problem among them. .
Key words:
Business entrepreneurship, emergency jobs, electronic working, entrepreneur & job
opportunities creation.

TURKCESS 2019

628

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

BT622
DUYGU DÜZENLEME VE MUTLULUK DEĞİŞKENLERİNİN İNTERNET VE
AKILLI TELEFON BAĞIMLILIKLARI ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİLERİ
Yıldız BİLGE
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yaşam Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü
yildiz.bilge@sbu.edu.tr
Yusuf BİLGE
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü
yusuf.bilge@izu.edu.tr
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, duygu düzenleme ve mutluluk değişkenleri ile internet ve akıllı
telefon bağımlılıkları arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve duygu düzenleme ile mutluluk
değişkenlerinin internet ve akıllı telefon bağımlılıkları üzerindeki yordayıcı etkilerinin tespit
edilmesidir.
Çalışma 18-55 yaş aralığındaki (30.52±9.36) 109 kadın (%49.8) ve 110 erkek (%50.2)
olmak üzere toplam 219 kişilik toplum örneklemi ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara UlaşanÖzgüle ve Sümer (2017) tarafından Türkçe’ye adapte edilen Duygu Düzenleme Anketi (DDA),
Doğan ve Çötok (2016) tarafından Türkçe’ye adapte edilen Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa
Formu (OMÖ-K), adaptasyon çalışması Noyan ve diğerleri (2015) tarafından gerçekleştirilen
Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formu (ATBÖ-KF) ve Günüç ve Kayri tarafından
geliştirilmiş olan İnternet Bağımlılık Ölçeği (İBÖ) uygulanmıştır.
Elde edilen verilere uygulanan analiz sonucunda duygu düzenleme ile internet
bağımlılığı -0.16 (p<.01), akıllı telefon bağımlılığı -0.24 (p<.01) ve mutluluk ile internet
bağımlılığı -0.19 (p<.01), akıllı telefon bağımlılığı -0.27 (p<.01) korelasyon katsayıları
bulunurken duygu düzenleme ile mutluluk arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (r=0.11
p>.05). Çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre ise İBÖ-Yoksunluk, DDA-Baskılama
(%12) ve OMÖ-K (%1.6) tarafından toplam %13.6 oranında; İBÖ-Kontrol Güçlüğü DDABaskılama (%11.8), DDA-Yeniden Değerlendirme (%5.8) ve OMÖ-K (%1.9) tarafından
toplam %19.5 oranında; İBÖ-İşlevsellikte Bozulma DDA-Yeniden Değerlendirme (%12.4), ve
DDA-Baskılama (%3.1) ve OMÖ-K (%2.5) tarafından toplamda %18 oranında ve İBÖ-Sosyal
İzolasyon ise DDA-Baskılama (%8.3) ve DDA-Yeniden Değerlendirme (%3.7) tarafından
toplamda %12 oranında yordanmaktadır. Toplamda %27.4 oranında yordanan ATBÖ-KF’nin
yordayıcı değişkenlerinin ise DDA-Yeniden Değerlendirme (%13.8), OMÖ-K (%7.4) ve DDABaskılama (%6.2) olduğu saptanmıştır.
Sonuçlar incelendiğinde bireylerin duygu düzenleme becerilerindeki yetersizliklerinin
ve mutsuzluklarının internet ve akıllı telefon bağımlılıklarının yordayıcı değişkenleri oldukları
tespit edilmiştir. Ancak duygu düzenleme ile mutluluk arasında anlamlı düzeyde bir ilişki
olmaması dikkat çekici bir sonuçtur. Bu durumun hem internet hem de akıllı telefon
bağımlılıklarını bu iki değişkenin birbirlerinden bağımsız bir şekilde etkilediklerine dair bir
ipucu olarak değerlendirilebilir. Yordama oranları değerlendirildiğinde ise, duygu
düzenlemenin mutluluk değişkenine göre internet ve akıllı telefon bağımlılıklarının toplam
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varyanslarını daha fazla açıkladığı görülmüştür. Yani mutlu olmayan bireylerden ziyade duygu
düzenleme becerisi gelişmemiş bireylerin bağımlılık geliştirme risklerinin yüksek olduğu
söylenebilir. Sonuç olarak, internet ve akıllı telefon bağımlılıklarına yönelik yapılacak
müdahalelerde duygu düzenleme becerisine yönelik çalışmaların yararlı olabileceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İnternet bağımlılığı, akıllı telefon bağımlılığı, duygu düzenleme,
mutluluk
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BT623
ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI’NI
(EBA) KULLANMA DURUMLARININ, KULLANMA SIKLIKLARININ VE
KULLANMA AMAÇLARININ BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ÖZELLİKLERİNE
GÖRE İNCELENMESİ*
Zeynep AKTAŞ

1

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü
zeynepuz@gmail.com
Prof. Dr. Feza ORHAN

2

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü,
feza.orhan@gmail.com
ÖZET
2023 Eğitim Vizyonu “çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış çocuklar yetiştirmeyi”
hedeflemektedir. Günümüz ve çağın becerileri, bilgi iletişim teknolojilerini derslere entegre ederek
öğrencilerin öğrenmelerine destek sağlamayı gerektirmektedir. Öğretmenlerin, teknolojiyi derslerine
entegre edebilmesi için Türkçe dijital materyallere ulaşabilmesi önemlidir. Bunu sağlamak için, “bilgi
teknolojileri aracılığıyla etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu
sağlamak amacıyla” Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında Eğitim
Bilişim Ağı (EBA) platformu kurulmuştur. EBA platformundaki bazı içeriklere herkes ulaşabilmektedir.
Bazı bölümlere ise şifrelidir. Öğretmenler ve öğrenciler kendilerine verilen şifre ile bu bölümlere girerek
birçok dijital materyale ücretsiz ulaşabilmektedir. Son yıllarda EBA platformu içeriklerinin
zenginleştiği, düzenlendiği ve öğretmenlerin öğrencileri ile iletişime geçebileceği yeni özelliklerin
eklendiği görülmektedir. Ancak verilen EBA tanıtım seminerlerine rağmen öğretmenlerin tamamının
EBA’nın sunduğu olanaklarla ilgili yeterli bilgi sahibi olmadığı, EBA’yı yeterince kullanamadıkları
görülmektedir. Teknolojik araçların ve EBA’da yer alan materyallerin derslere entegrasyonu
öğretmenlerin demografik özelliklerine göre farklılık gösterdiği için bu araştırmada üzerinde çok
çalışılmamış olan “yeniliği kabul etme” kişisel özellikleri ele alınmıştır. Bu araştırmanın amacı, ortaokul
matematik öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik özelliklerinin tespiti, EBA’yı kullanma durumlarının,
kullanma sıklıklarının ve kullanma amaçlarının bireysel yenilikçilik özelliklerine göre istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini analiz etmektir. Araştırmada betimsel tarama
yöntemi kullanılmıştır. Çalışma evreni Kağıthane ilçesindeki 28 devlet ortaokulunda görev yapan
matematik öğretmenlerinden oluşmaktadır. Evrendeki okulların tamamına ulaşılmıştır. Toplam 151
matematik öğretmeninden gönüllülük esasına göre araştırmacının geliştirdiği “EBA Kullanım Anketi”
ve Kerem Kılıçer’in Türkçe uyarlamasını yaptığı “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği”ni 116 öğretmen
doldurmuştur. Bunlardan 110 tanesi geçerli olarak kabul edilerek değerlendirmeye alınmıştır. Bu
çalışmada, araştırmanın bulgularına ve bulgular ile birlikte ulaşılan sonuç ve önerilere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: eba, bireysel yenilikçilik, teknoloji entegrasyonu
* Bildiri özeti, Zeynep AKTAŞ’ın Prof. Dr. Feza ORHAN danışmanlığında yürüttüğü, “Ortaokul
Matematik Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı’nı (EBA) Kullanma Durumlarının, Kullanma
Sıklıklarının ve Kullanma Amaçlarının Bireysel Yenilikçilik Özelliklerine göre İncelenmesi” başlıklı
yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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BT624
ERGENLERDE PSİKOLOJİK BELİRTİLERLE BİLİNÇLİ FARKINDALIK VE ÖZANLAYIŞ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: MESLEK LİSELERİ
ÖRNEKLEMİ
Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz
Yıldız Teknik Üniversitesi
edeniz@yildiz.edu.tr
Havvane Şama
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
havvanesama@gmail.com
Pınar Topçu
Bağcılar Kaymakamlığı
pinartopcu2@gmail.com
ÖZET
Ergenlik dönemi, fiziksel ve duygusal süreçlerin yol açtığı psikososyal ve cinsel
olgunlaşma dönemi olmasından dolayı ruhsal gelişim süreci içinde önemli bir dönemdir
(Akdemir ve Çetin, 2008). Ergenlerde depresyon ve anksiyetenin yaygın görüldüğü
gözlemlenmiştir (Canat, 1997; Gökler ve Ark., 2004; Tamar ve Özbaran, 2004). Bilinçli
farkındalık (mindfulness-conciousness) kavramı, geçmiş yaşantılar ve geleceğe dönük olası
planların etkisi altında olmadan şu anı yaşarak anlık deneyimleri onaylayıp kabul etmek
şeklinde tanımlanmaktadır (Demir, 2014). Öz-anlayış, bireyin acı ve başarısızlık durumlarında
kendini eleştirmekten ziyade kendine özenli ve anlayışlı davranmayı, yaşadığı olumsuz
deneyimlerin insanoğlunun yaşamının bir parçası olarak görmeyi, olumsuz duygu ve
düşüncelerin üstünde fazlaca durmaktansa mantıklı bir bilinçle tutma olarak tanımlanabilir
(Neff, 2003a). Ergenlik dönemindeki bireylerin olumsuz duygularla baş etmesi kendisine olan
güvenini artırmakla beraber olumsuz durumlarla baş etmesini de kolaylaştıracaktır (Willemse,
2008).
Bu bilgiler doğrultusunda yapılan bu araştırmanın amacı meslek lisesi öğrencilerinin
psikolojik belirtileriyle, depresyon ve anksiyete, bilinçli farkındalıkları ile öz-anlayış düzeyleri
arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Bağımlı değişken olarak psikolojik belirtiler, bağımsız
değişken olarak ise öz-anlayış ve bilinçli farkındalık düzeyleri belirlenmiştir.
Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu
İstanbul’da farklı semtlerde bulunan 126 meslek lisesi öğrencisi oluşturmuştur. Bu grubun 51i
erkek 75i kadın öğrencilerden oluşmaktadır. Bu öğrencilerin 51’i 9. Sınıf, 46’sı 10. Sınıf, 16’sı
11. Sınıf, ve13’ü 12. Sınıftır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak Derogatis (1992) tarafından geliştirilmiş Şahin
ve Durak (1994) tarafından Türkçeye uyarlanmış Kısa Semptom Envanteri’nin anksiyete ve
depresyon alt ölçekleri, Sarıçam ve Çelik (2018) tarafından geliştirilen Bilinçli Farkındalık
Ölçeği ile Neff (2003) tarafından geliştirilen Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması Deniz,
Kesici ve Sümer (2008) tarafından yapılan Öz-Anlayış Ölçeği kullanılmıştır.
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Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, anksiyete ile bilinçli farkındalık arasında negatif
yönde bir ilişki vardır (r=-0.24 p<.01). Depresyon ile bilinçli farkındalık arasında ise anlamlı
bir ilişki bulunamamıştır (r=.07). Anksiyete toplam varyansının %5.6’sı bilinçli farkındalıktan
kaynaklanmaktadır. Depresyon ile öz- anlayış arasında negatif yönde bir ilişki vardır (r=-.45
p<.01). Depresyon toplam varyansının %20’si öz-anlayıştan kaynaklanmaktadır. Anksiyete ile
öz-anlayış arasında negatif yönde bir ilişki vardır (r=-.32, p<.01)
Anahtar Kelimeler: anksiyete, depresyon, bilinçli farkındalık, öz-anlayış
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BT625
OKUL YÖNETİCİLERİNDE İLETİŞİM BECERİSİ
Prof. Dr. Ercan Yılmaz
Necmettin Erbakan Üniversitesi
ercanyilmaz70@gmail.com
Gulnar Jafarova
Necmettin Erbakan Üniversitesi
gulnar.ceferova94@gmail.com
ÖZET
Geçmişten bu güne kadar, yaşamın her alanında insanlar karşılıklı bilgi etkileşimi, bir
birlerini anlama, yardımlaşma, işbirliği yapma sürecini gerçekleştirmek için iletişime
gereksinim duymuşlar. Çağımızda bireyler günlük yaşamlarının büyük bir kısmını çalışma
ortamlarında yani herhangi bir örgütte geçirmektedirler. Örgütler, bir takım amaçları
gerçekleştirmek amacıyla bir araya toplanan hammadde, makine, insan gibi üretim araçlarının
uygun bileşiminden oluşan kuruluşlardır (Eren, 2010). Belirtildiği üzere örgütler belli bir amaç
doğrultusunda oluşturulan yapılardır. Bu amaç faktörü göz önünde bulundurulduğunda çeşitli
amaçlara hizmet etmek için kurulan birçok örgüt türü olduğu söylenebilir. Toplumsal
davranışın ve kişiler arası ilişkilerin yapısını belirleyen en önemli örgütlerden birisi de eğitim
örgütleridir (Celep, 1992, s.301). Topluma faydalı bireylerin kazandırılması işlevini taşıyan,
eğitim hizmetlerinin sunumunu gerçekleştiren okullar (Özdemir, 2018) bir eğitim örgütü türü
olarak değerlendirilebilir. Eğitim örgütlerinin amaçlarına ulaşabilmesi için onun üyelerinin
işbirliği yapmaları, sürekli etkileşim içerisinde olup bilgi paylaşımı yapmaları gerekir. Okulda
amaçların gerçekleştirilmesi için çalışanları örgütleyen, emirler veren, çalışmaları yönlendirip,
koordine eden ve denetleyen kişiler ise yöneticilerdir (Gürsel, 2012). Yöneticilerin bu süreçleri
verimli bir şekilde gerçekleştirmesi için etkili iletişim becerilerine sahip olması gerekir. Bu
bağlamda bu araştırmada, literatürde yöneticilerinin iletişim becerileri üzerine yapılmış
araştırma sonuçlarının birleştirilmesiyle okul yöneticilerinin sahip olması gereken iletişim
becerilerinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Araştırma literatür derlemesi yöntemi ile
gerçekleştirilmiştir. Tarama sonucunda, okul yöneticilerinin ana dilini doğru ve güzel
kullanma, bireyler arası ilişkilerde aktif olma, empati kurma, iletişimi arttırıcı uygulamaları
kullanabilme, dinleme, geribildirimde bulunma, iletişimde yargılayıcı olmayan yol seçme,
iletişim araçlarının etkin kullanma, çalışanları örgütün faaliyetleri doğrultusunda bilgilendirme,
ikna potansiyeline sahip olma, karar alma sürecine alınan kararlardan etkilenen kişilerin
katılımını sağlama, basın ve halkla ilişkilerde etkili olma, iletişim sürecinde bilgisayar
teknolojilerinden (internet, e-mail) faydalanma, okul bülteni, okul radyosu vs. gibi araçlarla
okul- çevre iletişimini temin etme gibi becerilere sahip olmaları gerektiği belirlenmiştir.
Okul yöneticilerinin iletişim becerilerinin her zaman geliştirmeleri için sürekli eğitim
programlarının katılmaları, Eğitim yönetimi bölümü ders programlarında öğrencilerin iletişim
becerilerini geliştirici etkinlik ve konulara ağırlıklı bir şekilde yer verilmesi, düzenli olarak
hizmet içi eğitim aracılığıyla okul yöneticilerinin iletişim becerilerinin geliştirilmesinin
gerekliliği gibi önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: yönetici, iletişim, iletişim becerisi.
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BT626
YABANCI UYRUKLU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SABIRLARININ YAŞAM
DOYUMUNA ETKİSİ
Prof. Dr. Ercan Yılmaz
Necmettin Erbakan Üniversitesi
ercanyilmaz70@gmail.com
Kheyransa Babirzade
Necmettin Erbakan Üniversitesi
kheyransa.babirzade@gmail.com

ÖZET
Yabancı uyruklu öğrenciler genellikle kendilerini kültürel olarak daha yalnız, daha az
güvenli hissederler. Bu sorunlar yabancı uyruklu öğrencilerin yaşam doyumlarına etki
etmektedir. Stresli günlerle ve sorunlarla baş edebilmek için sabır önemli bir yere sahiptir.
Öğrencilerin sabır düzeylerinin yüksek olması yaşam doyumları arasında pozitif ilişki olacağı
düşünülmektedir. Bireyin algı ve yaşam algısını etkileyebilecek önemli değişkenlerden biri
sabırdır. Sabır sözcüğü, günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan bir kavramdır. Ne zaman
başımız belaya girerse, sık sık sabırlı olmanızı önerirler. Neden, bize çözüm hakkında tavsiyede
bulunmak yerine, bizden sakin olmamızı ve sabırlı olmamızı istiyorlar? Sabrın önemi her birey
tarafından bilinmelidir. Literatürü incelediğimiz zaman sabırla ilgili yapılan araştırmalara çok
rastlanmamıştır. Bu açıdan, Türkiye’de eğitim almakta olan yabancı uyruklu üniversite
öğrencilerinin sabır düzeylerinin yaşam doyumlarına etkisini ölçmek bu alana önemli bir katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı, yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin
sabırlarının yaşam doyumuna etkisini incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modeli
uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin Büyükşehirlerinden
birisindeki üniversitelerde öğrenim görmekte olan basit-rastgele örneklemi yöntemiyle seçilen
322 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak yaşam doyum ölçeği ve araştırmacı
tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde kişisel bilgi formu,
yaşam doyumu ve sabır ölçeğinden elde edilen verilerin istatistiksel analizleri yapılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre yabancı uyruklu üniversite öğrencilerin yaşam doyumları ile
sabırlarının alt boyutlarının kişilerarası sabır, uzun vadeli sabır ve kısa sabır puanları arasında
pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır; Sabrın alt boyutları arasında incelendiğinde yabancı
uyruklu öğrencilerin yaşam doyumu puanlarını uzun vadeli sabır alt boyutu açıklarken
(p<0,05), sabırlarının kişiler arası sabır ve kısa sabır alt boyutları anlamlı bir şekilde
açıklamamaktadır (p>0,05).
Anahtar Kelimeler: yabancı uyruklu öğrenci, yaşam doyumu, sabır, üniversite
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BT627
INVESTIGATION OF TEACHER CANDIDATES’ 21ST CENTURY LEARNER
SKILLS VIA PAMS
Tuncer AKBAY
Burdur Mehmet Akif Ersoy University
tuncerakbay@mehmetakif.edu.tr
Sadık Yüksel SIVACI
Burdur Mehmet Akif Ersoy University
sysivaci@mehmetakif.edu.tr
Lokman AKBAY
Burdur Mehmet Akif Ersoy University
lokmanakbay@gmail.com

ABSTRACT
The purpose of this study is twofold: (1) we intend to examine 21st century learner skill
profiles of distinct groups of teacher candidates on the basis of data collected through 21st
century skills of learner scale. The purpose of this analysis is to distinguish these groups in
terms of variables used to measure 21st century learner skills. (2) We also intend to discover the
groups of people who hang together in terms of 21st century learner skill scores. The data are
gathered from undergraduate students enrolled in various departments of educational faculty
and enrolled in the teacher training programs offered for those who are either enrolled or already
graduated from other departments such as art and science, health sciences, economics and
administration. In order to achieve first goal, null hypothesis indicating that profiles of groups
of teacher candidates are similar is tested via multivariate analysis of variance (ANOVA). For
the second purpose, exploratory multidimensional scaling approach (profile analysis via
multidimensional scaling: PAMS) is used to identify major profile patterns. The PAMS model
describes participants in terms of continuous person profiles. These profiles specify the extent
to which participants are mixtures of the various types. That is, participants are assumed to vary
around each of several “prototypical” persons. In other words, with the PAMS analysis we
estimate the latent or prototypical profiles in the population, and then, provide person profile
index quantifying the degree of correspondence between the observed and prototypical profiles
of a participant.
Keywords: 21st century learner skills, profile analysis, multidimensional scaling,
PAMS.
TURKCESS 2019

636

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi
27-29 Haziran 2019/İstanbul

V. International Congress on Education
and Social Sciences
27-29 June 2019/İstanbul

BT628
ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YY. ÖĞRENEN BECERİLERİNİN
TANILANMASI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ İLE İLİŞKİSİNİN
İNCELENMESİ
Tuncer AKBAY
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
tuncerakbay@mehmetakif.edu.tr
Sadık Yüksel SIVACI
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
sysivaci@mehmetakif.edu.tr
Lokman AKBAY
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
lokmanakbay@gmail.com
ÖZET
21. yy. öğrenen becerileri ilk kez 1999 yılında Türk Sanayicileri İşadamları Derneğinin
(TÜSİAD) yayımladığı “Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırılması”
raporunda dile getirilmiştir. Günümüz eğitim sisteminin öğrenen paydaşı 21. yy. öğrenenleri
olduğundan 21. yy. öğrenenlerinin becerilerini tanımak ve tanımlamak oldukça önemlidir.
Ayrıca, her geçen gün öneminin daha iyi anlaşıldığı yaşam boyu öğrenmenin gerçekleşmesinde
de yine 21. yy. becerileri önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, çalışmanın amacı öğretmen
adaylarının 21. yy. öğrenen becerilerine sahip olma durumlarının ve bu becerilere sahip olmak
ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmaya bir devlet
üniversitesinin eğitim fakültesinde farklı programlarda öğrenim gören lisans öğrencileriyle aynı
üniversitede formasyon programında eğitim gören öğretmen adayları katılmıştır. Çalışmaya
katılan öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerilerini ölçmek için 4 boyuttan ve 31
maddeden oluşan 5’li likert tipi ölçek, yaşam boyu öğrenme eğilimlerini ölçmek için ise yine 4
boyuttan ve 27 maddeden oluşan 6’lı likert tipi ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizinde
betimsel istatistiklerin yanında 21. yy. öğrenen becerilerinin farklı grup öğretmen adaylarında
farklılık gösterip göstermediğini test etmek için çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) ve
21. yy. öğrenen becerileri alt boyutları ile yaşam boyu öğrenme eğilimi alt boyutları arasındaki
ilişkilerin saptanması için ise kanonik korelasyon analizi yapılmıştır. Çalışmanın analiz süreci
devam etmekte olup eğitim fakültesi lisans öğretmen adayları ile formasyon programında yer
alan öğretmen adayları arasında 21. yy. öğrenen becerileri ortalama puanlarının bazı alt
boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermesi ve 21. yy. öğrenen
becerilerinin bazı alt boyutları ile yaşam boyu öğrenme eğiliminin bazı alt boyutları arasında
pozitif korelasyon beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: 21. yy. öğrenen becerileri, yaşam boyu öğrenme, kanonik
korelasyon
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BT629
KURUMSAL BAĞLILIK VE KURUM KÜLTÜRÜNDE ETKİLİ İLETİŞİMİN ROLÜ
Dr., Albay Tayfun Türkoğlu
2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü / Kayseri
tayfun.turkoglu@hotmail.com

ÖZET
Bu çalışmada kurum kültürünün kapsamı, unsurları, özellikleri, boyutları,
önemi, amacı, işlevleri, oluşumu, korunması, değiştirilmesi, geliştirilmesi ve kurum kültürü ile
ilgili genel yaklaşımlar üzerinde durulacaktır. Kluckhohn, Strodtbeck ve Hall’un Kültür
Modelleri, Ouchi’nin Amerikan, Japon ve Z Tipi Kurum Kültürü Modelleri, Charles Handy’nin
Kurum Kültürü Modeli, Geert Hofstede’nin Kurum Kültürü Modeli, Kim S. Cameron ve Robert
E. Quinn’in Kurum Kültürü Modelleri, Toyohiro Kono’nun Kurum Kültürü Modeli, Terrence
Deal ve Allan Kennedy’nin Kurum Kültürü Modelleri, Parsons ve Schein’ın Kurum Kültürü
Modelleri, Kilmann ve Byars Kurum Kültürü Modelleri, Goffee ve Jones’un Durumsallık
Çerçevesinde Kurum Kültürü Modelleri, Johnson ve Scholes’in Kültürel Ağ Modeli, Miles ve
Snow’un Kurum Kültürü Modelleri ile Peters ve Waterman’ın Mükemmel Kurum Modeli
birbirleri ile benzerlikleri ve ayrıldıkları konular üzerinden incelenecektir.
Kurumsal davranışın gelişimi, temel özellikleri, alanda sıklıkla çalışılan
değişkenler ve kurumsal davranış konuları, kurumsal Davranışın Temel Özellikleri ile
Kurumsal Davranış Alanında Sıklıkla Çalışılan Değişkenler üzerinde durulacaktır. Bireysel
Düzeyde, Grup Düzeyinde, Kurum Düzeyinde Kurumsal Davranış Konuları ile Diğer
Kurumsal Davranış Konuları hakkında genel bilgi verilecektir. Bu davranış konularından
özellikle Kurumsal Bağlılığın Tanımı, Kurumsal Bağlılıkla İlişkili Kavramlar, Kurumsal
Bağlılığın Önemi, Sınıflandırılması (Duygusal-Tutumsal Bağlılık, Davranışsal Bağlılık,
Devam Bağımlılığı ve Normatif (İlkesel) Bağlılık) üzerinde durulacaktır. Kurumsal Bağlılığın
Belirleyicileri, kurumsal Bağlılığın Yaratılmasında Kullanılabilecek Stratejiler ve Kurumsal
Bağlılığın Sonuçları örneklerle açıklanacaktır. Kurum Kültürü ile Kurumsal Bağlılığın İlişkisi
ve Kurumsal Bağlılıkta Motivasyonun önemi hakkında bilgiler verilecektir.
Kurumlarda kullanılacak etkili iletişim teknikleri sayesinde; kurum kültürünün
nasıl kuvvetleneceği ve çalışanların çalıştıkları kuruma aidiyetlerini arttıran kurumsal bağlılık
konularının nasıl geliştirebilecekleri konularında detaylı bilgi verilecektir. Çalışanları
kendilerini çalıştıkları kuruma ait hissetmekle birlikte kurum kültürünün nasıl kalıcı olarak
yerleşebileceği ve kurumun imajı ile kurum itibarının daha yükseklere nasıl taşınabileceği
detaylı olarak anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kurum Kültürü, Kurumsal Bağlılık, Kurumsal İletişim
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BT630
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN DİNDARLIK EĞİLİMİ İLE SPİRİTÜEL
İYİ OLUŞ SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE MANEVİYATIN ARACI
ROLÜNÜN İNCELEMESİ
Halil Ekşi
Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD,
h.eksi70@gmail.com
Çiğdem Demir Çelebi
Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD,
cigdem.demircelebi@gmail.com
Hanife Musa
Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD,
hanifemusa2805@gmail.com

ÖZET
Bu araştırmada, yabancı uyruklu öğrencilerin dindarlık eğilimi seviyeleri
ile spiritüel iyi oluşları arasındaki ilişkide maneviyatın aracı rolünün incelenmesi
amaçlanmıştır. Bu çalışmanın örneklemini farklı ülkelerden eğitim almak amacıyla Türkiye’ye
gelen 201 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Dindarlık Eğilim Ölçeği,
Spiritüel İyi Oluş Ölçeği ve Maneviyat Ölçeği veri toplama amacıyla kullanılmıştır. Veriler
SPSS 20 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre spiritüel
iyi oluş, dindarlık eğilimi ve maneviyat değişkenleri arasında ,000 düzeyinde pozitif yönde
anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Dindarlık eğilimi ile maneviyatın spiritüel iyi oluş
puanlarını yordama düzeyine ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçlarına ilişkin bulgular
araştırmada sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Dindarlık eğilimi, maneviyat,spiritüel iyi oluş, yabancı uyruklu
öğrenciler.
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SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANINDA YAYINLANMIŞ DOKTORA
TEZLERİNİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
Doç. Dr. Ömer Faruk Sönmez
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
sonmez.omerfaruk@gmail.com
Maksut ÖNLEN
Kastamonu Üniversitesi
maksutonlen@gmail.com
Eser İRŞİ
Milli Eğitim Bakanlığı
eserirsi@hotmail.com
ÖZET
Bilimsel araştırmalar, araştırmanın yapıldığı dönemin özelliklerini yansıtır. Her
dönemin araştırmalarında araştırmacılarda farklı eğilimler görülebilmektedir. Bu eğilimlerin
neler olduğunun tespit edilebilmesi için belli bir dönemde yapılan çalışmaların bibliyometrik
analize tabi tutularak incelenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın amacı, Türkiye’de “Sosyal Bilgiler Eğitimi” alanında hazırlanmış olan
doktora tezlerini analiz ederek, elde edilen nitel ve nicel verilere göre lisans üstü çalışmaların
eğilimlerini tespit etmeye çalışmaktır.
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden bibliyometri tekniği kullanılmıştır.
Bibliyometrik araştırmalar, seçilen herhangi bir alandaki yayınları tanımlayabilmek için
kullanılan ve analiz sonucunda çalışmalarla alakalı istatistiki verilere ulaşılabilmeyi sağlayan
bir yöntemdir.
Araştırma kapsamında analiz edilecek veriler Ulusal Tez Merkezi (tez.yok.gov.tr)
internet sayfasından temin edilmiştir. Yapılan detaylı taramada 1997 – 2019 yılları arasında
“Sosyal Bilgiler Eğitimi” alanında hazırlanmış 230 doktora tezi tespit edilmiştir. Tespit edilen
tezler; çalışmanın hazırlandığı yıla, çalışmanın hazırlandığı üniversiteye, çalışmanın konusuna,
çalışmada kullanılan araştırma yöntemine göre analize tabi tutulmuş ve elde edilen veriler
istatistiki olarak ifade edilmiştir.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕБНОГО ТЕКСТА ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ ДЛЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ ПОСОБИЯ “ПОРУССКИ - ЛЕГКО!”)
Гуськова Екатерина Владимировна
Преподаватель
Институт русского языка и культуры МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Katie.gus@yandex.ru
Одним из основных объектов гуманитарного знания является текст. В рамках
лингводидактики текст представляет собой образец функционирования иностранного
языка [1, с. 16]. Обучение иностранным языкам текстоцентрично, поскольку текст,
будучи речевым целым, позволяет инофонам воспринимать, воспроизводить,
интерпретировать и порождать собственные логико-смысловые связи на неродном
языке. Оперируя текстами, обладающими свойств коммуникативности, в
соответсвующих видах речевой деятельности учащийся не только овладевает
необходимыми для этого языковыми средствами, но и развивает умения понимать текст
как форму социального бытия представителей другого лингвокультурного сообщества
[2, с. 24].
На начальном этапе обучения русскому языку как иностранному в качестве
средства достижения того или иного уровня коммуникативной компетенции
используется учебный текст. В отличие от аутентичных учебные тексты, предъявляемые
в иноязычной аудитории, должны отвечать ряду требований, как то:
обладать соответствующим объемом;
содержать предусмотренный этапом обучения процент незнакомых слов;
иметь определенную тематическую направленность;
охватывать лексико-грамматический минимум уровня;
В процессе формирования навыков и умений самостоятельного продуцирования
связанных монологических высказываний работа с текстом занимает промежуточный
этап: выход в речь обеспечивается за счет анализа содержания текста и его
воспроизведения (полного или частичного) [3, с. 82].
В рамках учебного пособия поэтапное овладение речевыми механизмами
продуцирования новых текстов на основе прочитанных или прослушанных происходит
посредством системы предтекстовых, притекстовых и послетекстовых упражнений.
Литература
Беляева М.В. Текст как цель и как средства обучения иностранному языку //
Иностр. яз. В школе. 2009. №7. С. 16-21.
Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика
и методика: учеб. пособие для студентов лингв. ун-ов. и фак. ин.яз. высш. пед. учеб.
Заведений. М.: 2004.
Милованова Л.А. Коммуникативно-прагматические характеристики учебного
иноязычного текста. Известия ВГПУ, 2011.
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ALİ TƏHSİL: REALLIQLAR, PERSPEKTİVLƏR
Professor Asəf Zamanov
ADPU-nun elm və innovasiyalar üzrə prorektoru
E-mail: a_zamanov@mail.ru
Təhsilin və intellektual resursların ölkə həyatında müstəsna rolu, insan potensialının
formalaşması, onun gələcəyi dövlətin rəqabətqabiliyyətliyinin başlıca şərtlərindəndir. Belə ki,
millətlər (ölkələr) təkcə xidmət sahələri və istehsal etdikləri məhsullarla deyil, həmçinin ictimai
dəyərləri və təhsil sistemləri ilə də rəqabət aparırlar. Müasir dünyada rəqabətə davam gətirmək
üçün dövlətlər ərazisinə, təbii sərvətlərinə yox, intelektual potensiallarına güvənirlər.
Hazırda dünya miqyasındakı dəyişikliklərin sürətlə getdiyi zamanda hər bir ölkənin,
cəmiyyətin yüksək təhsilli, innovasion təfəkkürlü mütəxəssislərə çox böyük ehtiyac vardır.
Avropa ölkələrinin 29 təhsil nazirinin 1999-cu ildə Baloniyada (İtaliya) Vahid Avropa
Təhsil məkanının yaradılması barədə deklorasiyanı imzalamsı ilə Baloniya prosesi başlandı.
Müxtəlif ölkələrin ali təhsil sistemləri arasında davam edən dialoqu təcəssüm etdirən bu prosesə
Azərbaycan 2005-ci ildə qoşuldu. Bu, respublikamızın təhsil məkanına inteqrasiyasının növbəti
addımı deyil, həmçinin Azərbaycan təhsil xidmətləri bazarının daxili təlabatına cavab
verməsidir. Ölkəmizdə son illərdə ali təhsil fasiləsiz təkmilləşmə və müasirləşmə vəziyyətinə
çatmışdır. Ali məktəbdəki proseslərin hərəkətverici qüvvəsi onun yeniləşmə zəruriliyi,
mürəkkəb maddi-texniki baza və dünya təhsil sisteminə daxilolma cəhdidir. Müasir təhsilin
uğurları daimi dəyişən şəraitə çevik uyğunlaşma qabiliyyəti ilə müəyyənləşdirilir.
Dövlətə və cəmiyyətə əmək bazarının tələblərinə uyğun öz fəaliyyətinin məzmununu
çevik dəyişməyə qabiliyyətli mütəxəssislər lazımdır. Yeni şəraitdə köhnə təcrübə yalnız
xeyirsiz yox, hətta zərərli ola bilər. Konkret şəraitə və vəziyyətə uyğun yeni bilik və bacarıqlar
almaq üçün ömürboyu təhsilin inkişafı zəruridir.
Cəmiyyətin hazırki inkişafı ali təhsil müəssisəsi qarşısında sosial və peşəkar mobilliyə,
peşəkar inkişafa hazır, müvəffəqiyyət qazanmağı bacaran rəqabət qabiliyyətli mütəxəssislərin
yetişdirilməsini qoyur. Ona görə də yenilənmiş ali təhsil müasir cəmiyyətin davamlı, dinamik
inkişafının təmini üçün əsas rol oynayır.
“XXI əsrin problemlərinin həlli üçün istənilən cəmiyyətdə yenilənmiş ali təhsil
zəruridir. Elə ali təhsil ki, onsuz heç bir millətin və dövlətin nə mədəni, nə sosial, nə də texniki
inkişafı mümkündür”. 1998-ci ildə Parisdə keçirilən “Ali təhsil üzrə ümumdünya konfransı”nda
səslənmiş bu fikirlərin davamı olaraq deyə bilərik ki, yenilənmiş təhsilə yol həm də innovasion
pedaqoji texnologiyalardan keçir. Qeyd etmək lazımdır ki, ali təhsil müəssisəsində pedaqoji
prosesin yenilənməsi yalnız təhsilin yenilənməsini deyil, kadr potensialında da dəyişiklik
aparılmasını tələb edir. Bu strateji istiqamətlər isə paralel inkişaf etdirilməlidir. Danılmaz
həqiqətdir ki, təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsi üçün müəllimin keyfiyyəti yüksəlməlidir. Belə
ki, inkişaf etməmiş müəllim yaradıcı şəxsiyyət yetişdirə bilməz.
Təhsil sahəsinin mütəxəssislərinin də yazdığı kimi bu gün pedaqoji ali məktəbi
müstəsna fayda və mənfəət güdən, professor-müəllim heyətinin rəhbərliyi ilə peşə qazanan
tələbələrin hər hansı məkanı kimi başa düşmək lazım deyil. Bu gün tamamilə peşə hazırlığına
yönəlmə perspektivsizdir. Belə ki, dünya sürətlə dəyişir və bir nəslin ömrü boyu cəmiyyətin
peşə strukturu barədə proqnoz vermək mümkün deyil. Məhz buna görə də müasir informasion
dünyada müəllim hazırlanmasına tələblər dəyişməlidir və dəyişir. Elə müəllim peşəsinin
strukturu da dəyişir. Tədris prosesində tətbiq edilən təhsilin məzmununa həmçinin təhsil
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texnologiyalarına da yeni tələblər irəli sürülür. Müasir pedaqoqlar tərəfindən təklif edilmiş və
hazırda təkmilləşən sinergetik təhsil konsepsiyası açıq təhsil sisteminə keçidi əsas götürür.
Bir sıra tədqiqatçıların elmi nəticələrinə əsaslanaraq, tədris prosesinə sinergetikanın
üç istiqamət üzrə (sinergetika təhsil üçün, sinergetika təhsildə, təhsilin sinergetikası) daxil
edilməsi son zamanlar bütün elm sahələrində, o cümlədən sosiologiyada, pedaqogikada
sinergetikanın önəmli yer tutması, məhz buna görə də pedaqogikada sinergetika, sinergetik
yanaşma anlayışlarından tez-tez istifadə olunması xüsusi diqqət çəkir. Hesab edirik ki,
inteqrativ təlimə xüsusi pedaqoji texnologiyalardan biri olaraq yanaşıldığı kimi, sinergetik
təlimə də xüsusi pedaqoji texnologiyalardan biri kimi yanaşılmalıdır.
Təhsilə insanın təlim vasitəsi kimi yox, özünü reallaşdırmaq üçün imkan və potensiala
malik şəxsiyyətin adekvat dəyişən cəmiyyətə uyğunlaşdırılması vasitəsi kimi baxılır.
Müasir dünyada rəqabətə davam gətirmək üçün dövlətlər ərazisinə, yeraltı və yerüstü
sərvətlərinə deyil, intelektual potensiallarına əsaslanırlar. Müasir dövrün aktual problemlərndən
biri davamlı və insan resurslarına əsaslanan inkişafdır.
Müasir dünya informasiya resurslarının sürətlə artması, biliklər sisteminin yüksəlməsi,
hadisələrin tez-tez əvəzlənməsi ilə xarakterizə olunur. 2003-cü ildə
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Cenevrədə “İnormasiya cəmiyyəti sammiti”ndə
“Biz qara qızıl kapitalını insan potensialına çevirəcəyik”bəyanatı ilə ölkəmizdə intelektual
potensialın inkişafının yeni mərhələsi başlandı. Elmə söykənən iqtisadiyyatın formalaşmasında
da intelektual potensialın mühüm rolu danılmaz həqiqətdir. Cəmiyyətin davamlı inkişafında,
intelektual potensialın formalaşmasında, maddi sərvətlərin intelektual kapitala çevrilməsində
təhsil, xüsusi ilə də ali təhsil müstəsna əhəmiyyətə malikdir.
İyirmi birinci yüzilliyin əvvəlindən bəşəriyyət yeni inkişaf mərhələsinə daxil olmuşdur.
Bu yeni inkişaf mərhələsi texniki tərəqqinin dinamikasını, deməli, müasir cəmiyyətin inkişafını
müəyyənlədirən, industrial cəmiyyətdən bilik, dərketmə və informasiyanın aparıcı hərəkət
qüvvəsi olan informasion-texnogen cəmiyyətə keçidlə xarakterizə olunur.
İnformasiya cəmiyyəti nəzəriyyəçiləri E.Toffler, T.Stouner, T.Umesao və digərlərinin
elmi əsərlərinin təhlili müasir dövrün spesifik istiqamətlərini göstərməyə imkan verir. Müasir
dövrdə bəşəriyyətin əsas resursları bilik və informasiyadır. İnformasiya cəmiyyəti çərçivəsində
texno və sosiosferanın inkişaf səmərəliliyi tamamilə və bütövlükdə informasiya
texnologiyaları, həmçinin digər yüksək texnologiyaların imkanlarından istifadə edərək bu
inkişafı təmin edən insandan asılıdır.
Məhz bununla əlaqədar onun – insanın hazırlanmasına, deməli, bütün təhsil sisteminə
tələbat artır. Bütün göstərilənlərdən belə bir nəticə çıxır ki, XXI əsrin əvvəllərində bəşəriyyət
dünyada yeni bir vəziyyətlə qarşılaşıb. Belə ki, sivilizasiyanın sonrakı inkişafı və yaşaması
üçün cəmiyyətin yeniləşməsi zəruridir. Bu da öz növbəsində təhsildə müvafiq dəyişiklikləri
tələb edir.
Mütəxəssislərin etirafına görə, müasir dünyada
təhsil böhranı müşahidə edilir. Təhsilin həll edilməmiş problemlərinin təhlili göstərir ki, təhsilin
məzmunu və müasir reallıqlara uyğun gəlməməsi arasındakı fərqin modulu get-gedə böyüyür.
Bir sıra ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsi təsdiq edir ki, təhsildə problemlər aşağıda səbəblər
nəticəsində yaranmışdır: büdcədən maliyyələşmənin kifayət qədər olmaması; funksional
savadsızlıq təlim və tərbiyə məqsədinin qeyri-müəyyənliyi; ictimaiyyətin təhsilin əhəmiyyətini
və rolunu kifayət qədər dərk etməməsi; təhsil almaq üçün stimulun kifayət qədər olmaması.
Hesab edirik ki, informasiya cəmiyyəti şəraitindəkəskinliklə özünü göstərən səbəblər üzərində
xüsusi olaraq dayanmaq yerinə düşər:
– biliklərin həcminin kəskin artdığı zaman biliklərin sürətlə yenilənməsi informasiya
cəmiyyətinin qaçılmaz halıdır. İnformasiya selinin kəskin artdığı bir zamanda təhsil alanın
bilikləri öz aktuallığını itirir. Təhsilini başa vuran ali məktəb məzununun peşə yükü həm
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köhnəlmiş biliklər, həm də köhnəlmiş bacarıq və vərdişlərdən ibarət olur. Əgər məqsəd bilik,
bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılmasıdırsa, onda böhran qaçılmazdır. Beləliklə, informasiya
cəmiyyəti şəraitində “bir dəfə təhsil bütün ömür boyu” tezisinin kifayət olmadığı sübüta
yetirilir. “Ömür boyu təhsil ” şüarı isə pedaqoji şüurda təsdiq olunur;
– təhsilin məzmunu ilə reallıqlar arasındakı uyğunsuzluq. İnsan fəaliyyəti və mövcud
informasiya texnologiyaları arasındakı fərq ona gətirib çıxarıbdır ki, müasir təhsil zamanın
tələblərinə tam cavab verə bilmir. Bu da problemlərin yaranmasına səbəb olur. Belə ki, dünya
təhsilin məzmunundan daha sürətli dəyişir. Bəşəriyyət təbiəti çirkləndirərək, ekoloji tarazılığı
pozaraq, özünü təbiətə qarşı qoyaraq, təbiətə qarşı sivilizasiya yaratmışdır.
Ölkəmizin səmərəli inkişafı və qloballaşma dövründə başqa ölkələrlə rəqabətə
davam gətirməsi üçün digər ölkələrin intellektual mühitinə asanlıqla inteqrasiya olunmağa qabil
mütəxəssislər hazırlanmalıdır. Bu mütəxəssislər isə öz növbəsində xarici həmkarları ilə peşəkar
səviyyədə qarşılıqlı faydalı əlaqələri yaratmağa hazır olmalıdırlar. Bunun üçün fasiləsiz təhsil
aktuallaşmalıdır.
Texnoloji tərəqqidə uğur qazanmaq üçün ali təhsil sisteminin yenilənməsi çox
vacibdir. Ali məktəbdə elə bir struktur yaratmaq lazımdır ki, orada təhsil alan gənclər təhsildən
nə istədiklərini, buraya niyə və nə üçün gəldiklərini dəqiq bilsinlər. Düşünürəm ki, bax həmin
gənclər bizim gələcək elmi-texnoloji elitamızdır.
Hazırda əksər ölkələr üçün ən vacib problem yüksək texnologiyalar iqtisadiyyatının
yaradılmasıdır. Sənayenin yüksək texnoloji sahələrinin təşəkkül tapması üçün həmin sahənin
yüksək elminə və yüksəkixtisaslı elmi kadrlarına malik olmaq lazımdır. Məhz bu məsələnin
həlli üçün “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 14 iyun tarixli Qanununun
tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına uyğun olaraq “Tədqiqat
universitetləri”nin yaradılması müsbət nəticələrini verəcəkdir.
ƏDƏBİYYAT
Кумбс Ф.Г. Кризис образование в современном курсе: системный анализ
Перевод с англ., М.: Прогрус, 1970.
Князева Е.К. Курдюмов С.П. Основания синергетики. СПБ: Алетейя, 2002, 414 с.
Zamanov A.D., Məmmədov Ə.B., İsmayılov İ.N. Sinergetik təhsil modelləri və onların
təlimdə rolu. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər
seriyası. 2018, C.66, №1, s.220-234.
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BT634
SUSTAINABLE FISCAL FRAMEWORK AND POLICY
Aghanemat Aghayev / Ph.D. on economy
aganemat@gmail.com

Abstract
Research aim of the paper – establishing the relationship between the sustainable fiscal
policy and economic development. To achieve this, have been run different scientific methods
and analyses under modern practices of developed and developing countries, of which oil
economies.
Theoretical foundation - this research is based on theoretical concepts of neo-classical
and modern economic schools and empirical researches of international financial institutions
on the topics of fiscal policy, financial stability and economic growth under the condition of
current global imbalances.
Research results – the result of the research paper concludes the different scenarios of
fiscal constructions to achieve sustainable economic development and financial stability.
Application of permanent real expenses principles, also attachment of resource profit to human
capital are key rules for strong economic development and sustainable financial system in the
long run.
Limitations - results are limited from statistical side, but they are consistent.
Practical implications – the research paper puts quantified results for policy makers in
the national level. The parliament and government commissions may use the results for
preparing of fiscal policy documents.
Originality and innovation - there is no precedent in the study about relationship
between sustainable fiscal policy and economic development in the national academic level.
Thus, this paper is original and interesting.
Keywords
fiscal policy, fiscal consolidation, pro-cyclical and countercyclical policy, economic
growth.
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BT635
NARSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE EMPATİ, PROBLEM ÇÖZME
BECERİSİ VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
Gizem GÜLDEN,
Beykent üniversitesi Psikoloji lisans öğrencisi / gulden1954@windowslive.com
Ali DAYİ
Beykent Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi / alidayi@beykent.edu.tr
Süleyman Kahraman
Beykent Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi / suleymankahraman@beykent.edu.tr
Özet
Amaç: Bu çalışmada Narsistik kişilik özellikleri ile empati, problem çözme becerisi ve
yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu araştırmanın
evrenini İstanbul Beykent Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi lisans
öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini, çalışmaya katılmayı kabul eden Beykent
Üniversitesi’nden 203, Bülent Ecevit Üniversitesi’nden 233 olmak üzere toplam 436 lisans
öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma, İlişkisel Tarama modeline göre dizayn edilmiştir. Veriler,
Şubat 2019-Mart2019 tarihleri arasında elverişli örneklem yöntemi ile toplanmıştır. Verilerinin
toplanmasında Sosyodemografik Bilgi Formu, Beş Faktör Narsisizm Ölçeği (BFNÖ), Yaşam
Doyumu Ölçeği (YDÖ), Empati Ölçeği (EÖ) ve Problem Çözme Envanteri (PÇÖ) (ölçekten
alınan puan arttıkça problem çözme yeteneğinde azalma olmaktadır) kullanılmıştır. Sonuç:
katılımcıların 268’i (% 61,3) kadın, 169’u (% 38,7) erkek idi. Beş faktörlü narsisizm ölçeği
toplam puanı ile problem çözme envanteri toplam puanı ve yaşam doyumu ölçeği toplam puanı
arasında pozitif yönlü zayıf düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır (sırasıyla: r=.107, p<.05; r=.150,
p<.01). Problem çözme envanteri toplam puanı ile yaşam doyumu ölçeği toplam puanı arasında
negatif yönlü zayıf düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır (r= -0.130, p<0.01). katılımcıların
cinsiyet değişkenine göre PÇÖ ve BFNÖ puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin bağımsız
örneklem t-test analizi yapıldı. Buna göre PÇÖ, YDÖ ve BFNÖ puanlarında cinsiyet
değişkenine göre istatiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (sırasıyla: t=-2.307, p<.05 ;
t=3.506, p<.01; t=-2.230, p<.05). Yorum: Bu çalışmada, narsistik kişilik özelliği ile empati ve
problem çözme yeteneği arasında olumsuz bir ilişki olduğu saptanmış ve bu bulguların literatür
ile uyumlu olduğu görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: narsistik kişilik, empati, problem çözme, yaşam doyumu
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BT638
CONSTRUCTIVE COMPETENCE: REDEFINING LEARNING THROUGH
PRACTICAL APPLICATION
Michael Erskine & Taylor Kendal
Corporations, non-governmental organizations, and post-secondary institutions of
learning have increasingly promoted the notion of the competency-based education model. This
presentation will demonstrate the benefits of competency-based education versus traditional
educational models. Examples will be provided that highlight these benefits in realistic
scenarios. Furthermore, challenges to implementing this model will be introduced. Finally,
current and planned initiatives will be shared with the audience.
From Tacit Knowledge to Explicit Application: Developing an Organizational
Competency Framework (4 Hour Workshop)
Facilitated by Taylor Kendal and Michael Erskine
Implementing a robust competency framework in the workplace can radically improve
talent sourcing and talent management. A robust framework simplifies the development of
internship and job postings, structures hiring interviews, presents expectations to new hires,
provides an opportunity to more effective teams, facilitates the identification of employee
weaknesses and outlines improvement plans, prioritizes professional development, can prevent
stagnation, and can simplify employee terminations. This workshop empowers executives and
managers with actionable steps to develop an organizational competency framework using a
relevant development sequence. Strategies for implementing a significant organizational
culture shift are presented along with maturity indicators. A case approach is used allowing
organizations to work collaboratively, yet immediately apply the skills in their own
organizations.
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BT640
COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN 2017 COĞRAFYA ÖĞRETİM
PROGRAMINDA YER ALAN COĞRAFİ BECERİLERE İLİŞKİN ALGILARI
TAYLAN KILCI
MEHMET TUNÇ KOLEJİ
taylanklc1905@gmail.com
ÖZet
Bu çalışmada coğrafya öğretmenlerinin coğrafi becerilere ilişkin algılarının ne düzeyde
olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma modeli olarak nitel araştırma yöntemlerinden
birisi olan görüşme yöntemi seçilmiştir. Görüşme yöntemi içerisinden ise standartlaştırılmış
açık uçlu görüşme yöntemi belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu özel ve devlet
okullarında coğrafya öğretmenliği yapan on bir öğretmen oluşturmaktadır. Katılımcıların
seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örneklemesi
kullanılmıştır. Araştırma verileri, öğretmenlerle yapılan mülakat sonucu elde edilmiştir.
Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Hayat boyu öğrenmenin temel
alındığı bir eğitim sistemine geçilmesi, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri hayatı boyunca
kullanması anlamına gelmektedir. Buradan yola çıkacak olursak en iyi coğrafya öğretimi bilgi
odaklı değil beceri odaklı coğrafya öğretimidir. İnsanlar doğayla iç içe olduğu sürece ondan
etkilenecek ve onu etkileyecektir. Bir ev alırken, yeni bir işyeri açarken, sanayi yeri seçerken,
sürdürülebilir bir doğal kaynak kullanırken, sürdürülebilir bir şehirleşme yaparken, trafik
sorununu çözerken vb. hayatının birçok alanında doğru kararlar verebilmesi, coğrafi becerilere
ne derece sahip olduğuna bağlıdır. Öğrenciler coğrafya dersinde öğrendiği bilgileri günlük
hayatında kullanabiliyorsa, beceri haline getirebiliyorsa gerçek bir coğrafya eğitimi aldığı
söylenebilir. Bu eğitimin verilebilmesi öğretmenlerin derslerini işlerken coğrafi becerileri göz
önünde bulundurarak konular işlemesine bağlıdır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin
büyük çoğunluğunun hizmet içi eğitim almadıkları bu bağlamda becerilerle alakalı da bir eğitim
verilmediği görülmüştür. Coğrafya öğretmenlerinin coğrafya öğretim programında yer alan
coğrafi becerilerin neler olduğunu söyleyemedikleri tespit edilmiştir. Mülakata katılan
öğretmenlerin üniversitelerde, coğrafi becerilere ilişkin ders almadıkları görülmüştür.
Araştırmada elde edilen bulgular ışığında, MEB’e, üniversitelere, coğrafya öğretmenlerine ve
araştırmacılara araştırmada elde edilen bilgiler sonucunda bir takım önerilerde bulunulmuştur.
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BT641
21. YÜZYIL BECERİLERİNDEN “GİRİŞİMCİLİĞİN “ ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİNDE FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Kıymet Nur YILMAZ
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi
kymt_5106@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi. Ümit POLAT
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
polatumit58@ hotmail.com
Bu araştırmanın amacı, çalışma grubunda bulunan üniversite öğrencilerinin girişimcilik
düzeylerini belirlemek ve üniversite öğrencilerinin girişimcilik düzeylerini çeşitli değişkenlere
(cinsiyet, bölüm, sınıf, algılanan sosyoekonomik düzey, anne baba eğitim durumu, yaşanılan
yer) göre incelemektir. Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenecek girişimcilik ile ilgili
eğitsel etkinliklerin planlanmasına, girişimciliklerini olumsuz etkileyen unsurların
belirlenmesine ve yaşanan sorunlara çözüm önerileri getirilmesine katkı sağlaması
beklenmektedir.
Üniversite öğrencilerinin girişimciliklerinin çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp
farklılaşmadığının belirlenmesinin amaçlandığı çalışma, tarama (survey) modelli bir
çalışmadır. Karasar (2005) genel tarama modelini, ‘çok sayıda elemandan oluşan bir evrende,
evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup,
örnek, ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleri’ olarak tanımlamaktadır.
Bu araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 öğretim yılında Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesinde öğrenimine devam eden 100 öğrenci oluşturmaktadır. Ancak eksik, hatalı veya
yanlış doldurulan 13 veri toplama aracı değerlendirmeye alınmamış ve toplam 87 öğrenciye ait
veri, analize tabi tutulmuştur.
Bu araştırmanın sonucunda şu bulgulara ulaşılmıştır;
Üniversite öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık
göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
Üniversite öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin okudukları bölüme göre anlamlı
farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Farklılığın yönünün sınıf öğretmenliği- islami
bilimler arasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Üniversite öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin okudukları sınıf düzeyine göre
anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Farklılığın yönünün birinci-ikinci ve birinciüçüncü sınıflar arasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Üniversite öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin baba eğitim durumlarına göre
anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
Üniversite öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin anne eğitim durumlarına göre
anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
Üniversite öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin algıladıkları sosyoekonomik düzeye
göre anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
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Üniversite öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin yaşadıkları yere göre anlamlı
farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Farklılığın yönünün kasaba-şehir, kasaba-büyükşehir
arasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimler: Girişimcilik, Öğrenciler, Sosyo ekonomik düzey, Eğitim
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BT643
THE ROLE OF THE LABOR MARKET IN EMPLOYMENT REGULATION IN
AZERBAIJAN
Ruhangiz Aliyeva senior lecturer
ruhangiz.aliyeva@au.edu.az
Azerbaijan University
One of the main goals of the macroeconomic policy of each state in modern times is to
provide the necessary level of employment of able-bodied people. Just the high level of
employment in this area affects the efficient use of productive forces in the country. In recent
years, serious problems have emerged in the world of unemployment that have taken place for
a variety of political and economic reasons. In this regard, the labor force has the potential to
affect the regulation process. Unemployment is one of the most acute problems observed in
many countries. The main strategic objective of the "Azerbaijan 2020: Outlook for the Future"
Development Concept, adopted in the country, is to ensure sustainable economic growth and
high social well-being, effective state governance and lawfulness, full human rights and
freedoms, and civil society to achieve the development stage, which is an active status in public
life. This perspective is closely linked to the well-being of people and the elimination of their
employment problem and the application of modern professions in the country. One of the
crucial aspects of the concept is the "Human Capital Development and Effective Social
Protection Stem" The current approach reflects the key areas in which the state prioritizes in
the relevant areas reflected in the concept:
Main objectives of population health and healthcare;
Formation of modern education system;
Improvement of social protection system;
Gender equality and family development;
Development of youth potential and sports.
Significant growth trends in Azerbaijan's economy over the past years have been
striking, and this trend should also be viewed as positive in terms of the current state of the
world experience. Employment is an economic category, which implies the system of
relationships created between them by employment and participation in employment. Full
employment is the most important goal of every country's economic and social policy. The
labor force is the main resource of the economy, and the efficient use of resources is an
important indicator of the state of the economy. On the other hand, employment is the basis of
life and material wellbeing of the population of the country. Unemployment is one of the most
important elements of the labor market. However, it should be borne in mind that the creation
of unemployment is mainly due to the lack of proper employment regulation.
Azerbaijan is
expected to be economically and politically developed, competitive in 2020. Azerbaijan should
be a high-income country with a high incidence of unemployment, a developed human capital,
a protected, healthy environment and a vast opportunity for every citizen .
Nowadays, it is possible to take advantage of the world experience in the sphere of labor
market regulation in our country, to achieve full employment and to reduce the unemployment
by using the innovations that are taking place over time, to achieve great achievements in raising
the economic potential of our country and raising the living standards of our people.
Key words: labor market, unemployment, employment, economically active
population, human capital
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BT645
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ'NDE YATIRIM POLİTİKASININ TEMEL
ÖZELLİKLERİ
Novruz Geys gizi Adilova
Bakü Devlet Üniversitesi
Dünya Ekonomisi Bölümü Doçenti
adilova.novruze20@mail.ru
Azerbaycan, Bakü
Özet
Azerbaycan Cumhuriyeti pazar ekonomisine geçişin ardından, toplumun artan talebi,
mevcut üretim potansiyelinin tam ve etkili kullanılmasına, ETT'nin üretimdeki başarısının
uygulanmasına ve inovasyon gibi yeniliklere bağlıdır.
Bu açıdan bakıldığında, yatırımın toplum hayatındaki önemi ve rolü artıyor Ülkede
makroekonomik göstergelerin yükselişi, ulusal ürün yapısında başta stratejik alanlar ve roller
olmak üzere, öncü alanların önemini arttırmayı gerektiriyor, dış ekonomik ilişkilerin
cumhuriyete yabancı yatırımların çekilmesi esasına dayanarak genişletilmesi öngörülmektedir
20 Eylül 1994'te imzalanan "Yüzyıl Sözleşmesinin" sosyo-ekonomik öneminin vazgeçilmez
olduğu unutulmamalıdır.
Azerbaycan Cumhuriyeti’ndeki büyük yabancı ülkelerin yatırım faaliyetleri, 13 Ocak
1995’te kabul edilen Yatırım Etkinliği Kanunu’na tabidir. ve mülkiyet biçimlerine
bakılmaksızın tüm yatırımcıların haklarının eşit şekilde korunmasını sağlamak.
Böylece yatırımcılar kendi amaçları ve faaliyetlerinde tamamen özgürdür, bu nedenle
petrol ve gaz endüstrisinde en umut verici sektör olan cumhuriyetin en verimli ve gelecek vaat
eden bölgelerine yatırım yaparlar.
Özel mülkiyet geliştirme programlarında araştırmalar geliştirilmiş ve uygulanmıştır ve
cumhuriyette piyasa ekonomisinde sosyo-ekonomik ilerlemenin sağlanması için öngörülerde
bulunur.Bu tür bir programın temeli, ekonominin, cumhuriyetin mikro ve makro düzeyde
gelişimi ve yönetimidir; yükseltin, ECT'nin uygulanmasını hızlandırın, emek verimliliğini
artırın, vb. oluşturmaktadır.
Araşdırılan
tədqiqat işində müasir dövrdə investisiya qoyuluşları-proseslərin
Azərbaycan və xarici ölkələrin görkəmli iqtisadçı alimlərin tərəfindən geniş tətbiq olunmasına
baxmayaraq,bu gündə bu problemə dair fikir müxtəlifliyi mövcuddur.
İnvestisiya fəaliyyəti investorların investisiya qoyuluşu və onun həyata keçirilməsi ilə
əlaqədar bütün hərəkətlərinin məcmusudur.
Modern ekonomistlerin Azerbaycan ve dış ülkelerdeki yatırımlarının geniş çapta
uygulanmasına rağmen, şimdi bu konuda çeşitli görüşler var.
Yatırım faaliyeti, yatırımcının yatırımı ve uygulanmasıyla ilgili tüm eylemlerin
toplamıdır. Modern ekonomistlerin Azerbaycan ve dış ülkelerdeki yatırımlarının geniş çapta
uygulanmasına rağmen, şimdi bu konuda çeşitli görüşler var.
Yapılan araştırmada, dinamik ve değişen bir ekonomide, nesnelerin rekabet
edebilirliğinin ve yatırım faaliyetlerinin alt bölümlerinin ve faaliyetlerinin istikrarının
arttırılması için araştırma yapılmıştır.
Yerli ve yabancı yatırımların ülke ekonomisinin gelişiminde hayati bir rol oynadığı
belirtilmeli, hem ülke ekonomisinin yapısının hem de teknolojik ve yeniden üretilebilir
sanayilerin yapısının gelişimi, fon alanlarına bağlı olarak belirtilmelidir.
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Yatırım düzenlemesi, ülkedeki tek bir ekonomik, bilimsel-teknik, sosyal politikanın
uygulanmasına yönelik karmaşık bir önlem sistemidir.Yatırım yatırımları öncelikle
ekonominin stratejik sektörlerini geliştirerek, ülkenin kamu ihtiyaçlarını karşılamayı
amaçlamaktadır. ulusal ekonominin gerekli oranlarının oluşturulması, üretim ve sosyal
altyapının oluşumu.
Anahtar Kelimeler: Yatırım, devlet düzenlemesi, piyasa ekonomisi, milli gelir, yerli ve
yabancı yatırım, kaynak potansiyeli varlıkları ve nesneleri, yatırım politikası.
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BT646
FORMATIVE AND SUMMATIVE ASSESSMENT USING VIRTUAL REALITY
SIMULATION
Arash Shahriari-Rad
The last decade has witnessed an explosion of using advanced technology for teaching
and learning. It is increasingly recognised that it is critical for emerging tools and technologies
to be tailored in teaching and learning contexts in which they will be used and deployed.
Therefore a range of studies within the fields of human and computer interactions and
Technology-enhanced Learning (TEL) highlight the importance of detailed understandings of
how advanced simulation technology can have an impact on students‘ learning.
In clinical training courses summative assessment plays a very important role for
allowing students to begin working in clinical environment. Using advanced simulation
technology can support formative learning and evaluation in pre-clinical training period.
Primary objectives were to identify different assessment methods in the undergraduate
clinical curriculum and also to identify different techniques used by tutors in assessing the
impact on students’ learning of cavity preparation using the VRS system compared with the
traditional assessment techniques. Two important conventional summative assessment results
were part of the data collection. One was the Clinical Skills Examinations’ results and the other,
the Objective Structured Clinical Examination’s (OSCE) results.
Pre- and post-psychometric tests were also used to measure students‘ spatial reasoning
and manipulation skills. The test scores and traditional clinical examinations results showed
significant improvement in their psychomotor skills especially in the area of spatial awareness
within a 3-months period (one term) of pre-clinical training. The findings of this study showed
there was an association between practical clinical performance and gross motor skills and
visio-spatial abilities.
It was proved that not only was there a stronger association between students’ clinical
performances and their psychomotor development, but also generally for those who used the
VRS system showed a consistent positive effect on dental undergraduate students’ psychomotor
skills than did with the traditional system over the same period of time. Also the results
confirmed that the improvement of one/multiple psychomotor skills subsequently helped
improve other psychomotor skills.
This study also showed how the use of haptically-enhanced VRS system have been
contributing towards the improvement of clinical skills performance by confirming the
consistency of skill improvement through the three phases of skill acquisition.
Keywords
Virtual Reality Simulator (VRS), Haptic, Psychomotor Skills, Clinical Skills
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BULGARİSTAN EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ DİL POLİTİKALARI
Harun Bekir
Özet: Bulgaristan’da en büyük azınlığı Türkler oluşturur; Bulgarcan sonra ülkede en
çok konuşulan dil de Türkçedir. Ülke birden çok dil barındıran topraklar üzerinde olduğu için,
dil planlaması ülkenin önemli açık veya gizli gündemlerinden birisidirdir. Trih süreci içeisinde
Bulgaristan’daki Türkçeye olan farklı yaklaşım örneklerini görmek mümkündür. Ancak bu
yaklaşımlar söz konusu ülkede bir kere başladığında her zaman aynı şekilde devam etmemiştir.
Zira Türkçeye yönelik dil planlaması ile ilgili özel bir yaklaşım sergileyen Bulgaristan devleti,
çeşitli mücadeler, dönüşümler, değişmeler sonrasında dil politikalarıyla ilgili yeni yaklaşımlar
geliştirmek zorunda kalmıştır. Bu çalışmamızda Bulgaristan’da ana dili olarak Türkçeye
yönelik dil politikalarını değerlendirmek istiyoruz.
Anahtar kelimeler: Ana dili, Bulgaristan, dil politikaları, Türk dili.
Language Policies in the Bulgarian Education System
Abstract: Turks form the largest minority in Bulgaria; Turkish is the second most
spoken language in Bulgaria after the Bulgarian language. For multiply languages are spoken
in the country, language planning is one of the country’s major open or hidden agendas.
Throughout the history of Bulgaria, there have been many instances of the different approaches
to the Turkish language. However, these approaches did not continue in the same way they
started every time. Because Bulgaria had a special approach to the planning of the Turkish
language, various struggles, transformations and changes had to be made in order to develop
new approaches related to language policies. In this study about the Turkish language as the
mother tongue in Bulgaria we would like to evaluate language policies.
Keywords: Bulgarıa, language policies, Türkish language.
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PROBLEMS OF SOCIAL DEVELOPMENT MANAGEMENT IN SUSTAINABLE
DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
Azerbaijan Baku
Aslanova Ilhama Eybulla
Senior lecturer of Azerbaijan University,
Phd. Student at ANAS
ilhame234@rambler.ru
SUMMARY.
Good governance is a necessary condition for the successful development of the country
and the sustainability of this process. In recent years the Republic of Azerbaijan has achieved
remarkable achievements in terms of economic and social development. Successful domestic
and foreign policy of the country, coordination of national and global interests, introduction of
modern management technologies have led to the increasing economic and political
significance of Azerbaijan in the system of international relations. Baku, the capital of the
Republic of Azerbaijan, has become a center for discussion of global problems of humanity.
All regions of the country have undergone radical changes.
All elements of the innovative system of economic and social development are crucial
in terms of increasing the efficiency of financial and other material resources, including the use
of human resources. Meanwhile, the formation and mobilization of skills and knowledge,
human capacity in planning and management of developmental processes is an important factor
in achieving economic and social outcomes. Civil society, especially the Heydar Aliyev
Foundation, has a special role in the success of the synergetic approach to the management of
sustainable and inclusive development processes.
Complimentary technology applied in the country includes various approaches. Taking
into consideration the interests of all national and international partners involved in the
implementation of programs and projects is one of the key elements of the development process
based on complementarity principles. This approach is also important in terms of forming the
country's foreign policy.
Implementation of this policy at the national level ensured the country's non-oil sector
and agricultural development. The country has been providing food security as a whole.
Innovative management technologies complex, including the implementation of compensatory
technologies, has allowed Azerbaijan to become an exporter of foodstuffs and foodstuffs from
its main foodstuff supplier in a short period of time. Compensation technologies for managing
economic and social development processes, inclusive nature of these processes envisage
making appropriate concessions to foreign partners involved in the implementation of projects
implemented by Azerbaijan.
Thus, the information provided in this article reaffirms that the application of innovative
management technologies of state development processes is an important factor that ensures
the formation and development of inclusive growth society. The successes of the Republic of
Azerbaijan in this direction are a clear proof of that.
Keywords: sustainable development, social policy, social development, social security,
governance.
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