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İRAN-QƏTƏR MÜNASİBƏTLƏRİNƏ TƏSİR GÖSTƏRƏN AMİLLƏR (1979-2000) 

Atamoğlan MƏMMƏDLİ 

Xülasə: Bu məqalədə İranda islam inqilabıbın qələbəsindən sonra yaranmış İran İslam Respublikası 

ilə Qətər Dövləti arasında münasibətlərin inkişafı təhlil olunur. Qarşılıqlı münasibətlərə təsir 

göstərən daxili və xarici amillərin rolu qeyd olunur. Xomeyninin islam inqilabını ixrac etmək 

siyasətinin mənfi təsiri açıqlanır. Eyni zamanda İranın digər ərəb ölkələri ilə münasibətlərində 

məzhəb ayrı-sekliyinin təsiri də açılıb göstərilir. İran-İraq müharibəsinə münasibətdə Qətərin 

tutduğu mövqe vurğulanır. 1989-cu ildə ayətulla Xomeyninin vəfatından sonra İranın xarici 

siyasətində baş vermiş yumşalma Qətər ilə münasibətlərə də təsir göstərdi. İran Prezidenti Haşimi 

Rəfsancaninin hakimiyyəti illərində iki ğlkə arasında dəniz və hava nəqliyyatı sahəsində 

əməkdaşlıq, aqrar məsələlər üzrə əlaqələr inkişaf etmiş, informasiya mübadiləsi, gömrük, balıqçılıq, 

dəniz ehtiyatlarından istifadə edilməsi, narkotik maddələrin qaçaqmalçılığına qarşı mübarizə, 

İrandan şirin suyun boru kəməri vasitəsilə Qətərə verilməsi məsələləri öz həllini tapmışdır. Hər iki 

dövlətin Fars körfəzində təhlükəsizlik məsələsinə baxışları ortaya qoyulmuşdur.  Regionda yaranan 

böhranlı halların aradan qaldırılmasında hər iki tərəfin sülhsevər təşəbbüslərlə çıxış etmələri onların 

nüfuzuna müsbət təsir göstərmişdir. Həmçinin neft, təbii qaz və tikinti materiallarının emalı və 

istismarı sahəsində əməkdaşlığın inkişafı da qarşılıqlı maraqlara əsaslanır. Eyni zamanda İran-Qətər 

münasibətlərinə mənfi təsir göstərən amillərdən biri Qətərin qərb dövlətlərilə, əsasən ABŞ ilə hərbi 

əlaqələrini inkişaf etdirməsi idi. Rəsmi Tehran Qətərin böyük dövlətlərlə hərbi əməkdaşlığına, 

Qərbin Fars körfəzi zonasında hərbi iştirakının təmin edilməsi kimi baxırdı. İİR-in Qətər ilə həyatın 

müxtəlif sahələrində inkişaf edən münasibətləri, regionda hərbi-siyasi duruma müsbət təsir göstərir 

və Tehranın digər körfəz ölkələrilə, o cümlədən BƏƏ ilə  əlaqələrinin daha sabit və perspektivli 

xarakter kəsb etməsinə münbit zəmin yaradırdı. 

Açar Sözlər: İran, Qətər, islam inqilabı, Fars körfəzi, neft, Xomeyni. 

FACTORS AFFECTING IRAN-QATAR RELATIONS (1979-2000) 

Abstract: This article analyzes the development of relations between the Islamic Republic of Iran 

and the State of Qatar, which emerged after the victory of the Islamic Revolution in Iran. The role 

of internal and external factors affecting the relationship is noted. The negative impact of 

Khomeini's policy of exporting the Islamic revolution is revealed. At the same time, the influence 

of sectarian differences in Iran's relations with other Arab countries is revealed. Qatar's position on 

the Iran-Iraq war is underlined. The softening of Iran's foreign policy after the death of Ayatollah 

Khomeini in 1989 also affected relations with Qatar. During the rule of Iranian President Hashemi 

Rafsanjani, the two countries developed cooperation in maritime and air transport, agrarian 

relations, information exchange, customs, fisheries, use of marine resources, combating drug 

trafficking, supply of fresh water from Iran to Qatar via pipeline has found its solution. Both 

countries have views on security in the Persian Gulf. The peace initiatives of both sides in 

overcoming the crisis in the region have had a positive impact on their reputation. The development 

of cooperation in the processing and exploitation of oil, natural gas and construction materials is 

also based on mutual interests. At the same time, one of the factors that negatively affected Iran-

Qatar relations was the development of Qatar's military relations with Western countries, mainly 

the United States. Tehran viewed Qatar's military cooperation with major powers as a way to ensure 

the West's military presence in the Persian Gulf. Iran's developing relations with Qatar in various 

spheres of life have had a positive impact on the military-political situation in the region and created 

a fertile ground for Tehran's relations with other Gulf countries, including the UAE, to become 

more stable and promising.

 
 Bakı Dövlət Universiteti, dosent, Azərbaycan Respublikası,atamoglan_1982@hotmail.com, orcid.org/0000-0002-9557-305X 
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TARİH, EDEBİYAT VE SANAT ESERLERİNİN ASİMİLASYON POLİTİKALARINA 

KATKISI: BULGARİSTAN ÖRNEĞİ 

Ayşe KAYAPINAR 

Özet: 19. yüzyılın başından itibaren Osmanlı Devletinden ayrılan ve bağımsız ulusal devletlere dönüşen 

Balkan ülkeleri gerek etnik gerekse dini açıdan bir takım azınlıklara sahip olmuşlardır. Etnik 

bakımından homojen bir devletin kurulmasına engel olarak görülen bu azınlıklar asimilasyon 

politikalarına tabi tutularak ortadan kaldırılmaya çalışılmışlardır. Bu amaçlarına ulaşabilmek için de 

Balkan ülkeleri sosyal bilimleri temsil eden tarih ve edebiyat alanlarından olduğu gibi güzel sanatların 

insanların maneviyatı üzerinde yaratabileceği etkilerden de yararlanmışlardır. Bu bağlamda Balkan 

ülkeleri arasında belki de tarih, edebiyat ve sanat dallarından en fazla istifade eden ülke Bulgaristan 

olmuştur. Bu çalışmada Bulgaristan tarih, edebiyat ve sanat eserlerinden örnekler verilecek ve 

Bulgarların özellikle Müslüman Türk ve Pomak azınlığına karşı güttükleri asimilasyon politikaları 

bağlamında bunlardan nasıl istifade ettikleri gösterilmeye çalışılacaktır. Özellikle tarihyazımında 

yaratılan abartılı ve sahte tezlerin zaman içerisinde doğru olmadıkları tespit edilse bile Bulgarlar 

bunlardan vazgeçmemektedirler. Dolayısıyla Bulgar Ulusal Uyanış döneminin başlangıcı kabul edilen 

1762 tarihinden sonra ve özellikle 19. ve 20. yüzyılda yazılan veya yaratılan eserlerin ortaya koyduğu 

tezler Bulgaristan’ın azınlık politikalarına derin etki yaptığı gibi aynı zamanda bu politikalardan da 

etkilenmiştir. Diğer taraftan özellikle komünist dönemde azınlık politikalarına altyapı sağlayacak ve 

sosyal bilimlerin ve güzel sanatların konusu olabilecek her türlü eser devlet eliyle teşvik edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Balkanlar, Bulgaristan, Bulgar, Bulgaristan Türkleri, Pomaklar, Asimilasyon 

THE CONTRIBUTION OF HISTORY, LITERATURE AND ART WORKS TO 

ASSIMILATION POLICIES: THE CASE OF BULGARIA 

Abstract: Since the beginning of the 19th century, the Balkan countries, which separated from the 

Ottoman Empire and turned into independent national states, had some minorities in terms of both ethnic 

and religious aspects. These minorities, which were seen as an obstacle to the establishment of a 

homogeneous state in terms of ethnicity, were subjected to assimilation policies and tried to be 

eliminated in some way. In order to achieve these goals, Balkan countries have benefited from the fields 

of history and literature that represent social sciences, as well as the effects that fine arts can have on 

people's spirituality. In this context, Bulgaria was perhaps the country that benefited the most from 

history, literature and art branches among the Balkan countries. In this study, examples from Bulgarian 

history, literature and art works will be given and it will be tried to show how Bulgarians benefited from 

them especially in the context of their assimilation policies against Muslim Turks and Pomak minorities. 

Even if it is determined that exaggerated and false theses created in historiography are not correct in 

time, Bulgarians do not give up on them. Therefore, the theses put forward by the works written or 

created after 1762, which was accepted as the beginning of the Bulgarian National Revival period and 

especially in the 19th and 20th centuries, had a profound effect on the minority policies of Bulgaria and 

were also influenced by these policies. On the other hand, especially in the communist period, all kinds 

of works that would provide the infrastructure for minority policies and could be the subject of social 

sciences and fine arts were encouraged by the state. 

Keywords: Balkans, Bulgaria, Bulgarian, Bulgarian Turks, Pomaks, Assimilation 

 
 Prof. Dr  Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi 



 

SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU 

 

 

8 8 

BİRİNCİ ULUSAL MİMARLIK ÜSLUBUNDA GÖRÜLEN YABANCI ETKİLER 

Betül Özcan BALKIR 

Özet: 17. yy sonlarından 20. yy başlarına kadar gerileme sürecini yaşayan Osmanlı, her alanda olduğu gibi 

mimaride de Batı etkilerini yoğun olarak hissediyordu. 19. yy’da Batıyı örnek alarak inşa edilen, kışlalar, nezaret 

ve hükümet binaları, yeni eğitim ve öğretim sistemlerine göre okullar, bankalar, müzeler, demiryolu istasyon 

binaları gibi ilk kez görülen yeni ve değişik işlevli yapılar Osmanlı mimarisinde yer edinmiştir. Bu yapıların 

inşasında çalışan çoğunluğu yabancı ve azınlık mimarlar, Avrupa mimarlık üsluplarına ait süsleme unsurlarını tek 

başlarına veya seçmeci anlayışta birlikte kullanmışlardır. 19.yy sonunda, gelişen Türkçülük akımının etkisiyle, 

politikadan yazına, resimden mimariye her alanda ulusallaşma fikirlerinin yeşermesiyle; seçmeci anlayışa, Doğulu 

ve Batılı unsurların yanı sıra, az da olsa, Anadolu Türk Mimarisine özgü unsurların da katılmaya başlandığı izlenir. 

1910’dan itibarense, Birinci Ulusal Mimarlık Üslubu, ilk örneklerini vermeye başlar ve Cumhuriyet’in ilanından 

sonra da 1930’a kadar sürer. Birinci Ulusal Mimarlık Üslubu, aslında 19.yy. Osmanlı Mimarlığının devamı 

niteliğindeyse de; Batılı unsurlarla seçmeciliğin yerine Anadolu Türk Mimarisinin unsurlarıyla uygulanan bir 

seçmeci anlayış egemendir. Buna rağmen özgün bir Türk mimarisi yaratılamamıştır. Anadolu Türk Mimarisinin 

geleneksel biçim unsurları, yapıların işlevine uygun olup olmadıklarına bakılmaksızın yeni yapı tiplerinde 

kullanılmıştır. Her ne kadar cephe düzenlemelerinde Anadolu Türk Mimarlığını çağrıştırsa da, temelde Batılı 

etkiler taşımaktadır. 19. yy Avrupa mimarisinde görülen tarihçilik anlayışı, seçmecilik üslubu, yeni ortaya çıkan 

yapı türleri, betonarme tekniği, çok katlı anıtsal yapılar, cephe düzenlemelerinde katların silmelerle enine, 

plasterlerle dikine bölünmesi, ikiz-üçüz ve tek kemer içinde ikiz kemer uygulaması, geniş saçaklar, köşe kuleleri, 

çatı korkulukları, galeriler, dişli veya dalgalı silmeler, S biçimli konsollar, küçük farklılıklarla bu üslupta yer 

bulmuştur. Yalnızca cephelere önem verilirken planın arka plana itildiği Birinci Ulusal Mimarlık Üslubu, Anadolu 

Türk Mimari unsurlarını cephelere yansıtarak, ulusal bilinci güçlendirip, birlik ve beraberliği sağlamada rol 

oynama amacıyla ortaya çıkmış; ancak gerek tarihçilik ve seçmeci anlayışıyla, gerek kullanılan malzemeyle, 

gerekse cephe düzenlemeleriyle 18-19. yy. Avrupa mimarlığı etkisinden kurtulamamış.  

Anahtar Kelimeler: Birinci Ulusal Mimarlık Üslubu, 19. yy Osmanlı Mimarisi, Batılılaşma, Avrupa Mimarisi 

FOREIGN EFFECTS ON THE FIRST NATIONAL ARCHITECTURE 

Abstract: The Ottomans, who experienced a period of decline from the late 17th century to the early 20th century, 

felt intensely Western influences in architecture as well as in every field. In the 19th century, buildings with new 

and different functions, which were first seen such as barracks, custody and government buildings, schools, banks, 

museums, railway station buildings according to the new education and training systems, which were built by 

taking the West as an example, took place in Ottoman architecture. Most of the foreign and minority architects 

working in the construction of these buildings used the ornamental elements of European architectural styles alone 

or together in a selective approach. At the end of the 19th century, with the sprouting of nationalization ideas in 

every field from politics to literature, from painting to architecture, with the effect of the developing Turkism 

movement; In addition to Eastern and Western elements, it is observed that elements specific to Anatolian Turkish 

Architecture have begun to participate in the selective understanding. With these influences, it is observed that 

elements specific to Anatolian Turkish Architecture started to join the selective understanding, along with Eastern 

and Western elements, even if a little at the beginning. From 1910 on, the First National Architecture Style begins 

to give its first examples and lasts until 1930 after the proclamation of the Republic. Although the First National 

Architecture Style is actually a continuation of the 19th century Ottoman Architecture; A selective understanding 

applied with the elements of Anatolian Turkish Architecture is dominant instead of the Western elements and the 

eclecticism. Despite this, an authentic Turkish architecture could not be created. Traditional form elements of 

Anatolian Turkish Architecture have been used in new building types, regardless of whether the buildings are 

suitable for their function or not. Although it evokes Anatolian Turkish Architecture in its facade arrangements, it 

basically has Western influences. Some applications seen in 19th century European architecture: The 

understanding of historiography, selective style, emerging building types, reinforced concrete technique, multi-

storey monumental structures, the division of floors with moldings in façade arrangements, vertical division with 

plasters, twin-triplets and twin arches in a single arch, wide canopies. corner towers, roof railings, galleries, 

threaded or wavy moldings, S-shaped consoles have found their place in this style with minor differences. The 

First National Architecture Style, in which the plan is pushed to the background while emphasizing only the 

facades, has emerged with the aim of reflecting the Anatolian Turkish architectural elements to the facades, 

strengthening the national consciousness and playing a role in ensuring unity and solidarity; however, with its 

historicism and selective understanding, the materials used and the facade arrangements, could not get rid of the 

influence of the 18th-19th century European architecture. 

Key Words: First National Architectural Style, 19th century Ottoman Architecture, Westernization, European 

Architecture
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mailto:betulozcan77@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6634-2818


 

SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU 

 

 

9 9 

TÜRKİYE’NİN İLK İL ATLASI: TEKİRDAĞ COĞRAFYA ATLASI 

Emre ÖZŞAHİN* - İlker EROĞLU** 

Özet: Günümüzde oldukça karmaşık ve çok yönlü bir boyut kazanan doğal ve beşeri sistemler 

arasındaki mekânsal ilişkinin anlaşılması için kullanılan en etkili araç, haritalardır. Coğrafyanın kaderini 

belirleyen mekânsal sentezlerin doğru bir şekilde yapılabilmesi mekânsal bilgilerin açık ve özet biçimde 

aktarılmasında ve görselleştirilmesini sağlayan haritalarla mümkündür. Dolayısıyla birden fazla 

haritanın toplu bir şekilde görülüp, değerlendirilebildiği haritalar kitabı şeklinde tanımlanan atlaslar 

oldukça önem kazanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’nin ilk il atlası olma önceliğini taşıyan “Tekirdağ 

Coğrafya Atlası” adlı eserin tanıtımının yapılması amaçlanmıştır. Türkiye’nin ilk ilçe atlasını üretmiş 

araştırmacılar tarafından hazırlanmış bu eser, ilgili araştırmacıların “Kalfalık eseri” olarak 

tanımlanabilir. Yerli ve milli bir ürün olan bu atlas, içerik olarak doğal ve beşeri sistemlere ait 

birbirinden farklı 213 adet harita ve bu haritalara ait açıklama, tablo ve şekillerden oluşmaktadır. Coğrafi 

Bilgi Sistemleri (CBS) destekli görselleştirme teknikleri kullanılarak tasarlanan atlas haritaları, her 

türden kullanıcıya hitap edebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Böylece toplumun bütün kesimlerini 

kucaklayan kullanıcı profiline sahip bu eserle, Türkiye’nin batı, Balkanların ise doğu yakası olarak tarif 

edilebilecek kadim bir coğrafyada yer alan Tekirdağ coğrafyasına ait karakteristik özelliklerin haritalar 

eşliğinde tanıtılması sağlanmıştır. Türkiye Coğrafyasında önemli bir mihenk taşı olarak kabul görecek 

bu eser, benzer çalışmaların üretilmesini tetikleyecek ve konu hakkındaki diğer çalışmalara da ışık 

tutacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Harita, Atlas, Coğrafya Atlası, CBS, Tekirdağ. 

THE FIRST ATLAS OF PROVINCE IN TURKEY: TEKIRDAG GEOGRAPHY ATLAS 

Abstract: Maps are the most effective tool for understanding the spatial relationship between natural 

and human systems, which has currently gained a very complex and multifaceted dimension. Accurate 

performance of spatial syntheses determining the fate of geography is only possible with maps enabling 

spatial information to be transferred and visualized in a clear and brief form. Therefore, atlases defined 

as books of maps in which more than one map can be viewed and evaluated collectively have gained 

considerable importance. In this regard, the purpose of this study is to introduce the work titled 

“Tekirdag Coğrafya Atlası [Tekirdag Geography Atlas]”, which has the privilege of being the first 

provincial atlas of Turkey. Prepared by researchers producing the first district atlas of Turkey, this work 

can be regarded as their “work of journeyman”. Being a domestic and national product, this atlas consists 

of 213 different maps of natural and human systems as well as explanations, tables, and figures 

pertaining to these maps. The atlas maps designed by use of visualization techniques supported by 

geographic information systems (GIS) appeal to all types of users. Having a user profile embracing all 

segments of the society, this work introduces in maps the characteristic features of Tekirdag’s 

geography, covering a very old region considered as the western side of Turkey and the eastern side of 

the Balkans. This work, which is to be accepted as an important milestone within the context of Turkey’s 

Geography, will trigger the production of similar works and light the way for other studies on the subject. 

Keywords: Map, Atlas, Geography Atlas, GIS, Tekirdag. 
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MUSTAFA FEVZÎ’NİN MENÂKIB-I HASANİYYE FÎ AHVÂLİ’S-SENİYYE 

İSİMLİ ESERİNE DAİR 

Erdem Can ÖZTÜRK* 

Özet:Tasavvuf, kelime kökeni ve tanımlanması konusunda farklı görüşler bulunsa da İslam dininin 

hükümleri çerçevesinde yaşanan manevî hayat tarzını ifade eder ve gerek kültürümüze gerekse 

edebiyatımıza tasavvufun önemli etkileri olmuştur. Öyle ki bu etki altında gelişen edebî kültür öylesine 

geniş bir külliyat meydana getirmiştir ki ‘dinî-tasavvufî edebiyat’ olarak tasnif edilen bir edebî metinler 

külliyatı oluşmuştur. Tasavvufî eserler arasında edebî yönü güçlü olan ve bu yolla insanları dinî ve 

ahlakî yönden eğitmeyi amaçlayan metinler bulunduğu gibi tasavvufun tarihini, kurallarını, 

terminlojisini, belli tarikatların şeyh ve silsileleri ile zikir usullerini anlatan kitaplar da bulunmaktadır. 

Bu türdeki kitaplar tarikatların geçmişleri, âdâb ve erkaı ile silsileleri hakkında bilgiler veriyor olması 

sebebiyle önem arz ederler. Menâkıb-ı Hasaniyye fî Ahvâli’s-Seniyye de bu türdeki eserlerdendir. 1871-

1924 yılları arasında yaşamış olan Mustafâ Fevzî bin Nu‘mân, Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşamış, 

Nakşî-Hâlidî tarikatının Ziyâ’iyye koluna mensup mutasavvıf bir zattır. Tasavvuf ile ilgili kaleme aldığı 

eserlerden biri, kendi tarikatının şeyhi olan Kastamonulu Hasan Hilmî Efendi’nin (ö. 1329/1911) 

doğumu, yetişmesi, tahsili, hocaları, şeyhlik makamına geçmesi, müridleri, halifeleri keramet ve 

menkıbeleriyle ölümünü anlatan Menâkıb-ı Hasaniyye fî Ahvâli’s-Seniyye isimli eserdir. Yaklaşık 940 

beyit olan eser mesnevî nazım şekliyle yazılmıştır ve 48 sayfadır.  

Bu çalışmada da söz konusu eserin muhteva incelemesi yapılarak söz konusu tarikatla ilgili bilgiler hem 

de Kastamonulu Hasan Hilmî Efendi hakkındaki tarihî ve menkabevî bilgiler ortaya konulmaya 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Tarikat, Kastamonulu Hasan Hilmî Efendi, Mustafâ Fevzî bin Nu‘mân, 

Menâkıb-ı Hasaniyye fî Ahvâli’s-Seniyye. 

MUSTAFA FEVZÎ'S MENÂKIB-I HASANİYYE FÎ AHVÂLİ’S-SENİYYE 

REGARDING THE NAMED WORK 

Abstract: Sufism, although there are different opinions about the origin and definition of the word, 

expresses the spiritual lifestyle lived within the framework of the provisions of the Islamic religion, and 

Sufism has had important effects on both our culture and literature. So much so that the literary culture 

that developed under this influence has created such a large corpus that a corpus of literary texts 

classified as "religious-mystical literature" was formed. Among the Sufi works, there are texts that have 

a strong literary aspect and aim to educate people in terms of religious and moral aspects, as well as 

books that describe the history, rules, terminlogy of Sufism, the sheikhs and ranks of certain sects and 

the methods of dhikr. Books of this type are important because they give information about the history 

of the sects, the manners and their ranks. Menâkıb-ı Hasaniyye fî Ahvâli’s-Seniyye is one of the works 

of this kind. Mustafâ Fevzî bin Nu‘man, who lived between 1871-1924, is a sufi person who lived in 

the last period of the Ottoman Empire and belonged to the Ziyâ’iyye branch of the Nakşî-Halidî order. 

One of his works on Sufism is Menâkıb-ı Hasaniyye fî, which tells about the birth, education, training, 

teachers, passing to the rank of sheikh, his followers, caliphs and the death of Hasan Hilmî Efendi 

(d.1329/1911), who was the sheikh of his own sect It is a work named Menâkıb-ı Hasaniyye fî Ahvâli’s-

Seniyye. The work, which is about 940 couplets, is written in mesnevi verse form and has 48 pages. In 

this study, by analyzing the content of the work in question, it will be tried to reveal information about 

the sect in question, as well as historical and epic information about Hasan Hilmî Efendi from 

Kastamonu. 

Key Words: Sufism, Sect, Kastamonulu Hasan Hilmî Efendi, Mustafâ Fevzî bin Nu‘mân, Menâkıb-ı 

Hasaniyye fî Ahvâli’s-Seniyye. 
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İŞYERİNDE MOBBİNG DAVRANIŞLARININ İNSAN HAKLARI İHLALİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Fatih SEYRAN 

Özet: Hayatın her alanında karşılaşılan ve tüm dünyada giderek yaygınlaşan şiddet davranışları aynı 

zamanda bireysel ve toplumsal açıdan da önemli sorunlara yol açmaktadır. Aile içinde, okulda, trafikte ve 

sporda yaşanan şiddet olaylarının işyerlerinde de farklı türleriyle ortaya çıktığı görülmektedir. İşyerlerinde 

fiziksel ve cinsel şiddetin yanı sıra psikolojik zorbalığın sistematik bir şekilde, çok daha yoğun ve tekrarlanan 

formu ile mobbing davranışlarına dönüştüğüne tanık olunmaktadır. Çalışana yönelik psikolojik yıldırma 

olarak tanımlayabileceğimiz mobbing davranışları, işveren ve yöneticiler tarafından uygulandığı gibi, mesai 

arkadaşı veya arkadaşları tarafından da uygulanabilmektedir. Mobbingin çalışanın küçük düşürülmesi, 

çalışanla alay edilmesi, çalışana sataşılması ve gözdağı verilmesi gibi birçok haksız tutum ve davranış 

yoluyla insan onuruna kasteden önemli bir psikolojik saldırı yöntemi olduğu görülmektedir. Bunun 

sonucunda çalışanların ruhsal ve bedensel açıdan gördüğü zararın yanı sıra, iş motivasyonlarında ve 

verimliliklerinde de azalma ortaya çıkabilmektedir. Örgütsel açıdan bakıldığında ise iş, emek, zaman ve mali 

kayıplara neden olan mobbingin, mağdurların aileleri ve sosyal çevreleri ile sorunlar yaşamasına da yol açtığı 

söylenebilir. Oysaki mobbingi çalışma hayatında göğüslenmesi gereken bir zorunluluk olarak kabul etmek 

mümkün değildir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde ifade edilen “herkesin çalışma, işini özgürce 

seçme, adil ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı” hükmü de dikkate alındığında 

mobbingin insan hakları ihlali açısından değerlendirilmesi ayrıca önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı; 

iş hayatında mobbinge maruz kalan çalışanlar için haksız davranış ve uygulamaların neler olabileceğini, 

bunların nasıl tanımlandığını, yaygınlık oranlarını, işgörenler üzerindeki olası olumsuz etkilerini, 

mağdurların hangi haklarının ihlal edildiğini ve mobbingle mücadelede yasal hakların neler olduğunu 

açıklamaktır. Bu amaç kapsamında mobbing davranışlarının özellikle insan hakları ihlali açısından 

değerlendirilmesine ilişkin yayınlar incelenmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında ise çalışma hayatında yaşanan 

mobbingin önlenmesine yönelik sorumlu taraflara ve ileriye dönük alternatif çalışmalar yapmayı düşünen 

araştırmacılara bazı önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Mobbing, Psikolojik Yıldırma, İşyeri Şiddeti, Zorbalık, İnsan Hakları. 

ASSESSMENT OF MOBBING BEHAVIORS IN THE WORKPLACE IN TERMS OF HUMAN 

RIGHTS VIOLATION 

Abstract: The violent behaviors, which are encountered in all areas of life and are becoming widespread all 

over the world, also cause serious problems in individual and social terms. Violence that may occur in family, 

school, traffic and sports; it is also seen in different types of workplaces. In addition to physical and sexual 

violence in workplaces, it is witnessed that psychological bullying systematically turns into mobbing 

behavior with its much more intense and repetitive form. Mobbing behaviors, which can be defined as 

psychological terrorization towards employees, can be applied by their employers and managers as well as 

by colleagues or friends. Mobbing, it appears as an important psychological attack method against human 

dignity with many unfair attitudes and behaviors such as humiliating, mocking, bullying and intimidating the 

employee. In addition to the damage that employees experience from a mental and physical point of view, 

there may be a decrease in their work motivation and productivity. It can also be said that mobbing, which 

causes work, labor, time and financial losses in an organizational sense, causes the victims to have problems 

with their families and social circles. However, it is not possible to accept mobbing as an obligation to be 

faced in working life. Considering the "everyone has the right to work, to free choice of employment, to just 
and favourable conditions of work and to protection against unemployment" clause in the Universal 

Declaration of Human Rights, it is also important to evaluate mobbing in terms of human rights violations. 

The aim of this study is to explain what unfair behaviors and practices might be for employees who are 

exposed to mobbing in business life, how they are defined, their prevalence rates, their possible negative 

effects on employees, which rights of the victims are violated and what are the legal rights in combating 

mobbing. Within the scope of this purpose, publications regarding the evaluation of mobbing behaviors, 

especially in terms of human rights violations, were examined. In the conclusion part of the study, some 

suggestions were made to the responsible parties for the prevention of mobbing in the working life and to the 

researchers who are considering to carry out alternative studies in the future. 

Keywords: Mobbing, Psychological Terrorization, Workplace Violence, Bullying, Human Rights. 
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İLLERİN SANAYİLEŞME TALEPLERİNE BİR ÖRNEK: 1966 YILINDA BALIKESİR 

İsmail YILDIZ1 

Özet: Sanayileşme Türkiye'nin en önemli problemlerinden biridir. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren 

sanayileşmeye önem verilmiş ve illerin bu konuda yatırım yapması teşvik edilmiştir. Türkiye 

Cumhuriyeti Devlet Arşivlerinde rastladığımız 1966 tarihli bir belgeye göre Balıkesir ilinde de 

sanayileşme konusunda önemli talepler yer almıştır. Bu konuda belirtilen yılda hazırlanan raporda 

Balıkesir'in sanayileşmeye uygun bir il olup olmadığı değerlendirilmiştir. 1966 tarihli belgeye 

destekleyen 1967 tarihli başka bir belgede benzer bir rapor olarak sunulmuştur. İlgili raporda Balıkesir'in 

gelişmeye müsait bir il olduğu ancak bazı nedenlerden dolayı henüz gelişemediği belirtilmiştir. Bu 

duruma çeşitli çözüm önerileri sunulmuştur. Raporda 1966 yılında Balıkesir'de Küçük sanayi 

meyvelerinin teşkil edildiği önemli bir merhale olduğu, bununla birlikte yapılacak yatırımlarla devletin 

3 nolu  Demir Çelik bölgesi olmasının mümkün olduğu belirtilmiştir. Bu rapor ayrıca Balıkesir ilinin 

hayvancılık durumu hakkında dokumacılık durumu hakkında bilgi vermektedir. Hayvancılığa uygun 

olduğu söylenen ilde acilen bir peynir fabrikası kurulması istenilmektedir. Yine bu raporda Balıkesir 

ilinin acil talepler arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bir baraj kurulması 

istenilmektedir. Çünkü bu baraj sayesinde hem şehrin tarım alanında sulama ihtiyacı hem de sanayinin 

ihtiyacı olduğu su karşılanacaktır. Raporda sanayileşme ile birlikte dikkat çeken bir talep de şehri bir 

üniversite kurulmasıdır. Üniversitenin kurulması şehrin transit bir geçiş noktası olması bir otogar 

yapılmasını da gerektirecektir. Son olarak ilgili raporda otomatik telefon ihtiyacı da dile getirilmiştir. 

Başbakanlığa sunulduğu anlaşılan raporda mamur ve müreffeh Türkiye ülküsünün gerçekleşmesi için 

Balıkesir ille de gerekli yatırımların yapılması gerektiği saygı ile belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  

AN EXAMPLE OF INDUSTRIALIZATION DEMANDS OF PROVINCES: BALIKESİR IN 

1966 

Abstract: Industrialization is one of Turkey's most important problems. Since the foundation of the 

Republic, industrialization has been given importance and provinces have been encouraged to invest in 

this regard. According to a document dated 1966 that we came across in the State Archives of the 

Republic of Turkey, there were important demands on industrialization in the province of Balıkesir. In 

the report prepared in the specified year, it was evaluated whether Balıkesir is a province suitable for 

industrialization.  It is presented as a similar report in another 1967 document supporting the 1966 

document. In the related report, it was stated that Balıkesir is a city suitable for development, but has 

not yet developed due to some reasons. Various solution suggestions have been presented to this 

situation. In the report, it was stated that in 1966, there was an important stage in which small industrial 

fruits were formed in Balıkesir and that it was possible for the city to be  the No. 3 Iron and Steel Zone 

of the country with the investments to be made. This report also provides information about the situation 

of livestock and weaving in Balıkesir province. It is urgently requested to establish a cheese factory in 

the province, which is said to be suitable for animal husbandry. Again, in this report, among the urgent 

demands of Balıkesir province, the Ministry of Energy and Natural Resources requests the building of 

a dam. Because, thanks to this dam, both the irrigation need of the city in the agricultural area and the 

water needed by the industry will be met. Another remarkable demand in the report with the 

industrialization is the establishment of a university in the city. The establishment of the university will 

require the construction of a bus terminal for the city to become a transit point. Finally, the need for 

automatic telephone calls was also mentioned in the relevant report. In the report, which was understood 

to have been submitted to the Prime Ministry, it was stated with respect that necessary investments 

should be made in Balıkesir for the realization of the ideal of a wealthy and prosperous Turkey. 

Key Words: 
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ÇOK PARTİLİ SİYASİ HAYATA GEÇİŞ IŞIĞINDA ESAT ADİL MÜSTECAPLIOĞLU VE 

TÜRKİYE SOSYALİST PARTİSİ 

Mehmet Korkud AYDIN 

Özet: II. Dünya Savaşı’nın sonuçları, savaş sırasında bir denge siyaseti izleyen Türkiye 

Cumhuriyeti’nin siyasi şartlarında ciddi bir değişikliği zaruri kılmıştır. Türkiye, savaşın galipleri 

arasında yer alabilmek için ilk olarak Mihver Devletleri’ne savaş ilan etmiş ve San Fransisko 

Konferansı’na katılma hakkı elde etmiş ve Birleşmiş Milletler Teşkilatını ortaya çıkaran anlaşmayı 

imzalamıştır.  Dönemin Dışişleri Bakanı Hasan Saka’nın, San Fransisko Konferansı devam ederken 

yabancı basına verdiği bir mülakatta Türkiye’de cumhuriyet rejiminin modern demokrasi yolunda 

azimle yürüdüğünü ifade etmesi, Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçişin ilk işareti olarak 

yorumlanmıştı. Nitekim bu gelişmeye paralel olarak iç politikada da tek parti idaresinin değişmesini 

isteyen çevreler seslerini gür bir şekilde duyurma imkânı bulmuşlardır. Sovyet Rusya’nın II. Dünya 

Savaşı’nın galipleri içinde yer alması da Türk siyasi hayatını en az San Fransisko Konferansı’nın 

sonuçları kadar etkilemiştir. Hükumete yakın basın kaynakları, Türkiye’nin Mihver Devletleri gibi 

baskıcı bir rejime sahip olmadığını ve Türkiye’de sosyalizme yakın bir rejimin hüküm sürdüğün ifade 

eden yazılar yazmışlardır. Bu yazılardan hareketle dönemin Hükumetinin Sovyet Rusya ile olan 

münasebetlerini sıcak tutma gayreti içinde olduğunu söylemek doğru olacaktır.  Türk hükumeti, savaş 

sonrası ortaya çıkan gelişmeler doğrultusunda 1945 yılında Cemiyetler Kanunu’nda değişikliğe giderek 

yeni siyasi partilerin kurulmasının önündeki engelleri kaldırmıştır. Bu şartlar altında Milli Kalkınma 

Partisi, Demokrat Parti gibi siyasi partiler kurulmuştur. Türk siyasi hayatının içinde bulunduğu durum 

sol eksenli partilerin kurulmasına da imkân vermiştir. Nitekim 1946 yılında Esat Adil 

Müstecaplıoğlu’nun Genel Başkanı olduğu Türkiye Sosyalist Partisi ve Dr. Şefik Hüsnü Değmer 

öncülüğünde Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi kurulmuştur. 1945 yılında Sovyet Rusya’nın 

1925 tarihli Türk-Sovyet Dostluk Anlaşmasını yenilemeyeceğini ilan etmesi, Kars ve Ardahan kendisine 

bırakılmasını istemesi ve Türk Boğazları üzerinde hak iddia etmesi, Türk siyasetinde eksen değişikliğine 

ve Sol eksenli siyasi partilerin mercek altına alınmalarına yol açmıştır. Süreç içinde Türk Hükumeti 

Sovyet Rusya ile uzlaşma yolu bulamamış, bu durumun bir sonucu olarak ise Türkiye Sosyalist Emekçi 

ve Köylü Partisi ve Türkiye Sosyalist Partisi kapatılmış ve mensupları gözaltına alınmıştır. 

Çalışmamızın amacı, Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçişi esnasında yaşanan gelişmeler ve 

dönemin demokrasi tanımlamaları doğrultusunda Adil Esat Müstecaplıoğlu’nun ve Türkiye Sosyalist 

Partisi’nin durumuna ışık tutmaktır.  Esat Adil’i önemli kılan husus ise dönemin sol çevrelerinin aksine 

Sovyet Rusya ekseninde bir siyasi anlayışa sahip olmayışıdır. Bu noktada Esat Adil’in sol çevrelerce 

dışlandığı da bilinmektedir. Çalışmamızı şekillendiren kaynaklar ise; arşiv belgeleri, TBMM tutanakları, 

dönemin basın kaynakları, hatıratlar ve telif/tetkik eserlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye Sosyalist Partisi, Esat Adil Müstecaplıoğlu, Demokrasi, Sovyet Rusya, 

Sosyalizm 

IN THE LİGHT OF  "MULTİ-PARTY POLİTİCAL LİFE" TRANSİTİON İN TURKEY; 

ESAT ADİL AND THE OCİALİST PARTY OF TURKEY 

Abstract: The results of World War II, revealed a serious change in political conditions in the Republic 

of Turkey. Turkey has declared war on Germany and Japan thus he joined the San Francisco Conference. 

In addition, Turkey has signed a deal issuing forth the United Nations. During the San Francisco 

Conference of Foreign Minister Hasan Saka, he had an interview with foreign press members. Hasan 

Saka; towards modern democracy in the republic of Turkey has said that perseverance walk. This 

speech, multiparty system in Turkey was interpreted as the first sign of the transition to political life. As 

a matter of fact, in parallel with this development, the groups who wanted to change the single party 

administration in domestic politics had the opportunity to make their voices heard loudly. The situation 

of the USSR has affected Turkish political life as much as the results of the San Francisco Conference. 

In the column articles of the period; It has been claimed that Turkey's statements governed by a regime 

closer to socialism. Based on these writings, it would be correct to say that the Turkish Government 

endeavors to maintain positive relations with the USSR. The Turkish government amended the Law on 

Societies in 1945, thus facilitating the establishment of new political parties. Under these circumstances, 

political parties such as the National Development Party and the Democratic Party were established. 
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The situation in the Turkish political life also allowed the formation of left-wing parties. In 1946  the 

Socialist Party of Turkey was founded by Adil Esat Müstecaplioglu, Also that year, Socialist Workers 

and Peasants Party of Turkey was founded under the leadership of Sefik Husnu Degmer. In 1945, when 

Soviet Russia declared that it would not renew the Turkish-Soviet Friendship Agreement dated 1925, 

Kars and Ardahan demanded that it be left to itself and claimed rights over the Turkish Straits, which 

led to a shift in the axis of Turkish politics and the focus of left-wing political parties. Turkey failed to 

find a compromise with the Government of the USSR, while this situation as a result of Turkey Socialist 

Workers and Peasants Party and the Socialist Party of Turkey were closed and members arrested. The 

aim of our study was the beginning of Turkey's multiparty political life, and in accordance with the 

definition of the term democracy is to examine the status of the Adil Esat and TSP. What makes Esat 

Adil important is that, unlike the leftist groups of the time, he did not have a political understanding on 

the axis of Soviet Russia. At this point, it is known that Esat Adil was excluded by the left groups. The 

sources of our study are; archive documents, minutes of the Grand National Assembly, press sources of 

the period, memoirs and copyright / examination works. 

Key Words: The Socialist Party of Turkey, Esat Adil Müstecaplioglu, Democracy, Soviet Russia, 

Socialism 
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YEREL TARİH KAPSAMINDA BİR ANALİZ: AMASYA VE AMASYA KENT TARİHLERİ 

Mesut AYDIN 

Özet: Yerel tarih sınırlı alanlarla ilgilenmekte olup yerel olanın hikâyesidir. Yerel tarih, belli bir mekânda 

yaşayan insanların kökenini, geçmişten günümüze dek süren yaşam tarzını, sosyo-ekonomik gelişim sürecini 

ve yaşadığı çevrenin geçmişini inceleyen tarihi bir ilgi alanıdır. “Tarihsel miyopluk” olarak da 

değerlendirebileceğimiz yerel tarih; yöre tarihi, bölgesel tarih, mikro tarih, yakın çevre tarihi ve kent tarihi 

olarak da adlandırılmıştır. Yerel tarihin mazisi antik Yunan dönemine kadar uzanmaktadır. Yerel mitoloji, 

kültler ve kurumlarıyla Atina ve Argos gibi şehir devletinin yerel tarihleri yazılmıştır. Ortaçağ Avrupasında 

da soylu ailelerin tarihi ekseninde yörenin siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel hayatıyla birlikte şehir ve 

mâlikanelerin tarihleri yazılmaya başlamıştır. Yerel tarih çalışmalarının 19. Yüzyılda biçimlendiği, yerel 

çalışmaların yanı sıra birçok kurum ve kuruluş ile birlikte enstitüler kurulmuştur. 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla 

geçiş sürecinde de sistematize edilmiş bir yerel tarih geleneği oluşmuştur. Türkiye’de genelinde tarih 

çalışmalarında yüzyıllar boyu “saray tarihçiliği” geleneği sürdürülmüş, askeri ve siyasi tarih öne çıkmıştır. 

Modern anlamda tarih yazıcılığı başladığı dönemlerde bile bu geleneğin etkisinden kurtulmak kolay 

olmamıştır. Yine de 17. Yüzyılla birlikte bu kanıyı geçersiz kılan ve “kırıntı” halinde de olsa yerel tarih 

çalışmalarına rastlamak mümkündür. Amasya özelinde Mustafa Vâzıh Efendi’nin Amasya’da müftilik 

yaptığı dönemde hazırladığı Belâbilu’r-Râsiye fî Riyâzi Mesâ’ili’l-Amâsiyye adlı eseri bu çalışmalara 

verilebilecek ilk örneklerden biridir. Ayrıca 19. Yüzyıl sonlarından itibaren yazılan Tarih-i Bursa, Riyâz-ı 

Belde-i Edirne, Karasi Vilâyeti Tarihçesi, Kütahya Şehri, Sivas Şehri, Konya Tarihi, Alanya Tarihi ve Kars 

Tarihi gibi çalışmalar da yerel tarih için önemli örnekler oluşturmuştur. Tebliğde, Mustafa Vâzıh Efendi’nin 

hazırladığı Belâbilu’r-Râsiye fî Riyâzi Mesâ’ili’l-Amâsiyye adlı eserinin dışında şehir tarihçiliğimizin 

gelişimi bakımından öncü çalışmalar olarak gösterilebilecek Amasya şehir tarihleri de şunlardır: Abdî-zâde 

Hüseyin Hüsâmeddin (YASAR)’e ait Amasya Tarihi, Osman Fevzi Olcay’a ait Amasya Şehri, Amasya 

Meşâhiri ve Amasya Hatıraları-Bildiklerim, Gördüklerim ve İşittiklerim adlı çalışmalardır. 

Anahtar kelimeler: Yerel Tarih, Amasya, Mustafa Vâzıh Efendi, Abdî-zâde Hüseyin Hüsâmeddin, Osman 

Fevzi Olcay  

AN ANALYSIS WITHIN THE CONTEXT OF LOCAL HISTORY: AMASYA CITY HISTORIES 

AND AMASYA 

Abstract: Local history deals with limited areas and is the story of the local. Local history is a historical area 

of interest that examines the origins of people living in a particular place, their lifestyle from the past to the 

present, the socio-economic development process and the past of the environment in which they live. Local 

history, which we can consider as "historical myopia"; It has also been named as local history, regional 

history, micro history, close environment history and city history. Local history is limited. The history of 

local history goes back to the ancient Greek period. Local histories of the city-state such as Athens and Argos 

were written, with local mythology, cults and institutions. It deals with what is the story of the local. In 

medieval Europe, along the historical axis of the noble families, the history of the cities and communities 

began to be written along with the political, economic, social and cultural life of the region. In addition to 

local studies, where local history studies were shaped in the 19th century, institutes were established with 

many institutions and organizations. During the transition from the 19th century to the 20th century, a 

systematized local history tradition was formed. The tradition of "palace historiography" has been maintained 

for centuries in historical studies throughout Turkey, and military and political history has come to the fore. 

Even when historiography began in the modern sense, it was not easy to get rid of the influence of this 

tradition. However, with the 17th century, it is possible to come across local history studies, albeit in the form 

of “scrap”, that invalidate this opinion. Specially in Amasya, Mustafa Vâzıh Efendi's work Belâbilu'r-Râsiye 

fî Riyâzi Mesâ'ili'l-Amâsiyye, which she prepared when she was a mufti in Amasya, is one of the first 

examples that can be given to these studies. In addition, works such as History-i Bursa, Riyâz-ı Belde-i 

Edirne, Karasi City History, Kütahya City, Sivas City, Konya History, Alanya History and Kars History, 

which were written since the end of the 19th century, also constituted important examples for local history. 

Apart from the work named Belâbilu'r-Râsiye fî Riyâzi Mesâ'ili'l-Amâsiyye prepared by Mustafa Vâzıh 

Efendi, Amasya city histories that can be shown as pioneering studies in terms of the development of our city 

history are as follows: The History of Amasya by Abdî-zâde Hüseyin Hüsâmeddin (YASAR), the City of 

Amasya, Famous People of Amasya and the Memories of Amasya-What I Know, What I Have See and Heard 

by Osman Fevzi Olcay. 

Key Words: Local History, Amasya, Mustafa Vâzıh Efendi, Abdî-zâde Hüseyin Hüsâmeddin, Osman Fevzi 

Olcay. 
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ABDURRAHİM KARAKOÇ’UN ŞİİRLERİNDE MİZAH 

Mustafa ÇİÇEK 

Özet: Mizah, yaşamın güldürücü yönünü ortaya çıkarmayı amaçlayan bir sanat türüdür. Kendi başına 

müstakil bir tür olan mizahın gülme kavramı ile yakın bir bağlantısı vardır. Bunun yanında mizah; 

akraba türleri olan hiciv, ironi, parodi gibi komik edebiyatın alt dallarından biridir. Bireyden topluma, 

tarihten siyasete pek çok konu mizahın dâhilinde işlenebilir. Güzel sanatların pek çoğunda sıklıkla 

başvurulan mizahın en çok görüldüğü türlerden biri şiirdir. Gerek dünya edebiyatından gerekse Türk 

edebiyatından çeşitli şairler mizaha şiirlerinde yer vermişlerdir. Mizahın Batı edebiyatında “satir” 

terimine karşılık gelmektedir. Mizahın günümüz Türkçesinde önerilen kullanımı ise “gülmece” 

terimidir. Edebiyatımızda birçok şair, başta toplumsal sorunlar olmak üzere, çeşitli konuları ele almak 

için mizahi anlatım türüne başvurmuşlardır. Bu şairlerden biri de son dönem edebiyatımızın önemli 

simalarından biri olan Abdurrahim Karakoç’tur. Daha çok hiciv şiirleriyle ön plana çıkan Karakoç’un 

mizah ögesine rastlanan şiirleri de bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Abdurrahim Karakoç, Mizah, Şiir. 

HUMOR IN THE POEMS OF ABDURRAHİM KARAKOÇ 

Abstract: Humor is a type of art that aims to reveal the humorous side of life. Humor, a genre in its own 

right, has a close connection with the concept of laughter. Besides that humor; It is one of the sub 

branches of comic literature such as satire, irony and parody which are related types. Many topics from 

individual to society, from history to politics can be covered in humor. One of the genres where humor 

is frequently used in many fine arts is poem. Various poets from both world literature and Turkish 

literature have included humor in their poems. Humor corresponds to the term "satire" in Western 

literature. The suggested use of humor in today's Turkish is the term "humorous". Many poets in our 

literature have resorted to humorous narration to deal with various issues, especially social problems. 

One of these poets is Abdurrahim Karakoç, one of the important figures of our recent literature. Karakoç, 

who stands out with his satirical poems, also has poems with an element of humor. 

Key Words: Abdurrahim Karakoç, Humor, Poem. 
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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ BİR ASKERİ ATAŞENİN ANALİZİ 

Ökkeş NARİNÇ 

Özet: Birinci Dünya Savaşı küresel anlamda yaşanmış ilk büyük savaştır. Savaşın ortaya çıkış serüveni 

ise bölgesel bir çıkar ve çatışma denkleminden öte bir durum değildir. Dış politik amaçlar üzerinden 

değerlendirildiğinde hala bitmemiş bir hesaplaşmanın görüldüğü Balkan coğrafyası, bu coğrafyadaki 

hesaplaşmadan kendi hesabına daha büyük bir amacı hedefleyen işgalci devletler ve geçmişin kudretli 

günlerinin hayalini kuran asırlık çınarlar…. Bu çerçevede oluşan denklemi Balkanlı bir devletin 

İstanbul’daki Askeri Ataşesinin bölge devletlerinin savaşta kim hangi tarafta yer alırsa ne kazanır ne 

kaybeder şeklindeki analizi daha anlamlı hale getirmiştir. Diğer taraftan savaş sürecinde tarafların 

önceden tahmin edilmesi ve savaşın sonuçları itibarıyla ortaya çıkan durumların devletlerin çıkarlarını 

ne şekilde etkilediği de o günkü şartlarda yapılan analizin ilgili devlet açısından ne denli kıymetli 

olduğunu da ortaya koyacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Balkan Devletleri, Askeri Ataşe, Analiz. 

ANALYSIS OF A MILITARY ATTACHER BEFORE THE FIRST WORLD WAR 

Abstract: The First World War is the first great war in the world. The advent of war is nothing more 

than a regional equation of interest and conflict. The Balkan geography, where an unfinished showdown 

is still seen when evaluated through foreign political purposes, the occupying states aiming for a greater 

purpose on their own account than the reckoning in this geography, and the centuries-old plane trees 

dreaming of the mighty days of the past…. The equation formed in this framework made the analysis of 

the Military Attaché of a Balkan state in Istanbul as whoever takes part in the war on which side of the 

war neither wins nor loses more meaningful. On the other hand, predicting the parties during the war 

and how the situations that emerged as a result of the war affected the interests of the states will also 

reveal how valuable the analysis made in the conditions of that day was for the relevant state. 

Key Words: The First World War, Balkan States, Military Attacher, Analysis. 
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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA OSMANLI DEVLETİ’NİN GİRİŞİ VE BULGARİSTAN’IN 

ÖNEMİ 

Ökkeş NARİNÇ 

Özet: Birinci Dünya Savaşı, sömürgecilik yarışı ve bölgesel çatışmalar nedeniyle orta çıkmış küresel 

bir savaştır. Savaşta iki ayrı taraf bulunmaktadır. İtilaf grubu olarak isimlendirilen taraf yani müttefikler; 

İngiltere, Fransa ve Rusya’dan oluşmuşken, İttifak grubu yani merkezi kuvvetler ise sadece 

Almanya’dan ibarettir. Neden bu şekilde bir sınıflandırma yapıldığını ise I. Dünya Savaşında İttifak 

grubunun merkezinde Almanya’nın var oluşu ve emir komuta zincirinin tamamen onun tarafından 

kontrol edilmesinden anlaşılabilir. Osmanlı Devleti savaşa Almanya ile müttefik olarak katılmıştır. 

Bulgaristan da savaşa Almanya ile müttefik olarak katılmıştır. Her iki devletin müttefiki Almanya’dır 

ve aralarındaki iletişimi yine Almanya sağlamaktadır. Osmanlı Devleti’nin savaşa girişi Almanya’nın 

cepheleri genişletme isteği nedeniyle, Bulgaristan’ın savaşa girişi ise Sırbistan’a karşı Avusturya-

Macaristan ve Alman birliklerine destek sağlamak ve Rusya’ya karşı Avusturya-Macaristan’ı 

rahatlatmak, Viyana-İstanbul-Bağdat arasında kesintisiz bir ulaşım ağı kurmak amacıyla sağlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: I. Dünya Savaşı, Almanya, Osmanlı Devleti, Bulgaristan. 

THE INTRODUCTION OF THE OTTOMAN STATE TO THE FIRST WORLD WAR AND 

THE IMPORTANCE OF BULGARIA 

Abstract: The First World War is a global war that broke out due to the colonial race and regional 

conflicts. There are two different sides in the war. The party that is called the alliance group, that is, the 

allies; While it consists of England, France and Russia, the Alliance group, that is, the central forces, 

consists only of Germany. The reason why such a classification was made can be understood from the 

existence of Germany at the center of the Alliance group during the First World War and the chain of 

command being completely controlled by it. The Ottoman Empire participated in the war as an ally with 

Germany. Bulgaria also joined the war as an ally with Germany. Germany is the ally of both states and 

Germany also maintains the communication between them. The entry of the Ottoman Empire into the 

war is due to Germany's desire to expand the fronts, while Bulgaria's entry into the war is to provide 

support to Austria-Hungary and German troops against Serbia and to relieve Austria-Hungary against 

Russia, It is provided to establish an uninterrupted transportation network. 

Key Words: World War I, Germany, Ottoman State, Bulgaria.  
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D. V. GRİGOROVİÇ’İN “KÖY” ÖYKÜSÜNDE İLK KADIN KÖLE KÖYLÜ TİPİ: AKULİNA 

Pelin ESEN1 

ÖZET: Toprak köleliği, yüzyıllar boyunca Rusya’da hâkimiyet süren, dönem Rusya’sının ekonomik 

temelini oluşturan ve zengin-fakir, soylu-köylü demeden herkesi etkileyen bir sistemdir ancak bu 

sistemden en çok etkilenenler elbette köle köylüler olmuştur. Beylerinin keyfi davranışlarına maruz 

kalmış, onların maddi çıkarları uğruna gece-gündüz demeden çalışmış, kişisel yaşamlarıyla ilgili 

özgürce hiçbir karar alma yetkisine sahip olamamış, kiminle evleneceklerini, nerede yaşayacaklarını 

bile kendileri seçememişlerdir. Rus edebiyatında köle köylülerin yaşadıkları trajedileri anlatan pek çok 

eser vardır. Bunlardan biri de D. V. Grigoroviç’in gerçek hayat hikâyesinden esinlenerek kaleme aldığı 

“Köy” (Derevnya, 1846) isimli öyküsüdür. Bu öykü, kendisine başkahraman olarak Rus edebiyat 

tarihinde doğumundan ölümüne kadar olan yaşam hikâyesinin tüm detaylarıyla anlatıldığı ilk kadın köle 

köylü Akulina’yı seçmesiyle ayrı bir öneme sahiptir. Akulina, doğar doğmaz annesini kaybetmiş, 

dünyaya geldiği anda hayatın ilk ve en sağlam sillesini yemiş, yaşamının sonuna kadar da yüzü 

gülmemiş zavallı bir kızdır. Yazdığı kölelik karşıtı eserleriyle dikkatleri çekmiş ve 19. Yüzyıl Rus 

edebiyatında kendisine önemli bir yer edinmiş olan Grigoroviç, güçlü kalemiyle, Akulina’nın 

çocukluğunu, gençliğini, evliliğini, anne oluşunu ve ne yazık ki yaşadığı acılar sebebiyle genç yaşta 

hayatını kaybedişini tüm açıklığıyla okuyucunun gözleri önüne sermiştir. Biz de bu çalışmamızda toprak 

köleliği sisteminin bir kadının yaşamını ne denli derinden etkilediğini, eserden vereceğimiz örneklerle 

aktarmaya çalışacağız. 

Anahtar kelimeler: Rus Toprak Köleliği, Çocuk Köle Köylü, Kadın Köle Köylü, Acımasız Beyler, 

Zoraki Evlilik. 

THE FIRST FEMALE SERF TYPE IN D. V. GRIGOROVICH’S STORY 

“THE VILLAGE”: AKULINA 

Abstract:  Serfdom is a system which had dominated over Russia for centuries, formed the basis 

of the Russian economy in that era and affected everyone from rich to poor, from noble to villager. 

However, the people who were most affected by the system were undoubtedly the villagers. They were 

subjected to arbitrary attitudes of their land lords, worked night and day for the sake of their financial 

benefits, had no power over making decisions about their personal life freely and could not choose the 

person they would marry or the place they would live on their own. The Russian literature has numerous 

work telling the tragedies of slaves. One of them is D. V. Grigorovich’s story “The Village” (Derevnya, 

1846) which he wrote based on a true story. The story is of particular importance because it portrays 

Akulina as the main character. She is the first woman female slave whose life story was told in detail 

from birth to death in the history of Russian literature. Akulina is a poor girl who lost her mother at 

birth, was beaten hard by life the moment she was born and lived in pain until the end of her life. 

Attracting attention with his anti-slavery work and having an important place in the 19th century Russian 

literature; Grigorovich starkly unfolds Akulina’s childhood, puberty, marriage, motherhood and 

unfortunately her death at a young age due to her pains, to the reader with his strong pen. In this study 

we will try to convey how deeply the serfdom affected a woman’s life with examples from the story.  

Key Words: Russian Serfdom, Child Slave, Female Slave, Cruel Lords, Forced Marriage. 
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D. N. MAMİN-SİBİRYAK’IN “PRİVALOV’UN MİLYONLARI” İSİMİ ROMANINDA 

MADDİYATÇILIK 

Pelin ESEN 

Özet: Dmitriy Narkisoviç Mamin-Sibiryak, ailesinde yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle her ne kadar 

çağdaşları Tolstoy, Dostoyevski, Çehov gibi önemli isimlerin gerisinde kalmış olsa da, eserlerinde ele 

aldığı konularla yine de kendine 19. Yüzyıl Rus edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle 19. 

Yüzyılın ikinci yarısında verdiği eserlerle, kapitalist sistemin etkisi altına giren ve dünya genelindeki 

değişimlere ayak uydurmaya çalışan yeni Rusya’yı, doğup büyüdüğü ve dolayısıyla yakından tanıdığı 

Ural bölgesi üzerinden başarıyla okuyucusuna tanıtmıştır. 1870’lerden itibaren Rus edebiyat sahnesinde 

boy göstermeye başlayan fabrikatör ve iş adamları karakterlerinin ilk örneklerini sanatçının eserlerinde 

görmek mümkündür. “Privalov’un Milyonları”, bu karakter tiplerinin somut örnekleriyle dikkatleri 

çeken, yazara ün kazandıran en önemli eserlerinden biridir. Yazar, bu eserinde hem dönem Rusya’sında 

yeni görülmeye başlayan iş insanlarının özelliklerini betimler, hem de tüm dünyayı etkisi altına alan 

kapitalizmin, bu insanlar üzerindeki etkisini göstermeye çalışır. Bunu yaparken de olumlu ve olumsuz 

karakterler yaratır. Kısa yoldan zengin olmak isteyen, para uğruna iftira atmaktan çekinmeyen, türlü 

türlü entrikalar hazırlayan kişilerin karşısına, son derece iyi niyetli ve yardımsever kahramanlar koyarak 

Rusya’nın içinde bulunduğu ikilemi ve bu ikilemden nasıl kurtulabileceğini, sonunda kimin 

kazanacağını yansıtmaya çalışır. Biz de çalışmamızda Mamin-Sibiryak’ın, eseri üzerinden kapitalizmin 

etkisi altına giren insanların maddiyatçılığa olan düşkünlüğünü nasıl betimlediğini aktarmaya 

çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Rus Kapitalizmi, Ural Bölgesi, Paranın Gücü, İş İnsanları, Ahlaki Çöküntü.  

MATERIALISM IN D. N. MAMIN-SIBIRYAK’S NOVEL “THE PRIVALOV FORTUNE” 

Abstract: Although Dmitry Narkisovich Mamin-Sibiryak lagged behind the important names such as 

his contemporaries Tolstoy, Dostoyevsky and Chekhov due to the health problems he experienced in 

his family, he still gained an important place in the 19th century Russian literature with the subjects he 

covered in his works. Especially with the works he wrote in the second half of the 19th century, he 

successfully introduced the new Russia, which was under the influence of the capitalist system and 

trying to keep up with the changes in the world, to its readers through the Ural region, where he was 

born and grew and therefore he was well acquainted with it. It is possible to see the first examples of 

the characters of fabricators and businessmen to appear in the Russian literary scene since 1870 in 

author’s Works. "The Privalov Fortune" is one of the most important works that draws attention with 

concrete examples of these character types and brings fame to the author. In this work, the author both 

describes the characteristics of businessmen who have just started to be seen in Russia at the time, and 

tries to show the effect of capitalism, which has affected the whole world, on these people. In doing so, 

he creates positive and negative characters. He tries to reflect the dilemma of Russia and how it can be 

saved from this dilemma and who will win in the end by putting extremely benevolent and helpful heroes 

against those who want to get rich in a short time, who do not hesitate to slander for the sake of money, 

and who prepare various kinds of intrigues. In our study, we will try to convey how Mamin-Sibiryak 

describes the addiction to materialism of people who are under the influence of capitalism through his 

work. 

Key Words: The Russian Capitalism, The Ural Region, The Power of the Money, Businessmen, Moral 

Breakdown. 
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BAKHTINIAN AND NEO-FORMALIST PERSPECTIVES IN THE STUDY OF THE 

BILDUNGSROMAN: AN ATTEMPT TO ESTABLISH A METHODOLOGICAL 

FOUNDATION 

Petru GOLBAN 

Abstract: Among the innumerable complexity and typological diversity of the fictional genre, there is 

a particular type of novel called the Bildungsroman, which can be simply defined as novel of identity 

formation. The Bildungsroman is among those subgenres of the narrative or novelistic genre that 

demonstrate diachronic persistency and aesthetic vitality. Its development begins in ancient times and 

continues to establish the Bildungsroman as a literary tradition in the eighteenth century with Goethe’s 

Wilhelm Meisters Lehrjahre; then it flourishes, in English literature, in the works of the Victorian 

realists, and remains popular among the realists as well as modernists of the first half of the twentieth 

century; on the contemporary literary scene, it displays a complex typology: realist, postmodern, post-

colonial, magic realist, racial, lesbian, metafictional, posthuman, and so on. Such creativity and diversity 

require a continuous renewal of the theoretical and critical apparatus to be applied in the approach to the 

Bildungsroman. Perspectives such as comparative, reader-oriented, feminist, Marxist, postcolonial, 

racial, psychoanalytical, and others would be justifiable since the Bildungsroman itself displays 

diachronically a remarkable diversity and typology. But with regard to a more foundational perspective, 

a kind of vector methodology, Bakhtin and Tynyanov would be also appropriate since their theories on 

novel and system, respectively, with their universal applicability, would actually justify the 

researchability of the Bildungsroman and refresh its status as a critical concern, as it is attempted to be 

argued in the present study.  

Keywords: Fiction, Bildungsroman, Bakhtin, Tynyanov, system.  

BILDUNGSROMAN ÇALIŞMASINDA BAKHTINCI VE NEO-FORMALIST 

PERSPEKTIFLER: METODOLOJIK BIR TEMEL OLUŞTURMA TEŞEBBÜSÜ 

Özet: Kurgu türünün sayısız karmaşa ve tipolojik çeşitliliği arasında basitçe kimlik oluşumunun romanı 

olarak tanımlanabilecek özel bir roman tipi olan Bildungsroman yer alır. Bildungsroman anlatı ya da 

roman türlerinin artzamanlılık üzerinde duran ve estetik canlılığa sahip olan bir alt türüdür. Gelişimi 

antik çağlarda başlar ve on sekizinci yüzyılda Goethe’nin Wilhelm Meister’ın Çıraklık Yılları romanıyla 

kendini edebî bir gelenek olarak kabul ettirir; daha sonra İngiliz Edebiyatı’nda Viktoryen gerçekçilerin 

eserlerinde gelişir ve yirminci yüzyılın ilk yarısında gerçekçilerle birlikte modernistler arasında da 

popülerliğini korur. Çağdaş edebiyat sahnesinde karmaşık bir tipolojiye sahiptir: gerçekçi, postmodern, 

postkolonyal, büyülü gerçekçi, ırksal, lezbiyen, üstkurmaca, insan ötesi vb. Bu yaratıcılık ve çeşitlilik 

Bildungsroman’a uygulanan kuramsal ve eleştirel çerçevenin sürekli yenilenmesini gerektirir. 

Karşılaştırmalı, okur merkezli, feminist, Marksist, postkolonyal, ırksal, psikanalitik ve diğer 

çerçevelerin kullanılması meşrudur çünkü Bildungsroman’ın kendisi artzamanlı bir şekilde kayda değer 

bir çeşitlilik ve tipoloji barındırır.  Fakat bu çalışmada savunulduğu üzere, daha temel bir çerçeve, bir 

çeşit ana metodoloji Bakhtin ve Tynyanov’la mümkün olur çünkü roman ve sistemle ilgili kuramları 

evrensel uygulanabilirlikleriyle Bildungsroman’ın araştırabilmesini mümkün kılar ve eleştirel bir sorun 

olarak statüsünü güçlendirir.  

Anahtar Kelimeler: Kurgu, Bildungsroman, Bakhtin, Tynyanov, Sistem.  
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ARAP MİLLİYETÇİLİĞİ; DOĞUŞU VE GELİŞİM SÜRECİ 

Ramazan ŞEN1 

Özet: Arap Milliyetçiliğinin doğuşu, Osmanlı Devleti’nin 18 ve 19. Yüzyıllardaki genel durumu ile 

ilgilidir. Osmanlı Devleti’nin güç kaybederek Batılı emperyalist devletlerin müdahalelerine açık hale 

gelmesi, ülke içindeki ayrılıkçı hareketleri güçlendirmiştir. Arap Milliyetçiliği’nin başlangıç noktası da 

bu şartlar altında doğmuştur. Hıristiyan Araplar, Arap Milliyetçiliğinin şekillenmesinde önemli bir rol 

oynamışlardır. Süreç içinde Müslüman Araplar da Osmanlı Devleti’nin dağılacağı düşüncesi ile Arap 

Milliyetçiliğini benimsemeye başlamışlardır. Bu noktada Arap milliyetçiliğinin temelinde yatan “öteki” 

kavramının Türk olduğunu belirtmekte bir zarurettir. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan ağır bir 

mağlubiyetle ayrılmasının önemli sebeplerinden biri olan Şerif Hüseyin İsyanı, Arap Milliyetçiliğinin 

kısa süre içinde ulaştığı noktayı anlamak açısından önemlidir. I. Dünya Savaşı’nın sonuçları, Arap 

Milliyetçileri adına bir hayalkırıklığı olmuştur. Zira savaş sırasında İngiltere ve Fransa’nın kendi 

aralarında imzaladıkları gizli bir anlaşma olan Sykes-Picot doğrultusunda Arapların yaşadıkları 

coğrafya bu iki ülke arasında paylaşılmıştır. Böylece I. Dünya Savaşı’nın ardından Arap Milliyetçiliği 

emperyalizme karşı bir tepki hareketi olma özelliği kazanmıştır. II. Dünya Savaşı’nın ardından ise 

İngiltere ve Fransa’nın sömürge imparatorlukları tasfiye edilmiş, ortaya çıkan boşluk Soğuk Savaş 

döneminde ABD ve SSCB tarafından doldurulmuştur. Bu durum Arap Milliyetçiliği’nin farklı 

fraksiyonlarını da ortaya çıkarmıştır. Özellikle Hür Subaylar Darbesi ile Mısır’da iktidara gelen Nasır, 

Arap Sosyalizminin önemli bir temsilcisi haline gelmiştir. Arap Sosyalizmi süreç içinde Suriye, Irak, 

Libya gibi ülkelerde de etkinlik kazanmıştır. Arap Sosyalizmi İslam dinine saygılı olduğu ifade edilen 

ve klasik sosyalizmden bu yönü ile ayrılan bir fikir akımıdır. Monarşilerin yıkıldığı ülkelerde etkin 

olmuştur. Buna karşılık monarşi yönetimlerinin sürdüğü Arap ülkelerinde ise Arap Milliyetçiliği eski 

alışkanlıklar ile sürdürülmüştür. Araplar arasında ortaya çıkan ideolojik farklılıklara rağmen, Arap 

Birliği isimli kuruluşun Arap ülkeleri arasında bir birliktelik tesis ettiğini söylemek doğru olacaktır. 

Günümüzde de etkinliğini sürdüren Arap Birliği özellikle Filistin meselesi konusunda etkili olmuştur. 

Bu noktada Arap- İsrail savaşları Arap Birliği nezdinde Araplar arasında ortak hareketi sağlamıştır. Arap 

Milliyetçiliği 1967 Arap-İsrail Savaşı’na kadar etkili bir ideoloji olmuştur. Bu savaştan sonra Mısır’ın 

değişen politikaları doğrultusunda Arap Milliyetçiliği zayıflamış ve İslamcılık yükselen ideoloji halini 

almıştır. 

Anahtar Kelimeler: Arap Milliyetçiliği, Sykes-Picat Gizli Anlaşması, İsrail, Filistin, Sosyalizm 

ARABIC NATIONALISM; ITS ORIGINS AND DEVELOPMENT 

Abstract : The birth of Arab Nationalism is related to the general condition of the Ottoman Empire in 

the 18th and 19th centuries. With loss of power Ottoman Empire and became open to intervention by 

the Western imperialist states and this strengthened the separatist movements within the country. The 

origins of Arab Nationalism were born under these conditions. Christian Arabs played an important role 

in shaping Arab Nationalism. In the process, Muslim Arabs started to adopt Arab Nationalism with the 

thought that the Ottoman Empire would collapse. At this point, it is imperative to state that the "other" 

concept that underlies Arab nationalism is “the Turk”. Şerif Hüseyin Rebellion, one of the important 

reasons for the Ottoman Empire's getting out from World War I with a heavy defeat, is important in 

terms of understanding the point Arab Nationalism has reached in a short time. The results of World 

War I were a disappointment for Arab Nationalists. The geography where the Arabs live was shared 

between these two countries in line with Sykes-Picot, a secret agreement signed between Britain and 

France during the war. Thus, after the First World War, Arab Nationalism gained the feature of being a 

reaction movement against imperialism.  After World War II, the colonial empires of Britain and France 

were liquidated and the gap that emerged was filled by the USA and the USSR during the Cold War. 

This situation has also revealed different factions of Arab Nationalism. Especially Nasser, who came to 

power in Egypt with the Free Officers Coup, has become an important representative of Arab Socialism. 

Arab Socialism has also gained influence in countries such as Syria, Iraq, and Libya. It is claimed that 

Arab Socialism is a movement of thought which is respectful to the religion of Islam so it differs from 

classical socialism in this respect. It has been effective in the countries where the monarchies collapsed. 

On the other hand, in Arab countries where monarchy administrations continued, Arab Nationalism was 

maintained with old traditions. Despite the ideological differences that emerged among Arabs, it would 
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be correct to say that the organization called the Arab League established a union between Arab 

countries. The Arab League, which is still active today, has been particularly influential on the 

Palestinian issue. At this point, the Arab-Israeli wars provided a common movement among the Arabs 

before the Arab League. Arab Nationalism was an effective ideology until the 1967 Arab-Israeli War. 

After this war, the changing policies of Egypt weakened Arab Nationalism and Islamism became the 

rising ideology. 

Keywords: Arab Nationalism, Sykes-Picot Secret Agreement, Israel, Palestine, Socialism 
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ARİSTOTELES DÜŞÜNCESİNDE SİYASAL İNSAN PROBLEMİ  

Recep Batu GÜNÖR1 

Özet: Antik Dönem Yunan felsefesinin önemli isimlerinden biri olan Aristoteles, insanın 

siyasal bir varlık olduğunu iddia etmiştir. Bu düşüncesini “zoon politikon” terimi ile açıklayan 

düşünüre göre insan, siyasal hayata katılmaksızın hayatına idame ettiremez. Aristoteles’in bu 

düşüncesinin altında aslında onun etik ve siyaset felsefesi hakkındaki görüşlerinin iç içe 

geçmesi vardır. Aynı zamanda Antik Dönem felsefesine de damgasını vuran bu görüşe göre 

insan, doğası gereği diğer insanlarla bir arada yaşar. Bunun en önemli nedenlerinden birisi ise 

işbölümü düşüncesidir. Hocası Platon’un iş bölümü yapan bir varlık olarak insan tasavvurundan 

etkilenen Aristoteles, insanın siyasal bir varlık olmasından ötürü belirli kurallar içerisinde diğer 

insanlarla ve aynı zamanda toplumla etkileşim halinde bulunduğunu kabul etmiştir. Gerek 

Platon’un gerekse Aristoteles’in bu iddiaları ayın zamanda insana etik bir değer yükler. 

Toplumu ve devleti oluşturan her bir insanın üzerine düşen bazı yükümlülükleri vardır ve bu 

yükümlülükleri yerine getirmenin de etik bir boyutu vardır. Bu etik boyut ise Aristoteles 

felsefesinde özellikle erdem kavramı ile karşılığını bulur. Genel olarak iyiye yönelme şeklinde 

açıklanabilecek olan erdem, her insanın peşinde koşması gereken etik bir ilkedir. İnsanın siyasal 

bir varlık olmasının diğer bir boyutu da devletin doğal bir kurum olarak kabul edilmesi ile 

anlamlı hale gelebilir. Düşünüre göre devlet veya iktidar, sonradan oluşturulmuş yapay bir 

düşünce değil tersine doğal bir kurumdur.  

Anahtar Kelimeler: İnsan, Aristoteles, Siyasal İnsan, Erdem, Etik. 

THE POLITICAL HUMAN PROBLEM IN ARISTOTLE 

Abstract: Aristotle, one of the important names of Ancient Greek philosophy, claimed that 

human beings are a political entity. According to the philosopher who explains this idea with 

the term "zoon politicon", man cannot sustain his life without participating in political life. 

Underlying this thought of Aristotle is actually the intertwining of his views on ethics and 

political philosophy. According to this view, which also marked the ancient philosophy, human 

beings live together with other people by nature. One of the most important reasons for this is 

the idea of division of labor. Aristotle, who was influenced by his teacher Plato's human 

imagination as a being that divides labor, accepted that human beings are in interaction with 

other people as well as society within certain rules because they are a political entity. These 

claims of both Plato and Aristotle at the same time impose an ethical value on human beings. 

Every person who constitutes the society and the state has some obligations and fulfillment of 

these obligations has an ethical dimension. This ethical dimension finds its counterpart in 

Aristotle's philosophy, especially with the concept of virtue. Virtue, which can be explained as 

a tendency to the good in general, is an ethical principle that every person should pursue. 

Another dimension of human being a political entity can be meaningful by accepting the state 

as a natural institution. According to the philosopher, the state or power is not an artificial idea 

created afterwards, on the contrary, it is a natural institution.  

Key Words: Human, Aristotle, Ethic, Political Human. 
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TURİZM COĞRAFYASI LİTERATÜRÜNÜN TARİHSEL VE MEKÂNSAL OLARAK 

İNCELENMESİ  

Serhat ZAMAN - Hatice ERDOĞAN 

Özet: İnsanlar bireyler veya kitleler halinde hareket etme arzusu içindedir. Turizm; turistler ve ev sahibi 

toplum arasında, ekonomik, sosyal, kültürel ve mekânsal bir dizi önemli etkileri olan farklı ilişkiler 

yaratmaktadır. Bu etkileri ele alan çalışmalar yapıldığı gibi, karmaşık ve sürekli değişen bir fenomen 

olan turizm kavramını coğrafyacılar farklı yönleriyle de ele alabilmektedir. Turizm interdisipliner bir 

yapıya sahiptir ve bu durum sosyal bilimler içerisindeki birçok bilim dalının turizm ile ilgilenmesine 

imkân tanımıştır.  Bir mekân bilimi olan coğrafya, turizmi meydana getiren üç mekânsal unsurla 

ilgilendiği gibi, turizmin mekânsal kullanımına yönelik modellerin oluşturulması, turizmin toplumsal 

etkileri, turizmi meydana getiren güdü ve davranışların tespit edilmesi gibi konularla da ilgilenmektedir. 

Coğrafyacılar turizm alanyazınına çok farklı açılardan katkıda bulunmaktadır. Bir mekândaki çeşitli 

coğrafi kaynakların tespit edilmesi ve turizm açısından değerlendirilmesi bunların başında gelmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, turizm coğrafyası literatürünü gözden geçirmek tarihsel süreçlerini saptamak ve 

turizm coğrafyacıların çalışmalarındaki konu başlıklarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda turizm 

coğrafyası literatürü seçilmiş bazı ülkeler bazında ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Son 10 yılda 

yapılan çalışmalar incelendiğinde araştırmacılar turizmi kültür, alternatif turizm türleri, sürdürülebilirlik 

ve kimlik kapsamında değerlendirmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Turizm, Turizm Coğrafyası, Literatür Değerlendirmesi, Araştırma Trendleri 

HISTORICAL AND SPATIAL INVESTIGATION OF THE TOURISM GEOGRAPHY 

LITERATURE 

Abstract: People have a desire to act as individuals or in masses. Tourism creates different relationships 

between tourists and local people with a number of important economic, social, cultural and spatial 

effects. As studies have been conducted to address these effects, geographers can deal with the concept 

of tourism, which is a complex and constantly changing phenomenon, from different aspects. Tourism 

has an interdisciplinary structure and this situation has enabled many branches of science in social 

sciences to be interested in tourism. Geography, which is a spatial science, deals with three spatial 

elements that make up tourism, as well as the creation of models for the spatial use of tourism, the social 

effects of tourism, and the determination of the motives and behaviors that create tourism. Geographers 

contribute to the tourism literature in many different ways. The determination of various geographical 

resources in a place and their evaluation in terms of tourism are the leading ones. The aim of this study 

is to review the tourism geography literature, to determine its historical processes and to determine the 

topics in the studies of tourism geographers. For this purpose, the tourism geography literature has been 

handled and evaluated on the basis of some selected countries. When the studies conducted in the last 

10 years are examined, the researchers evaluate tourism within the scope of culture, alternative tourism 

types, sustainability and identity. 

Keywords: Tourism, Tourism Geography, Literature Review, Research Trends
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THEMATIC ENCLOSURE OF FOIL CHARACTERS IN BILDUNGSROMAN 

Sinan ALTAŞ 

Abstract: Despite it is of German origin, Bildungsroman flourished and became a literary trend in 

English Literature during Victorian Age. Some of the most popular Victorian writers embraced the genre 

and navigated between innovative and traditional spaces through which they could follow and 

concurrently recreate the thematic and structural patterns of Bildungsroman. Narrative and thematic 

devices especially served to achieve one indispensable result — namely, “character formation”. Unlike 

its predecessors, the present study concentrates on the notion of character formation from an unorthodox 

perspective and attempts at establishing a thematic link between the parts, the foil and the protagonist 

played in the plot regarding the protagonist’s formation process and its outcome. Thus, the traditional 

character typology of fiction, in which a foil is simply determined to highlight character defects or 

strengths, is challenged by posing a new question whether a foil has an essential role in Bildungsroman 

thematic pattern beyond its contrastive purpose.   

Keywords: Bildungsroman, Victorian Age, Foil Character, Protagonist, Character Typology, Thematic 

Approach, Character Formation 

TEZAT KARAKTERİN OLUŞUM ROMANINDAKİ TEMATİK TEMSİLİ 

Özet: Oluşum romanı, Alman kökenli olmasına rağmen, İngiliz Edebiyatı’nda, Viktorya Dönemi 

sırasında ilerlemiş ve edebi akım haline gelmiştir. En ünlü Viktorya Dönemi yazarlarından bazıları bu 

türü benimsemiş ve oluşum romanı akımına katılabilecekleri ve eş zamanlı olarak, oluşum romanının 

tematik ve yapısal modellerini yeniden yaratabilecekleri yenilikçi ve geleneksel alanlar arasında hareket 

etmişlerdir. Anlatı araçları ve tematik araçlar, özellikle tek bir vazgeçilmez sonuca, yani “karakter 

oluşumuna” ulaşmaya hizmet etmişlerdir. Bu çalışma, kendisinden önceki çalışmalardan farklı olarak, 

karakter oluşumu kavramına alışılmışın dışında bir perspektiften odaklanmakta, tezat karakterin ve ana 

karakterin olaylar dizisindeki rolleri arasında, kahramanın karakter oluşumu süreci ve bunun sonucu 

bağlamında tematik bir bağ kurmaya çalışmaktadır. Böylece, tezat karakterin basit bir şekilde karakter 

kusurlarını veya güçlerini vurgulamak için kullanıldığı geleneksel karakter tipolojisine, bir tezat 

karakterin Bildungsroman tematik modelinde zıtlık yaratma amacının ötesinde önemli bir role sahip 

olup olmadığı sorusu sorularak meydan okunmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Oluşum Romani, Viktorya Dönemi, Tezat Karakter, Ana Karakter, Karakter 

Tipolojisi, Tematik Yaklaşim, Karakter Oluşumu. 
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TÜRK AŞIĞI RADİ FİŞ VE BAŞ YAPITI ‘NAZIM HİKMET’; 

Tuğba GÜNÖR 

Özet: Edebiyat alanında Rus-Türk ilişkilerinin başlangıcı ne yazık ki çok geç dönemlere (XIX. yy. sonu 

– XX. yy. başı) tekabül eder. Ancak bu alanda sıkı çalışmalar yapan Türkolog ve Slavistler aracılıyla, 

ilişkiler geç olarak etkileşime geçmesine rağmen çok hızlı bir şekilde gelişmeyi başarır. Bu çalışmada 

bizler de öncelikle XX. yüzyılın Sovyet asıllı ünlü Türkolog’u Radi Fiş’in genel hatlarıyla ülkemize 

bakış acısını ele almaya çalışacağız. Bu hususta onun kaleme aldığı ünlü Türk kişilikleri ve en önemlisi 

de baş yapıtı denebilecek ünlü Türk şairi Nazım Hikmet Ran’ın yaşamını kaleme aldığı ‘Nazımın Çilesi’ 

(Eserin orijinal adı: ‘Nazım Hikmet’tir) adlı eserinden söz edeceğiz. Kendisini neredeyse bir Türk gibi 

gören, ölümünden sonra Türk topraklarında defnedilmek isteyen Türkolog Radi G. Fiş, gerek 

Türkolog’luğu, gerekse de tercüman ve gazeteci kimliğiyle Türk edebiyatının Rusya’da tanıtılmasında 

çok önemli bir yere sahiptir. Fiş’in üniversite yıllarında Türkoloji eğitimi almasıyla başlayan macerası, 

1950 yılında Nazım Hikmet Ran’la tanışmasının ardından iyice taçlanır. Çok yakın iki dost olan Fiş ve 

Hikmet birbirilerinin hayatında çok önemli bir yere sahiptirler. Sanatçı edebi anlamda da Nazım 

Hikmet’ten çok esinlenmiştir. Nazım Hikmet’in Türkiye ve Türk insanı hakkında anlattığı hikayeler onu 

mesleğinde daha da yetkinleştirmiştir. Fiş, Nazım Hikmet’e karşı beslediği büyük sevgi ve saygıyla ünlü 

Türk şairin biyografini onu ağzından, ayrıntılı, hatta birçok açıdan bilinmeyen yönleriyle kaleme 

almıştır.  

Anahtar Sözcükler: Radi Fiş, Nazım Hikmet, Türkoloji, Nazım’ın Çilesi, Çeviri  

TURKISH LOVER RADI FIS AND HIS CHIEF WORK ' NAZIM HIKMET’ 

Abstract: The beginning of Russian-Turkish relations in the field of literature, unfortunately, 

corresponds to very late periods (end of the 19th century - beginning of the 20th century). However, 

through the Turcologists and Slavists who work hard in this field, relations manage to develop very 

quickly. In this study, we will first try to deal with the perspective of Radi Fiş, the famous Turcologist 

of 20th century Soviet origin, towards our country in general terms. In this regard, we will talk about 

his famous Turkish personalities and most importantly his work titled "Nazımın Çilesi" (The original 

name of the work is "Nazım Hikmet"), in which he wrote the life of the famous Turkish poet Nazım 

Hikmet Ran, who can be called his masterpiece. Turcologist Radi G. Fiş, who sees himself almost as a 

Turk and wants to be buried in Turkish lands after his death, has a very important place in introducing 

Turkish literature in Russia, both as a Turkologist, as well as as a translator and journalist. Fiş's 

adventure, which started with his education in Turcology during his university years, was crowned after 

he met Nazım Hikmet Ran in 1950. Fiş and Hikmet, two very close friends, have a very important place 

in each other's lives. The artist is also very inspired by Nazım Hikmet in the literary sense. Stories of 

Turkey and the Turkish people which were told by Nazim Hikmet, have been further empower his 

profession. Fiş wrote the biography of the Turkish poet, famous for his great love and respect for Nazım 

Hikmet, from his mouth, in detail and even in many ways unknown. 

Key Words: Radi Fiş, Nazim Hikmet, Turkology, Nazim's Ordeal, Translation.
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DADALOĞLU’NUN ŞİİRLERİNDE DEYİMLERİN VARLIĞI 

Uğur ÖZGÜR 

ÖZET: Deyimler, dilin söz varlığını oluşturan ve dilin zenginlik ölçütleri içerisinde yer alan kalıplaşmış 

ifadelerdir. Deyimler, kalıplaşmış anlatım, kalıplaşmış sözcük topluluğu ve tabir gibi ifadelerle 

tanımlanmaktadır. Deyimlerin anlatıma güç kattığı ve canlılık kazandırdığı düşüncesi araştırmacıların 

ortak görüşlerindendir. Anlatılmak istenilenleri somutlaştırarak anlatmak, anlatılanı akılda kalıcı hale 

getirmeye çalışmak amacıyla kullanılan deyimler, geçmişten günümüze doğru bazen olduğu gibi bazen 

de birtakım değişikliklere uğrayarak kullanılmaktadır. Kültürel miras olarak kabul edilen deyim ve 

atasözleri, dilin kullanıcıları tarafından kuşaktan kuşağa hem sözlü hem de yazılı olarak aktarılmaktadır. 

Benzer şekilde yazar ve şairler tarafından az sözle çok şey ifade edebilmek ve anlatımı güçlendirmek 

için sıklıkla deyim ve atasözlerine başvurulur. Halk şairlerinin şiirlerinde de bu durum görülmektedir. 

Bu çalışmada, dilin söz varlığı içerisinde önemli bir yere sahip olan deyimlerin halk şairi olarak kabul 

edilen Dadaloğlu’nun şiirlerindeki kullanımları üzerinde durulmuştur. Dadaloğlu’nun bütün şiirleri 

incelenerek, eserde deyimlere nasıl yer verildiği gösterilmiştir. Tarama sonucu elde edilen örnekler, 

deyimler sözlüklerinde varsa deyim olarak kabul edilmiştir. Sözlüklerde yer almayan ama deyim 

olabileceği düşünülen örneklere de yer verilmiştir. Tespit edilen deyimlerin hangi konularda daha 

ağırlıklı kullanıldığı ile ilgili çıkarımlarda bulunulmuştur. Ayrıca şiirlerde geçen deyimlerin oluşum 

şekilleri de değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Dilin Söz Varlığı, Deyim, Kalıplaşmış İfadeler, Dadaloğlu, Halk şiiri, Halk şairi 

THE EXISTENCE OF IDIOMS IN POEMS OF DADALOĞLU 

Abstract: Idioms are stereotyped expressions that constitute the vocabulary of the language and are 

included in the richness criteria of the language. Idioms are defined by expressions such as stereotyped 

manner of telling, formulaic wordage and expression. The opinion that idioms add strength and vitality 

to expression is one of the common views of researchers. Idioms used to concretize what is meant to be 

told and to try to make the narrated memorable, are sometimes used with its original, and sometimes 

with some changes from the past to the present. The idioms and proverbs accepted as cultural heritage 

are passed down by the users of the language from generation to generation both orally and in writing. 

Similarly, idioms and proverbs are frequently referred by authors and poets to express a lot with fewer 

words and to strengthen the expression. This is also seen in the poems of folk poets. In this study, the 

use of idioms, which have an important place in the vocabulary of the language, in the poems of 

Dadaloğlu, who is accepted as a folk poet, has been emphasized. By examining all of Dadaloğlu's poems, 

it has been shown how idioms are included in the work. The examples obtained as a result of the 

scanning are accepted as idioms if they exist in the idioms dictionaries. Examples that do not exist in 

the dictionaries but are thought to be idioms are also included. Inferences have been made about which 

subjects are used more predominantly for the idioms identified. Moreover, the formation forms of the 

idioms in the poems were also evaluated.  

Keywords: Vocabulary of the Language, Idiom, Stereotyped Expressions, Dadaloğlu, Folk Poem, Folk 

Poet. 
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EL-AMAN KERVANSARAYI’NIN YENİDEN İŞLEVLENDİRME KAPSAMINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

Yaprak Berna SÜPHANOĞLU - Elif GÜNEŞ- Gülşah ÇELİK BAŞOK 

Özet: Tarihi İpek Yolu üzerine kurulmuş olan Bitlis kenti, 3 bin yıllık bir geçmişi ile anıtsal yapıları ve 

geleneksel sivil mimarisi ile oldukça önemli bir yere sahiptir.  Konumu itibariyle de stratejik anlamda 

önemli olan kent, anıtsal yapı türleri içerisinde ticaretin bir gereksinimi olarak ortaya çıkan 

kervansaraylar açısından oldukça zengin bir mimari mirası barındırmaktadır. Günümüzde tarihi yapılar, 

korunarak sürdürülebilirliklerini sağlamak için sıklıkla yeni fonksiyonlar yüklenerek kullanılmaktadır. 

Kültürel mirasın önemli bir bölümünü kapsayan anıtsal yapıların özgün değerlerinin korunabilmesi için 

yeniden işlevlendirme sürecinde yapılan müdahaleler geriye döndürülebilir bir tasarım yaklaşımı ile 

ele alınmalıdır. Bu çalışma kapsamında Bitlis’te bulunan anıtsal konaklama yapıları ve yeni 

fonksiyonlarla donatılarak kullanılan han- kervansaray yapıları incelenmiş ve 16. yüzyılın ikinci 

yarısında inşa edilen, 2009 yılından itibaren farklı bir fonksiyonla kullanıma açılan El-Aman 

Kervansarayı örneği üzerinden yeniden işlevlendirmenin tarihi yapılar üzerindeki etkileri 

yorumlanmıştır.  Değerlendirmeler sonucunda iç mimarlık disiplini ve kültürel mirası kullanarak 

koruma kapsamında yeni bir işlev önerisi sunulmuştur. Önerilen yeni işlevin ihtiyaçları kapsamında iç 

mekân donatılarının yapının sürdürülebilirliği açısından hareketli ve yapıyla direkt temas halinde 

olmamasına özen gösterilmiş, önerilen yeni işlevin iç mimari ihtiyaçları üç boyutlu olarak 

görselleştirilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Bitlis, El- Aman Kervansarayı, Yeniden İşlevlendirme, Anıtsal Yapı, Kervansaray 

EVALUATİON OF EL-AMAN KERVANSARAY KERVANSARAY WİTHİN THE SCOPE 

OF RE-FUNCTİONİNG 

Abstract: The city of Bitlis, settled on the historical Silk Road, has a very important place with its three 

thousand-year history, monumental buildings and traditional civil architecture. The city, which is 

strategically important in terms of its location, has a very rich architectural heritage in terms of 

caravanserais, which emerged as a necessity of trade among monumental building types. Today, 

historical buildings are frequently used by giving new functions to ensure their sustainability. In order 

to preserve the values of the monumental buildings that cover a significant part of the cultural heritage, 

the interventions made in the process of re-functioning should be handled with a reversible design 

approach. Within the scope of this study, the monumental accommodation buildings in Bitlis and the 

caravanserai buildings used by equipping them with new functions were examined and the effects of re-

functioning on historical buildings are interpreted through the example of the El-Aman Caravanserai, 

built in the second half of the 16th century and opened for use with a different function since 2009. As 

a result of the evaluations, a new function proposal was presented within the scope of conservation by 

using the discipline of interior architecture and cultural heritage. Within the scope of the needs of the 

proposed new function, care was taken to ensure that the interior fittings are not mobile and in direct 

contact with the building in terms of the sustainability of the building, and the interior design needs of 

the proposed new function have been visualized in three dimensions. 

Keywords: Bitlis, El-Aman Kervansaray, Re-function, Monumental Building, Caravanserai. 
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PANDEMİ SÜRECİNİN OLİMPİK KARATE SPORCULARI ÜZERİNE ETKİSİ VE 

SPORCULARIN YENİ TİP KORONAVİRÜSÜNE YAKALANMA KAYGILARININ KARMA 

ARAŞTIRMA YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ 

Emre BOZ-Meryem MAZLUM 

Özet: Covid-19 pandemisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyal yaşamın tüm alanlarını 

derinden etkilemiştir. Bu süreçte spor sektörü de etkilenen alanlar arasında yer almaktadır. Olimpiyat 

oyunlarının ertelenmesi, sokağa çıkma yasakları, spor tesislerinin kapatılması gibi kararların alınmasıyla 

şüphesiz ki en çok etkilenen kişiler sporcular olmuştur. Bu durumlar göz önünde bulundurularak 

araştırmamızda temel olarak, pandemi sürecinin olimpik karate sporcuları üzerine etkisi ve sporcuların 

yeni tip koronavirüsüne yakalanma kaygılarının karma araştırma yaklaşımıyla incelenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda verilerin toplanması için “Kişisel Bilgi Formu”, “Sporcuların 

Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) Yakalanma Kaygısı Ölçeği” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme 

Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları için 

kota müsabakalarına katılankarate milli takımı sporcuları oluşturmaktadır. Örneklemden elde edilen 

veriler MannWhitney U testi ve Spearman Korelasyon Testi ile sınanmıştır. Veri analizi sonucunda elde 

edilen değerler, katılımcıların cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine ilişkin anlamlı sonucun 

olmadığı yönündedir. Ancak, alt disiplin değişkeninde kumitecilerinkatacılara oranla, korona virüsüne 

yakalanma değişkeninde daha önce bu virüse yakalanan bireylerin yakalanmayanlara oranla daha 

yüksek bireysel kaygı ve ölçek toplam puanıelde ettikleri sonucu anlamlı fark ile tespit edilmiştir. Nitel 

verilerin değerlendirilmesi sonucunda ise pandemi sürecinin katılımcılar üzerinde fizyolojik, psikolojik 

ve sosyolojik açıdan hem olumsuz hem de olumlu etkiye sahip olduğu yönünde sonuçlar elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Yeni Tip Korona virüsü, Covid-19, Olimpik Karate Sporcuları, Kaygı. 

THE EFFECT OF THE PANDEMIC PROCESS ON OLYMPIC KARATE ATHLETES AND 

THE EXAMINATION OF THE CONCERNS OF ATTENING THE NEW TYPE OF 

ATHLETES BY USING A MIXED RESEARCH APPROACH 

Abstract: Covid-19 pandemic has deeply affected all areas of social life in our country as well as all 

over the world. In this process, the sports sector is also among the affected areas. Undoubtedly, the 

people most affected by decisions such as postponing the Olympic games, curfews and closing sports 

facilities were athletes. Considering these situations, our study basically aimed to examine the effect of 

the pandemic process on Olympic karate athletes and the anxiety of athletes to catch the new type of 

coronavirus with a mixed research approach. For this purpose, "Personal Information Form", "Athletes' 

New Type Coronavirus Anxiety Scale" and "Semi-Structured Interview Form" were used to collect data. 

The sample group of the research consists of karate national team athletes participating in quota 

competitions for the postponed 2020 Tokyo Olympic games. The data obtained from the sample were 

tested with the MannWhitney U test and the Spearman Correlation Test. The values obtained as a result 

of the data analysis indicate that there is no significant result for the variables of gender and marital 

status of the participants. However, in the sub-discipline variable, it was determined that the individuals 

who were caught with this virus before in the corona virus variable compared to the catastrophe, had 

higher individual anxiety and scale total scores than those who were not caught. As a result of the 

evaluation of qualitative data, results were obtained that the pandemic process had both negative and 

positive effects on the participants physiologically, psychologically and sociologically. 

Key Words: Pandemic, New Type Corona virus, Covid-19, Olympic Karate Athletes, Anxiety.
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ 

İNCELENMESİ 

Fikret ALINCAK 

Özet: İletişim teknolojileri içerisinde oldukça önemli bir etkinliği olan internet, tüm toplumun bilgi 

edinme, bilgi paylaşma ve iletişim sağlama yolunda yararlandığı etkili bir kaynak haline gelmiştir. 

Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde internet kullanımı toplumda yer alan insanlar tarafından gün 

geçtikçe aşırı şekilde olmaktadır. Bu anlamda teknolojinin hızla değişimi, bilginin üretimi ve 

yönetiminde önemli kolaylıklar sağlamasının yanında, günümüz bireylerinin kişisel özelliklerini de 

önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin internet kullanım 

alışkanlıklarının incelenmesidir. Araştırma nitel bir çalışmadır. Araştırma grubu 20 beden eğitimi 

öğretmeninden oluşmaktadır ve bu çalışma grubu maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile 

belirlenmiştir. Araştırmada Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görev yapmakta 

olan 20 beden eğitimi öğretmeni ile pandemi kurallarına uyularak ve gönüllülük esasına uygun olarak 

yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan mülakat 

yöntemi kullanılarak, elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma 

sonucunda beden eğitimi öğretmenleri, interneti sık ve orta düzeyde kullandıklarını belirtmişlerdir. 

Araştırma grubu, sosyal medyayı çok sık kullandıklarını söylerken, interneti daha çok; haber ve bilgi 

edinmek, boş zamanlarını değerlendirmek ve iletişim kurabilmek amacı ile kullandıklarını ifade 

etmişlerdir. Bunun yanında çalışmaya katılan beden eğitimi öğretmenleri sosyal medyayı; gündemi 

takip etmek, yeni arkadaşlıklar edinmek ve eğlenmek amacı ile kullandığı yönünde görüş 

bildirmişlerdir. Ayrıca araştırma grubu cep telefonunu genel manada iletişim kurmak için kullandığını 

belirtirken, en güvenilir kitle iletişim aracı olarak da televizyon, gazete, dergi ve yüz yüze iletişim 

kurmak olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi, Öğretmen İnternet kullanımı, Alışkanlık. 

INVESTIGATION OF INTERNET USE HABITS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS 

Abstract: Internet, which is a very important activity in communication technologies, has become an 

effective resource that the whole society uses for obtaining information, sharing information and 

providing communication. Especially in the current period, the use of the internet is increasing day by 

day by the people in the society. In this sense, the rapid change of technology has not only provided 

important facilities in the production and management of information, but also has significantly changed 

the personal characteristics of today's individuals. The aim of this study is to examine the internet usage 

habits of physical education teachers. The research is a qualitative study. The research group consists of 

20 physical education teachers and this working group was determined by the maximum diversity 

sampling method. In the study, face-to-face interview technique was used with 20 physical education 

teachers working in schools affiliated to Gaziantep Provincial Directorate of National Education, in 

accordance with the pandemic rules and on a voluntary basis. In the research, the data obtained by using 

the interview method, which is one of the qualitative research methods, was analyzed with the content 

analysis method. As a result of the research, physical education teachers stated that they use the internet 

frequently and moderately. While the research group said that they use social media very often, the 

internet is mostly; They stated that they use it to obtain news and information, to make use of their spare 

time and to communicate. In addition, physical education teachers who participated in the study used 

social media; They expressed their opinion that they used it to follow the agenda, to make new friends 

and to have fun. In addition, while the research group stated that they use the mobile phone to 

communicate in general, it was concluded that the most reliable mass communication tool was 

television, newspaper, magazine and face to face communication. 

Keywords: Physical education, Teacher Internet use, Habit.
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖFKE VE ÖFKE İFADE TARZLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ (AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ) 

İhsan YAĞCI 

Özet: Çalışmanın amacı, Afyon ilinde görev yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Öfke ifade 

tarzlarının bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Afyon il merkezin de ve 

ilçelerin de MEB’e bağlı örgün eğitim kurumlarında görev yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri 

oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Afyon il merkezin de ve 

ilçelerinde örgün eğitim kurumlarında hali hazırda görev yapan 46 (kırk altı) kadın, 124 (yüz yirmi dört) 

erkek, toplam 170 (yüz yetmiş) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni oluşturmaktadır. Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenin öfke kontrol düzeylerini incelemek için Sürekli “Öfke ve Öfke İfade Tarzı” ölçeği 

kullanılmıştır. Katılımcıların demografik bilgilerini tanımlamak amacıyla araştırmacılar tarafından 

oluşturulmuş kişisel bilgiler formu kullanılmıştır. Sonuç olarak; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin 

öfke kontrol düzeyleri araştırılmış olup cinsiyet, yaş, medeni durum, değişkenlerinde herhangi bir 

anlamlı farklılığa rastlanmazken, sosyo-ekonomik değişkeni ile öfke kontrol düzeyleri arasında anlamlı 

bir farklılık tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Öfke, Spor, Öfke Yönetimi, Beden Eğitimi Öğretmeni, Afyonkarahisar. 

EVALUATION OF THE EXPRESSION STYLES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS 

(CITY OF AFYONKARAHİSAR) 

Abstract: The aim of the study is to examine the Anger expression styles of the Physical Education and 

Sports Teachers working in Afyon province according to some variables. The universe of the research 

consists of the Physical Education and Sports Teachers working in the formal education institutions 

affiliated to the Ministry of National Education in the city center of Afyon and in the districts. The 

sample group consists of 46 (forty six) women, 124 (one hundred twenty four) men, a total of 170 (one 

hundred seventy) Physical Education and Sports teachers, who are currently working in formal 

education institutions in the city center and districts of Afyon in the 2020-2021 academic year. . The 

Continuous "Anger and Anger Expression Style" scale was used to examine the anger control levels of 

the Physical Education and Sports teacher. In order to define the demographic information of the 

participants, a personal information form created by the researchers was used. As a result; Anger control 

levels of Physical Education and Sports Teachers were investigated and no significant difference was 

found in the variables of gender, age, marital status, while a significant difference was found between 

the socio-economic variable and anger control levels. 

Keywords: Anger, Sports, Anger Management, Physical Education Teacher, Afyonkarahisar
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER 

AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Ökkeş BEYAZ-Fikret ALINCAK 

Özet: İletişim yaşamımızın her aşamasında kullandığımız en önemli ve vazgeçilmez araçlardan biridir. 

İletişimin insanın hayatındaki varlığı çok eski süreçlere dayandığı görülmektedir. Sahip olduğumuz 

duygu düşünce ve bilgileri karşımızdaki insanlara aktarma sürecidir. İletişim süreçlerinin doğru 

anlaşılması ve sürdürülmesi çevre ile olan bağın kopmaması adına son derece önemli bir durumdur. 

İletişim tüm meslek dallarında olduğu gibi öğretmenlik mesleğinde de önemli bir yere sahiptir. Yapılan 

çalışma öğretmen adaylarının farklı değişkenler açısından iletişim becerilerinin incelenmesi amacıyla 

yapılan betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Gaziantep Üniversitesinde farklı bölümlerde 

öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklem grubunda 520 (276 Kadın, 244 

Erkek) öğretmen adayı yer almıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde Korkut (1996) tarafından 

geliştirilen İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerini analizinde Independent 

Sample t testi, OneWay Anova analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; cinsiyet ve yaş 

değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır. Bölüm değişkenine göre ise ifade 

etme becerisi alt boyutunda anlamlı fark bulunmuştur. Buna göre sınıf öğretmenlerinin kendini ifade 

etme becerisi diğer bölümlere göre daha yüksektir. Ayrıca çalışmada ele alınan gelir düzeyi, mezun 

olunan lise türü ve sınıf düzeyi açısından iletişim becerilerine yönelik tutumların farklılaşmadığı 

söylenebilir. 

Anahtar kelimeler: Öğretmen adayı, İletişim, Beceri. 

ANALYSIS OF TEACHER CANDIDATES 'COMMUNICATION SKILLS IN TERMS OF 

DIFFERENT VARIABLES 

Abstract: Communication is one of the most important and indispensable tools we use at every stage 

of our lives. It is seen that the existence of communication in human life is based on very old processes. 

It is the process of conveying the emotions, thoughts and information we have to the people in front of 

us. It is extremely important to understand and maintain the communication processes correctly in order 

not to break the connection with the environment. Communication has an important place in the teaching 

profession as in all professions. The study is a descriptive study that aims to examine the communication 

skills of teacher candidates in terms of different variables. The universe of the research consists of 

teacher candidates studying in different departments at Gaziantep University. There were 520 (276 

Female, 244 Male) teacher candidates in the sample group. The Communication Skills Evaluation Scale 

developed by Korkut (1996) was used to collect the research data. Independent Sample t test and 

OneWay Anova analysis were used to analyze the data. As a result of the research; There was no 

statistically significant difference in terms of gender and age variables. According to the department 

variable, a significant difference was found in the sub-dimension of expression skill. Accordingly, self-

expression skills of classroom teachers are higher than other departments. In addition, it can be said that 

attitudes towards communication skills do not differ in terms of income level, type of high school 

graduated from and grade level in the study. 

Keywords: Teacher candidate, Communication, Skill. 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN İZLENİM YÖNETİMİ 

TAKTİKLERİNDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ (KÜTAHYA, AFYON ÖRNEĞİ) 

Eyüp ACAR 

Özet: Çalışmanın amacı, Kütahya ve Afyon ilinde görev yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin 

izlenim yönetimi taktiklerinde kişilik özelliklerinin rolünü incelemektir. Bu bağlamda kişilik özellikleri 

ve izlenim yönetimi taktikleri arasındaki ilişki, iki değişken arasındaki birlikte değişimin varlığı, ve 

kişilik özelliklerinin izlenim yönetimi taktikleri üzerindeki yordayıcı etkisi incelenmiştir. Araştırmanın 

evrenini Kütahya il merkezin de ve ilçelerin de MEB’e bağlı örgün eğitim kurumlarında görev yapan 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise 2020-2021 eğitim-öğretim 

yılında Kütahya il merkezin de ve ilçelerinde örgün eğitim kurumlarında hali hazırda görev yapan Erkek 

150 (Yüz Elli) Kadın 85 (Seksen Beş) Toplam=235 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerini 

oluşturmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin izlemim yönetimi taktiklerinde kişilik 

özelliklerinin rolünü incelemek için birinci bölümde “On-Madde Kişilik Ölçeği” kullanılmıştır. İkinci 

Bölümde “izlenim yönetimi taktikleri ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak; Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenlerinin kişilik özellikleri ve izlenim yönetimi taktikleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 

İzlenim yönetimi taktiklerinin belirlenmesinde, kişilik özellikleri önemli bir yordayıcı etkiye sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Kişilik Özellikleri, İzlenim Yönetimi,  

THE ROLE OF PERSONALITY CHARACTERISTICS OF PHYSICAL EDUCATION AND 

SPORTS TEACHERS IN MONITORING MANAGEMENT TACTICS (KÜTAHYA, AFYON 

EXAMPLE) 

Abstract: The aim of the study is to examine the role of personality traits in impression management 

tactics of Physical Education and Sports Teachers working in Kütahya and Afyon. In this context, the 

relationship between personality traits and impression management tactics, the existence of co-change 

between two variables, and the predictive effect of personality traits on impression management tactics 

were examined. The universe of the research consists of the Physical Education and Sports Teachers 

who work in the city center of Kütahya and in the formal education institutions affiliated to the Ministry 

of National Education in the districts. The sample group consists of 150 (One Hundred Fifty) Women 

85 (Eighty-Five) Total = 235 Physical Education and Sports Teachers who are currently working in 

formal education institutions in the city center and districts of Kütahya in the 2020-2021 academic year. 

"Ten-Item Personality Scale" was used in the first part to examine the role of personality traits in the 

monitoring tactics of Physical Education and Sports Teachers. In the second chapter, "impression 

management tactics scale" is used. As a result; Significant relationships were found between the 

personality traits and impression management tactics of the Physical Education and Sports Teachers. 

Personality traits have an important predictive effect in determining impression management tactics. 

Keywords: Physical Education, Personality Traits, Impression Management, 
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JUDOCULARA UYGULANAN ELASTİK BANT EGZERSİZLERİNİN BAZI FİZİKSEL 

PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Eymen Seyfullah ERGENER - Kenan ERDAĞI 

Özet: Judo; denge, kuvvet, dayanıklılık, esneklik, sürat, çabukluk, koordinasyon, gibi kavramları bünyesinde 

bulunduran bir spor branşıdır. Judo teknik özellikleri açısından karşı tarafın kuvvetine karşı koymama ve hatta 

karşıdan gelen kuvvetten yararlanma usulleri ile rakibi en iyi şekilde alt eden seviyeli bir savunma sanatıdır. Elastik 

bantlar kuvvetin gelişmesine katkısı olduğu kadar, farklı motorsal yeteneklerin gelişmesine de katkıda 

bulunabilirler. Ayrıca bütün yaş gruplarında kullanılabilmesi elastik bantlarafarklı bir avantaj sağlamaktadır.Bu 

araştırmanın amacı, 10-12 yaş grubu erkek judocularda 8 haftalık elastik bant egzersizlerinin bazı fiziksel 

parametreler üzerine etkilerini belirlemektir. Araştırmaya katılan sporcular elastik bant (E-Bant= 16) ve Kontrol 

(n= 16) gruplarına ayrılmıştır. E-Bant grubuna 8 hafta süresince haftada 6 gün yapılan judo antrenmanlarına 

ilaveten 3 gün elastik bant antrenmanları, Kontrol grubuna ise haftada 6 gün sadece judo antrenmanları 

uygulanmıştır. Sekiz haftalık antrenman programı öncesi ve sonrası gruplara esneklik, bacak kuvveti, sağ-sol el 

kavrama kuvveti, 30 sn şınav, 30 sn mekik, 20 m sürat, durarak uzun atlama, geriye sağlık topu atma ve dikey 

sıçrama testleri uygulanmıştır. E-Bant ve Kontrol grupları arasında fark olup olmadığını tespit etmek için Mann 

Whitney-U testi, hem E-Bant hem de Kontrol grubunun ön test ve son testleri arasında farklılık olup olmadığını 

tespit etmek için de Wilcoxon Testi yürütüldü. Çoklu analizler yapılmış olduğu için Bonferroni düzeltmesi 

uygulandı. Mann Whitney-U ve Wilcoxon testleri için anlamlılık düzeyi p < . 002 olarak kabul edildi.Elde edilen 

bulguların analizinde SPSS 25 istatistik paket programı kullanıldı. Sekiz haftalık elastik bant egzersiz sonunda E-

Bant grubunun esneklik, bacak kuvveti, sağ el kavrama kuvveti, sol el kavrama kuvveti, 30 sn şınav, 30 sn mekik, 

20 m sürat, durarak uzun atlama ve geriye sağlık topu atma performanslarında anlamlı düzeyde farkın olduğu 

belirlenmiştir (p < .002). Kontrol grubunun hiçbir performans parametresinde ise anlamlı düzeyde değişimin 

olmadığı tespit edilmiştir (p > .05). Sonuç olarak, 10-12 yaş grubu erkek judo sporcularının alt ekstremite, üst 

ekstremite ve gövde bölgelerine uygulanan elastik bant ile egzersizlerinin sporcularının bazı fiziksel parametreleri 

üzerine etkisinin olduğu söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Judo, Spor, Elastik bant, Çocuk, Kuvvet. 

THE STUDY OF EFFECTS OF 8-WEEK ELASTİC BAND EXERCİSES ON SOME PHYSİCAL 

PARAMETERS OF 10-12 AGED JUDO ATHLETES* 

Abstract: Judo is one of sports requiring balance, strenght, durability, flexibility, speed, agility and coordination. 

In terms of its technical features, judo is defensive martial arts not to resist an opponent’s strenght, but to use the 

strenght to overcome the opponent. Elastic bands contribute to the development of strenght as well as different 

motor skills. Furthermore, the fact that elastic bands can be used for all athletes at all ages make them more 

preferable and advantageous. The aim of the study is to evaluate the effects of 8-week elastic band exercises on 

some physical characteristics of 10-12 aged judo athletes. All athletes of the study were divided into two groups: 

elastic band group (E-band=16)and control group (n=16). For 8 weeks, the athletes in E-band group had 3-day 

elastic bandexercises in addition to 6-day regular judo exercises, whereas the control group athletes hadonly 6-day 

judo exercises.Before and after 8-week exercise schedule, the athletes wereevaluated for flexibility test, leg 

strength, right-left handgripstrength, 30-second push-up, 30-second sit-up, 20 m speed running, standing 

longjump, throwing med ball backwards and vertical jump test.Mann Whitney U-tests were used tofind out the 

differences between E-band and control groups and Wilcoxon tests were carriedout to determine the differences 

pre and post tests of both athletes in E-band andcontrolgroups. As the study had multiple analyses, Bonferroni 

correction test was also used. The significance level for Mann Whitney U-tests and Wilcoxon tests was set p < 

.002. To analyse the findings of the study, SPSS 25 statistical packet software was used. After 8-week e-band 

exercises, we noticed significant differences in E-band group in termsof flexibility, leg strength, right-lefthandgrip 

strength, 30-second push-up, 30-second sit-up, 20 m speed running, standing long jump,throwing med ball 

backwards (p< .002). We also observed that no significant difference waspresent in performance parameters of the 

control group ( p> .05).  Consequently, it might be stated that 8-week elastic band exercises of trunk, lower 

extremity and upper extremity have positive effects on some physical characteristics of 10-12 aged judo athletes.  

Keywords: Judo, Sports, Elastic Band, Child, Strength.
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARININ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMLERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YAŞAM 

KALİTE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Cüneyt SEYDİOĞLU- İsmail KAYA 

Özet: Bu çalışmanın amacı Beden eğitimi ve spor yüksekokulu bölümü öğrencilerinin yaşam kalite düzeylerinin 

cinsiyet, öğrencilerin yaşlarına, medeni durumlarına, eğitim düzeylerine, ekonomik düzey ve boş zaman 

vakitlerinin durumlarına bakılarak aralarında anlamlı bir fark olup olmadığının değerlendirilmesidir. Bu amaç 

doğrultusunda araştırmanın evrenini; İstanbul ilindeki üniversitelerinin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve 

Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, örneklemi ise basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen İstanbul 

Esenyurt Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, 

İstanbul Marmara Üniversitesi öğrencilerinden spor yöneticiliği, antrenörlük eğitimi bölümü olmak üzere 

toplamda 154 gönüllü katılımcı oluşturmaktadır. Gönüllülerden sosyo-demografik bilgi formunu, yaşam 

kalitelerini ölçmek için Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan, Eser ve ark. (1999) tarafından Türkçe 

geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılan 27 maddelik Yaşam Kalitesi Ölçeğini uygulamaları istenmiştir. 

Araştırmada elde edilen veriler, SPSS 22.0 paket programından yararlanılarak çözümlenmiştir. Verilerin normal 

dağılım gösterip göstermediğini test etmek için Kolmogorov-Simirnov ve Shapiro Wilk testlerine bakılarak 

verilerin normal dağılıma uygunluk göstermediği bulunmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı 

istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. İki bağımsız grup (spor 

yöneticiliği ve antrenörlük) arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında, nonparametrik testlerden 

Mann Whıtney U testi kullanılmıştır. İkiden fazla grupların değerlendirilmesinde (18-21 yaş, 22-25 yaş, 26 ve 

üzeri) Kruskall Wallis testi anlamlı farlılıklarda post- hoc testi uygulanmıştır. Gruplu değişkenler arasındaki ilişki 

Ki-Kare analizi uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda Spor yöneticiliği ve antrenörlük bölümü katılımcılarının 

ölçek soru maddelerine verdikleri cevaplara ilişkin antrenörlük bölümü lehine yüksek çıkmıştır.  Çalışmamıza 

katılan spor yöneticiliği ve antrenörlük eğitimi bölümü öğrencilerinin yaşam kalite düzeylerinin genel olarak 

birbirine yakın seviyede olduğu düşüncesi oluşturabilir. 

Anahtar kelime: Yaşam Kalitesi, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük 

INVESTIGATION OF THE LIFE QUALITY LEVELS OF STUDENTS THAT STUDY AT THE 

COACHING AND SPORTS MANAGEMENT DEPARTMENTS OF SCHOOLS OF PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORTS 

Abstract: The aim of this study is to evaluate whether there is a significant difference between them by looking 

at the quality of life of the students of the physical education and sports college departments, gender, students' 

ages, marital status, education level, economic level and leisure time. For this purpose, the universe of the research; 

The students of the School of Physical Education and Sports and the Faculty of Sport Sciences of the universities 

in Istanbul, the sample of which was determined by the simple random sampling method, from Istanbul Esenyurt 

University, Istanbul University, Istanbul Nişantaşı University, Istanbul Gelisim University, Istanbul Marmara 

University, sports management, coaching education department. It consists of 154 volunteer participants in total. 

The socio-demographic information form of the volunteers was prepared by the World Health Organization to 

measure their quality of life, and Eser et al. (1999) were asked to apply the 27-item Quality of Life Scale, whose 

Turkish validity and reliability study was conducted. The data obtained in the research were analyzed by using the 

SPSS 22.0 package program. In order to test whether the data show normal distribution, Kolmogorov-Simirnov 

and Shapiro Wilk tests were examined, and it was found that the data did not conform to normal distribution. 

Number, percentage, mean and standard deviation were used as descriptive statistical methods in the evaluation 

of the data. Mann Whıtney U test, one of the nonparametric tests, was used to compare the quantitative continuous 

data between two independent groups (sports management and coaching). In the evaluation of more than two 

groups (18-21 years old, 22-25 years old, 26 and above), Kruskall Wallis test was used for significant differences 

and post-hoc test was used. The relationship between grouped variables was applied by Chi-Square analysis. As a 

result of the study, the responses of the sports management and coaching department participants to the question 

items of the scale were found to be higher in favor of the coaching department. It can be thought that the quality 

of life levels of the sports management and coaching education students who participated in our study are generally 

close to each other. 

Keywords: Quality of Life, Sports Management, Coaching. 
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GÖRSEL SPOR MEDYASI İŞGÖRENLERİNİN PROFİLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Neslişah Aktaş ÜSTÜN - Duygu PLATE - Mustafa EKİN- Hasan Mikail YILDIRIM 

Amaç: Spor medyası, geleneksel ve yeni medya kavramlarını oluşturan, kitle iletişim araçlarıyla spor 

olay ve olgularını kamuya aktarma işlevini yerine getiren, hitap ettiği kesimi bilgilendirme ve 

eğlendirme gibi özelliklere sahip bir sektördür. Bu alanda çalışan kişilerin profesyonel ya da amatör 

düzeyde bir sporcu geçmişine sahip olması, hakemlik yapmış olması, beden eğitimi ve spor yüksekokulu 

ya da iletişim fakültesi mezunu olması gibi birbirinden farklı kariyer süreçlerine sahip oldukları 

gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda mevcut çalışmanın amacı Görsel Türk Spor medyasında yorumcu, 

spiker ve moderatör gibi sıfatlarla ekran karşına çıkan bireylerin sahip oldukları kariyer profillerinin 

incelenmesidir. 

Yöntem: Belirlenen amaç doğrultusunda 24-31 Ekim 2020 tarihlerinde en çok izlenme oranına sahip 4 

spor kanalından 3 ünde yorumcu, spiker ve moderatör gibi sıfatlarla ekran karşına çıkan 

90 çalışanın çevrimiçi sitelerde yer alan özgeçmişleri incelenmiştir. Elde edilen veriler nicel değerlere 

dönüştürülmüş ve yüzde ve frekans olarak verilmiştir. 

Bulgular: Analiz sonuçlarına göre 90 katılımcının 16.7%’ sinin kadın (N=15), 83.3%’ sinin erkek 

(N=75) olduğu, 66.7%’ sinin (N=60) herhangi bir spor geçmişine sahip olmadığı, buna karşılık 22.2%’ 

sinin (N=20) eski milli sporcu olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca katılımcıların 7.8%’ sinin (N=7) BESYO 

mezunu, 17.8%’ sinin (N=16) İletişim Fakültesi mezunu olduğu, 57.8%’ sinin farklı lisans 

bölümlerinden mezun olduğu, buna karşılık 16.7%’ sinin (N=15) lisans eğitimi almadığı tespit 

edilmiştir. 

Sonuç: Görsel Türk Spor medyasında ekran karşısına çıkan bireylerin ağırlıklı olarak spor geçmişine 

sahip olmadığı ve spor eğitimi veren bir yükseköğrenim kurumundan mezun olmadığı anlaşılmaktadır. 

Dolayısıyla spor eğitimi veren Yükseköğrenim kurum mezunlarının spor medyası alanında istihdamının 

sağlanmasına yönelik planlamaların yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Medya, Görsel Medya, Spor, İstihdam 

AN INVESTIGATION ON THE PROFILES OF VISUAL SPORTS MEDIA EMPLOYEES 

Objective: Sports media is a sector that creates traditional and new media concepts, fulfills the function 

of publicizing sports events and facts through mass media, informing and entertaining the segment it 

addresses. It is observed that people working in this field have different career processes such as having 

a professional or amateur athlete background, being a referee, being a graduate of physical education 

and sports school or communication faculty. In this regard, the aim of the present study is to examine 

the career profiles of individuals who appear on the screen with adjectives such as commentators, 

announcers and moderators in the Visual Turkish Sports media. Method: In line with the determined 

purpose, 3 of the 4 sports channels with the highest viewership rate appeared on the screen with 

adjectives such as commentator, announcer and moderator on 24-31 October 2020. CVs of 90 employees 

posted on online sites were examined. The data obtained were converted into quantitative values and 

given as percentage and frequency. 

Results: According to the results of the analysis, 16.7% of the 90 participants were female (N = 15), 

83.3% were male (N = 75), 66.7% (N = 60) did not have any sports history, whereas 22.2% (N = 20) is 

understood to be the former national athlete. In addition, 7.8% of the participants (N = 7) are BESYO 

graduates, 17.8% (N = 16) are graduates of the Faculty of Communication, 57.8% of them have 

graduated from different undergraduate departments, whereas 16.7% (N = 15) It was determined that he 

did not receive education. 

Conclusion: It is understood that individuals who appear on the screen in the Visual Turkish Sports media do not 

have a sports background and have not graduated from a higher education institution that provides sports education. 

Therefore, it is recommended to make plans for the employment of graduates of higher education institutions that 

provide sports education in the field of sports media. 

Keywords: Media, Visual Media, Sports, Employment 
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SPORUN GÖRME ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

İbrahim DALBUDAK 

Özet: Literatürde sporun görme engelli bireyler üzerindeki etkisi üzerine çok çalışma yapılmamıştır. Bu 

çalışmanın amacı sporun görme engelli bireyler üzerindeki etkisi araştırmaktır. Engellilik, bireylerin 

günlük işlerini yapmasını engelleyen ya da kısıtlayan çeşitli fiziksel ve zihinsel noksanlıklar 

içermektedir. Bu eksiklikler, kadın ve ya erkeğin günlük işlerini yapamamasına engellilik olarak 

bahsedilmektedir. Engelsiz bireylerin yaptığı her türlü günlük işleri yapamaması ya da eksik yapmasıdır. 

Engellilik bir eksiklik olarak bahsedilmektedir. Engellilik de birçok farklılıklar vardır.  Bu farklılıklar; 

görme, işitme, konuşma ve ortopedik engelliler ve süreğen hastalığı olanlar şeklinde sıralanabilir. 

Görme engellilik ise iki veya tek gözünü tamamen veya kısmı olarak görme duyusuna veya yetisin 

kaybetmesine görme engellik denilmektedir. Görme engellilik, görme derecesine göre 

derecelendirilmiştir. Bu derecelendirme spor alanında davardır. Spor da b1-b2- b3 diye sınıflara 

ayrılmıştır. Engelli bireyler için spor onların hayata karşı tutunmalarına sağlamaktadır. Görme engelli 

bireyleri için görmeyen gözleridir spor. Spor sayesinde toplumda varlıklarını hissettirmektedirler. Sonuç 

olarak, sporun görme engelli bireyler üzerinde yüksek düzeyde etkili olduğu tespit edilmiştir. Spor 

yapan görme engelli bireylerin spor yapmayan görme engelli bireylerden daha başarı olduğu 

görülmüştür. Diğer engelli bireylerinde spor yapmaları sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Engellilik, Görme Engellilik  

THE EFFECT OF SPORT ON VISUALLY IMPAIRED INDIVIDUALS 

Abstract: There are not many studies in the literature on the effect of sports on visually impaired 

individuals. The aim of this study is to investigate the effect of sports on visually impaired individuals. 

Disability includes various physical and mental deficiencies that prevent or restrict individuals from 

doing their daily work. These shortcomings are referred to as disability of men or women not being able 

to do their daily work. It is the inability or deficiency of individuals without disabilities to do all kinds 

of daily work they do. Disability is mentioned as a deficiency. There are many differences in disability. 

These differences; People with visual, hearing, speech and orthopedic disabilities and those with chronic 

diseases. Visually impaired, on the other hand, is the loss of sight or ability to see two or one eye 

completely or partially. Visually impaired was graded according to the degree of vision. This rating 

prevails in the field of sports. Sport is also divided into b1-b2- b3 classes. Sports for people with 

disabilities enables them to hold on to life. Sports are the blind eyes for visually impaired individuals. 

Thanks to sports, they make their presence felt in the society. As a result, it has been found that sports 

are highly effective on visually impaired individuals. It has been observed that visually impaired 

individuals who do sports have more success than visually impaired individuals who do not do sports. 

Other people with disabilities should be encouraged to do sports. 

Key Words: Sport, Disability, Visually Impaired
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TUTUMLARI 

(ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 

Berat KOÇYİĞİT- Abdullah ARISOY- Osman PEPE 

Özet: Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki tutum düzeylerinin bazı 

değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmaya Isparta İl genelinde resmi ve özel ilköğretim ve 

ortaöğretim kurumlarda görev yapan 224 beden eğitim ve spor öğretmeninden, basit tesadüfi yöntemle 

ile seçilmiş 152 beden eğitimi ve spor öğretmeni katılmıştır. Veri toplamak amacıyla Google Formlar 

platformu kullanılmıştır. Pandemi sürecinde sosyal mesafeyi koruyabilmek adına bu yöntem tercih 

edilmiştir. Verilerin toplanması sürecinde, çalışma hakkında bilgi ve anketler sosyal ağlar aracılığıyla 

katılımcılara iletilmiştir. Çalışmaya katılan gönüllülerden kişisel bilgi formu ile öğretmenlik mesleğine 

yönelik tutum ölçeğini doldurmaları istenmiştir. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında analiz 

edilmiştir. Değişkenler ortalama ± standart sapma, yüzde ve frekans değerleri kullanılarak ifade 

edilmiştir. İkili karşılaştırmalarda bağımsız gruplarda t testi kullanılır iken, çoklu karşılaştırmalarda tek 

yönlü varyans analizi, oluşan farklılıkların tespitinde ise Bonferonni testinden faydalanılmıştır. Sonuç 

olarak, çalışmaya katılan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutumlarının cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak farklılık göstermezken, yaş ve eğitim durumu 

değişkenine göre farklılığın anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun çalışmamıza katılan 30 yaş 

altı öğretmenlerin mesleki kariyerlerinde daha yeni olmalarından dolayı diğerlerine göre daha idealist 

davranmalarından kaynaklandığı söylenebilir. Lisansüstü eğitimi alan öğretmenlerin daha yüksek 

mesleki tutum göstermeleri ise bireysel ve mesleki anlamda kendilerini başarıya taşıyacak yolları daha 

doğru bir şekilde belirlemiş olmaları ve özellikle özel eğitim yöntemlerinde daha ileri düzeyde bilgi 

seviyesine sahip olduklarından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor, Mesleki Tutum, Öğretmen 

PROFESSIONAL ATTITUDES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS 

(EXAMPLE OF ISPARTA CITY) 

Abstract: The aim of this study is to examine the professional attitude levels of physical education and 

sports teachers in terms of some variables. 152 physical education and sports teachers selected by simple 

random method from 224 physical education and sports teachers working in public and private primary 

and secondary education institutions throughout Isparta province participated in the study. The Google 

Forms platform was used to collect data. This method was preferred in order to maintain social distance 

during the pandemic process. During the data collection process, information and questionnaires about 

the study were communicated to the participants through social networks. Volunteers who participated 

in the study were asked to fill in the personal information form and the attitude scale towards the teaching 

profession. The obtained data were analyzed in computer environment. Variables are expressed using 

mean ± standard deviation, percentage and frequency values. While t-test was used in independent 

groups in paired comparisons, one-way analysis of variance was used in multiple comparisons, and 

Bonferonni test was used in determining the differences. As a result, while the attitudes of physical 

education and sports teachers who participated in the study did not differ statistically according to the 

gender variable, it was determined that the difference was significant according to the variable of age 

and educational status. It can be said that this is due to the fact that teachers under the age of 30, who 

participated in our study, behave more idealistic than others, since they are newer in their professional 

careers. It is thought that the higher professional attitudes of the teachers who receive postgraduate 

education are due to the fact that they have determined the ways that will carry them to success in 

individual and professional terms more accurately and they have a higher level of knowledge especially 

in special education methods. 

Key Words: Physical Education and Sports, Professional Attitude, Teacher 
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GENÇ YETİŞKİNLERİN OYUN OYNAMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ 

İNCELENMESİ 

Alpaslan Ramazan AKARÇEŞME-Umut CANLI 

Özet: Amaç: Araştırmada 18-22 yaş yetişkinlerin fiziksel aktivite içeren oyunları oynamaya yönelik 

tutumlarının bazı değişkenler açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Veri toplama aracı 

olarak 18-22 Yaş Oyunsallık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı, çevrimiçi 

formlara dönüştürülmüş ve mail ya da bir telefon iletişim programı üzerinden ulaştırılmıştır. Formlar 

her IP adresinde bir adet form doldurulabilecek şekilde düzenlenmiştir. Kayıp veri içeren veri toplama 

formları kapsam dışında bırakılarak 18-22 yaş bireyler tarafından eksiz olarak doldurulan 286 form 

verilerin analizi için kullanılmıştır. Verilerin normalliği Skewness (Çarpıklık) ve Kurtosis (Basıklık) 

değerlerine bakılarak değerlendirilmiş ve Tüm verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir 

(Basıklık ve Çarpıklık değerleri-1.5, +1.5) (Tabachnick ve Fidell 2013). Dolayısıyla, iki grup arasında 

karşılaştırma bağımsız örneklemle T-testi kullanılarak belirlenmiştir. Tüm istatistikler SPSS 26 paket 

programı kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Katılımcıların fiziksel aktivite içeren oyunları oynamaya 

yönelik tutumlarının sigara kullanımı açısından karşılaştırması sonucu iki grup arasında anlamlı bir 

farklılık belirlenmemiştir (p>0.05). Katılımcıların fiziksel aktivite içeren oyunları oynamaya yönelik 

tutumlarının alkol kullanımı açısından karşılaştırması sonucu iki grup arasında anlamlı bir farklılık 

belirlenmemiştir (p>0.05). Sonuç: Katılımcıların fiziksel aktivite içeren oyunları oynamasında ki 

tutumları sigara tüketen bireyler üzerinden karşılaştırdığımızda iki grup arasında belli bir farklılık 

görülmemiştir. Bir sonraki bulgunun fiziksel aktivite içeren oyunları oynamasında ki tutumları alkol 

tüketen bireyler ve tüketmeyen bireyler arasında bir farklılık görülmemiştir. 

Anahtar kelimeler: Fiziksel Aktivite, Oyun, Tutum, Tüketim. 

ANALYSIS OF YOUNG ADULTS ATTITUDES TO PLAYING 

Abstract: Objective: In this study, it was aimed to compare the attitudes of adults aged 18-22 towards 

playing games involving physical activity in terms of some variables.  Method: As a data collection tool, 

the Age 18-22 Playfulness Scale was used. The data collection tool used in the study was transformed 

into online forms and delivered via e-mail or a telephone communication program. The forms are 

arranged so that one form can be filled at each IP address. Data collection forms containing missing data 

were excluded from the scope, and 286 forms, which were completed by individuals aged 18-22, were 

used for the analysis of the data. The normality of the data was evaluated by looking at the Skewness 

and Kurtosis values and it was determined that all data showed normal distribution (Kurtosis and 

Skewness values-1.5, +1.5) (Tabachnick and Fidell 2013). Therefore, comparison between the two 

groups was determined using an independent sample T-test. All statistics were made using SPSS 26 

package program.  Results: As a result of the comparison of the participants' attitudes towards playing 

games involving physical activity in terms of smoking, no significant difference was found between the 

two groups (p> 0.05). As a result of the comparison of the participants' attitudes towards playing games 

involving physical activity in terms of alcohol use, no significant difference was found between the two 

groups (p> 0.05). Conclusion: When we compare the attitudes of the participants to play games 

involving physical activity with regard to smoking individuals, there was no significant difference 

between the two groups. The next finding was that there was no difference between individuals who 

consume alcohol and those who do not attitudes towards playing games involving physical activity. 

Key Words: Physical Activity, Play, Attitude, Consumption. 
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DÜNYA HALTER ŞAMPIYONALARINDAKI KADIN SPORCULARDA BAĞIL YAŞ 

ETKISININ ARAŞTIRILMASI 

Ayşe Nur MORBEL - Kenan ERDAĞI 

Özet:  

Giriş: Yılın başında doğan sporcular, akranlarına karşı seçilme şanslarını artırabilecek fiziksel özellikler, motor 

yetenek veya bilişsel bilgiler açısından avantajlar sunabilir. Bağıl yaş etkisi olarak adlandırılan bu durum yaş 

tanımlı yarışmalarda yaşca büyük sporcuların aşırı temsiline yol açabilir. Bu araştırmanın amacı, olimpik stil 

halterde Dünya Şampiyonalarına katılan yıldızlar kategorisindeki kadın sporcuların doğum tarihi dağılımını 

incelemektir. Ayrıca halter şampiyonalarında madalya sıralamasında ilk üç’te yer alan sporcuların doğdukları 

yıllara ait çeyreklerin belirlenmesi hedeflenmiştir. 

 Materyal ve Metod: Dünya Halter Şampiyonalarına (2013, 2015, 2016, 2017 ve 2019) katılan yıldızlar yaş 

kategorisindeki kadın sporculara ait veriler (n= 646) Uluslararası Halter Federasyonu'nun (IWF) web sitesinden 

alınmıştır. Bu çalışmada tüm veriler Windows SPSS bilgisayar yazılımı (versiyon 25) kullanılarak analiz edildi. 

Çalışma örneği, üç aylık doğum yılı aralıklarına göre düzenlenmiştir: 1. Çeyrek (Q1) - 1 Ocak ve 31 Mart arasında 

doğanlar; 2. Çeyrek (Q2) - 1 Nisan ve 30 Haziran arasında doğanlar; 3. Çeyrek (Q3) - 1 Temmuz ile 30 Eylül 

arasında doğanlar; 4. Çeyrek (Q4) - 1 Ekim ile 31 Aralık arasında doğanlar. Genel olarak şampiyonalardaki 

madalya sıralamasında ilk üç’te yer alma oranları ile doğum tarihi çeyrek oranlarında anlamlı bir fark olup 

olmadığını öğrenmek için Ki-kare analizleri gerçekleştirildi. Analizlerin anlamlılık düzeyi p < .05 olarak 

belirlenmiştir.  

Bulgular: Araştırma grubumuzda genel düzeyde bağıl yaş etkisi gözlendi (χ²(3)= 16.068, p <.001). Farkın hangi 

gruplardan kaynaklandığını tespit etmek için gerçekleştirilen ileri analiz sonuçlarına göre Q1 oranının Q3 ve 

Q4’ten anlamlı olarak daha yüksek olduğu gözlendi (χ²(1)= 8.379, p <.01, χ²(1)= 13.84, p <.001; verilen sırayla).  

Sporcuların madalya sıralamasında ilk üç’te yer alma oranlarında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (χ²(3)= 

4.949, p >.05).  

Sonuç: Yıldızlar yaş grubunda Dünya Halter Şampiyonalarına katılan kadın sporcularda bağıl yaş etkisinin varlığı 

tespit edilmiştir. Ancak bağıl yaş etkisinin sporcuların şampiyonalarda madalya sıralamasında ilk üç’te yer alma 

oranları üzerine bir etkisinin bulunmadığı söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Dünya Halter Şampiyonası, Bağıl yaş etkisi, Kadın sporcular 

A STUDY ON THE RELATIVE AGE EFFECTS ON FEMALE ATHLETES IN WORLD 

WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIPS 

Abstract: 

Introduction: By comparison with their counterparts, athletes born in the beginning of a year might have better 

physical characteristics and motor or cognitive skills that might increase the possibility of their selection. This 

phenomenon can lead to over-representation of older athletes in an age-defined competition, a circumstance 

commonly referred to as the relative age effects. The aim of this study is to assess the birthdate distribution of 

female athletes in youth age category who participated in olympic style weightlifting competitions in World 

Championships. Moreover, it also aims to find out birthdate quarter of weightlifting athletes that got medal and 

ranked in the first three winners.  

Materials and Methods: The data of 646 female athletes in youth category who participated in World 

Weightlifting Championships (2013, 2015, 2016, 2017 and 2019) was collected from the website of The 

International Weightlifting Federation (IWF). All data was analysed by Windows SPSS software (version 25). The 

study sample was carried out on the basis of three-month quarter of birthdates: Quarter 1 (Q1) – from January 1 

to March 31, Quarter 2 (Q2) – from April 1 to March 30, Quarter 3 (Q3) – from July 1 to September 30, Quarter 

4 (Q4) – from October 1 to December 31. Chi-square analyses were conducted to find out whether a significant 

difference exists in the overall rates of ranking in the first and distribution of birthdate quarters. The significancy 

level of the analyses was set to p < .05.  

Results: In study group, the relative age effects were determined in overall (χ²(3)= 16.068, p<.001). From the 

further analyses to find out why the difference occurs, it was observed that the rate of Q1 was significantly higher 

than the rates of Q3 and Q4 (χ²(1)= 8.379, p <.01, χ²(1)= 13.84, p <.001; respectively). The differences among the 

rates of the ranking in the first three were not significant (χ²(3)= 4.949, p >.05). 

Conclusion: From the findings, it was found that relative age affects exist in female athletes in youth category 

participated in World Weightlifting Championships. However, it might be stated that relative age effects have no 
effect at all on the rates of ranking in the first three in championships.  

Keywords: World Weightlifting Championship, Relative Age Effect, Female Athletes.
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EGZERSİZ KATILIMCILARINDA PROAKTİF KİŞİLİĞİN MUTLULUK ÜZERİNE ETKİSİ 

Halil İbrahim GENÇ - Cengiz BAYKARA  - Hasip CANA   

Ahmet DÖNMEZ  - Fikret RAMAZANOĞLU 

Amaç: Bu araştırmada; Egzersiz katılımcılarında proaktif kişiliğin mutluluk üzerine etkisini belirlemek 

amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmaya kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen ve düzenli olarak egzersiz yapan yaşları 19 ile 49 (

 yaş25.79±6.06) arasında değişen 168’i kadın 218’i erkek olmak üzere toplam 386 sağlıklı birey 

gönüllü olarak katılmışlardır.  Araştırmada veriler, Bateman ve Crant (1993) tarafından geliştirilen ve 

Claes ve diğerleri (2005) tarafından revize edilen Türkçe uyarlaması Akın ve diğerleri (2011) tarafından 

yapılan Kısaltılmış Proaktif Kişilik Ölçeği; Hills ve Argyle (2002) tarafından geliştirilen Türkçe 

uyarlaması Doğan ve Akıncı-Çötok (2011) tarafından yapılan “Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu” 

ve araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılarak toplanılmıştır. Toplanan 

verilere uygulanacak analizlere karar vermeden önce normallik testi yapılmıştır. Yapılan istatistiksel 

işlemin ardından verilerin normal dağılıma uygun olduğu tespit edilmiştir. Veriler çözümlenirken 

betimsel istatistikler, Pearson korelasyon ve Regresyon analizleri uygulanmıştır. Bulgular: Araştırma 

bulguları incelendiğinde proaktif kişilik ile mutluluk arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişki 

tespit edilmiştir (p< .05). Ayrıca proaktif kişiliğin mutluluğu anlamlı derecede yordadığı tespit edilmiştir 

(p<.05).  Sonuç: Sonuç olarak proaktif kişiliğin mutluluk üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu 

ortaya konulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: egzersiz, proaktif kişilik, mutluluk 

EFFECT OF PROACTIVE PERSONALITY ON HAPPINESS IN EXERCISE 

PARTICIPANTS 

Purpose: It was aimed to determine the effect of proactive personality on happiness in exercise 

participants in this study. Method: The study was carried out using the correlational survey model. A 

total of 386 healthy individuals, 168 females and 218 males, aged between 19 and 49 (age 25.79 ± 6.06), 

selected by convenience sampling method and regularly exercising, participated in the study voluntarily. 

The data in the study was collected by using the “Abbreviated Proactive Personality Scale” developed 

by Bateman and Crant (1993) and revised by Claes and others (2015) and adapted to Turkish by Akın 

and others (2011); “Oxford Happiness Scale Short Form” developed by Hills and Argyle (2002) and 

adapted to Turkish by Doğan and Akıncı-Çötok (2011), and the “Personal Information Form” created 

by the reserachers. Before deciding on the analyzes to be applied to the collected data, normality test 

was conducted. After the statistical process, it was determined that the data were suitable for normal 

distribution. Descriptive statistics, Pearson's correlation and Regression analysis were applied while 

analyzing the data. Findings: When the findings of the study were examined, a moderately significant 

positive correlation was found between proactive personality and happiness (p <.05). In addition, it was 

found that proactive personality significantly predicted happiness (p <.05). Conclusion: As a result, it 

has been revealed that proactive personality has a significant effect on happiness.  

Keywords: exercise, proactive personality, happiness  
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ AKRAN ÖĞRETİM 

MODELİNİN HALK OYUNLARI ÖĞRENİMİNE ETKİSİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 

Oktay İNALKAÇ- Fikret RAMAZANOĞLU 

Özet: Bu çalışmada, geçmişten günümüze ve yarına köprü görevi üstlenen sosyo-kültürel bir miras olan 

Türk halk oyunlarının öğretiminde kullanılan geçmişten günümüze kadar süre gelen geleneksel model 

yöntem ve tekniklerin yanı sıra bilimsel model yöntem ve tekniklerin kullanımının Türk halk 

oyunlarının öğretime etkisi incelenmiştir. Son bir yıldır insanlığı tehdit eden salgın hastalık (COVİD-

19) sürecinde ülkemizde örgün, yaygın ve yükseköğretim kurumlarında bilgisayar destekli uzaktan 

eğitime geçilmek zorunda kalınmıştır. Araştırma, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinden rastgele seçilen sekiz deney sekiz kontrol 

grubu ile güz döneminde bilgisayar destekli uzaktan eğitim uygulamasıyla akran ve doğrudan öğretim 

modeli uygulanarak, dört hafta her hafta bir yöre oyunu öğretilerek gerçekleştirilmiştir. Deney grubuna 

akran öğretim modeli, kontrol grubuna ise doğrudan öğretim modeli uygulanmıştır. Dört hafta süren 

uygulama gözlemci üç halk oyunları antrenörü tarafından ve öğreten öğrenci ve öğrenen öğrenciler 

tarafından değerlendirilmiştir. Beşinci hafta öğrenilen yöre oyunlarının birleştirilerek (potpuri) 

sergilenmiş ve gözlemciler tarafından son test olarak deney ve kontrol grubu değerlendirilmiştir. 

Araştırma bulguları incelendiğinde deney grubunun ön test-son test puanlarında anlamlı farklılık tespit 

edilirken (p<.05) kontrol grubunun ön test-son test puanlarında ise anlamlı farklılık tespit edilmemiştir 

(p>.05). Öte yandan deney ve kontrol gruplarının karşılaştırılmasında ise son test ve erişi puanlarında 

deney grubu lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<.05). Sonuç olarak uzaktan eğitim sistemiyle 

akran öğretim modelinin halk oyunu öğretiminde etkili olduğu ortaya konmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Akran Öğretimi, Türk Halk Oyunları, Uzaktan Eğitim 

THE EFFECT OF THE COMPUTER AIDED PEER LEARNING MODEL ON FOLK GAMES 

LEARNING AND STUDENT OPINIONS IN UNIVERSITY STUDENTS 

Abstract: In this study, the effect of the use of scientific model methods and techniques on teaching 

Turkish folk dances, as well as traditional model methods and techniques from the past to the present, 

used in the teaching of Turkish folk dances, a socio-cultural heritage that has served as a bridge from 

the past to the present and tomorrow, is examined. During the last year, during the epidemic disease 

(COVID-19) that threatens humanity, computer-aided distance education has been forced into formal, 

non-formal and higher education institutions in our country. The study was carried out with eight control 

groups randomly selected from the first year students of Istanbul University Faculty of Sport Sciences, 

Physical Education and Sports Teaching, and by applying a peer and direct education model with 

computer-assisted distance education in the fall semester, and teaching a local game every week for four 

weeks. Peer teaching model was applied to the experimental group and the direct teaching model was 

applied to the control group. The practice, which lasted for four weeks, was evaluated by three observing 

folk dance trainers and by the teaching and learning students. In the fifth week, the local games learned 

were combined (potpourri) and the experimental and control groups were evaluated as the last test by 

the observers. When the research findings were examined, a significant difference was detected in the 

pre-test-post-test scores of the experimental group (p <.05), while no significant difference was found 

in the pre-test-post-test scores of the control group (p> .05). On the other hand, when comparing the 

experimental and control groups, a significant difference was found in the post-test and achievement 

scores in favor of the experimental group (p <.05). As a result, it has been revealed that the distance 

education system and the peer education model are effective in teaching folk dance. 

Keywords: Peer Teaching, Turkish Folk Dances, Distance Education 
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AMATÖR SPORUN GELİŞMESİNDE BELEDİYELER SPOR LİGİNİN ÖNEMİ 

Vahdet ALAEDDİNOĞLU 

Özet: Amatör spor dallarının gelişmesi ülke spor alt yapısının gelişmesiyle yakın ilişkilidir. Özellikle spor alt 

yapısının gelişmesi insan kaynağı olarak görülen çocukların yetiştirilmesiyle mümkündür. Ayrıca bu alt yapısının 

sürekli ve özenli bir programla geliştirilmesi gerekmektedir. Özellikle spor alt yapısının oluşturulması; antrenör, 

sporcu, tesis ve doğru spor yönetimi ile ülkenin geleceği olan çocukların daha başarılı bir şekilde yetiştirilmesi 

mümkün olacaktır. Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Bunların 30 tanesi büyükşehir, diğerleri il belediyesi 

statüsündedir. Büyükşehir ilçe belediyesi sayısı 519 iken normal ilçe belediye sayısı 400 tanedir. Ülke nüfusunun 

%83’ü büyükşehir belediye sınırları içerisinde yer alırken %17 diğer belediye sınırları arasında yaşamaktadır. 

Ayrıca büyükşehir yasasıyla ortaya çıkan değişim sonucunda Büyükşehir belediyeleri özel bir statü 

kazanmışlardır. Hem bütçe anlamında hem de tesislerin yönetimi konusunda büyük imkanlara sahip olan 

Büyükşehir Belediyeleri spor alt yapısının gelişmesinde önemli bir rol alabilirler. Bu kapsamda yasada yapılacak 

değişikliklerle Büyükşehir Belediye Ligleri oluşturularak spor alt yapısını gelişmesi sağlanabilecektir. Ligler ortak 

spor dalları ile yada ilgili Spor bakanlığı ve Federasyonlarla işbirliği yapılarak liglerin statüleri konulmalı ve 

liglerde yarışacak her belediye ister bağımsız isterse belediye bünyesinde spor kulübü branşları açarak üst kategori 

ligleri oluşturulmalıdır.  

Sonuç olarak bu liglerin oluşturulması için yapılması gerekenler aşağıda sunulmuştur. 

• Yasal mevzuat değişikliği 

• Bakanlık ve Federasyonlar ile iş birliği ve planlama takvimi 

• Büyükşehir Belediyeler birliği yapısının oluşturulması, 

• Ödül yönetmeliğinin düzenlenmesi, 

• Liglere katılan amatör sporcuların statülerinin belirlenmesi, 

• Süreklilik sağlanabilmesi her yıl bir belediyenin düzenlemesi, 

• Ulusal yönetim şeması oluşturulduktan sonra programın uluslararası boyuta taşınması, 

Anahtar Kelimeler: Amatör Spor Dalı, Spor Yönetimi, Büyükşehir Belediye Ligi, Spor Alt Yapısı         

THE IMPORTANCE OF MUNICIPALITIES SPORTS LEAGUE IN THE DEVELOPMENT OF 

AMATEUR SPORTS 

Abstract: The development of amateur sports is closely related to the development of the country's sports 

infrastructure. Especially the development of sports infrastructure is possible with the upbringing of children who 

are regarded as human resources. In addition, this infrastructure needs to be developed with a continuous and 

rigorous program. Especially the creation of sports infrastructure; With the help of trainers, athletes, facilities and 

correct sports management, it will be possible to raise children who are the future of the country more successfully. 

There are 81 provinces in our country. Thirty of them are metropolitan, others in the status of provincial 

municipalities. While the number of metropolitan district municipalities is 519, the number of normal district 

municipalities is 400. While 83% of the country's population is located within the boundaries of the metropolitan 

municipality, 17% live within the boundaries of other municipalities. In addition, as a result of the change that 

occurred with the metropolitan law, metropolitan municipalities gained a special status. Metropolitan 

Municipalities, which have great opportunities both in terms of budget and management of facilities, can play an 

important role in the development of sports infrastructure. In this context, with the changes to be made in the law, 

it will be possible to develop the sports infrastructure by establishing Metropolitan Municipality Leagues. The 

status of the leagues should be established by cooperating with the common sports branches of the leagues or with 

the relevant Ministry of Sports and the Federations, and each municipality that will compete in the leagues should 

be created independent or upper category leagues by opening sports club branches within the municipality. 

As a result, what needs to be done to create these leagues is presented below. 

• Legal legislative change 

Cooperation and planning calendar with the Ministry and Federations 

• Establishing the structure of the Metropolitan Municipalities union, 

• Arrangement of award regulations, 

• Determining the status of amateur athletes participating in leagues, 

• To ensure continuity, the regulation of a municipality every year, 

• After the national management scheme is created, the program is moved to the international dimension, 

Keywords: Amateur Sports Branch, Sports Management, Metropolitan Municipality League, Sports Infrastructure 
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GENÇ ATICILIK SPORCULARININ ATICILIK SPORUNDA SIVI ALIMININ BAŞARILI 

ATIŞLARA ETKİSİ 

Mustafa Burak ÇAĞLAR- Vahdet ALAEDDİNOĞLU 

Özet: Su, insan vücudunun büyük bir kısmını dolduran ve hayati bir öneme sahip olan sıvıdır. Yetişkin 

bir insanın vücudu ortalama %60 sıvılardan oluşmaktadır. Bu oranlar birçok faktöre bağlı olarak değişim 

gösterir. Sporcular için sedanterlere göre daha fazla suya ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle güneşli 

günlerde yapılan egzersizler, fiziksel aktiviteyi ayakta yapan sporcular bu ihtiyaç daha fazladır. Fazla 

sıvı kaybı egzersiz yapan sporcularda performans negatif yönde etkilenmek hatta fazla olması 

durumunda vücut sıcaklığının da yükselmesine neden olmaktadır. Bu çalışmada Gençler kategorisinde 

toplamda 8 sporcu belirlenerek bu sporcular, 2 kadın tabanca atıcısı sporcu, 2 erkek tabaca sporcusu ile 

2 kadın tüfek sporcu, 2 erkek tüfek sporcusuna 120 atışlık bir atış serisi yaptırılmıştır. Her gruptan 1 

erkek, 1 kadın sporcu deney grubu, diğer grup kontrol grubu olarak araştırıldı. Deney grubuna her yarım 

saatte bir limon ilave edilmiş sıvı takviyesi yapıldı. Diğer gruba sıvı takviyesi yapılmadan atış yapmaları 

istendi. Her gruba ön test atışı ile son test atışı yapılarak atışlar arasındaki farka bakılmıştır. Araştırmaya 

katılan sporcuların yaş ortalaması 19±2, atışların ortalaması deney grubu erkek tabanca atışları 95,4 

puan, kadın tabanca atışı 89,7 puan, erkek tüfek atışları 101,2 puan, kadın tüfek atışları 104 puan olarak 

belirlenmiştir.  Kontrol grubu erkek tabanca atışı 84,6 puan, kadın tabanca atışı 82,1 puan, erkek tüfek 

atışları 97,6 puan, kadın tüfek atışları 99,4 puan toplamıştır. Her iki grup arasında istatiksel anlamda 

fark bulunmuştur.  

Sonuç olarak, sıvı desteği alan deney grubunun sonuçları pozitif yönde eğilim göstermiştir. Sıvı alımı 

uzun süreli ayakta beklemek zorunda olunan atıcılık gibi spor dalında etkili olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Atıcılık, Sıvı Desteği, İstikrar 

THE EFFECT OF LIQUID PURCHASE ON SUCCESSFUL SHOOTING IN SHOOTING 

SPORTS OF YOUNG SHOOTERS 

Abstract: Water is the vital fluid that fills a large part of the human body. The body of an adult person 

consists of approximately 60% fluids. These rates vary depending on many factors. More water is 

needed for athletes than sedentary ones. Especially the exercises performed on sunny days and the 

athletes who do physical activity are more than this need. Excessive fluid loss causes the performance 

of athletes who exercise to be negatively affected or even excessive, causing an increase in body 

temperature. In this study, a total of 8 athletes were determined in the Youth category, and a 120 shot 

series was made for these athletes, 2 female pistol shooters, 2 male pistol athletes, 2 female rifle athletes, 

2 male rifle athletes. 1 male, 1 female athlete from each group was investigated as the experimental 

group and the other group as the control group. A liquid supplement with lemon was added every half 

hour to the experimental group. The other group was asked to shoot without liquid supplements. Each 

group was fired with a pre-test shot and a post-test shot to look at the difference between shots. The 

average age of the athletes participating in the study was 19 ± 2, the average of the shots in the 

experimental group was 95.4 points for male pistol shots, 89.7 points for female pistol shooting, 101.2 

points for male rifle shots, and 104 points for female rifle shots. The control group collected 84.6 points 

for male pistol shooting, 82.1 points for female pistol shooting, 97.6 points for male rifle shooting, and 

99.4 points for female rifle shooting. A statistical difference was found between the two groups. 

As a result, the results of the experimental group receiving fluid supplements showed a positive trend. 

It has been observed that fluid intake is effective in sports such as shooting where you have to stand for 

a long time. 

Keywords: Shooting, Fluid Support, Stability 

 
 Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü 

 Dr. Öğr. Gör. Atatürk Üniversitesi Horasan Meslek Yüksek Okulu 



 

SPOR BİLİMLERİ SEMPOZYUMU 

 

 

47 

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN SPORUN ETKİLERİNE YÖNELİK 

FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Taner ATASOY- Aydın PEKEL 

Özet: Araştırmamızın amacı, zihinsel engelli çocuğa sahip ailelerin sporun etkilerine yönelik 

farkındalık düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmada nicel araştırma modellerinden tarama yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, İstanbul ili sınırları içerisinde farklı kurumlardan eğitim ve 

rehabilitasyon hizmeti alan farklı derecelerde zihinsel engele sahip olan bireylerin anne ve babalarının 

(n=465) gönüllü katılımı ile oluşturulmuştur. Veriler anket tekniği uygulanarak online ortamda 

toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık 

ölçeği kullanılmıştır. İstatistiki işlem olarak T-testi ve ANOVA analizlerinden faydalanılmıştır. Sonuç 

olarak, zihinsel engelli çocuğa sahip ailelerin zihinsel engelli çocukların sporun etkinliklerine yönelik 

tutumlarını incelediğimiz çalışmamızda ailelerin ölçekten aldıkları puan düzeyleri ile eğitim durumları, 

aylık gelir durumları, spor yapma değişkeni, arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. 

Ailelerin ölçekten aldıkları puanı düzeyleri ile cinsiyet, yaş ve ailesinde engelli birey olup- olmama 

değişkenleri arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmemiştir. 

Anahtar Kelimler: Zihinsel Engelli, aile, spor, farkındalık  

INVESTIGATION OF THE AWARENESS LEVELS OF FAMILIES WITH MENTALLY 

DISABLED CHILDREN FOR THE EFFECTS OF SPORTS 

Abstract: The aim of our study is to examine the awareness levels of families with mentally retarded 

children about the effects of sports. In the research, scanning method, one of the quantitative research 

models, was used. The universe of the study was formed with the voluntary participation of the parents 

(n = 465) of individuals with mental disabilities of different degrees who received education and 

rehabilitation services from different institutions within the boundaries of Istanbul. The data were 

collected online by using the questionnaire technique. Awareness scale on the effects of sports on 

mentally disabled individuals was used as a data collection tool. T-test and ANOVA analysis were used 

as statistical process. In conclusion, in our study, where we examined the attitudes of mentally disabled 

children towards sports activities, it was found that there were significant differences between the score 

levels of families with mentally disabled children and their educational status, monthly income levels, 

and the variable of doing sports. It was not determined that there was no significant difference between 

the scores of families obtained from the scale and the variables of gender, age, and whether or not there 

is a disabled person in the family. 

Key Words: Mentally Handicapped, family, sports, awareness 
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BİREYSEL SPORCULARDA DUYGUSAL YEME VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: CİNSİYET FAKTÖRÜ 

Yusuf SOYLU 

Özet: Bu çalışmanın amacı bireysel sporcuların duygusal yeme ve psikolojik iyi oluş düzeyleri ve bu 

ölçeklerin alt boyutları arasında ilişkiyi incelemektir. Araştırmaya, Türkiye’de aktif olarak bireysel 

sporcu olan 219 (98 kadın 121 erkek) sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı 

olarak, kişisel bilgi formu, duygusal yeme ölçeği ve Psikolojik İyi oluş ölçeği kullanılmıştır. Veri analizi 

olarak, bağımsız gruplar t-testi ve korelasyon analizi testi kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, 

cinsiyet değişkenine göre duygusal yeme alt boyutlarından yeme isteğini engelleyememe ve duygusal 

yeme toplam puanında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (p<0.05). Erkek 

sporcuların duygusal yeme ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişki incelendiğinde, duygusal yeme alt 

boyutundan yeme isteğini engelleyememe r=-.258; p=<0.01) ve psikolojik iyi oluş arasında ve duygusal 

yeme toplam puan (r=-.226; p=<0.05) ile psikolojik iyi oluş arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki 

olduğu saptanmıştır (p<0.05). Kadın sporcuların duygusal yeme ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişki 

incelendiğinde, duygusal yeme alt boyutundan yiyeceğin türü (r=-.262; p=<0.01) ve psikolojik iyi oluş 

arasında ve duygusal yeme toplam puan r=-.253; p=<0.05) ile psikolojik iyi oluş arasında negatif yönde 

anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlara göre, kadın sporcuların duygusal yeme düzeyleri 

erkek sporculara göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. Erkek ve kadın sporcularda duygusal yeme ve 

psikolojik iyi oluş arasındaki ilişki incelendiğinde ise, duygusal yeme düzeyi arttıkça psikolojik iyi oluş 

düzeyinin azaldığı görülmüştür. Bireysel sporcular için kilonun önemli bir performans parametresi 

olduğu düşünüldüğünde duygusal yemeyi engelleyici psikolojik destekler, öz-kontrol çalışmaları 

sporcuların yeme ve psikolojik ilişki arasındaki negatif etkiyi azaltacağı söylenebilir.   

Anahtar Kelimler: Duygusal Yeme, Psikolojik İyi Oluş, Sporcu 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL EATING AND 

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN INDIVIDUAL ATHLETES: THE GENDER FACTOR 

Abstract: The aim of this study is to examine the relationship between the emotional eating and 

psychological well-being levels of individual athletes and the sub-dimensions of these scales. 219 (98 

female and 121 male) athletes, who are active individual athletes in Turkey, voluntarily participated in 

the study. Personal information form, emotional eating scale and psychological well-being scale were 

used as data collection tools in the study. Independent groups t-test and correlation analysis test were 

used as data analysis. According to the findings of the study, it was observed that there was a statistically 

significant difference in the total score of emotional eating and inability to prevent the emotional eating 

sub-dimensions according to gender variable (p <0.05). When the relationship between emotional eating 

and psychological well-being of male athletes is examined, the inability to prevent the desire to eat from 

the emotional eating sub-dimension r = -. 258; p = <0.01) and psychological well-being, and between 

emotional eating total score (r = -. 226; p = <0.05) and psychological well-being (p <0.05). When the 

relationship between emotional eating and psychological well-being of female athletes was examined, 

the type of food (r = -. 262; p = <0.01) and psychological well-being and emotional eating total score 

was r = -. p = <0.05) and psychological well-being was found to be negatively significant. According to 

these results, it was determined that female athletes have higher emotional eating levels than male 

athletes. When the relationship between emotional eating and psychological well-being was examined 

in male and female athletes, it was seen that as the emotional eating level increased, the psychological 

well-being level decreased. Considering that weight is an important performance parameter for 

individual athletes, it can be said that psychological supports that prevent emotional eating, self-control 

studies will reduce the negative effect between athletes' eating and psychological relationship. 

Key Words: Emotional Eating, Psychological Well-being, Athlete 
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8-13 YAŞ BASKETBOLCULARIN ATLETİK YAPILARININ FARKLILIKLARI 

Ümit YÜKSEL - Umut CANLI 

Özet: Bu çalışmada, basketbol yaz okuluna katılan 8-13 yaş basketbolcuların atletik yapılarının 

farklılıklarının yaş düzeyleri açısından farklılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 8-9 yaş 

grubundan 25 basketbolcu, 10-11 yaş grubundan 30 basketbolcu ve 12-13 yaş grubundan 17 basketbolcu 

olmak üzere toplamda 62 erkek basketbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada basketbolcuların 

esneklik, dikey sıçrama, çabukluk, el-göz koordinasyonu, sürat, anaerobik güç, yatay sıçrama, maks. 

dikey sıçrama, çeviklik özelliklerini tespit etmeye yönelik testler uygulanmıştır. Araştırma verilerinin 

normal dağılıp dağılmadığını tespit edebilmek için basıklık ve çarpıklık ölçülerine ve Shapiro-Wilk 

değerlerine bakılmıştır.. Araştırmanın bağımsız değişkeni olan “yaş grubu” için normal dağılıma sahip 

değişkenlerin karşılaştırılmasında tek yönlü varyans (Anova) analiz testi, normal dağılıma sahip 

olmayan değişkenlerin karşılaştırılmasında ise Kruskal Wallis analiz testi uygulanmıştır. Analizler 

sonucunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık çıkan testlerde farklılaşmanın kaynağını tespit edebilmek 

için Anova testinde Post Hoc testlerinden Tukey ve LSD, Kruskal Wallis testinde her alt değişken için 

ayrı ayrı Mann Whitney-U testi yapılmıştır. Son olarak anlamlı farklılık tespit edilen testlere ait 

desenlerde değişkenler arasındaki ilişkinin gücünü hesaplamak için eta-kare (etki büyüklüğü) (η2) ve 

Rosenthal (r) katsayılarından faydalanılmıştır. Araştırma bulgularında; yaş aralığı ile esneklik arasında 

anlamlı fark çıkmazken (p>0.05), dikey sıçramada tüm yaş gruplarında, çabuklukta 8-9 ve 10-11 yaş 

gruplarında, el-göz koordinasyonu, sürat ve anaerobik güç değişkenlerinde ise 8-9 ve 12-13 yaş 

gruplarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05).Yatay sıçrama ve maksimum 

dikey sıçramada 8-9 ve 12-13 yaş gruplarında ve çeviklik değişkeninde tüm yaş gruplarında yaş düzeyi 

açısından karşılaştırmasında yine anlamlı bir farklılık belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç olarak, yaş düzeyi 

daha yüksek grubun patlayıcı kuvvet özellikleri barındıran parametrelerde daha yüksek skorlara sahip 

olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Basketbol, Atletik Yapı, Patlayıcı Kuvvet. 

DIFFERENCES OF ATHLETIC STRUCTURES OF 8-13 AGE BASKETBALL PLAYERS 

Abstract: In this study, it was aimed to determine the differences between the athletic structures of 8-

13 years old basketball players who attended the basketball summer school in terms of their age levels. 

A total of 62 male basketball players, including 25 basketball players in the 8-9 age group, 30 basketball 

players in the 10-11 age group, and 17 basketball players in the 12-13 age group, voluntarily participated 

in the study. In the research, basketball players' flexibility, vertical jump, quickness, hand-eye 

coordination, speed, anaerobic power, horizontal jump, max. Tests were applied to determine vertical 

jumping and agility characteristics. In order to determine whether the research data was normally 

distributed or not, the kurtosis and skewness measures and Shapiro-Wilk values were examined. Kruskal 

Wallis analysis test was applied. In order to determine the source of differentiation in the tests that 

showed a statistically significant difference as a result of the analysis, Tukey and LSD from the Post 

Hoc tests in the Anova test and the Mann Whitney-U test for each sub-variable in the Kruskal Wallis 

test were performed separately. Finally, eta-squared (effect size) (η2) and Rosenthal (r) coefficients were 

used to calculate the strength of the relationship between variables in the designs of the tests with 

significant differences. In the research findings; There was no significant difference between age range 

and flexibility (p> 0.05), in vertical jump in all age groups, in fastness 8-9 and 10-11 age groups, in 

hand-eye coordination, speed and anaerobic power variables, 8-9 and 12-13 years of age. A statistically 

significant difference was detected in the groups (p <0.05). In the comparison of the age groups in the 

8-9 and 12-13 age groups in the horizontal jump and maximum vertical jump, and in the agility variable 

in all age groups, again a significant difference was found (p <0.05). As a result, it is seen that the higher 

age group has higher scores in parameters with explosive strength characteristics. 

Key Words: Basketball, Athletic Structure, Explosive Strength,
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ANTROPOMETRİK DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ: KÜÇÜK YAŞ 

BASKETBOLCULARA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME 

Ümit YÜKSEL - Umut CANLI 

Özet: Bu çalışmada, basketbol yaz okuluna katılan 8- 13 yaş arasındaki basketbolcuların antropometrik 

değişimlerinin yaş düzeyleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 8-13 yaş aralığında olan 

62 erkek basketbolcu gönüllü olarak katılım göstermiştir. Antrropometrik özelliklerin belirlenmesinde; 

karın deri kalınlığı, kulaç, boy, kilo ve BKİ değişkenleri ölçülmüştür. Araştırmanın verilerin normal 

dağılıp dağılmadığını tespit edebilmek için basıklık ve çarpıklık değerleri dikkate alınmıştır. 

Araştırmanın bağımsız değişkeni olan “yaş grubu” için normal dağılıma sahip değişkenlerin 

karşılaştırılmasında tek yönlü varyans (Anova) analiz testi, normal dağılıma sahip olmayan 

değişkenlerin karşılaştırılmasında ise Kruskal Wallis analiz testi uygulanmıştır. Analizler sonucunda 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık çıkan testlerde farklılaşmanın kaynağını tespit edebilmek için Anova 

testinde Post Hoc testlerinden Tukey ve LSD, Kruskal Wallis testinde her alt değişken için ayrı ayrı 

Mann Whitney-U testi yapılmıştır. Son olarak anlamlı farklılık tespit edilen testlere ait desenlerde 

değişkenler arasındaki ilişkinin gücünü hesaplamak için eta-kare (etki büyüklüğü) (η2) ve Rosenthal (r) 

katsayılarından faydalanılmıştır. araştırma grubunun yaş aralığı ile karın deri kıvrım kalınlığı ve beden 

kitle indeksi değişkenleri arasında anlamlı fark çıkmazken (p>0.05), boy uzunluğu ve vücut ağırlığı 

değişkenlerinde 8-9 ve 12-13 yaş gruplarında istatiksel açıdan anlamlı farklılık görülürken, kulaç 

uzunluğu değişkeninde tüm yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir 

(p<0.05). Sonuç olarak, basketbolcuların yaş düzeyinin artması ile beraber antropometrik değişkenlerin 

de skorlarında artışlar olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Basketbolcu, antropometri, deri kıvrım kalınlığı 

INVESTIGATION OF ANTHROPOMETRIC CHANGES: AN EVALUATION FOR LITTLE-

AGE BASKETBALL PLAYERS 

Abstract: In this study, it was aimed to examine the anthropometric changes of basketball players 

between the ages of 8 and 13 who attended the basketball summer school in terms of age levels. 62 male 

basketball players between the ages of 8-13 participated in the study voluntarily. In determining the 

antrropometric properties; abdominal skin thickness, stroke, height, weight and BMI variables were 

measured. Kurtosis and skewness values were taken into account in order to determine whether the 

research data was normally distributed or not. The one-way variance (Anova) analysis test was used for 

the comparison of variables with normal distribution for the independent variable of the study, the age 

group, and the Kruskal Wallis analysis test was used for the comparison of variables that do not have a 

normal distribution. In order to determine the source of differentiation in the tests that showed a 

statistically significant difference as a result of the analysis, Tukey and LSD from the Post Hoc tests in 

the Anova test and the Mann Whitney-U test for each sub-variable in the Kruskal Wallis test were 

performed separately. Finally, eta-squared (effect size) (η2) and Rosenthal (r) coefficients were used to 

calculate the strength of the relationship between variables in the designs of the tests with significant 

differences. While there was no significant difference between the age range of the study group and the 

abdominal skinfold thickness and body mass index variables (p> 0.05), there was a statistically 

significant difference in height and body weight variables in the 8-9 and 12-13 age groups, while the 

whole age variable was There was a statistically significant difference between the groups (p <0.05). As 

a result, it was determined that the scores of anthropometric variables also increased as the age level of 

basketball players increased. 

Keywords: Basketball player, anthropometry, skinfold thickness 
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SPOR YAPAN BİREYLERİN COVİD-19 KAYGISI VE SERBEST ZAMAN SIKILMA 

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Serdar GÜR - Okan KILIÇKAYA 

Özet: Bu araştırmada Spor İstanbul tesislerinde spor yapan bireylerin, COVID-19 pandemisi sürecinde 

alınan kapanma önlemlerinin ardından COVID-19’a yakalanma kaygıları ile serbest zamanlarında 

sıkılma düzeyleri arasındaki ilişki ile katılımcıların bazı demografik özelliklerine göre COVID-19’a 

yakalanma kaygıları ile serbest zamanlarında sıkılma düzeyleri arasındaki farklılıkların 

değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada, genel tarama modellerinden ilişkisel tarama ve nedensel 

karşılaştırma modeli kullanılırken, araştırmanın örneklem grubunu geçmişte Spor İstanbul tesislerinde 

spor yapan 277 katılımcı oluşturmaktadır. Veri toplama araçlarından; Sporcuların Yeni Tip 

Koronavirüse Yakalanma Kaygısı Ölçeği ve Serbest Zamanda Sıkılma Algısı Ölçeği kullanılarak 

katılımcıların görüşleri kaydedilerek, SPSS 24.0 programıyla analize tabi tutulmuştur.  Katılımcılar 

arasında tercih edilen branş değişkenine göre COVID-19’a yakalanma kaygı düzeyleri arasında anlamlı 

farklılık bulunurken, en çok yüzme branşını tercih edenlerin bu kaygıyı taşıdıkları, katılımcıların yaş, 

cinsiyet, gelir durumları ile COVİD-19 kaygısı arasında ise anlamlı düzeyde farklılıklar bulunmadığı 

saptanmıştır. Bununla birlikte katılımcıların pandemi koşulları öncesi egzersiz sıklıkları ve brans 

tercihleriyle, serbest zamanlarında sıkılma düzeyleri arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar 

görülmüştür. Katılımcıların Covid-19’a yakalanma kaygı düzeyleri ile serbest zamanda sıkılma algı 

düzeyleri arasında ise düşük düzeyde ilişki tespit edilmiştir.  Bu sonuç; tam/kısmi kapanma tedbirleri 

sürecinde en olumsuz etkilenen grubun, özellikle yüksek risk taşıması sebebiyle yüzme havuzlarının 

uzun süre kapalı tutulması sebebiyle egzersiz yapmakta zorluk çeken yüzücüler olduğunu, geçmişte 

yoğun egzersiz yapan bireylerin yine bu süreçte serbest zamanlarında tatmin olamadıklarını 

düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Rekreasyon, Serbest Zaman, Covid-19, Pandemi 

STUDY OF COVİD-19 ANXİETY AND LEİSURE TİME BOREDOM LEVELS OF SPORTS 

INDİVİDUALS 

Abstract: In this research, it is aimed to evaluate the relationship between the anxiety of individuals 

playing sports in Sports Istanbul facilities and their levels of boredom in their leisure time following the 

closure measures taken during the COVID-19 pandemic, and the differences between the anxiety of 

contracting COVID-19 and their levels of boredom in their leisure time according to some demographic 

characteristics of the participants. In the study, relational screening and causal comparison model were 

used from general screening models, while the sample group of the study consisted of 277 participants 

who played sports in Sports Istanbul facilities in the past. From data collection tools; The opinions of 

the participants were recorded and analyzed with spss 24.0 program using the Scale of Athletes' Anxiety 

to Contract the New Type of Coronavirus and the Perception of Boredom in Leisure Time Scale. While 

there was a significant difference between covid-19 anxiety levels according to the preferred branch 

variable among the participants, it was found that those who preferred swimming had this anxiety, and 

there were no significant differences between the age, gender, income status of the participants and 

COVID-19 anxiety. This result is shows that the most negatively affected group during the full/partial 

closure measures process are swimmers who have difficulty exercising due to the long-term closure of 

swimming pools, especially due to the high risk, and that individuals who have exercised intensively in 

the past are not satisfied in their leisure time in this process. 

Keywords: Sport, Recreation, Leisure Time, Covid-19, Pandemic 
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PATELLOFEMORAL AĞRI SENDROMUNDA LUMBOPELVİK STABİLİZASYONUN 

İNCELENMESİ 

Yusuf Mücahit TURAN - Öznur BÜYÜKTURAN - Bertan CENGİZ - Sinan KARAOĞLU 

Özet: Bu çalışmanın amacı, patellofemoral ağrı sendromlu hastalarda lumbopelvik stabilizasyonunun 

incelenmesidir. Çalışmamız Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde 18-45 

yaş aralığında patellofemoral ağrı sendromu tanısı almış 28 hasta birey ile 28 sağlıklı birey üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Vaka ve kontrol gruplarındaki her bir kişiye USG ile istirahat ve aktivite halindeki 

transvers abdominis ve lumbar multifidus kas kalınlıkları ölçülmüştür. Elde edilen veriler SPSS 

programı aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Hasta ve sağlıklı bireylerin kendi arasında kas kalınlıkları 

simetri değerlendirilmesinde eşleştirilmiş T testi, hasta ve sağlıklı bireylerin kas kalınlıkları 

karşılaştırılmasında bağımsız t testi uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda, hasta ve sağlıklı 

bireylerin sağ ve sol , kontraksiyon ve dinlenmediki  TrA ve Multifidus kas kalınlıkları simetrik olduğu 

ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır(p>0.05). Sağlıklı ve hasta bireylerin dinlenme ve 

kontraksiyonda ki sağ ve sol TrA ve Multifidus kasının kas kalınlıklarının simetrik olmadığı ve bu farkın 

istatiksel olarak sağlıklı bireyler yönünde istatiksel olarak anlamlı farklılığın olduğu tespit 

edilmiştir(p<0.05). Sonuç olarak lumbopelvik stabilizasyon değerlendirmesinde hasta ve sağlıklı 

bireylerin kas kalınlıklarının kendi içlerinde bir farklılık olmadığı, hastaların kas kalınlıklarının daha 

zayıf olduğu, patellofemoral ağrı sendromuna sahip bireylerde lumbopelvik stabilizasyonun etkilendiği, 

geleneksel patellofemoral egzersizlere ek olarak lubopelvik stabilizyon içeren egzersizlerin dahil 

edilmesi düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimler; Patellofemoral Ağrı, Lumbopelvik Stabilizasyon, USG, Transvers abdominis, 

Multifidus 

EXAMİNE OF LUMBOPELVIC STABILIZATION IN PATELLOFEMORAL PAIN 

SYNDROME 

Abstract: The purpose of this study is to examine lumbopelvic stabilization in patients with 

patellofemoral pain syndrome. Our study was conducted on 28 healthy individuals and 28 patients 

diagnosed with patellofemoral pain syndrome between the ages of 18-45 in the Orthopedics and 

Traumatology Clinic of Acıbadem Kayseri Hospital. Transverse abdominis and lumbar multifidus 

muscle thicknesses in resting and active state were measured by USG for each person in the case and 

control groups. The data obtained were carried out through the SPSS program. Paired T test was used 

to evaluate muscle thickness symmetry between patients and healthy individuals, and independent t test 

was used to compare muscle thicknesses of patients and healthy individuals. As a result of the analysis 

of the data, the right and left, contraction and non-resting TrA and Multifidus muscle thicknesses of the 

patients and healthy individuals were symmetrical and no statistically significant difference was found 

(p> 0.05). It was determined that the muscle thicknesses of the right and left TrA and Multifidus muscles 

in healthy and sick individuals at rest and contraction were not symmetrical and that this difference was 

statistically significant in terms of healthy individuals (p <0.05). In conclusion, in the evaluation of 

lumbopelvic stabilization, it is considered that there is no difference between the muscle thickness of 

the patients and healthy individuals, the muscle thickness of the patients is weaker, the lumbopelvic 

stabilization is affected in individuals with patellofemoral pain syndrome, and exercises that include 

lubopelvic stabilization are considered in addition to traditional patellofemoral exercises. 

Key Words; Patellofemoral Pain, Lumbopelvic Stabilization, USG, Transverse abdominis, Multifidus. 
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SPORDA FAİR PLAY ANLAYIŞININ ÖNEMİ 

Şıhmehmet YİĞİT 

Özet: Son yıllarda insanların spora yükledikleri anlamlar farklılaşmış, spordan beklentileri artmış, buna 

paralel olarak sporda istenmeyen davranışlarda artış meydana gelmiştir. Spor müsabakalarında mutlak 

kazanma görüşünün ön plana çıkması ile birlikte saha içerisinde sporcular arasında da sportmenliğe 

aykırı davranışların arttığı görülmektedir.  Fair-Play kelimesi spor diline, 18. Yüzyılda İngiltere’de 

girmiştir. Fair Play, İngiliz Kolejlerinde öncelikle “iyi oyun” anlamında kullanılmış ve bu haliyle 

uluslararası bir terime dönüşmüştür. Türkiye’de, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 1974 yılında, 

"Sporda Erdemlik’’ olarak kullanılmıştır. Sporda saha içi ve dışında gerçekleşen, sportmenlik ruhuna 

aykırı davranışların en aza indirilmesinde Fair Play bilincinin kazanılması oldukça önemlidir. Sportif 

açıdan ele alındığı zaman fair play, dürüstçe ve rakibin haklarına saygılı bir oyun, kurallara bağlılık, 

haksız avantajdan kaçınma, rakibe saygı ve rakibin haksız dezavantajlarından yararlanmaya 

kalkışmama; rakibi mağlup etmekten ziyade rakiple beraber olmaktan zevk almayı; takımların attığı gol 

kadar, takımımıza atılan gölün de güzelliğini takdir etmeyi ilke olarak benimsemek anlamına 

gelmektedir. Fair-Play spor alanlarında spor medyasından seyirciden masöre, sporculardan antrenörlere, 

spor yöneticilerinden hakemlere kadar spora katılan herkesi doğrudan ilgilendiren bir anlayıştır. Fair-

Play etik anlamıyla da kullanılmaktadır etik evrensel insani değerlere dayanırken, ahlak, toplumsal ve 

yerel değerlere dayanmaktadır. 

Anahtar Kelime: Spor. Fair-Play. Oyun 

THE IMPORTANCE OF FAIR PLAY UNDERSTANDING IN SPORTS 

Abstract: In recent years, the meanings people attribute to sports have changed, their expectations from 

sports have increased, and parallel to this, there has been an increase in undesirable behaviors in sports. 

With the emphasis on absolute winning in sports competitions, it is observed that unsportsmanlike 

behavior among the athletes on the field has also increased. The word Fair-Play entered the language of 

sports in England in the 18th century. Fair Play was used primarily in the meaning of "good game" in 

British Colleges and has become an international term in this form. In Turkey, it was used as "Virtue in 

Sports" by the Ministry of Youth and Sports in 1974. It is very important to gain the awareness of Fair 

Play in minimizing the acts against the spirit of sportsmanship in sports, both inside and outside the 

field. and a game that respects the rights of the opponent, adherence to the rules, avoiding unfair 

advantage, respect for the opponent and not attempting to take advantage of the opponent's unfair 

disadvantages; to enjoy being with the opponent rather than defeating the opponent; to adopt as a 

principle to appreciate the beauty of the lake as well as the goal scored by the teams. Fair Play is an 

understanding that directly concerns everyone participating in sports, from sports media to audiences, 

masseurs, athletes to trainers, sports managers and referees. Fair Play is also used in an ethical sense, 

while ethics is based on universal human values, morality is based on social and local values. 

Key Word: Sport. Fair Play. Game
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ESKİ NORMALDE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ 

DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: İLİŞKİSEL BİR ÇALIŞMA 

Abdullah MANAP - Yasin DEMİR 

Özet: Bu çalışmanın amacı ortaöğretim öğrencilerinin pandemi öncesinde akademik başarı, sınıf düzeyi, 

kitap okuma sıklığı, internette geçirdikleri süre, akademik güdülenme (Kendini Aşma, Bilgiyi 

Kullanma, Keşif) ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırmanın yöntemi; 

nicel bir çalışma metodu olan ilişkisel tarama modeli ile tasarlanmıştır. Bu çalışmanın verileri yüz yüze 

eğitimin olduğu pandemi öncesinde Elazığ iline bağlı devlet ve özel okullardaki ortaöğretim 

öğrencilerinden toplanmıştır. Araştırmaya 232 kız, 137 erkek olmak üzere toplam 369 öğrenci dahil 

edilmiştir.  Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, akademik güdülenme ölçeği 

ve mutluluk ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; akademik başarı ve bilgiyi kullanma 

düzeyi arasında pozitif yönde; kitap okuma sıklığı ile keşif düzeyleri arasında pozitif yönde; internette 

geçirilen süre ile keşif düzeyi arasında negatif yönde; mutluluk ile akademik güdülenme arasında da 

pozitif yönde ilişki olduğu saptanmıştır. Covid-19 pandemisi öncesindeki bu sonuçlara göre; kitap 

okuma alışkanlığının merak duygusu ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Kitap okuma sıklığının 

akademik güdülenmenin alt boyutu olan keşif düzeyi ile pozitif yönde ilişkili çıkması buna bağlanabilir. 

İnternette geçirilen vaktin akademik güdülenmeyi düşürdüğünü buna bağlı olarak öğrencilerin internette 

geçirdikleri süreyi verimli değerlendirmedikleri söylenebilir. Mutluluk ve akademik güdülenme 

arasındaki ilişkinin pozitif çıkması alanyazın ile desteklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Akademik Başarı, Akademik Güdülenme, Güdülenme, Mutluluk, Ortaöğretim 

EXAMINING THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF OLD NORMALLY HIGH SCHOOL 

STUDENTS ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES: A RELATIONAL STUDY 

Abstract: The aim of this study is to examine the relationships among secondary school students' 

academic achievement, grade level, frequency of reading books, time spent on the Internet, academic 

motivation (Self-Transcendence, Using Knowledge, Discovery) and happiness levels in their previous 

normal times. The method of the research is the relational scanning model. The data of this study were 

collected from secondary school students in public and private schools in Elazığ province prior to the 

pandemic in which face-to-face education was present. Personal information form, academic motivation 

scale and happiness scale developed by the researcher were used in the study. According to the findings 

obtained; positively between academic achievement and knowledge usage level; between the frequency 

of reading the book and the level of discovery; negatively between the time spent on the internet and the 

level of discovery; There was also a positive relationship between happiness and academic motivation. 

According to these results before the Covid-19 pandemic; It is thought that the habit of reading books 

is related to the sense of curiosity. The fact that the frequency of reading books is positively correlated 

with the level of discovery, which is the sub-dimension of academic motivation, may be attributed to 

this. It can be said that the time spent on the Internet reduces academic motivation, so students do not 

make efficient use of the time they spend on the Internet. The positive relationship between happiness 

and academic motivation is supported by the literature. 

Keywords: Academic Achievement, Academic Motivation, Motivation, Happiness. High School 

 
 Dr. Öğr. Üyesi, Batman Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, abdullahmanap@gmail.com, ORCID: 0000-0001-5531-5745 

 Dr. Öğr. Üyesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, yasin.demir@istiklal.edu.tr, ORCID: 0000-0002-

2456-1449 

mailto:abdullahmanap@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-5531-5745?lang=en
mailto:yasin.demir@istiklal.edu.tr


 

EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU 

 

 

56 

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SALGIN DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM 

UYGULAMALARI SÜRECİNDE OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 

DERSİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR 

Ali KIRCI 

Özet: Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını turizm, sanayi, sağlık, hizmet vb. birçok sektörü 

etkilediği gibi eğitim kurumlarının da ciddi anlamda etkilenmesine neden olmuş, eğitim kurumlarını 

yeni düzene uyum sağlamaya zorlamıştır. Acil bir sistem olarak düzenlenen uzaktan eğitim 

uygulamaları da bu zorunluluğun sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu araştırmanın amacı salgın sürecinde 

eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmek için yapılandırılan uzaktan eğitim uygulamalarının uygulama 

sahasındaki sorunlarını belirlemektir. Bu nedenle devlet üniversitesinde Türkçe Öğretmenliği Lisans 

Programında öğrenim gören okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerini almış toplam 22 

öğretmen adayının gözlem ve uygulama derslerinde karşılaştıkları sorunlar belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni ile yapılandırılmış; araştırmanın veri 

toplama sürecinde ise araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Bu form ile öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması sürecinde 

karşılaştıkları sorunlara yönelik görüşleri alınmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiş 

ve raporlaştırılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının gözlemleri uygulama öğretmeninden 

kaynaklanan sorunlar, öğrencilerden kaynaklanan sorunlar, sanal sınıf ortamından kaynaklanan 

sorunlar, kullanılan materyallerden kaynaklanan sorunlar, öğretmen adaylarından kaynaklanan sorunlar, 

temel dil becerileri öğretiminde yaşanan sorunlar, dil bilgisi öğretiminde yaşanan sorunlar ve diğer 

sorunlar olarak kategorilere ayrılmıştır. Kategorilerde yer alan sorunlar incelendiğinde ise sınıf yönetimi 

sorunları, teknoloji ve alt yapı sorunları, dijital beceri yetersizliği, sosyal yaşam ve iş hayatı arasındaki 

denge, motivasyon eksikliği, platform eksiklikleri, etkileşim, ders süreleri, kontrol mekanizmasının 

zayıf olması gibi sorunların ön plana çıktığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Türkçe Öğretmen Adayları, Okul Deneyimi, Öğretmenlik 

Uygulaması, Sorunlar 

PROBLEMS ENCOUNTERED BY TURKİSH TEACHER CANDİDATES İN THE SCHOOL 

EXPERİENCE AND TEACHİNG PRACTİCE LESSON DURİNG THE PERİOD OF 

DİSTANCE EDUCATİON PRACTİCES DURİNG THE EPİDEMİC PERİOD 

Abstract: Covid-19 epidemic, which affects the world, affects as well as many sectors such as 

tourism, industry, health, service, etc. it has also affected educational institutions seriously, forcing 

educational institutions to adapt to the new order. Distance education applications, which are organized 

as an emergency system, have also emerged as a result of this obligation. The purpose of this research 

is to determine the problems in the field of application of distance education plans, which are structured 

to continue education and training activities during the epidemic process. For this reason, it was tried to 

determine the problems faced by 22 teacher candidates in the Turkish Language Teaching 

Undergraduate Program at the state university, who took the school experience and teaching practice 

courses, in the observation and practice lessons. The research is structured with a phenomenology 

pattern from qualitative research methods; In the data collection process of the research, semi-structured 

interview form developed by the researcher was used. With this form, the opinions of the teacher 

candidates about the problems they encountered during the school experience and teaching practice were 

taken. The obtained data were analyzed with content analysis and reported. As a result of the research, 

the observations of the teacher candidates were categorized as problems arising from the mentor teacher, 

problems arising from students, problems arising from the virtual classroom environment, problems 

arising from the materials used, problems arising from teacher candidates, problems in teaching basic 

language skills, problems in grammar teaching and other problems. When the problems in the categories 

were examined, it was seen that problems such as classroom management problems, technology and 

infrastructure problems, digital skills inadequacy, balance between social life and business life, lack of 

motivation, lack of platform, interaction, lesson times, and weak control mechanism came to the fore. 

Keywords: Distance Education, Turkish Teacher Candidates, School Experience, Teaching Practise, 

Problems 
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TÜRKİYE’DE DOĞAL AFETLER ALANINDA YAPILAN TEZLERİN ANALİZİ: BİR 

META-SENTEZ ÇALIŞMASI 

Erol KOÇOĞLU1- Nimet KARABULUT2 - Ayşegül DUMLUPINAR ARSLAN3 

Özet: Afetler, dünyada insanın var oluşundan günümüze, insanlar üzerinde büyük etkisi olan olaylar 

olarak karşımıza çıkarlar. Afetler doğal ve insan kaynaklı olmak üzere toplumları, bölgeleri veya ulusları 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Afetler içerisinde yer alan doğal afetlere baktığımızda ise insanlık 

tarihinin başlangıcından günümüze kadar süregelen en yıkıcı olaylardan biridir. Doğal afetler insan 

etkisinden bağımsız olarak gerçekleşen, önceden tahmin edilmesi oldukça zor olan ve maddi-manevi 

birçok kayıplara sebebiyet veren olaylardır. Son zamanlarda sıklıkla görülen doğal afetler, dünyada 

milyonlarca can kaybına neden olmaktadır. Bu kayıpların yanı sıra ekonomik, sosyal ve fiziksel 

yıkımlara da sebebiyet vermektedir. Yapılan araştırmalar sonucu Türkiye’de de son yıllarda geçmişe 

nazaran çok sayıda doğal afetin meydana geldiği görülmektedir. Bu durumdan kaynaklı olarak doğal 

afetler alanında birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar içerisinde belirlenen kriterlere uygun olarak 

“Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı” aracığıyla seçilmiş farklı alanlarda (sosyoloji, 

psikoloji, eğitim vs.) yazılmış 16 adet tezin meta-sentez yöntemi kullanılarak incelemeleri yapılmıştır. 

Belirlenen tezlerin amaçları, örneklem grupları, kullandıkları yöntemler, hangi alanlarda yazıldıkları, 

önerileri ve sonuçları tablolar aracılığıyla çalışmada gösterilmiştir. Yapılan bu çalışmada nitel bir 

çalışma tekniği olan literatür taraması da kullanılmıştır. Literatür taraması sonrasında çalışmanın 

amaçları belirlenmiş ve çalışma meta-sentez yöntemine uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Çalışmada elde 

edilen bulgulara bakıldığında genel olarak doğal afetlerin farklı alanları etkileyen ve ortak sonuçları olan 

geniş kapsamlı bir konu olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Doğal Afet, Meta-Sentez, Literatür Taraması, Tez, Nitel Çalışma. 

ANALYSIS OF THESES MADE IN THE FIELD OF NATURAL DISASTERS IN TURKEY: A 

META SYNTHESIS STUDY 

Abstract: Disasters appear as events that have a great impact on people since the existence of human 

beings in the world. Disasters, which can be both natural and man-made, can adversely affect societies, 

regions or nations. Natural disasters are one of the most devastating events from the beginning of human 

history to the present day. Natural disasters are events that occur independently of human impact, are 

very difficult to predict, and cause many material and moral losses. Natural disasters, which have been 

seen frequently recently, cause millions of casualties around the world. In addition, it causes economic, 

social and physical damages. As a result of the researches, it is seen that more natural disasters have 

occurred in Turkey in recent years compared to the past. Due to this situation, many studies have been 

carried out in the field of natural disasters. Within these studies, 16 theses written in different fields 

(sociology, psychology, education, etc.) selected through the "Higher Education Council National 

Thesis Center Database" in accordance with the specified criteria were analyzed using the meta-

synthesis method. The aims of the determined theses, sample groups, the methods they used, the fields 

in which they were written, their recommendations and results were indicated in the study through 

tables. In this study, literature review, which is a qualitative study technique, was also used. After the 

literature review, the aims of the study were determined and the study was prepared in accordance with 

the meta-synthesis method. Considering the findings obtained in the study, it can be said that in general, 

natural disasters are a wide-ranging issue that affects different areas and has common results. 

Keywords: Natural Disaster, Meta-Synthesis, Literature Review, Thesis, Qualitative Study. 
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SOSYAL BİLİMLERE AİT KAYNAKLARIN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM 

PROGRAMINDAKİ KAZANIMLAR BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 

Ayşegül HAYTA1 

Özet:  Önceki öğretim programlarında ünite şimdiki öğretim programında ‘‘öğrenme alanı’’ olarak 

tanımladığımız kavram, birbiri ile ilişkili bilgi, beceri ve değerlerin bir bütün olarak görülebildiği, 

öğrenmeyi organize eden disiplinler arası bir yapıdır. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı yedi 

öğrenme alanı çerçevesinde yapılandırılmıştır.  Öğretim programının içeriği ise öğrenme alanlarına göre 

düzenlenmiştir. Aynı zamanda her bir öğrenme alanı kendi bünyesinde sosyal bilimlere ait faklı 

disiplinlerin yer aldığı kazanımlardan oluşmaktadır. Bu kazanımların süreleri öğrenme alanına ve sınıf 

düzeylerine göre de farklılıklar göstermektedir. Sosyal Bilgiler Öğretim Programı; sosyal bilimlere ait 

kaynakların disiplinler arası bir yaklaşımla ortaokul 5., 6. ve 7 sınıf düzeylerinde öğrencilerin hem 

bilişsel düzeyleri dikkate alınarak hem de sosyal bilimler disiplinlerinin belirli bir sistematik sıralama 

ile aktarıldığı  programlar  bütünüdür. Disiplinler arası yaklaşım esas alınarak hazırlanan Sosyal Bilgiler 

Öğretim Programında sosyal bilimlere ait disiplinlerin ağırlıklı olarak hangisinin işlendiği ayrıca sınıf 

düzeylerinde ve kazanımlarda ele alınış biçimleri önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı, sosyal 

bilimlere ait disiplinlerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programında yer alan öğrenme alanlarındaki 

kazanımlarla eşleştirilerek incelemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemi olan doküman incelemesi 

kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın örneklemi Sosyal Bilgiler Öğretim programıdır. Araştırma verileri 

betimsel analiz ile çözümlenmiştir. 

EXAMINATION OF SOCIAL SCIENCES RESOURCES IN THE CONTEXT OF THE 

OUTCOMES IN SOCIAL SCIENCES TEACHING PROGRAM 

Abstract: The concept we defined as "learning area" in the current curriculum in the previous 

curriculum is an interdisciplinary structure that organizes learning, where information, skills and values 

associated with each other can be seen as a whole. Social Studies Curriculum is structured within the 

framework of seven learning areas. The content of the curriculum is arranged according to the learning 

areas. At the same time, each learning area consists of acquisitions in which different disciplines 

belonging to social sciences are included. The duration of these acquisitions also varies according to the 

learning area and grade levels. Social Studies Curriculum; It is a set of programs in which the resources 

of social sciences are transferred in an interdisciplinary approach at the 5th, 6th and 7th grades of the 

secondary school, considering both the cognitive levels of the students and the social sciences disciplines 

in a certain systematic order. In the Social Studies Curriculum, which is prepared on the basis of an 

interdisciplinary approach, which disciplines of social sciences are predominantly studied, and the way 

they are handled at class levels and attainments is important. The aim of this study is to examine 

disciplines belonging to social sciences by matching them with the acquisitions in learning fields in the 

Social Studies Curriculum. The research was conducted using document analysis, which is a qualitative 

research method. The sample of the study is the Social Studies Education program. The research data 

were analyzed by descriptive analysis. 
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNİN ÖĞRETMENLERİN HAYATLARINA 

ETKİLERİ 

Ayşenur AYTOP1 Veda Yar YILDIRIM2 

Özet:Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenliği mesleğinin öğretmenlerin hayatlarına etkilerini 

ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda mesleğin okul öncesi öğretmenlerine etkilerini belirlemeye 

yönelik nitel bir çalışmadır. Çalışmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 15 

öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleminin belirlenmesinde amaçlı örneklem 

yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemine uygun olarak okul öncesi 

öğretmenlerinden örneklem oluşturulmuştur. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda tasarlanan bu 

araştırmada veriler içerik analizi ve betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmada okul öncesi 

öğretmenlerinin mesleğe başlamadan önce çocuklara faydalı olabilmek, çocukları tanımak, çocukların 

hayatlarına dokunmak, okul ve sınıf ortamının iyi olması, saygınlık, kendini geliştirme gibi beklentilere 

sahip oldukları ve okul öncesi öğretmenliği mesleğini özellikle kolay atanma ve çocuk sevgisi gibi 

sebeplerden dolayı seçtikleri sonucuna ulaşılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin mesleğe başladıktan 

sonra mesleğe bakış açılarının çocuk gelişiminde temel olduğu, çevre ve aile faktörünün önemli 

olduğunun ayrıca mesleğe başladıktan sonra mutluluk ve sabır duygularının arttığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Okul öncesi öğretmenlik mesleğinin öğretmenlerin hayatlarında pozitif birey olma, empati 

kurma, yorgunluk, yetişkinlere çocuklar gibi yaklaşma, çocuklu ailelerde ön planda olma (fikir edinme), 

toplumun görev algısı (bakıcı), iletişim becerisi, mesleki bilgileri aile bireylerinde uygulama, çocuksu 

olma ve çocuk dilinden anlama gibi etkileri de sonuçlar arasındadır. Mesleğin, okul öncesi 

öğretmenlerinin hayatlarındaki etkilerinin farklı alanlarda çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Bu 

araştırmadan yola çıkarak mesleğin okul öncesi öğretmenlerinin hayatlarına olan etkileri temel alınarak 

aday öğretmenlere farkındalık çalışmaları yapılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik, Meslek, Okul öncesi, Mesleki Etki, Kişisel Etki. 

THE EFFECTS OF THE PRESCHOOL TEACHING PROFESSION ON THE LIVES 

OF TEACHERS 

Abstract: The aim of this study is to reveal the effects of preschool teaching profession on teachers' 

lives. For this purpose, it is a qualitative study to determine the effects of the profession on preschool 

teachers. In accordance with the qualitative research method, phenomenology design was used in the 

study. The sample of the research consists of 15 teachers. In determining the sample of the research, the 

sample was formed from pre-school teachers in accordance with the maximum diversity sampling 

method, one of the purposeful sampling methods. In this study, semi-structured interview form was used 

as data collection tool. In this research designed in line with the qualitative research approach, the data 

were analysed by content analysis and descriptive analysis method. In the research, it was concluded 

that pre-school teachers have expectations such as being useful to children, getting to know children, 

touching children's lives, having good school and classroom environment, respectability, self-

development before starting their profession and they chose preschool teaching profession for reasons 

such as easy appointment and love of children. It was concluded that preschool teachers' perspective on 

the profession after starting the profession is fundamental in child development, that the environment 

and family factors are important, and that the feelings of happiness and patience increase after starting 

the profession. The effects of the pre-school teaching profession on teachers' lives such as being a 

positive individual, empathy, fatigue, approaching adults like children, being at the forefront of families 

with children (gaining an idea), social perception of duty (caregiver), communication skills, applying 

professional knowledge in family members, being childish understanding of children's language are also 

among the results. It is seen that the effects of the profession on the lives of preschool teachers vary in 

different areas. Based on this research, awareness studies can be conducted for prospective teachers 

based on the effects of the profession on the lives of pre-school teachers. 

Keywords: Teaching, Profession, Preschool, Professional Impact, Personal Impact. 
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AMERİKA VE TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİLERİNİN KULLANDIĞI 

ÇEVRİMİÇİ KAYNAKLARIN VE WEB-SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Recep DÜNDAR1-Fatih KAYA2-Elif ÇERİBAŞ3 

Özet: Eğitimin değişen dünya ile bütünleştirilmesi için yapılan tüm uygulamalar öğrencilerin bilgiye 

daha kolay, hızlı ve her yerden bağımsız şekilde ulaşmasını sağlamıştır. Yaşadığımız bilgi çağında bilgi 

teknolojilerinin çeşitliliğinin artırılmasına yönelik faaliyetler devam etmektedir. İçerikleri genellikle 

soyut kavramlardan meydana gelen sosyal bilgiler derslerinde öğrenci ve öğretmenler sıklıkla çevrimiçi 

kaynaklardan yararlanmaktadır. Eğitim süreçlerinde insanı etkileyen her olay eğitimi de etkilemektedir. 

Günümüzde yaşanmakta olan küresel pandemi, son yıllarda zaten artan dijital dönüşümü hızlandırmıştır. 

Buna bağlı olarak her ülkede eğitim sistemlerine göre uygulama ve web-siteleri hazırlanmıştır. Bu 

materyal ve kaynaklar öğrencilerin, öğretmen olmaksızın öğrenme faaliyetleri üzerine sorumluluk alma 

becerilerini geliştirmektedir. Bu çalışmanın amacı Amerika ve Türkiye’de sosyal bilgiler öğrencilerinin 

çevrimiçi, interaktif materyallere ne denli sahip olduğuna nicelik ve içerik bakımından kıyaslama 

yapmaktır. Sadece İngilizce, sadece Türkçe ve çok dilde erişim sağlanabilen çevrimiçi web siteleri ve 

uygulamaları incelenmiştir. Karşılaştırma sonucunda Türkiye’de hâlihazırda bulunan sosyal bilgiler 

derslerine yönelik çevrimiçi uygulamalarının azlığı dikkat çekmektedir. Soyut kavramlara daha çok yer 

veren ve eğitim yöntem ve tekniklerinin sıklıkla kullanıldığı sosyal bilgiler derslerinde çevrimiçi 

kaynaklarının arttırılması önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: E- Öğrenme, Uzaktan Eğitim, Çevrimiçi Uygulamalar, Eğitim Web-Siteleri, 

İnteraktif Eğitim 

COMPARİSON OF ONLİNE RESOURCES AND WEB SİTES USED BY SOCİAL STUDİES 

STUDENTS İN AMERİCA AND TURKEY 

Abstract: All practices made to integrate education with the changing world made it easier for students 

to access information more easily, quickly and independently from everywhere. Activities continue to 

increase the diversity of information technologies in the information age we live in. Students and 

teachers frequently benefit from online resources in social studies courses, the content of which is 

generally composed of abstract concepts. Every event that affects people in educational processes also 

affects education. The global pandemic that is being experienced today has accelerated the increasing 

digital transformation in recent times. Accordingly, applications and websites have been prepared 

according to the education systems in each country. These materials and resources improve students' 

ability to take responsibility for learning activities without a teacher. The purpose of this study is to 

compare how much social studies students have online, interactive materials in the United States and 

Turkey in terms of quantity and content. Online websites and applications that can be accessed only in 

English, only Turkish and multilingual were examined. As a result of the comparison, it is noteworthy 

that there are few online applications for social studies courses in Turkey. It is important to increase 

online resources in social studies courses, which include more abstract concepts and where educational 

methods and techniques are frequently used. 

Keywords: E-Learning, Distance Education, Online Applications, Education Websites, İnteractive 

Education 
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE 

İLİŞKİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 

ANALİZİ 

Mesut AYDIN - Fatih KAYA - İbrahim Halil DOĞAN 

Özet: Teknolojik gelişmelerle beraber küresel iletişim ağının genişlemesi, şüphesiz en büyük etkisini 

eğitim alanında göstermiştir. Nitekim ülkeler ve bireyler arasındaki iletişim ağlarının yaygınlaşması, 

eğitim alanında; bilgi kaynaklarının, fikirlerin ve ürünlerin dolaşımını hızlandırarak küresel bir eğitim 

algısı meydana getirmiştir. Eğitim alanındaki gelişmeler yalnızca kaynakların ve fikirlerin dolaşımı 

noktasında olmamış; geleneksel eğitim metotlarından, öğretmen-öğrenci ilişkisine, eğitimin felsefi 

temellerinden, eğitim kuramlarına kadar pek çok alanda köklü değişiklikler meydana getirmiştir. Bu 

noktada teknolojik gelişmelerle beraber eğitimde dönüşümün yaşandığı konulardan biri de eğitimin 

temel unsurları içerisinde yer alan eğitim ortamlarıdır. Bu cümleden hareketle araştırmanın temel amacı; 

Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının uzaktan eğitim sürecine ilişkin memnuniyet düzeylerini çeşitli 

değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada; nicel yöntemli nedensel karşılaştırma modeli 

kullanılmıştır.  Evren ise İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Bölümü, Sosyal 

Bilgiler Öğretmenliği Programında 2020-2021 Bahar yarıyılında öğrenim görmekte olan 192 

öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında örneklem alma yoluna gidilmemiş olup, mevcut 

programda eğitim gören tüm öğrencilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında, uzaktan 

eğitimde öğrenci memnuniyetini yordamak amacıyla Ilgaz (2008) tarafından geliştirilen “Memnuniyet 

Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler, bağımsız gruplar T, Tek Yönlü ANOVA ve betimsel istatistik 

testlerine tabi tutulmuştur. Araştırma kapsamında toplanan verilerin analizleri SPSS 24.0 paket programı 

kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın bulgu, yorum ve tartışması ise çalışma tamamlandıktan sonra 

yazılacaktır.  

Anahtar kelimeler: Uzaktan eğitim, memnuniyet düzeyi, sosyal bilgiler 

ANALYSIS OF SATISFACTION LEVELS RELATED TO THE DISTANCE EDUCATION 

PROCESS OF SOCIAL SCIENCES TEACHERS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES 

Abstract: The expansion of the global communication network with technological developments 

undoubtedly has had its greatest impact in the field of education. As a matter of fact, the spread of 

communication networks between countries and individuals, in the field of education; It has created a 

global perception of education by accelerating the circulation of information sources, ideas and products. 

Developments in the field of education have not only been at the point of circulation of resources and 

ideas; It has brought about radical changes in many areas from traditional education methods to teacher-

student relationship, from philosophical foundations of education to educational theories. At this point, 

one of the issues where the transformation in education is experienced along with the technological 

developments is the educational environments that are among the basic elements of education. Based 

on this sentence, the main purpose of the research is; To examine the satisfaction levels of social studies 

teacher candidates regarding the distance education process in terms of various variables. In the 

research; The quantitative method of causal comparison model was used. Evren, on the other hand, 

consists of 192 students studying at İnönü University, Faculty of Education, Department of Turkish and 

Social Studies, Social Studies Teaching Program in the 2020-2021 Spring semester. Sampling was not 

used within the scope of the research, and all students studying in the current program were tried to be 

reached. Within the scope of the research, "Satisfaction Scale" developed by Ilgaz (2008) was used to 

predict student satisfaction in distance education. The data obtained were subjected to independent 

groups T, One-Way ANOVA and descriptive statistics tests. The analysis of the data collected within 

the scope of the research was made using the SPSS 24.0 package program. Findings, comments and 

discussions of the research will be written after the study is completed. 

Keywords: Distance Education, Satisfaction Level, Social Studies 
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK 

METAFORİK ALGILARI 

Erdal AKPINAR- Ülkü ULUKAYA ÖTELEŞ-Fatih KAYA 

Özet: İnsanlığın içinde bulunduğu yüzyıl teknolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel olmak üzere pek 

çok alanda büyük değişimlere ve gelişmelere tanıklık etmektedir.  Öyle ki tarihin hiçbir döneminde 

teknolojik alanda böylesine hızlı bir ilerleme yaşanmamıştır. Bu ilerlemeler tüm dünyayı etkisi altına 

almış ve dünya adeta küresel teknoloji tarafından kontrol edilir bir hale gelmiştir. Bu durum McLuhan 

ifadesiyle dünyanın küresel bir köye dönüşümüne yol açmış ve yeni bir dünya düzeni inşa edilmiştir. 

Teknolojik gelişmelerin inşa ettiği bu yeni düzen bilhassa etkisini eğitim alanında göstermiştir. Nitekim 

teknoloji geleneksel eğitim anlayışı ekseninde şekillenen, eğitim felsefesinde, eğitim kuram ve 

yaklaşımlarında hatta öğretmen-öğrenci ilişkisinde köklü değişiklere yol açmıştır. Bu köklü 

değişiklikler özellikle öğrenme sürecinde zaman ve mekân algısının yıkılışını temsil eden uzaktan 

eğitim anlayışının ortaya çıkmasına ve kısa sürede etkisini artırmasına yol açmıştır. Yukarıdaki 

bilgilerden hareketle çalışmanın amacı; Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının “uzaktan eğitim” 

kavramına yönelik algılarının metaforlar aracılığıyla saptanmasıdır. Mevcut çalışmaya 2020-2021 

eğitim-öğretim yılında öğrenim gören İnönü Üniversitesi/Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

Programından 56 kız ve 40 erkek, Muş Alparslan Üniversitesi/Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği Programından 54 kız ve 42 erkek olmak üzere her kademeden toplam 192 öğrenci 

katılmıştır. Araştırmanın verilerine öğrencilere “Uzaktan eğitim…………..gibidir, çünkü………..” 

cümlesi tamamlattırılarak ulaşılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilip 

yorumlanmıştır. Öğretmen adayları uzaktan eğitim ile ilgili; su, ilaç, araç, hafta sonu, zaman,  koşu, para 

ve boşluk gibi metaforlar kullanmışlardır. Öğretmen adaylarının oluşturduğu metaforlar hayati, 

destekleyici, ulaşılabilir, eğlenceli, ekonomik, yorucu, kısıtlı ve etkisiz kategorileri altında toplanmıştır. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmen adaylarının uzaktan eğitim kavramına yönelik algılarının 

farklılık gösterdiği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, Metafor, Sosyal Bilgiler. 

METAPHORICAL PERCEPTIONS OF SOCIAL STUDIES TEACHER 

Abstract: The century in which humanity is located bears witness to great changes and developments 

in many areas, including technological, social, economic and cultural.  So much so that at no time in 

history has such rapid progress been made in the technological field. These advances have influenced 

the entire world and the world has become almost controlled by global technology. This led to the 

transformation of the world into a global village, according to McLuhan, and a new world order was 

built. This new order, built by technological developments, has shown its influence especially in the 

field of Education. As a matter of fact, technology has led to radical changes in educational philosophy, 

educational theories and approaches, and even in the relationship between teacher and student, which 

has been shaped on the axis of traditional educational understanding. These radical changes have led to 

the emergence of distance education, which represents the destruction of the perception of time and 

space, especially in the learning process, and to increase its impact in a short time. Based on the above 

information, the aim of the study is to determine the perceptions of social studies teacher candidates 

towards the concept of “distance education” through metaphors. In the present study, studying in the 

academic year 2020-2021 Inonu University, Faculty of Education, Social Science Education Program 

from 56 females and 40 males, Muş Alparslan University, Faculty of Education, Social Science 

Education Program for girls and boys of all levels from 42 of 54 total 192 students participated. The 

research data, students in distance education..............because it is just like..........."the sentence was 

reached by completing it. The collected data was analyzed and interpreted using the content analysis 

technique. Teacher candidates used metaphors related to distance education, such as water, medicine, 

vehicles, weekends, time, running, money, and space. The metaphors created by teacher candidates are 

grouped under the categories vital, supportive, approachable, fun, economic, exhausting, limited and 

ineffective. According to the results obtained, it can be said that the perception of teacher candidates 

towards the concept of distance education differs. 

Keywords: Distance Education, metaphor, social studies. 
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK 

GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ 

Kemal KAYA1-Fatih ÖTELEŞ2 

Özet: Küreselleşme süreciyle birlikte toplumsal yaşamın her alanında yaşanan değişim ve dönüşümler hem 

evrensel değerlerin hem de kültürel değerlerin aşınmasına yol açmaktadır.  Bu durum genç nesillerin yaşadığı 

toplumla bütünleşmesine engel teşkil etmektedir. Eğitim-öğretim süreciyle küreselleşmenin yarattığı bu 

olumsuz etki azaltılabilir. Bu kapsamda, çeşitli dersler aracılığıyla değerlerin içerikleri öğrencilere 

aktarılabilir. Sosyal bilgiler dersi,  muhtevası ve çok disiplinli yapısıyla bu konuda ön plana çıkan derslerden 

biridir. Öğrencilere değerlerin içeriğini aktaracak kişi ise öğretmendir. Bu doğrultuda, sosyal bilgiler 

öğretmenlerinin değerlere ve değer eğitimine ilişkin görüşlerinin önem taşıdığı söylenebilir. Araştırmanın 

temel amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışma, 

nitel yöntemle yapılan bir durum (vaka) çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 eğitim-

öğretim yılında Malatya ili merkez ortaokullarında görev yapan 24 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. 

Araştırma verileri görüşme tekniği kullanılarak araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış 

görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği 

kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular öğretmenlerin değerler eğitimi kavramını bireylerin 

sosyalleşmesine katkı sağlayan kurallar, toplum tarafından desteklenen davranışlar ve ahlaki ilkeler 

bağlamında tanımladığını göstermektedir. Bunun yanı sıra öğretmeler değerler eğitiminde etkili olabilecek 

derslerin din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve Türkçe olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir.  

Öğretmenler sosyal bilgiler dersinin değerler eğitimindeki rolüne ilişkin ise olumlu tutum ifadeleri kullanmış, 

bu durumu ise dersin temel gayesi ve içeriğiyle ilişkilendirmişlerdir. Öğretmelerin tamamı kendilerine 

yöneltilen son soru olan eğitim fakültelerinde değerler eğitimine ilişkin bir ders olmalı mıdır? sorusuna ise 

olumlu yönde yanıtlar vermişlerdir. Öğretmenler eğitim fakültelerinde değerler eğitimine yönelik verilecek 

dersin, mesleki ve günlük hayatlarında kendilerine katkılar sağlayabileceği yönünde görüş bildirmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Sosyal Bilgiler, Değerler Eğitimi, Durum Çalışması, Görüşme Formu. 

DETERMINATION OF SOCIAL STUDIES TEACHERS ' VIEWS ON VALUES EDUCATION 

Abstract: Changes and transformations in all areas of social life, together with the process of 

globalization, lead to the erosion of both universal values and cultural values.  This is an obstacle to the 

integration of younger generations with the society in which they live. This negative impact of globalization 

can be reduced through the educational process. In this context, the content of values can be transferred to 

students through various courses. Social studies course is one of the lessons that comes to the fore in this 

regard with its content and multidisciplinary structure. The person who will convey the content of values to 

the students is the teacher. In this direction, it can be said that the views of social studies teachers on values 

and value education are important.The main purpose of the research is to determine the views of social studies 

teachers on values education. The study is a case study conducted by qualitative method. The research 

working group consists of 24 social studies teachers working in Central Secondary Schools of Malatya 

province in the 2019-2020 academic year. Research data was collected through a semi-structured interview 

Form prepared by the researcher using the interview technique. The content analysis technique was used in 

the analysis of the data obtained from the research. The findings from the study show that teachers define the 

concept of values education in the context of rules, behaviors supported by society, and moral principles that 

contribute to the socialization of individuals. In addition, the teachers expressed their opinion that the courses 

that can be effective in values education are religious culture and Moral Knowledge, Social Studies and 

Turkish.  Teachers used positive attitude expressions regarding the role of the social studies course in values 

education, and associated this situation with the main purpose and content of the course. Should all teachers 

be a course on values education in educational faculties, which is the last question asked to them? they gave 

positive answers to his question. Teachers have expressed the opinion that the course to be given for values 

education in educational faculties can contribute to them in their professional and daily lives 

Keywords: Globalization, Social Studies, Values Education, Situation Study, İnterview Form. 
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TÜRKİYE’DE SALGIN SÜRECİ İLE BİRLİKTE KULLANIMI YAYGINLAŞAN EBA 

PLATFORMUNUN EĞİTİMDEDİJİTALLEŞME BAĞLAMINDA SAĞLAMIŞ 

OLDUĞUFAYDALAR 

Mesut AYDIN - Gülseren ÖZÜDOĞRU 

Özet: Türkiye’de Fatih projesi ile birlikte hayata geçirilmeye çalışılan teknolojinin egitime 

entegrasyunu, elektronik içerik oluşturma ve sunma amacıyla EBA yani eğitim bilişim ağı, 2012 yılında 

eğitim hayatımıza girmiştir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de internet tabanlı eğitim faaliyetleri zaman 

içerisinde yaygınlaşmış ve gelişmşitir. Ancak 11 Mart 2020 tarihde küresel bir salgın ilan edilen 

koronovirüs pandemisinin etkisi ile birlikte dünyadaki milyonlarca öğrenci okullarından ve sınıflarından 

uzakta evlerinde eğitimlerine devam etmek durumunda kalmışlardır. Türkiye’nin uzaktan eğitim 

faaliyetlerine başladığı ilk gün olan 23 Mart 2020 tarihinden bugüne dek Eba platformu üzerinden canlı 

sınıflar ve etkileşimli eğitim içerikleri ile eğitim öğretim faaliyetleri devam edilmektedir. Bu çalışmada 

Diyarbakır ilinin Çınar ilçesinde bulunan Avdalı Ortaokulu ve Avdalı İmamhatip Ortaokulundaki 5., 6., 

7. ve 8. sınıfların Eba’yı kullanım oranları ve sağlamış olduğu faydalar nicel ölçme yöntemlerinden 

anket veri toplama aracı kullanılarak ölçülmüştür. Bu çalışma ile birlikte yüz yüze eğitimden uzaktan 

eğitime geçişte Eba’nın öğrencilere sağlamış olduğu faydalar saptanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eba, Uzaktan Eğitim, Eğitimde Teknoloji ve Dijitalleşme 

THE BENEFİTS OF THE EBA PLATFORM, WHOSE USE İS BECOMİNG WİDESPREAD 

İN TURKEY WİTH THE EPİDEMİC PROCESS, İN THE CONTEXT OF DİGİTALİZATİON 

İN EDUCATION 

Abstract: The integration of technology, which is tried to be implemented with the Fatih project in 

Turkey, into education, in order to create and present electronic content, EBA, the education information 

network, entered our education life in 2012. Internet-based educational activities have become 

widespread and developed over time in our country as well as in the world. However, with the impact 

of the coronovirus pandemic, which was declared a global epidemic on March 11, 2020, millions of 

students around the world have had to continue their education at home away from their schools and 

classrooms. Since March 23, 2020, the first day Turkey started distance education activities, education 

and training activities have been continued with live classes and interactive training contents on the Eba 

platform. In this study, the usage rates of Eba by 5th, 6th, 7th and 8th grades in Avdalı Secondary School 

and Avdalı Imamhatip Secondary School in Çınar district of Diyarbakır province and its benefits were 

measured using the survey data collection tool, one of the quantitative measurement methods. With this 

study, it was tried to determine the benefits Eba provided to students in the transition from face-to-face 

education to distance education. 

Keywords: Eba, Distance Education, Technology and Digitalization in Education 
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SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN GELECEK KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ 

METAFORİK İNCELENMESİ 

Günay KONAK1 - Veda Yar YILDIRIM2 

Özet: Bu çalışmanın amacı Suriyeli öğrencilerin gelecek kavramına yükledikleri metaforları ortaya 

koymaktır. Çalışmada bu amaç doğrultusunda nitel araştırma geleneğine uygun olarak olgu bilim deseni 

kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini belirlemek amacıyla uygun örneklem yöntemi kullanılmıştır. 

Bu doğrultuda araştırmanın örneklemini Hatay Reyhanlı’da okuyan 79 Suriyeli ortaokul öğrencisi 

oluşturmaktadır. Bu öğrencilerden veri toplamak amacıyla, veri toplama aracı olarak gelecek kavramına 

yönelik metafor formu oluşturulmuştur. Formda; “gelecek…………............ ’a benzer/gibidir. 

Çünkü;……………” sorusu sorulmuştur. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemleriyle incelenmiştir. 

İncelenen veriler sonucu 59 metafor ve metaforların ortak özelliklerine göre sınıflandırılmasıyla 

oluşturulan 3 ana kategori altında 22 alt kategori oluşturulmuştur. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara 

göre Suriyeli öğrencilerin en çok değiştirilemez, kestirilemez gelecek algısı kategorisinde metafor 

oluşturdukları görülmüştür. Suriyeli öğrencilerin oluşturdukları metaforlardan geleceği aydınlık güzel 

günlerin habercisi olarak görmeleri olumlu gelecek algılarına sahip olduklarını göstermektedir. Ay, 

güneş, ışık, yol gibi metaforların frekanslarının yüksek olduğu görülmüştür. Sık tekrarlanan yol 

metaforunun aydınlık bir yol, ışıklı bir yol, sonunda ulaşılacak bir noktaya götüren bir yol, uzun bir yol 

olarak kullandıkları görülmüştür. Suriyeli öğrencilerin olumsuz gelecek algısı kategorisine giren 

metaforların frekansının düşük olduğu görülmektedir. Sonuç olarak Suriyeli öğrencilerin gelecek 

algılarına dair oluşturdukları metaforların daha çok değişkenlik gösterdiği ve olumlu çağrışımlardan 

oluştuğu görülmektedir. Ortaokul seviyesinde bulunan Suriyeli öğrenciler üzerinde yapılan bu 

çalışmadan sonra yaştan dolayı gelecek algılarındaki değişimlerin gözlemlenmesi için daha üst 

kademedeki öğrencilere de bu çalışmalar yapılabilir. 

Anahtar Sözcükler: Suriyeli Öğrenciler, Metafor, Gelecek Algısı, Geçici Koruma, Eğitim 

ANALYSIS OF SYRIAN STUDENTS' METAPHORICAL PERCEPTIONS ABOUT THE 

FUTURE CONCEPT 

Abstract:The aim of this study is to reveal the metaphors which Syrian students attribute to the concept 

of the future. For this purpose, the phenomenology design was used in the study in accordance with the 

qualitative research tradition. Convenience sampling method was used to determine the sample of the 

study. In this direction, the sample of the study consists of 79 Syrian secondary school students studying 

in Reyhanlı, Hatay. In order to collect data from these students, a metaphor form was created for the 

concept of the future as a data collection tool. In the form; the question "The future is like / looks like 

…………. because ……………" has been asked. The obtained data were analyzed by content analysis 

method. As a result of the analyzed data, 59 metaphors and 22 sub-categories were created under 3 main 

categories, which were categorized according to their common features. According to the results 

obtained from this study, it was observed that Syrian students mostly formed metaphors in the category 

of perception of the unchangeable, unpredictable future. The fact that Syrian students see the future as 

a harbinger of bright and beautiful days from the metaphors they have created shows that they have 

positive perceptions of the future. It has been observed that the frequencies of metaphors such as moon, 

sun, light and road are high. It has been seen that the frequently repeated road metaphor is used as a 

bright road, a lighted road, a road that leads to a point to be reached at the end, a long road. It is observed 

that the frequency of the metaphors that are under the Syrian students' negative future perception 

category is low. As a result, it is seen that the metaphors Syrian students have formed about their future 

perceptions show more of a variability and consist of positive associations. After this study on Syrian 

students at the secondary school level, these studies can also be carried out to higher-level students in 

order to observe the changes in their future perceptions resulting from the age. 

Keywords: Syrian Students, Metaphor, Future Perception, Temporary Protection, Education. 
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UZAKTAN EĞİTİMİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK 

BAŞARI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

Mesut AYDIN - Fatih KAYA - İbrahim Halil DOĞAN 

Özet:  Son yıllarda teknolojinin baş döndürücü bir şekilde gelişmesiyle birlikte birçok alanda yaşanan 

değişim ve gelişmeler kuşkusuz eğitim alanında da kendini göstermiştir. Bu doğrultuda uzaktan eğitim, 

geleneksel eğitimdeki zaman ve mekan algısını ortadan kaldırarak kullanılan strateji, teknik ve 

yöntemler dışında kendine özgü bir eğitim modelini de beraberinde getirmiştir. Uzaktan eğitimin; zaman 

ve mekan noktasında esneklik sunması, düşük maliyet, aynı ana birçok kişinin erişim sağlaması, 

istenildiği zaman ders kayıtlarının tekrar izlenilmesi gibi faydalı özelliklerinin yanında materyal ve 

teknik yetersizliklerden dolayı eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksaması, herkesin kendi eğitimini 

yönetme disiplinine sahip olmaması ve uzaktan eğitimin yürütüldüğü uygulamaların istenilen noktaya 

gelmemesi gibi dezavantajları da söz konusudur. Bu değişkenlerin, öğrencilerin akademik başarıları 

üzerinde olumlu ya da olumsuz birtakım etkileri görülmektedir.  Bu çalışmanın amacı; özellikle Covid-

19 salgını sonrası gerçekleştirilen uzaktan eğitimin Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının başarı 

düzeyleri üzerindeki etkisine ilişkin görüşlerine yönelik bir değerlendirme olacaktır. 2020-2021 eğitim-

öğretim yılı bahar dönemi İnönü Üniversitesi Sosyal Bilgiler öğretmen adayları, bu çalışmanın grubunu 

oluşturmaktadır. Çalışma, nitel yöntemde olup durum çalışması ile desenlenecektir. Çalışmada, yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılacaktır. Çalışmanın verileri ise internet tabanlı çevrimiçi form 

aracılığıyla toplanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Covid 19, Sosyal Bilgiler 

VİEWS REGARDİNG THE EFFECT OF DİSTANCE EDUCATİON ON ACADEMİC 

ACHİEVEMENT LEVELS OF SOCİAL STUDİES TEACHER CANDİDATES 

Abstract: With the dizzying development of technology in recent years, changes and developments in 

many areas have undoubtedly manifested themselves in the field of education. In this direction, distance 

education has brought a unique education model apart from the strategies, techniques and methods used 

by eliminating the perception of time and space in traditional education. Distance education; In addition 

to its useful features such as flexibility in time and place, low cost, access to many people to the same 

main, re-monitoring of course registrations when desired, disruption of educational activities due to 

material and technical inadequacies, not everyone has the discipline to manage their own education, and 

applications where distance education is carried out. There are also disadvantages such as not reaching 

the desired point. These variables have some positive or negative effects on students' academic 

achievement. The aim of this study is; There will be an evaluation regarding the effects of distance 

education carried out especially after the Covid-19 epidemic on the success levels of Social Studies 

teacher candidates. Inonu University Social Studies teacher candidates in the spring semester of the 

2020-2021 academic year constitute the group of this study. The study is in a qualitative method and 

will be patterned with a case study. Semi-structured interview form will be used in the study. The data 

of the study will be collected through the internet-based online form. 

Keywords: Distance Education, Covid 19, Social Studies 

 
 Prof. Dr. İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD 

 Arş Gör. İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD. 

 Arş. Gör. İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD. 



 

EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU 

 

 

67 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ UZAKTAN EĞİTİM ARAÇLARINI 

KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

Mesut AYDIN - İbrahim Halil DOĞAN - Meryem ALPAY - Gülseren ÖZÜDOĞRU 

Özet: 21. yüzyılla birlikte hayatımıza giren dijital dönüşüm kavramı, toplumsal düzenin neredeyse her 

alanında köklü değişiklikleri berberinde getirmiştir. Bu noktada dijital dönüşüm, eğitim alanında da 

etkisini göstermiş ve öğrenme-öğretme süreçlerinde yeniden şekillenmesine yol açmıştır. Nitekim 

uzaktan eğitim sistemi de bu dönüşümün sonuçlarından biridir. Zamansal ve mekansal sınırlılıkları 

ortadan kaldırması ve süreçler doğru uygulandığında eğitimde fırsat eşitliği sunması gibi avantajlar 

sağlayan uzaktan eğitimin önemi, her geçen gün artmaktadır. Özellikle Covid-19 süreci de uzaktan 

eğitimin, 21. yüzyıl olmazsa olmaz bir gerçeği olduğunu bizlere göstermiştir. Uzaktan eğitimin sağlıklı 

ve etkin bir şekilde işleyişinin önkoşulu, öğrenme yönetim sistemlerinin niteliği ve kullanıcıları bu 

sistemleri kullanma becerilerinden geçmektedir. Bu doğrultuda kullanıcıların, mevcut öğrenme yönetim 

sistemleri hakkındaki bilgi düzeyi, uzaktan eğitim sürecini de doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmanın 

amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının uzaktan eğitim araçlarını kullanımına yönelik görüşlerinin 

incelenip değerlendirilmesidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi İnönü Üniversitesi Sosyal 

Bilgiler öğretmen adayları, bu çalışmanın grubunu oluşturmaktadır. Çalışma, nitel yöntemde olup 

durum çalışması ile desenlenecektir. Çalışmada, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılacaktır. 

Çalışmanın verileri ise internet tabanlı çevrimiçi form aracılığıyla toplanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Dönüşüm, Uzaktan Eğitim, Sosyal Bilgiler, Covid-19. 

SOCİAL STUDİES TEACHER CANDİDATES' VİEWS ON THE USE OF DİSTANCE 

EDUCATİON TOOLS 

Abstract: The concept of digital transformation, which entered our lives with the 21st century, brought 

radical changes in almost every field of the social order. At this point, digital transformation has also 

shown its effect in the field of education and reshaped it in learning-teaching processes. As a matter of 

fact, the distance education system is one of the results of this transformation. The importance of 

distance education, which provides advantages such as removing temporal and spatial limitations and 

providing equal opportunity in education when the processes are applied correctly, is increasing day by 

day. In particular, the Covid-19 process has shown us that distance education is an indispensable fact of 

the 21st century. The prerequisite for a healthy and effective functioning of distance education is the 

quality of learning management systems and the skills of their users to use these systems. In this respect, 

the knowledge level of the users about existing learning management systems directly affects the 

distance education process. The aim of this study is to examine and evaluate the opinions of social 

studies teacher candidates about using distance education tools. Inonu University Social Studies teacher 

candidates in the spring semester of the 2020-2021 academic year constitute the group of this study. The 

study is in a qualitative method and will be patterned with a case study. Semi-structured interview form 

will be used in the study. The data of the study will be collected through the internet-based online form. 

Key Words: Digital Transformation, Distance Education, Social Studies, Covid-19. 
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ERGENLERİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI VE MUTLULUK  DÜZEYLERİNİN 

SORUMLULUK DUYGUSU VE DAVRANIŞI İLE SOSYAL VE DUYGUSAL 

ÖĞRENMEYE GÖRE İNCELENMESİ 

Fulya Yüksel-ŞAHİN-Melis Akdemir-ALTINSOY 

Özet: Araştırmada, ergenlerin tek ebeveynle ve iki ebeveynle yaşamaya, sorumluluk duygusu ve 

davranışına,  sosyal ve duygusal öğrenmeye, cinsiyete ve anne-baba tutumlarına göre sosyal medya 

bağımlılığı ve mutluluk düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma, 

betimsel ve nedensel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 505 ergen oluşturmuştur. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak “Ergenler İçin Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği”, “Mutluluk 

Ölçeği”, “Sosyal ve Duygusal Öğrenme Ölçeği”, “Sorumluluk Duygusu ve Davranışı Ölçeği” ve 

“Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS21 Paket Programı’ndan 

yararlanılmıştır. MANOVA-Wilks Lambda(λ) Testinden ve MANOVA Pillai’s Trace Testinden 

yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda tek ebeveynle ve iki ebeveynle yaşamaya göre ergenlerin 

sosyal medya bağımlılığı ve mutluluk puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  

Sorumluluk duygusuna ve davranışına göre ergenlerin sosyal medya bağımlılığı ve mutluluk puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Sorumluluk duygusu ve davranış düzeyi düşük 

olan ergenlerin sosyal medya bağımlılığı puan ortalaması, sorumluluk duygusu ve davranış düzeyi  

yüksek olan ergenlerin sosyal medya bağımlılığı puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuştur. Sorumluluk duygusu ve davranış düzeyi düşük olan ergenlerin mutluluk puan ortalaması, 

sorumluluk duygusu ve davranış düzeyi yüksek olan ergenlerin mutluluk puan ortalamasından anlamlı 

düzeyde düşük bulunmuştur.  

Sosyal ve duygusal öğrenmeye  göre ergenlerin sosyal medya bağımlılığı ve mutluluk puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Sosyal ve duygusal öğrenme düzeyi düşük olan ergenlerin 

sosyal medya bağımlılığı puan ortalaması, sosyal ve duygusal öğrenme düzeyi yüksek olan ergenlerin 

sosyal medya bağımlılığı puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Sosyal ve 

duygusal öğrenme düzeyi düşük olan ergenlerin mutluluk puan ortalaması, sosyal ve duygusal öğrenme 

düzeyi yüksek olan ergenlerin mutluluk puan ortalamasından anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur.  

Cinsiyete göre ergenlerin sosyal medya bağımlılığı ve mutluluk puan ortalamaları arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır.  

Anne ve baba tutumlarına  göre ergenlerin sosyal medya bağımlılığı ve mutluluk puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Anne tutumu demokratik olan ergenlerin sosyal medya 

bağımlılık düzeyinin en düşük; ilgisiz olanların orta; ve otoriter olanların ise en yüksek düzeyde olduğu 

görülmüştür. Anne tutumu demokratik olan ergenlerin mutluluk düzeyinin en yüksek; otoriter olanların 

orta; ve ilgisiz olanların ise en düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Baba tutumu demokratik olan 

ergenlerin sosyal medya bağımlılığı düzeyinin en düşük; otoriter olanların orta; ve ilgisiz olanların ise 

en yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Baba tutumu demokratik olan ergenlerin mutluluk düzeyinin 

en yüksek; otoriter olanların ve ilgisiz olanların ise birbirine yakın düzeyde olduğu görülmüştür. 

Araştırmanın bulguları, ilgili alan yazın ışığında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Ergen, Ebeveyn, Sosyal Medya Bağımlılığı, Mutluluk Sorumluluk Duygusu ve 

Davranışı, Sosyal ve Duygusal Öğrenme 

EXAMINATION OF SOCIAL MEDIA ADDICTED AND HAPPİNESS LEVELS AMONG 

ADOLESCENT ACCORDING TO RESPONSİBİLİTY FEELİNG AND BEHAVİORS AND 

SOCIAL AND EMOTIONAL LEARNING 

Abstract: This study examines whether the social media addiction and happiness levels significantly 

differ among adolescents according to living with one parent and two parents, responsibility feeling 

and behavior, social and emotional learning, gender, and parental attitudes. The study group consists 

of 505 adolescents. To obtain the data required for the study, the researchers used the “Social Media 

Addiction Scale for Adolescents”, “Happiness Scale”, "Responsibility Feeling and Behavior Scale”, 

"Social and Emotional Learning Scale" and a “Personal Information Form”. SPSS 21 Software 
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Package was used for data analysis. MANOVA-Wilks Lambda(λ) Test and MANOVA Pillai’s Trace 

Test were employed for data analysis.  

The mean scores of social media addiction and happiness do not significantly differ among adolescents 

according to living with one parent and two parents.  

The social media addiction mean score of adolescents with low responsibility feeling and behavior were 

found to be significantly higher than the mean scores of those with high responsibility feeling and 

behavior. The happiness mean score of adolescents with low sense of responsibility and behavior were 

found to be significantly lower than the mean scores of those with high responsibility feeling and 

behavior.  

The social media addiction mean score of adolescents with low social and emotional learning were found 

to be significantly higher than the mean scores of those with high social and emotional learning. The 

happiness mean score of adolescents with low social and emotional learning were found to be 

significantly lower than the mean scores of those with high social and emotional learning.  

The mean scores of social media addiction and happiness do not significantly differ among adolescents 

according to gender.  

It is found that social media addiction level of adolescents whose maternal attitude is democratic is the 

lowest while the level of the ones with indifferent maternal attitude is medium. The social media 

addiction level of the adolescents with authoritarian maternal attitude is the highest. The happiness level 

of adolescents whose maternal attitude is democratic is the highest while the level of the ones whose 

maternal attitude is authoritarian is medium. The happiness level of ones with indifferent maternal 

attitude is the lowest. The social media addiction level of the adolescents with democratic father attitude 

is the lowest while the level of the ones with authoritarian father attitude is medium. The social media 

addiction level of the adolescents with indifferent father attitude is the highest. The happiness level of 

the adolescents with democratic father attitude is the highest while the levels of the ones with 

authoritarian and indifferent father attitude are close. 

Keywords: Adolescent, Parents, Social Media Addiction, Happiness, Responsibility Feeling and 

Behavior, Social and Emotional Learning. 
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UZAKTAN EĞİTİMDE SOSYAL FAALİYETLERİN KISITLI OLMASININ ÖĞRENCİ 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Erol KOÇOĞLU - Meryem ALPAY 

Özet: Son dönemlerde dünya koşullarının değişmesi neticesinde öğretme öğrenme sürecinde uzaktan 

eğitime geçilmiş ve bu süreç eğitimde sosyal faaliyetlerin önemli ölçüde azaldığını söylememizi 

mümkün kılmıştır. Uzaktan eğitimde teori temelli derslere ağırlık verilip, öğrencinin sosyal toplumsal 

bir varlık olduğunun göz ardı edilmesiyle bireylerin sosyalleşmesi tam olarak sağlanamamıştır. Bütün 

eğitim faaliyetlerini ekran karşısında tamamlayan öğrenciler; sınıf içi etkileşimden, etkinliklerden fiziki 

ve sosyal anlamda yoksun kalmıştır. Spor ve sanat faaliyetlerine uzaktan eğitim kapsamında daha az yer 

verilmesi doğrultusunda, salgın döneminde yaşanılan psikolojik sorunlar, stresler ve kaygıların önüne 

geçmekte zorlanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin toplumsal bir birey olarak uzaktan eğitim 

sürecinde ne kadar sosyalleşebildiklerini ve bunun sonucunda ortaya çıkan sorunları ortaya çıkarmaktır. 

Çalışmanın amacı doğrultusunda; öğrencilerin uzaktan eğitim algılarının cinsiyet,yaş ve okudukları 

bölüm açısından farklılık gösterip göstermedikleri görülmek istenildiğinden tarama yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler; 

örneklemini ise Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Sosyalleşme 

INVESTİGATİON OF THE EFFECT OF RESTRİCTED SOCİAL ACTİVİTİES İN 

DİSTANCE EDUCATİON ON STUDENTS 

Abstract: As a result of the changes in world conditions, distance education has been started in the 

teaching learning process and this process has made it possible to say that social activities in education 

have decreased significantly. With the emphasis on theory-based lessons in distance education and 

ignoring the fact that the student is a social social entity, the socialization of individuals could not be 

fully achieved. Students who complete all educational activities in front of the screen; they have been 

stay deprived of classroom interaction and activities both physically and socially. Inline with the 

inclusion less sports and arts activities the scope of distance education, it is difficult to prevent 

psychological problems, stresses and anxieties experienced during the epidemic period. The aim of this 

study is; To reveal how much students can socialize as a social individual during the distance education 

process and the problems that arise as a result. In line with the purpose of the study; Screening method 

was used to see if students perceptions of distance education differ in terms of gender, age and the 

department they studied. The population of the research is the students studying at İnönü University 

Faculty of Education; The sample consists of students studying in Social Studies Education, Turkish 

Language Teaching, Elementary Mathematics Education departments. 

Key Words: DistanceEducation, Socialization 
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTALLEŞEN EĞİTİMDE İLETİŞİM 

EKSİKLİĞİNİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

Meryem ALPAY- Gülseren ÖZÜDOĞRU- İbrahim Halil DOĞAN 

Özet: Teknolojinin gelişimi ve son dönemlerde mevcut koşulların getirdiği zorunluluklarla birlikte, 

dijital bir çağa geçilmiş ve eğitimde bu çağa uyum sağlamak amacıyla dijital ortama taşınmıştır. 

Eğitimin benimsenen sistem ve kurumlar dışında yapılması; yer ve zaman sınırını ortadan kaldırması, 

öğrencilere özgür ve bireysel öğrenme fırsatı gibi imkânlar sağlasa da olumsuz bazı durumların ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Uzaktan eğitimle derslere katılan öğrencilerin öğretici ve sınıf arkadaşlarıyla 

aynı ortamda bulunamamaları, sözlü veya sözsüz sınıf içi sosyal faaliyetlerin gerçekleşmemesi 

bağlamında derslere olan ilgi ve katılımları düşmektedir. Bu süreç eğitimin bütün yönleri ile tam 

anlamda gerçekleştirilememesine neden olmaktadır. Belirtilen bu çalışmanın amacı doğrultusunda; 

uzaktan eğitim süreci boyunca öğrencilerin öğrenmelerinin eğitim kurumlarında yapılan 

öğrenimlerinden farklı olup olmadığı ortaya çıkarılmak istenmiştir. Araştırma, nitel yöntemde olup 

durum çalışması ile desenlenecektir. Çalışmada, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılacaktır. 

Çalışmanın verileri ise internet tabanlı çevrimiçi form aracılığıyla toplanacaktır. Araştırmanın evrenini 

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğretmen adayları, örneklemini ise İnönü 

Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adayları oluşturmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Uzaktan eğitim, Öğrenme, İletişim 

OPİNİONS OF SOCİAL STUDİES TEACHER CANDİDATES REGARDİNG THE EFFECT 

OF LACK OF COMMUNİCATİON İN DİGİTALİZED EDUCATİON ON LEARNİNG 

Abstract With the development of technology and the necessities brought by the current 

conditions, a digital age has been passed and has been moved to the digital environment in order to adapt 

to this age in education. Training outside the adopted system and institutions; Although the removal of 

space and time limits provides students with opportunities such as free and individual learning, it has 

caused some negative situations to occur. The interest and participation of the students participating in 

the lessons with distance education decreases in the context of not being in the same environment with 

their teachers and classmates, and lack of verbal or non-verbal classroom social activities. This process 

causes education not to be carried out in all aspects. In line with the purpose of this study; During the 

distance education process, it is aimed to find out whether the learning of students is different from their 

education in educational institutions. The research is in a qualitative method and will be patterned with 

a case study. Semi-structured interview form will be used in the study. The data of the study will be 

collected through the internet-based online form. The universe of the study consists of the teacher 

candidates studying at İnönü University Faculty of Education, and the sample consists of the teacher 

candidates studying in the Social Studies Teaching Department of İnönü University.  

Keywords: Distance Learning, Learning, Contact 
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EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

İLE GENEL ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

Erdal AKPINAR-Metin KIRBAÇ1 - Fatih KAYA2 - Ramazan ÖZKUL3 

Özet: İçinde bulunulan son yüzyıl bilimsel, sosyal, ekonomik ve kültürel pek çok alanda büyük 

değişimlerin yaşandığı, tarihin en büyük savaşlarının, dönüşümlerinin ve gelişmelerinin aynı yüzyıl 

içerisinde cereyan ettiği dikkate değer dönemlerinden biridir. Özellikle içinde bulunduğumuz son yüz 

yılda teknolojik gelişmeler her zamankinden daha hızlı ilerlemekte ve dünya karşı konulamaz bir 

biçimde değişime uğramaktadır. Bu çalışmanın amacı eğitim fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime 

yönelik görüşleri ile genel öz yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Eğitim fakültesi 

öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri ile genel öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

incelemeyi amaçlayan bu araştırma nicel yöntemli ilişkisel (korelasyonel) ve nedensel karşılaştırma 

modelli bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma evrenini İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencileri 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise evrenden seçkisiz tabakalı örnekleme yöntemi ile 

belirlenen 584 katılımcı oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Uzaktan Eğitim Değerlendirme Ölçeği”  

ve “Genel Öz Yeterlik Ölçeği” ile toplanmıştır. Elde edilen veriler, bağımsız gruplar T, Tek Yönlü 

ANOVA, Pearson Korelasyon Testi ve betimsel istatistik testlerine tabi tutulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim Fakültesi, Öğrenci, Uzaktan Eğitim, Öz-Yeterlik, Teknoloji. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE OPINIONS OF THE FACULTY OF EDUCATION 

STUDENTS ON DISTANCE EDUCATION AND THE GENERAL SELF-EFFICIENCY 

LEVELS 

Abstract: The last century we are in is one of the remarkable periods in which there have been great 

changes in many scientific, social, economic and cultural fields, and the greatest wars, transformations 

and developments in history took place in the same century. Especially in the last century, technological 

developments are progressing faster than ever before and the world is undergoing an irresistible change. 

The aim of this study is to examine the relationship between education faculty students' views on 

distance education and their general self-efficacy levels. This study, which aims to examine the 

relationship between education faculty students' views on distance education and their general self-

efficacy levels, is a quantitative methodical, correlational and causal comparative study. The study 

universe of the research consists of İnönü University Education Faculty Students. The sample of the 

study, on the other hand, consisted of 584 participants selected from the universe by the random stratified 

sampling method. The data of the study were collected by "Distance Education Evaluation Scale" and 

"General Self-Efficacy Scale". The data obtained were subjected to independent groups T, One-Way 

ANOVA, Pearson Correlation Test and descriptive statistics tests. 

Keywords: Education Faculty, Student, Distance Education, Self-Efficacy, Technology. 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ İLE 

PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

Metin KIRBAÇ1 - Fatih KAYA2 - Ramazan ÖZKUL3 

Özet: Teknolojik gelişmeler eliyle küresel iletişim ağının genişlemesi, şüphesiz en büyük etkisini eğitim 

alanında göstermiştir. Nitekim ülkeler ve bireyler arasındaki iletişim ağlarının yaygınlaşması, eğitim 

alanında; bilgi kaynaklarının, fikirlerin ve ürünlerin dolaşımını hızlandırarak küresel bir eğitim algısı 

meydana getirmiştir. Eğitim alanındaki gelişmeler yalnızca kaynakların ve fikirlerin dolaşımı 

noktasında olmamış; geleneksel eğitim metotlarından, öğretmen-öğrenci ilişkisine, eğitimin felsefi 

temellerinden, eğitim kuramlarına kadar pek çok alanda köklü değişiklikler meydana getirmiştir. Bu 

çalışmanın amacı öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri ile psikolojik iyi oluş 

düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime ilişkin görüşleri ile 

psikolojik iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlayan bu araştırma nicel yöntemli 

ilişkisel (korelasyonel) ve nedensel karşılaştırma modelli bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma evrenini 

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise evrenden 

seçkisiz tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenen 584 katılımcı oluşturmuştur. Araştırmanın verileri 

“Uzaktan Eğitim Değerlendirme Ölçeği”  ve “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği” ile toplanmıştır. Elde edilen 

veriler, bağımsız gruplar T, Tek Yönlü ANOVA, Pearson Korelasyon Testi ve betimsel istatistik testleri 

yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayları, Uzaktan Eğitim, Psikolojik İyi Oluş, Teknoloji, Nicel 

Araştırma. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER CANDIDATES 'OPINIONS ABOUT 

DISTANCE EDUCATION AND PSYCHOLOGICAL GOOD FORMATION 

Abstract: The expansion of the global communication network through technological developments 

has undoubtedly had its greatest impact in the field of education. As a matter of fact, the spread of 

communication networks between countries and individuals, in the field of education; It has created a 

global perception of education by accelerating the circulation of information resources, ideas and 

products. Developments in the field of education have not only been at the point of circulation of 

resources and ideas; It has brought about radical changes in many areas from traditional education 

methods to teacher-student relationship, from philosophical foundations of education to educational 

theories. The aim of this study is to examine the relationship between teacher candidates' views on 

distance education and their psychological well-being. This study, which aims to examine the 

relationship between teacher candidates' views on distance education and their psychological well-

being, is a quantitative method-based correlational and causal comparison model study. The study 

universe of the research consists of İnönü University Education Faculty Students. The sample of the 

study, on the other hand, consisted of 584 participants selected from the universe by the random stratified 

sampling method. The data of the study were collected by "Distance Education Evaluation Scale" and 

"Psychological Well-being Scale". The data obtained were subjected to independent groups T, One-

Way ANOVA, Pearson Correlation Test and descriptive statistics tests. 

Keywords: Teacher Candidates, Distance Education, Psychological Well-Being, Technology, 

Quantitative Research. 
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UZAKTAN LABORATUVAR EĞİTİMİNDE DENEY TASARLAMANIN FEN BİLGİSİ 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ TUTUM VE MOTİVASYONUNA ETKİSİ 

Ayberk BOSTAN SARIOĞLAN1 - Pelin GÜNDOĞAN2 

Özet: Ülkemiz genelinde yaşanan salgın ve buna bağlı olarak ortaya çıkan pandemi süreci 

beraberinde uzaktan eğitimi getirmiştir. Öğretmen adaylarının uzaktan aldıkları laboratuvar 

dersi kapsamında basit ve ucuz malzemelerle gerçekleştirilen (bum deneylerine) deneylere 

karşı olan tutum ve motivasyonlarının belirleneceği bu çalışmada, örneklem olarak Balıkesir 

Üniversitesinde öğrenim görmekte olan fen bilgisi öğretmen adayları tercih edilmiştir. Fen 

bilgisi öğretmen adaylarının, fen öğretimi ve laboratuvar uygulamaları-1 dersi süresince, fizik 

ve biyoloji konuları üzerine bireysel olarak planlayıp, raporlaştırdıktan sonra video 

kaydettikleri bu deneyler, diğer öğretmen adayları, öğretmen ve araştırmacı tarafından 

değerlendirilmiştir. Dönem başında ve sonunda, tutum ve motivasyonlarının belirleneceği 

formlar ön test son test olarak uygulanarak veriler ışığında fen bilgisi öğretmen adaylarının, 

uzaktan eğitim kapsamında gerçekleştirilen, laboratuvar dersine karşı olan tutum ve 

motivasyonları incelenerek, geliştirilmesi veya değiştirilmesi gereken durumlar belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Laboratuvar,Deney Geliştirme, Tutum, Motivasyon,Uzaktan Eğitim. 

SCIENCE OF DESIGNING EXPERIMENTS IN DISTANCE LABORATORY 

EDUCATION EFFECT ON ATTITUDE AND MOTIVATION OF TEACHER 

CANDIDATES 

Abstract:The epidemic in our country and the resulting pandemic process brought distance 

education with it. In this study, in which the attitudes and motivations of pre-service teachers 

towards experiments conducted with simple and cheap materials (boom experiments) within 

the scope of the remote laboratory lesson were determined, pre-service science teachers 

studying at Balıkesir University were chosen as the sample. These experiments, in which pre-

service science teachers planned and reported on physics and biology subjects individually and 

recorded videos during the course of science teaching and laboratory applications-1, were 

evaluated by other pre-service teachers, teachers and researchers. At the beginning and at the 

end of the semester, the forms to determine their attitudes and motivations were applied as a 

pre-test and post-test, and in the light of the data, the attitudes and motivations of science teacher 

candidates towards the laboratory course, which were carried out within the scope of distance 

education, were examined, and the situations that needed to be improved or changed were 

determined. 

Key Words: Laboratory, Experiment Development, Attitude, Motivatio, Distance Learning. 
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EĞİTSEL BİR MEKÂN OLARAK HALKEVLERİNİN YAYGIN EĞİTİM ÇALIŞMALARI: 

BOLU HALKEVİ ÖRNEĞİ(1932-1951) 

Mesut AYDIN - Seda İLİKHAN 

Özet: Cumhuriyetin ilanından sonra ülkede yaşanan çağdaşlaşma sürecinin diğer önemli bir aşaması 

eğitim alanında gerçekleşmiştir. Örgün eğitim kurumlarında yapılan birtakım düzenlemelerin yanı sıra 

halkın bütününe hitap edecek, onları geliştirecek kurumlara olan ihtiyaç da tespit edilmiştir. Bu 

doğrultuda 19 Şubat 1932 tarihinde Halkevleri açılmış; Dil-Tarih ve Edebiyat, Güzel Sanatlar, Temsil, 

Spor, Sosyal Yardım, Halk Dershaneleri ve Kurslar, Kütüphane ve Yayın, Köycülük, Müze ve Sergi 

Şubesi adıyla dokuz şube kapsamında çalışmalar yapmıştır. Halkın birçok alanda kendini geliştirmesi 

ve kendi milli değerlerini tanıyıp koruması amaçlanmıştır. Cumhuriyet değerlerine ve ilkelerine uygun 

bir vatandaş yetiştirmenin yanı sıra halkın okuma-yazma öğrenmesini sağlamak ve belirli alanlarda 

mesleki beceri kazandırmak gibi yaygın eğitim çalışmaları da bulunmaktaydı. Çalışma konusunu teşkil 

eden Bolu Halkevi de 19 Şubat 1932 tarihinde açılarak yaygın eğitim çalışmalarını 1951 yılına kadar 

sürdürmüştür. Ayrıca 1934’te Düzce, 1935’te Akçakoca, Gerede, Mudurnu ve Göynük Halkevlerinin 

açılması ile Bolu merkezli halkevlerinin yaygın eğitim çalışmaları güçlendirilmiştir. Bu araştırmanın 

amacı, Bolu Halkevi örneğinde şubeler aracılığıyla gerçekleştirilen yaygın eğitim çalışmalarını 

derinlemesine analiz edebilmektir. Bu kapsamda Nitel araştırma yöntemlerinden olan Doküman 

incelemesi kullanılmıştır. Dokümanlar, CHP Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan tüzük, genelge 

ve dönemlik faaliyet raporlarından oluşmaktadır. Doküman analizi sonucunda elde edilen verilerin 

analizinde ise betimsel analiz kullanılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Bolu, Halkevleri, Yaygın Eğitim, Kurs, Okuyup Yazabilme Kursu 

NON-FORMAL EDUCATİON ACTİVİTİES OF COMMUNİTY CENTERS AS AN 

EDUCATİONAL SPACE: THE CASE OF BOLU COMMUNİTY CENTER (1932-1951) 

Abstract: Another important phase of the modernization process in the country after the proclamation 

of the Republic was realized in the field of education. In addition to some regulations made in formal 

education institutions, the need for institutions that will appeal to the whole of the public and develop 

them has been determined. In this direction, People's Houses were opened on 19 February 1932; He 

worked in nine branches named Language-History and Literature, Fine Arts, Representation, Sports, 

Social Aid, Public Courses and Courses, Library and Publication, Villageship, Museum and Exhibition 

Branch. It is aimed for the people to develop themselves in many areas and to recognize and protect 

their own national values. In addition to raising a citizen in accordance with the values and principles of 

the Republic, there were also non-formal education activities such as ensuring the people to learn literacy 

and gaining vocational skills in certain fields. The Bolu Community Center, which constitutes the 

subject of the study, was opened on 19 February 1932 and continued its non-formal education activities 

until 1951. In addition, with the opening of Düzce in 1934 and Akçakoca, Gerede, Mudurnu and Göynük 

Community Centers in 1935, the non-formal education activities of Bolu-based community centers were 

strengthened. The aim of this research is to analyze in depth the non-formal education activities carried 

out through the branches in the example of the Bolu Community Center. In this context, Document 

analysis, which is one of the qualitative research methods, was used. The documents consist of bylaws, 

circulars and periodic activity reports published by the CHP General Secretariat. Descriptive analysis 

was used in the analysis of the data obtained as a result of document analysis. 

Keywords: Bolu, Community Centers, Non-formal Education, Course, Reading and Writing Course 
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ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİNİ DESTEKLEMEYE YÖNELİK İNANÇ VE 

DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 

Seyda Nur BURGAN1 -Yunus Emre BAŞTUĞ2 

Özet: Özerklik kavramı hakkında ortak bir tanımdan veya kuramsal bir ortaklıktan bahsetmek mümkün 

değildir. Özerkliğe dair pek çok tanım ve kuram bulunmaktadır. Bağımsızlık, özgürlük gibi kelimeler 

ile özerklik benzer anlamlara sahiptir. Özerklik kavramı, farklı kuramlarda farklı alt boyutları ile ele 

alınmış ve açıklanmıştır. Bu kuramlardan birisi de Kendini Belirleme Kuramı’dır (Morsünbül, 2012). 

Kendini belirleme kuramına göre; özerklik, kişinin kendi iradesi ile bir davranışı başlatmasını, 

sürdürmesini ve sonlandırmasını ifade eder (Ryan ve Deci; 2000). Piaget’e göre; özerk bir bireyin, kendi 

kararlarını verebilmesi ve kararlarının sonuçlarını kritize ederek daha iyi kararlar almayı öğrenebilmesi 

gerekir (Castle, 2004). Özerklik kavramı, eğitim bilimleri alanında; bireysel özerklik, mesleki özerklik, 

örgütsel özerklik ve öğrenen özerkliği gibi farklı boyutlarda incelenmiştir (Çolak ve Altınkurt; 2017). 

Öğrenen özerkliği; öğrencinin bağımsız çalışabilme ve öğrenebilme becerilerini ifade eden bir 

kavramdır (Uşun, Yakar ve Kahya, 2016). Özerk bir öğrenenin öğrenme sürecinde gereken sorumluluğu 

üstlenmesi gerekmektedir (Holec, 1991). Etkin bir öğrenme için öğrencinin öğrenme sürecinde 

hedeflere hakim olması, gelişimini takip etmesi ve değerlendirme süreçlerinde yer alması gerekmektedir 

(Little,2007). Ayrıca McDevitt’e göre (1997); bireylerin yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarını 

karşılayabilmeleri için özerk birer öğrenen olabilmeleri bir önkoşuldur. Aksi takdirde kendi kendilerine 

etkin öğrenme becerileri gelişmemiş bireyler okul yaşantısı sonrasında kendilerini yönlendirebilecek 

birinin varlığına ihtiyaç duymaktadırlar (Knowles, 1990). Confessore (1991) öğrenen özerkliğini; 

öğrenen becerikliliği, öğrenen girişimciliği ve öğrenen ısrarcılığı olmak üzere 3 temel yapıdan oluşan 

eşzamanlı eylemlerin bütünü olarak açıklamaktadır. Öğrenen becerikliliği, içsel ve dışsal tüm 

kaynakların öğrenme için kullanılması becerisidir. Öğrenen girişimciliği ise; öğrenenin amaçlarını 

belirleyebilmesini, belirlenen bu amaçlara yönelik eylemde bulunmasını, öğrenme sürecinde 

karşılaşılan sorunları çözmede kendi sorumluluğuna yönelik inancını, sorunları çözmeye ve engelleri 

aşmaya yönelik direncini, öğrenme konusundaki kararlılığını ifade eder (Ponton, 1999). Son olarak, 

öğrenen ısrarcılığı; öğrenenin iradesini sürdürebilmesini, öğrenme sürecinde özdüzenleme 

yapabilmesini ve kendisine motive edici hedefler belirleyebilmesini ifade eder (Derrick, 2000). Bu 

araştırmada öğretmenlerin öğrenen özerkliğine yönelik inanç ve davranışlarını ele alan çalışmaların 

incelenmesi planlanmaktadır. Araştırmanın yöntemi literatür taraması olarak belirlenmiştir. Literatür 

taraması, var olan kaynaklar içerisinde belirli bir konunun detaylı biçimde araştırılması ve o konuya ait 

verilerin sistemli biçimde toplanması süreci olarak ifade edilmektedir (Büyüköztürk vd., 2008). 

Araştırma kapsamında incelenen kaynaklardan elde edilen veriler alanyazın doğrultusunda tartışılıp 

sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenen Özerkliği, Öğretmenlerin Öğrenen Özerkliği, Öğretmen, İnanç Ve 

Davranışlar 

A STUDY OF TEACHER’S BELIEF AND BEHAVIOR TO SUPPORT LEARNING 

AUTONOMY 

Abstract: It is not possible to talk about a common definition or a theoretical partnership about the 

concept of autonomy. There are many definitions and theories of autonomy. Words such as 

independence, freedom and autonomy have similar meanings. The concept of autonomy has been 

discussed and explained with different sub-dimensions in different theories. One of these theories is 

Self-Determination Theory (Morsünbül, 2012). According to the self-determination theory, autonomy 

refers to the initiation, maintenance and termination of a behavior of one's own will (Ryan & Deci; 

2000). According to Piaget, an autonomous individual should be able to make their own decisions and 

learn to make better decisions by criticizing the results of their decisions (Castle, 2004). The concept of 

autonomy, in the field of educational sciences; It has been studied in different dimensions such as 

individual autonomy, professional autonomy, organizational autonomy and learner autonomy (Çolak & 

Altınkurt; 2017). Learner autonomy is a concept that expresses the student's ability to work 

independently and learn (Uşun, Yakar, & Kahya, 2016). An autonomous learner has to take the 

necessary responsibility in the learning process (Holec, 1991). For effective learning, the student should 
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be able to master the goals in the learning process, follow his/her development and take part in the 

evaluation processes (Little, 2007). In addition, according to McDevitt (1997), it is a prerequisite for 

individuals to be autonomous learners in order to meet their lifelong learning needs. Otherwise, 

individuals who have not developed effective learning skills on their own need someone who can direct 

themselves after school life (Knowles, 1990). Confessore (1991) explains learner autonomy as the sum 

of simultaneous actions consisting of 3 basic structures: learner resourcefulness, learner 

entrepreneurship and learner persistence. Learner resourcefulness is the ability to use all internal and 

external resources for learning. Learner entrepreneurship, on the other hand, refers to the ability of the 

learner to determine his goals, to act towards these goals, to believe in his own responsibility in solving 

the problems encountered in the learning process, his resistance to solving problems and overcoming 

obstacles, and his determination to learn (Ponton, 1999). Finally, learner persistence refers to the ability 

of the learner to maintain her/his will, self-regulation in the learning process, and set motivating goals 

for herself (Derrick, 2000). In this study, it is planned to examine studies dealing with teachers' beliefs 

and behaviors towards learner autonomy. The method of the research was determined as a literature 

review. Literature review is expressed as the process of investigating a specific subject in detail among 

the available resources and systematically collecting data on that subject (Büyüköztürk et al., 2008). The 

data obtained from the sources examined within the scope of the research will be discussed and presented 

in line with the literature. 

Keywords: Learner Autonomy, Teachers' Learner Autonomy, Teacher, Beliefs And Behaviors 
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GILLIAM OTİSTİK BOZUKLUK DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ-2-TV DEĞERLENDİRME 

ARACININ OTİZM TANISI ALMIŞ BİREYLERİ SINIFLAMA DOĞRULUĞUNUN 

İNCELENMESİ 

Ahmet Turan ACUNGİL1- Hasan Ferşat TAŞLIBEYAZ2 - Cebrail KARADAŞ3 

Özet: Bu çalışmada, GOBDÖ-2-TV’nin ayırıcılık anlamında geçerlik düzeyi ile ilişkili olarak otizm 

tanısı almış ve otizm tanısı almamış bireyleri ne düzeyde doğru sınıfladığını test etmek amaçlanmıştır. 

OSB’ye sahip bireylerin tanılanması “Tıbbi” ve “Eğitsel” olmak üzere iki boyutludur.  Tıbbi tanılama 

ilgili tıp personelince yapılırken, eğitsel tanılama ise Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) 

tarafından organize edilmektedir. RAM’larda yapılan eğitsel değerlendirmelerde standardize edilmiş 

testler ve informal ölçme araçları ile toplanan bilgiler ışığında öğrencinin eğitsel tanısına karar 

verilmektedir. Standardize edilmiş araçlardan olan Gilliam Otizm Derecelendirme Ölçeği (GOBDÖ) ile, 

otistik bozukluk gösteren bireyleri tarama, tanılama, ağır düzeyde davranış problemlerini 

değerlendirme, davranışsal ilerlemeyi belirleme/değerlendirme, Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) 

için amaçları belirleme, bilimsel araştırmalar için veri toplamayı amaçlamaktadır. Çalışmada GOBDÖ-

2 ölçme aracı kullanılmıştır. Yaşları 3 ile 8 arasında değişen, 45’i otizm tanısı almamış, 39’u otizm tanısı 

almış 84 çocukla çalışılmıştır. Verilerin analizinde “diskriminant fonksiyon analizi” kullanılmıştır. 

Araştırmanın sonucunda; otizm tanısının konulabilmesi, otizm riski şüphesi altında bulunan çocukların 

yönlendirilmesi, otizm özelliği gösteren çocukların eğitsel olarak değerlendirilirken takibin yapılması 

konusunda GOBDÖ-2’nin yüksek doğrulukla sınıflama yapılabildiği bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Otizm Spektrum Bozukluğu, Değerlendirme, Tarama, Gilliam Otizm 

Derecelendirme Ölçeği 

ANALYSIS OF THE ACCURACY OF THE GILLIAM AUTISTIC DISORDERS RATING 

SCALE-2-TV ASSESSMENT TOOL FOR CLASSIFICATION OF INDIVIDUALS WITH 

AUTISM DIAGNOSIS 

Abstract: In this study, it is aimed to test to what extent GOBDÖ-2-TV classifies individuals diagnosed 

with autism and not diagnosed with autism in relation to its validity level in terms of discrimination. 

Identification of individuals with ASD is two-dimensional as "Medical" and "Educational". Medical 

diagnostics are carried out by the relevant medical personnel, while educational diagnostics are 

organized by the Guidance and Research Centers (RAM). In the educational evaluations made in the 

RAMs, the educational diagnosis of the student is decided in the light of the information collected by 

standardized tests and informal measurement tools. The Gilliam Autism Rating Scale (GOBDÖ), which 

is one of the standardized tools, aims to screen and diagnose individuals with autism, assess severe 

behavioral problems, determine / evaluate behavioral progress, determine goals for an Individualized 

Education Plan (BEP), and collect data for scientific research. The GOBDÖ-2 measurement tool was 

used in the study. It was studied with 84 children between the ages of 3 and 8, 45 of whom were not 

diagnosed with autism and 39 of whom were diagnosed with autism. "Discriminant function analysis" 

was used in the analysis of the data. As a result of the research; It has been found that GOBDÖ-2 can 

be classified with high accuracy in order to diagnose autism, to direct children under suspicion of autism, 

to follow-up while evaluating children with autism characteristics educationally. 

Keywords: Autism Spectrum Disorder, Assessment, Screening, Educational Diagnosis, Gilliam Autism 

Rating Scale 
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TÜRKİYE'DE ÇEVRE EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN TEZLERİN ANALİZİ: BİR META 

SENTEZ ÇALIŞMASI 

Erol KOÇOĞLU1 - Latif GÖKALP2 - Mecnun BAYRAM3 

Özet: İnsanlık tarihi boyunca bireyi birinci derecede etkileyen, yaşamsal öneme sahip kavramların 

başında “çevre” zikredilebilir. Bireyin yaşamını sürdürdüğü mekân olarak çevrenin insanlıkla beraber 

olumlu ve olumsuz birçok değişime uğradığı, sanayileşen toplumla beraber bu değişimin hız kazandığı 

ve çevresel sorunların da aynı derecede hızla arttığı göz önüne alınırsa çevre eğitiminin ne derecede 

önem arz ettiği fark edilebilir. İnsanların çevre üzerindeki etkileri dikkate alındığında, bireyin çevre 

bilincinin artırılması, çevreye karşı olumlu tutum geliştirmesi, çevresel farkındalık oluşturması için 

nitelikli bir çevre eğitimin ne derece önemli olduğu görülebilir. Çevre eğitiminin geliştirilmesi ve 

yaygınlaşması anlamında bilimsel araştırmalar uygulayıcılara yol göstermektedir. Bu araştırmada gerek 

çevre eğitimi konusunda çalışmalar yapan araştırmacılara, gerekse çevre eğitimi uygulayıcılarına 

kolaylık sağlaması anlamında çevre eğitimi alanında yapılan tezler incelenip değerlendirmeye 

alınmıştır. Çalışma da nitel araştırma yöntemlerinden olan literatür tarama ve meta sentez yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmada “Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında” ölçüt 

örnekleme yöntemi ile seçilen  “çevre eğitimi” kavramının yer aldığı 20 lisansüstü tez üzerinde 

çalışılmıştır. Tezler “yazıldığı yıllar”. “yayınladığı üniversiteler”, “çalışmaların yapıldığı bölgeler ve 

iklim özellikleri”, “çalışmaların amaçları”, “çalışmanın çarpıcı bulguları “ ve “ öne çıkan öneriler” 

olarak incelenip değerlendirilmiştir. Bu anlamda yapılan çalışmanın, araştırmacılara yol gösterici 

olacağı ifade edilebilir. 

Anahtar kelimeler: Çevre, Çevre Eğitimi, Meta Sentez, Tez Analizi,  

ANALYSİS OF THESES DONE İN THE FİELD OF ENVİRONMENTAL EDUCATİON İN 

TURKEY: A META SYNTHESİS STUDY 

Abstract: Throughout the history of humanity, "environment" can be mentioned at the beginning of the 

concepts that affect the individual in the first degree and have vital importance. Considering that the 

environment, as the place where the individual lives, has undergone many positive and negative changes 

with humanity, this change accelerates with the industrialized society and the environmental problems 

increase at the same rate, the importance of environmental education can be realized. Considering the 

effects of people on the environment, it can be seen how important a qualified environmental education 

is to increase the environmental awareness of the individual, to develop a positive attitude towards the 

environment and to create environmental awareness. Scientific researches guide the practitioners in 

terms of the development and dissemination of environmental education. In this study, the theses made 

in the field of environmental education were examined and evaluated in terms of providing convenience 

to both researchers working on environmental education and environmental education practitioners. In 

the study, literature review and meta synthesis method, which are among qualitative research methods, 

were used. In the study, 20 graduate theses including the concept of "environmental education" selected 

by the criterion sampling method in the "Council of Higher Education National Thesis Center Database" 

were studied. Theses are “the years they were written”. “Universities published”, “regions and climate 

characteristics of the studies”, “aims of the studies”, “striking findings of the study” and “prominent 

suggestions” were examined and evaluated. In this sense, it can be stated that the study will be a guide 

for researchers. 

Keywords: Environment, Environmental Education, Meta Synthesis, Thesis Analysis 
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YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDEKİ EĞİTİMCİLERİN İDEAL ÖĞRETMENE BAKIŞI 

Erol KOÇOĞLU - Rukiye SÖYLEMEZ 

Özet: İnsanlar ancak toplumla var olabilirler. Kolektif bir hayat sürebilmenin de ilk şartı haklar ve 

sorumluluklar konusudur. Başka insanlarla yaşamak ve bir birliktelik oluşturmak istiyorsak, bazı 

haklarımızın yanı sıra belli sorumluluklarımızın da olduğu aşikârdır. Bu hak ve sorumluluklar bireye 

eğitim sayesinde öğretilir. Her birey topluma aidiyetini sağlayan unsurları öğrendikçe de topumun 

kültürel hafızası inşa olur. Bireye eğitimle edindirilecek ve kalıcı hale getirilecek davranış ve 

düşünceleri kazandıracak olan ise ‘Öğretmen’dir. Çünkü öğrenme, hangi yöntem ve teknikle yapılırsa 

yapılsın, bir yol göstericiye ihtiyaç duyar. Bir öğretmen ne kadar yetkinse vereceği eğitim de o kadar 

iyidir ve etkilidir. Bu noktada ideal öğretmen kavramı karşımıza çıkar. İdeal öğretmen, toplumu var 

eden dinamikleri ve toplumun devamı için gerekli olan kültürel ögeleri öğrenciye olması gerektiği 

şekilde aktaran, öğrencinin kendine ve topluma yönelik davranış kalıplarını şekillendiren, bunları 

yaparken öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünmelerini geliştirerek problemlere çözüm üretebilen 

bireyler yetiştiren eğitimcidir. Bu çalışmada ideal öğretmen, yüksek lisans düzeyindeki sosyal bilgiler 

eğitimcilerinin gözünden incelenmiş, araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz 

uygulanmıştır. Çalışmada cevap aranan sorular şunlardır: 

• İdeal sosyal bilgiler öğretmeni öğrencinin özerkliğini ve girişimciliğini ve her yönüyle kendini ifade 

edişini nasıl sağlar? 

• İdeal sosyal bilgiler öğretmeninin, öğrencinin vatandaş olarak ödev ve haklarını bilmesini, toplum 

içindeki rolünü, geçmişini ve milletinin tarihi var oluşunu ve içinde yaşadığı coğrafyayı sağlamadaki 

pozisyonu nedir? 

• İdeal sosyal bilgiler öğretmeni bireyin kişisel gelişimini, milli değer ve normlara, bununla birlikte 

gelişen ve değişen dünyaya uyumunu nasıl sağlar? 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, İdeal Öğretmen, Hak Ve Sorumluluklar. 

MASTERS DEGREE LEVEL EDUCATOR’S PERSPECTİVE TO THE IDEAL TEACHER 

Abstract: People can only existwith society. The first codition for a collective life is rights and 

responsibilities. İf we want to live with other people and create a relationship, it is obvious that we have 

certain responsibilities as well as some of our rights. These rights and responsibilities are taught to the 

individual through education. As each individual learns the elements that ensure their belonging to the 

society, the cultural memory of society is built. İt is the ‘teacher’ who will gain the behaviors and 

thoughts tht will be educated and made permanent. Because learning needs a guide, no matter what 

method and technique it is used. The more competent a teacher is, the better and more effective the 

training he will give. At this point,the concept of ‘ideal teacher’come across. The ideal teacher is the 

aducator who conveys the Dynamics thah maket he society and the cultural elements necessary fort he 

continiation of the society to the student as it should be, shapesthe student’s behavioral patterns towards 

himself and the society, and while doing these, raises individuals who can produce solutions to problems 

by developing critical and creative thinking. İn this study, the ideal teacher was examined through the 

eyes of masters degree level social studies educators and descriptive analysis, one of the qualitative 

research methods, was applied in the study. The question to be answered in the study here: 

• How does the social studies teacher ensure student autonomy, entrepreneurship and self- expression 

in all aspects? 

• What the position of the ideal social studies teacher in ensuring that the student knows his/her duties 

snd rights as a citizen, its history and the historical existence of its nation and the geography in which 

it lives? 

• How does the social studies teacher ensure the individual’s personel development, adaptation to 

national values and norms, as well as the developing and changing world? 

Keywords: Social Studies, Ideal Teacher, Rights And Responsibilities.
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