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NO ONE HAS THE RIGHT TO OBEY – OBEDIENCE AND RESISTANCE IN EDUCATION
Dr. Fritz MICHLER, Captain Witold Pilecki State University of Applied Sciences Oswiecim, fritzmichler@hotmail.de
ABSTRACT
Hannah Arendt coined the phrase ‘No one has the right to obey”. She had witnessed how blind obedience had led
Germany and, subsequently, the world to catastrophe. “Obedience” was the justification for the loss of
democracy, for monstrous crimes, and for the loss of empathy and humanity. She challenges us to think before we
act. Especially when obedience is required, reflection is of great importance. Thinking about something, Hannah
Arendt says, means reflecting about something! Part of this reflection is to realize that there are no simple
solutions. The only ones with simple solutions are populists in Europe and worldwide. When you turn off thinking,
you give in to those who rely on not thinking! For Hannah Arendt it was clear that obedience should never turn off
thinking! Everyone is responsible for their actions. If someone obeys without thinking, it is blind obedience, and
blind obedience is a barrier against conscience, against empathy and against humanity. We do not have the right
to use obedience as a pretext to justify our actions! “No one has the right to obey”, in turn, means ‘Everyone has
the duty to think before acting. Therefore, one basic task in education is to strengthen the ability of those we are
responsible for to withstand simple solutions, to question and to reflect orders. In addition, it is imperative that
democratic attitudes be promoted and made visible by good examples. On the one hand, this includes resistance
to totalitarian tendencies aiming at restricting free thinking, extending control over people, suppressing
opposition, and expanding power and influence at all levels of society, judiciary and legislature included. On the
other hand, we must be role models for those we are responsible for.
Keywords: obedience, conscience, populists, reflection, democracy, totalitarian tendencies, responsibility in
education

THE EDUCATIONAL PROJECT OF PEACE BRIGADES INTERNATIONAL (PBI) GERMANY
Till ZOPPKE, Gymnasium Tiergarten, Freie Universität Berlin, till.zoppke@pbi-deutschland.de
ABSTRACT
Peace Brigades International (PBI) are an international Human Rights Organization aiming to increase the
operational space of Human Rights Defenders (HRDs) at risk. PBI's main tools are protective accompaniment (by
volunteers), security trainings and advocacy. PBI has field projects in Latin America (Mexico, Guatemala,
Honduras, Colombia), Africa (Kenya) and Asia (Indonesia, Nepal) who are supported by an International Office in
London and more than ten Country Groups in Europe, USA and Canada. One of the biggest Country Groups is PBI
Germany with an office in Hamburg. They inform and train prospective volunteers and raise funds for the field
projects. In 2004, homecoming volunteers founded PBI Geramny's educational project, in order to teach their
experiences to students and enable them to get insights about the life of marginalized communities and the unlovely
effects of globalization. They so formed a bridge from PBI's international peace work back to Germany. In theater
workshops students take the roles of conflicting parties and mediators. A reenacted court hearing with innocent
peasents, corrupt judges and bribed witnesses displays the importance of court room observation. Younger children
can enjoy PBI's puppet theater, an adaption of the traditional peace theater from Mexico. Last but not least PBI
offers "Civil Powker" workshops, a conflict simulation that enables participants to find non-violent solutions for
violent conflicts instead of sending out troops. In my talk I will introduce PBI and its field activities by the example
of the Mexico Project. The educational project and its workshop formats will be presented, as well as practical
exercises from PBI's volunteer trainings.
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TÜRKİYE'DE İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ KURULUŞLAR
Prof. Dr. H. Şule AYCAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Emekli), suleaycan@hotmail.com
ÖZET
Bireylerin insanlık onuruna yaraşır bir hayat sürmesini amaçlayan sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel temellere
dayalı insan hakları, herkesin doğuştan sahip olduğu tarihsel, dinsel, ahlaki ve evrensel ilkelerdir. İnsan hakları
koruma mekanizmaları, insan hak ve özgürlükleri ihlal edildiğinde, onları korumak, hakları geri almak ve
mağduriyeti gidermek için başvurabilecek siyasi, idari ve yargısal mekanizmalardır. Bu çerçevede; ülkesel, bölgesel
ve küresel düzeyde farklı farklı yapılarda, farklı yetkilerle donatılmış birbirini besleyen, destekleyen ve güçlendiren
bir dizi kurum ve kuruluş geliştirilmiştir. Ülkesel düzeyde mahkemeler ve yargı dışı kurumlar olarak bilinen ulusal
insan hakları kurumları, bölgesel düzeyde insan hakları komisyonları ve mahkemeleri, küresel düzeyde de Birleşmiş
Milletler bünyesinde bir dizi konsey, komite ve son olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi etkin yapılar
kurulmuştur. İnsan hakları ülkesel, bölgesel ve küresel olmak üzere üç düzeyde korunmaktadır. Asıl olan hakların
ülke düzeyinde korunmasıdır. Uluslararası kuruluşlar: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İşkencenin
Önlenmesi Komitesi, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletlerdir. Çalışmada, Türkiye'deki insan hakları kurumları
tanıtılmıştır. Bu amaçla; Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, İnsan Hakları Üst Kurulu,
İnsan Hakları Danışma Kurulu, İnsan Hakları İhlali İddialarını İnceleme Heyetleri, İnsan Hakları Başkanlığı, İnsan
Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme
Kurulları, Zarar Tespit Komisyonları, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı İnsan Hakları İhlalleri
İnceleme Bürosu ve Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi, Özürlüler İdaresi
Başkanlığı ve Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü,
Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) ve üniversitelerin İnsan Hakları Uygulama, Araştırma Merkezleri gibi
kurum ve kuruluşların kuruluş gerekçeleri ve hizmet alanları açıklanmıştır.
Anahtar sözcükler: Türkiye'de insan hakları, Türkiye Büyük Millet Meclisi, üniversiteler

GEWALTENTEILUNG – EINE GRUNDVORAUSSETZUNG ZUR DEMOKRATIE
Prof. Dr. Matthias GLEITZE, Captain Witold Pilecki State University of Applied Sciences, dr.gleitze@t-online.de
ZUSAMMENFASSUNG
Eine Demokratie kann nur existieren, wenn die Gewaltenteilung funktioniert. Die Voraussetzung hierfür ist, dass
die Legislative, die Exekutive, die Judikative völlig unabhängig voneinander agieren können. Hierzu gehören
unabdingbar freie Medien, die unabhängig und kritisch berichten und investigativ arbeiten können. Die
Unabhängigkeit der 4 Gewalten garantiert, dass keine der Gewalten unkontrolliert handeln kann und damit
Korruption und Vetternwirtschaft (Nepotismus) entstehen können. An autoritär oder autokratisch gelenkten
Staaten zeigt sich deutlich, dass eine Nichtexistenz der Gewaltenteilung die Korruption und Vetternwirtschaft
begünstigen. Dies wirkt sich nicht nur politisch aus, sondern führt auch langfristig dazu, dass Investitionen in die
Wirtschaft des betroffenen Staates aufgrund der fehlenden Rechtssicherheit ausbleiben. Die Regierungen autoritär
geführter Staaten neigen daher dazu, Gefahren aus dem Ausland zu beschwören, um die Bevölkerung hinter sich
zu scharen und auch abzulenken von eigenen Unzulänglichkeiten, unter denen die Bevölkerung leidet. Die
Gewaltenteilung, d. h. die gegenseitige Kontrolle der politischen Gewalten ist auch unabdingbar, um die
Menschrechte einzuhalten. Gewaltenteilung bedingt, dass keine Willkür der staatlichen Macht herrscht und
Menschenrechte eingeklagt werden können, sobald sie verletzt werden.
Schlüsselwörter:
Menschenrechte

Demokratie,

Gewaltenteilung,

Korruption,

Nepotismus,

Verschwörungstheorien,
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EVALUATION OF THE CURRICULUM OF HUMAN RIGHTS CITIZENSHIP AND DEMOCRACY COURSE
ACCORDING TO THE COMPONENTS OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY
Prof. Dr. Salih UŞUN, Muğla Sıtkı Koçman University, susun@mu.edu.tr
ABSTRACT
The main aim of this speech is to evaluate the curriculum of Human Rights Citizenship and Democracy (HRCD)
course according to the eight components ( theoretic bases, aims and learning outcomes, student, method and
technique, learning processes, man power, eucational media and assesment) of educational technology. In
Turkey, in 1998, 2010, 2015 and 2018, the curriculum of HRCD course took part in different class and educational
levels. At present, in 2018, this course takes part in the 4th grade of primary school. As we evaluate according to
the components of educational technology; Firstly, we determined that the program, which was prepared in 1998,
aims to educate citizens who are more aware of their rights and responsibilities in the local sense, in the programs
prepared in 2010 and the following years, there has been a transition from locality to universality, active,
participatory, multicultural, respectful of differences and active citizens of the world on the basis of democratic
rights and freedoms. Although it is not clear and indicated in curriculum, we can say its philosophy is existentialism
and educational philosophy is re-constructionism. It was determined that the acquisitions mentioned in the
curriculum were on receiving, responding, valuing and organization verbs of Krathwohl’s affective domain
taxonomy. Furthermore, it was determined that the acquisitions are transmitted to the students only through
discussion technique based on the reading texts and the questions of these reading texts in the units and subjects
of the course book.In order to enhance the effectiveness of this course, it seems necessary to update the contents
of the course curriculum as well as the coursebook, develop course materials, employ effective instructional
methods such as creative drama, problem solving, case study, project and inform teachers in this regard.We
determined that both social studies teachers and form teachers define civic education as the education given with
a view to train good, knowledgeable and virtuous citizens. In addition, teachers have been found out to think that
civic education given to teachers in Turkey is absolutely crucial, but the education given is not successful. It is seen
that it is beneficial to Human Rights Citizenship and Democracy course in the 4th grade when the age group of 4th
grade students is taken into consideration. But we see that the curriculum of HRCD course takes a part in level of
pre-school education in countries developed for democracy. However, it is seen that teachers have various
solutions for overcoming the problems. They stated that the content of the course book and the objectives of the
HRCD curriculum should be balanced by simplifying topics and concepts considering that learners are in concrete
processing period. Also, we determined that the students perceived the course as functional since they mostly
learned basic democratic values, they also perceived it as the Turkish course because an instructional model based
on stories was mostly adopted, and traditional assessment techniques were insufficient in measuring students'
gains regarding democratic values. As a result, we reached the conclusion that this curriculum is not sufficient and
should be developed.
Keywords: human rights, citizenship, democracy, curriculum evaluation, educational technology.

FINANSOWANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Z BUDŻETU PAŃSTWA A PRAWO DO BEZPŁATNEJ NAUKI
Dr. Adam DROZDEK, Captain Witold Pilecki State University of Applied Sciences, adam_drozdek@poczta.onet.pl
STRESZCZENIE
Szkolnictwo wyższe i system nauki podlega na świecie radykalnym przemianom wiążącym się ściśle z realizacją idei
gospodarki opartej na wiedzy. Bardzo ważną rolę odgrywa tutaj finansowanie a właściwie jego funkcja i skutek.
Poziom nakładów i sposób ich dystrybucji stanowi dziś bowiem o potencjale danego kraju. W najwyżej
rozwiniętych gospodarkach finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki ma ścisły związek z efektywnością,
potrzebami sektora przedsiębiorstw oraz jest pochodną zdrowej konkurencji. Zagwarantowane w art. 70
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej prawo do nauki, którego korelatem są odpowiednie powinności władzy
publicznej, stanowi w swej istocie gwarancję dostępności i powszechności. Oznacza to, że publiczne szkoły wyższe
mają nie tylko kompetencję, ale i obowiązek realizacji zasady powszechności dostępu do wyższego wykształcenia
poprzez wszelkie formy studiów - zarówno studia nieodpłatne jako formę podstawową, jak i w formie odpłatnej.
Podejmując dodatkową działalność dydaktyczną w zakresie studiów odpłatnych, publiczna szkoła wyższa,
wyposażona w majątek publiczny, powinna nadal pełnić funkcje i zadania związane z realizacją konstytucyjnego
prawa jednostki do nauki i związanych z nim powinności władzy publicznej dotyczące zapewnienia powszechnego i
równego dostępu do wykształcenia. W artykule poruszona jest kwestia relacji pomiędzy finansowanie szkolnictwa
wyższego z budżetu państwa a prawem do bezpłatnej nauki.
Słowa kluczowe: finanse publiczne, budżet państwa, szkodnictwo wyższe, prawo do nauki
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TELLING SCIENTISTS BY NARRATING: A CONTENT ANALYSIS
Associate Professor Dr. Derya YILDIZ, Necmettin Erbakan University, dcyildiz@konya.edu.tr
Associate Professor Dr. Nilüfer CERİT BERBER, Necmettin Erbakan University, nceritberber@gmail.edu.tr
ABSTRACT
It is significant for children to know people having scientific achievements. Providing biographies and studies of
these people by only using an explanatory telling is not enough most of the time. Children prefer books in which
narrative telling is used in comparison with those including explanatory telling. The reason of this preference on
behalf of narrative telling is a construct given by the unity of characters, place, time, set-up and plot pulls children
into the story and it creates a sense of wonder in children. Another factor arousing children’s interest is that
constructs of these books in which biographies of scientists are told using a narrative method are real. Children
find the opportunity of knowing people who have succeeded significant things well in this way. In this research,
the books in which biographies of important scientists are mentioned by using narrative telling have been
determined in particular. Among these books, those which have been written for children over ten, which are
among the best selling books, in which biographies and achievements of Marie Curie, Albert Einstein and Galileo
who are important scientists are told in a narrative way were included in the scope of the research. The
determined books are translation books belonging to different publishers. The books are going to be examined in
terms of content factors which are plot, theme, characters, set-up, language and style. The data is going to be
obtained by using the document review which is one of the qualitative research methods and is going to be
analyzed employing the content analysis. In this way we will evaluate how biographies and achievements of
important scientists are examined using narrative telling. While the events in the lives of Marie Curie, Albert
Einstein and Galileo given in the construct which is a narrative telling factor progress, we are going to examine
information, ambition to work and love of science which are learnt without being noticed by children.
Keywords: Scientists, narrative telling, content analysis.

TEACHERS’ VIEWS ABOUT SCHOOL PRINCIPALS’ FALSE IMAGES, THE REASONS WHY SCHOOL
PRINCIPALS CREATE THEM, AND THE EFFECTS OF FALSE IMAGES
Doç. Dr. Soner POLAT, Kocaeli Üniversity, spolat2002@yahoo.com
Arş. Gör. Yaser ARSLAN, Kocaeli Üniversity, yaserarslan@yahoo.com
Arş. Gör. Gizem GÜNÇAVDI, Kocaeli Üniversity, gizemguncavdi@hotmail.com
ABSTRACT
The aim of this study was to find out the school principals’ false images and the reasons why school principals
create them according to teachers’ views. The research design of the study was phenomenological research
method, which is a qualitative research design. Nineteen teachers who were chosen with maximum variation
technique, which is one of the purposeful sampling methods, participated in the study. As the research was in the
phenomenological research pattern, the fact that the participants consisted of teachers who observed school
principals well was paid attention. The data were gathered through semi-structured interview form and was
analysed with the help of content analysis. At the end of the study, it was found out that teachers defined the
concept of false image similarly to definitions in the literature and they were conscious about the concept. The
false images were gathered under four themese which were academic, visual, behavioural and socio-cultural.
Moreover, the reasons why school principals create false images were gathered under four themes which were
protecting himself/ herself and his/ her position, being honoured, gaining advantage, and professional necessity.
Teachers stated that they have negative feelings, show negative attitudes and constrain communication when they
realize principals show false images.
Keywords: image, false image, teacher, school principal
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TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ ÖN-OKUMA KAZANIMI STRATEJİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN OKUMA
BAŞARILARINA ETKİSİ
Dr. Öğr. Üy. Şenel GERÇEK, Kocaeli Üniversitesi, senelgercekk@gmail.com
ÖZET
Heilman ve Blair (1990)’a göre okuma; okuyucunun, yazılı bir metni, kendi bilgi ve deneyimlerini de kapsayan bir
anlamlandırma sürecidir. Akyol (2013)’e göre okuma, yazar ve okuyucunun sürekli etkileşim içinde bulunduğu aktif
bir anlam kurma çabasını gerektirir. Dört temel dil becerisinden biri olan okuma, hangi amaçla gerçekleştirilirse
gerçekleştirilsin öncelikle anlama ve kavramaya yönelik bir eylemdir. Bu nedenle okuma becerisi zayıf bir çocuğun
öğretim programındaki herhangi bir alanda başarı gösterme olasılığı oldukça azdır (Bruning, Schraw ve Norby,
2014). Bu çalışmanın amacı, Türkçe Öğretim Programında yer alan okuma kazanımlarını sağlayacak ön okuma
stratejilerinin, ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerisine etkilerini araştırmaktır. Araştırma
yöntemi olarak, ön-test sontest kontrol gruplu yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Türkçe dersleri, deney
grubunda Türkçe Öğretim Programında yer alan kazanımlar temel alınarak “ön okuma stratejileri ile ilgili eğitim”
verilerek işlenirken; kontrol grubuna ise herhangi bir eğitim verilmeden işlenmiştir. Araştırmanın örneklemini;
2017-2018 öğretim yılında, Kocaeli İli İzmit İlçesinde bulunan bir devlet ortaokuluna devam eden 7. sınıf öğrencileri
(bir deney ve bir karşılaştırma grubu bulunan toplam 80 öğrenci) oluşturmaktadır. Araştırma verileri, Epçaçan ve
Demirel (2011) tarafından geliştirilen Okuduğunu Anlama Öz Yeterlik Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma süreci
devam etmekte olup araştırma sonucunda deney grubunun kontrol grubuna göre okuduğunu anlama düzeylerinin
daha yüksek olacağı beklenmektedir.
Anahtar sözcükler: Okuduğunu anlama, Ortaokul, Türkçe dersi, okuma stratejileri

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL EMOTIONAL INTELLIGENCE (QUOTIENT) AND STRATEGIC
LEADERSHIP SKILLS AMONG SCHOOL ADMINISTRATORS ACCORDING TO THE TEACHERS' PERCEPTIONS
Doç. Dr. Atila YILDIRIM, Necmettin Erbakan University, ayildirim@konya.edu.tr
ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the relationship between the level emotional intelligence (quotient)
and strategic leadership skills among school administrators according to the teachers' perceptions. This is a
descriptive field research study. The population of the study consisted of teachers in the boundaries Konya
Metropolitan. Bar-on's Emotional Intelligence Scale which was adapted by Ergin (2008) and Strategic Leadership
Questionnaire which was developed by Psapia and adapted by Aydin (2012) were implemented to 450 teachers
whom were the study sample. Descriptive, correlation, t-test, analysis of variance and x2 test were used during
data analysis by SPSS 16.0 statistical software. According to the data obtained in the study, the perception of
teachers about the emotional intelligence level of school administrators was significantly depended on the
educational level and branches of the teachers. However, there was no significant difference according to the
gender, age, occupational year, type of school, experience of administration and working period with the
administrator. In the light of our data, according to 61% of teachers, school administrators have emotional
intelligence skills and the mean emotional intelligence score of school administrators was 3.59. According to the
teachers' perceptions in light of the data we obtained in this study, school administrators have general mood
dimensions the most, and they have interpersonal skills the least. According to our research, 60% of our teachers
think that school administrators have the strategic leadership skills. The mean strategic leadership score of school
administrators was 3.61. According to perceptions of teachers, school administrators have obtained maximum
score from ethical practices dimension of the strategic leadership, while the minimum score from transformational
and political practices dimensions. The perceptions of teachers about strategic leadership skills of school
administrators, showed significant differences according to age and education level, however there was no
significant difference according to gender, branch, occupational year, type of school, experience of administration
and working period with the administrator. According to the perceptions teachers, there was a significant and
positive correlation between emotional intelligence and political, ethical, administrative and transformative
practices of strategic leadership. Approximately 48% of the total variance for strategic leadership was explained by
the variable of emotional intelligence.
Keywords: Emotional İntelligence (Quotient), Strategic Leadership, School Management
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN NAMUSA YÖNELİK KADINA UYGULANAN ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLARINI
YORDAYAN FAKTÖRLER
Dr. Öğr. Üy. Zeynep KURNAZ, Karabük Üniversitesi, zkurnaz@karabuk.edu.tr,
Dr. Öğr. Üy. Fatma Betül KURNAZ, Karabük Üniversitesi, betulkurnaz@karabuk.edu.tr
ÖZET
Bu çalışmanın amacı Karabük Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan son sınıf öğrencilerinin namus adına kadına
uygulanan şiddete ilişkin tutumları ile toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları, öğrencilerin cinsiyetleri,
öğrenim gördükleri fakülteler, geçmiş yaşantılarında şiddetle karşılaşma durumları değişkenleri arasındaki ilişkileri
ve bu değişkenlerin öğrencilerin namus adına kadına uygulanan şiddete ilişkin tutumlarını ne derece yordadığını
belirlemektir. Araştırma Karabük Üniversitesi’nde farklı fakültelerde öğrenim gören 367 son sınıf öğrencisi üzerinde
yürütülmüştür. Araştırmanın yürütüldüğü grubun yaklaşık %53’ü kadın, %47’si erkektir. Veri toplarken fakültelerin
öğrenci sayısının tüm fakültelerdeki öğrenci sayısına oranı dikkate alınarak kota belirlenerek, hem öğrencilerin
fakültelere dağılımları hem de cinsiyete dağılımları açısından yaklaşık eşit bir örnekleme ulaşılmaya çalışılmıştır.
Araştırmada Sakallı- Uğurlu ve Işık tarafından 2009 yılında geliştirilen Namus Adına Kadına Uygulanan Şiddete
Yönelik Tutumlar Ölçeği (NKUŞTÖ) ile Zeyneloğlu ve Terzioğlu tarafından 2011 yılında geliştirilmiş olan Toplumsal
Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (TCRTÖ), araştırmacılar tara ndan hazırlanmış bir kişisel bilgi formuyla birlikte
öğrencilere uygulanmış r. TCRTÖ’nün alt boyutları, ‘eşitlikçi cinsiyet rolü’, ‘kadın cinsiyet rolü’, ‘evlilikte cinsiyet
rolü’, ‘geleneksel cinsiyet rolü’, ‘erkek cinsiyet rolü’n den oluşmaktadır. NKUŞTÖ’den elde edilen yüksek puanlar
namus adına kadına uygulanan sözel ve fiziksel şiddetin uygun olduğuna ilişkin tutumları göstermektedir Veriler
toplandıktan sonra, verilerin çözümlenmesinde aşamalı çoklu regresyon analizi tekniğinden yararlanılmıştır.
Araştırma bulgularına göre, kadın cinsiyet rolü tutumu toplumsal öğretilerle şekillenen, eşitlikçi cinsiyet rolüne
sahip olmayan, geleneksel cinsiyet rolüne ilişkin tutumları yüksek olan, erkek olan ve ilahiyat fakültesinde öğrenim
gören öğrencilerin diğerlerine göre namus adına kadına uygulanan şiddete ilişkin olumlu tutuma sahip olduğu
söylenebilir. Bu bağlamda toplumda kadın cinsiyet rolüne ilişkin tanımlamaların yeniden yapılarak toplumsal bir
değişime neden olabilecek biçimde gerekli önlemlerin alınması, geleneksel cinsiyet rollerinin kültürel açıdan
değişimini sağlayacak kurumsal çalışmaların gerçekleştirilmesi ve bu çalışmalarda odak grup olarak erkek ve ilahiyat
fakültesinde öğrenim görenlerin seçilmesi kadına yönelik şiddete ilişkin tutumların değişmesinde belirleyici olabilir.
Anahtar sözcükler: Namus, Şiddet, Kadın

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNA YÖNELİK FARKINDALIK EĞİTİMİ
Dr. Öğr. Üyesi Kazım BİBER, Balıkesir Üniversitesi, kazimbiber@hotmail.com
TUBİTAK İl Koordinatörü, Öğretmen Hülya CANKORUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Rahmi Kula Anadolu Lisesi,
cankorur.emin@gmail.com
Öğrenci Zehra Nur AKÇAY, Milli Eğitim Bakanlığı, Rahmi Kula Anadolu Lisesi, zakcay67@gmail.com
Öğrenci Berfu ŞUMNULU, Milli Eğitim Bakanlığı, Rahmi Kula Anadolu Lisesi, sumberfu@hotmail.com
ÖZET
Otizm spektrum bozukluğu (OSB), doğuştan gelen veya yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan, yaşam boyu devam
eden, sosyal etkileşimde, sözel ve sözel olmayan iletişimde problemler, tekrarlayıcı davranışlar, zaman zaman
uyum problemleri ve kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren gelişimsel bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Otizm
spektrum bozukluğu söz konusu olduğunda, aileler, öğretmenler, terapistler ve doktorlar dâhil herkes için zorluk
yaratan nokta, otizmli insanlar arasındaki olağanüstü farklılık ve bu farklılığa yönelik farkındalıktır. Özellikle
ülkemizde otizm farkındalığını artırmak amacıyla, otizmli bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata tam
katılımlarının sağlanması için birincil derecede etkilenen aile bireylerine ve topluma yönelik bilinçlendirme
çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; OSB’li çocuğu olmayan annelerin, otizm
konusunda aldıkları eğitim ve akran sohbetleri ile toplumda otizm farkındalığının oluşturulmasıdır. Bu doğrultuda
2017-2018 eğitim öğretim yılında, Balıkesir Sıdıka Sami Kula Anaokulu`na devam eden 4-6 yaş çocuğu olan ve
ailesinde, birincil yakınlarında otizmli birey bulunmayan 32 anne araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır.
Tek gruplu ön test-son test desenin kullanıldığı araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından
geliştirilen “Otizm Farkındalık Anketi” kullanılmıştır. Annelere önce ön test uygulanmış sonrası otizm farkındalığına
yönelik 6 haftalık eğitim ve otizmli çocuğu olan annelerle 6 kez 40 dakikalık sohbetler düzenlenmiştir. Verilen
eğitim sonrası da son test uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 10.0 programı kullanılmış veriler kikare testi ile değerlendirilmiştir. Annelerin puan ortalamalarına bakılarak verilen eğitimin etkililiği ortaya
konmuştur. Araştırma bulgularına göre; ön test, son test puan ortalamalarında anlamlı farklılık bulunmuştur.
Araştırma bulgularından hareketle, otizmli çocuğu olmayan annelere verilen farkındalık eğitiminin ve akran
sohbetlerinin etkili olduğu söylenilebilir. Bu farkındalık eğitiminin okul öncesi dönemden başlatılarak diğer eğitim
kademelerindeki annelere verilmesi toplumsal farkındalığı artırmasında etkili olacağı düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler: Otizm farkıAnahtar sözcüklerndalığı, anne eğitimi, akran sohbeti
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SOSYAL HİZMET LİSANS EĞİTİMİNİN AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ İLE VERİLMESİ ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR
BAKIŞ
Arş. Gör. Ecem Naz NAZLIER, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, ecemnazlier@gmail.com
Arş. Gör. Gizem AKOĞLU, Hacettepe Üniversitesi, akoglugizem@gmail.com
Arş. Gör. Ali DİKMEN, Hacettepe Üniversitesi, ali.dkmn@hotmail.com
Arş. Gör. Merve Nur BOZKURT KARALI, Hacettepe Üniversitesi, mervenurbzkrt@gmail.com
Arş. Gör. Fethi Anıl MAYDA, Hacettepe Üniversitesi, anilmayda@gmail.com
ÖZET
Türkiye’de sosyal hizmet eğitimi 1961 yılında Sosyal Hizmetler Akademisi açılmış, ardından 1963 yılında Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde uygulama amaçlı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Eğitimi
uluslararası boyutlara taşımak ve çağdaş gelişmeleri takip etmek amacıyla 1963 yılında Uluslararası Sosyal Hizmet
Okulları Birliği’ne üye olunmuştur. 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde 26 öğrenci ile Sosyal Çalışma
adında bölüm açılmıştır. 1982 yılında çıkarılan YÖK Yasası ile Sosyal Hizmetler Akademisi ve Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Çalışma bölümleri Hacettepe Üniversitesinde birleştirilmiştir. Bu bölüm 2000’li yıllara kadar Türkiye’de
Sosyal Hizmet eğitimi veren tek okul olarak varlığını sürdürmüştür. Gelişen ve değişen toplumsal düzende
sorunların çeşitleri ve boyutları farklılık göstermiş ve nihayetinde sosyal hizmet mesleğine duyulan ihtiyaç artmıştır.
Bu farkındalık ile 2000’li yılların başında farklı üniversitelerde Sosyal Hizmet bölümleri açılmıştır. Sosyal Hizmet
bölümü sayısı günümüzde devlet ve vakıf üniversitelerinde aktif olarak eğitim veren ve veremeyen olmak üzere
yaklaşık 80’i aşmıştır. Türkiye’de sosyal hizmet örgün eğitiminin geçirdiği süreçler bu halde iken, bu gelişmelerin
yanı sıra 2011 yılında Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2015 yılında ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi bünyesinde Sosyal Hizmet Bölümleri açılmış ve sadece bu iki bölüm, örgün eğitim veren sosyal hizmet
bölümlerinin toplam kontenjanı kadar öğrenci almaya başlamıştır. Türkiye’de açıköğretim sistemi, öğrenci ile
öğretmenin fiziksel olarak aynı ortamda olmadığı, öğrencinin dersliğe gelme zorunluluğunun bulunmadığı, derslerin
bilgisayar aracılığıyla tamamen sanal ortamda verildiği bir sistemi ifade etmektedir. Ağırlıklı olarak teorik eğitim
veren bölümler için dahi açıköğretim sistemi tartışmalı iken, teori, pratik ve süpervizyonun birlikte esas alındığı
sosyal hizmet bölümü için bu sistemin varlığı, mesleğin niteliğini koruma açısından oldukça düşündürücüdür. Bu
çalışmada sosyal hizmet eğitiminde açıköğretim sistemi genel hatları ile ele alınacak, niteliği tartışmalı olan bu
sistemden gelen uzmanların mesleki müdahaleleri ve bunun danışanlara etkisi tartışılacaktır. Bununla birlikte sözü
geçen açıköğretim kontenjanlarının fazlalığının doğal bir sonucu olan işsizlik sorunu da değerlendirilecektir.

Anahtar sözcükler: sosyal hizmet eğitimi, açıköğretim, örgün öğretim

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL HİZMET
UYGULAMALARI I-II DERSLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Arş. Gör. Ecem Naz NAZLIER, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, ecemnazlier@gmail.com
Arş. Gör. Gizem AKOĞLU, Hacettepe Üniversitesi, akoglugizem@gmail.com
Arş. Gör. Ali DİKMEN, Hacettepe Üniversitesi, ali.dkmn@hotmail.com
Arş. Gör. Merve Nur BOZKURT KARALI, Hacettepe Üniversitesi, mervenurbzkrt@gmail.com
Arş. Gör. Fethi Anıl MAYDA, Hacettepe Üniversitesi, anilmayda@gmail.com
ÖZET
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünün birincil misyonu “Çağdaş eğitim yöntem ve tekniklerini
kullanarak, değişen toplumsal koşullara uygun, toplumsal refah alanlarına yönelik bilgi ve hizmet modelleri
üreterek bunların yaşama geçirilmesi” olarak belirtilmiştir. Ayrıca bölümün ve eğitiminin sahip olduğu değerler
arasında “İnsan haklarına duyarlılık, demokrasi, eşitlik, ayrımcı olmamak, sosyal adalet, katılımcılık, akılcı olmak,
işbirliğine açıklık” gibi değerler bulunmaktadır. Bölüm lisans ve lisansüstü programlarına katılmaya hak kazanan
bireyler, sosyal hizmet alanlarına özgü çeşitli derslerin (engellilerle sosyal hizmet, okul sosyal hizmeti, çocuklarla
sosyal hizmet vb.) yanı sıra sosyoloji, psikoloji, antropoloji ve felsefe gibi bilim dallarından açılan derslerle temas
halinde olarak çok zengin bir teorik bilgi havuzuyla eğitim süreçlerinden geçmektedirler. Eğitim sürecinin 4. yılında
öğrenciler, “Sosyal Hizmet Uygulaması I ve II” derslerini alarak bir meslek ve disiplin olan sosyal hizmetin pratikteki
ayağını deneyimlerler. Meslek elemanı olmadan hemen önce gerçekleştirilen bu etkinlik, öğrencilerin uygulama
alanlarına hazır bir biçimde giriş yapabilmeleri adına ihtiyaç duyacakları alana ilişkin deneyimi kazanmalarını
amaçlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin teorik eğitimi
tamamladıktan sonra pratik eğitime yönelik aldıkları sosyal hizmet uygulamaları derslerinin etkililiğinin
7

incelenmesi, dersin kendilerine sunduğu katkıların belirlenmesi, uygulamanın eksik yanlarının ortaya çıkarılması ve
bu doğrultuda öğrencilerden elde edilen öneri ve görüşlerden hareketle dersin yetkinliğinin düzenlenmesine ilişkin
önerilerin sunulmasıdır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı bahar döneminde “Sosyal
Hizmet Uygulaması II” dersini yüklenmiş olan öğrenciler oluşturacaktır. Nitel araştırma deseni kullanılacak bu
çalışmada yaklaşık 10-15 öğrenci ile derinlemesine görüşme ve gözlem tekniği ile veri toplanması amaçlanmaktadır.
Katılımcılardan elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle belirli kategori ve temalara göre kodlanacak ve
yorumlanacaktır.
Anahtar sözcükler: Sosyal Hizmet, Uygulama, lisans, öğrenci

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ KAYGI VE SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI
Dr. Öğr. Üyesi Kazım BİBER, Balıkesir Üniversitesi, kazimbiber@hotmail.com
Öğretmen Hülya CANKORUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Rahmi Kula Anadolu Lisesi, cankorur.emin@gmail.com
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitime devam eden 4-6 yaş çocukların kaygı düzeylerini belirleyerek sosyal
becerileriyle olan ilişkisini ortaya koymaktır. İlişkisel tarama modelinde hazırlanan betimsel nitelikteki araştırmanın
çalışma grubunu Balıkesir ilinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 4-6
yaş toplam 250 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Edwards, Rapee, Kennedy ve Spence (2010)
tarafından geliştirilen Güler ve Totan (2016) tarafından yeniden düzenlenen “Okul Öncesi Kaygı Ölçeği” ve Avcıoğlu
(2007) tarafından geliştirilen “Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği” ile “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. İlk olarak
veri seti üzerinde kullanılacak olan analiz tekniğinin parametrik olup olmayacağını belirlemek için Kolmogorov
Smirnov testi yardımıyla normallik incelemesi gerçeekleştirilmiştir. Normallik incelemeleri sonucunda dağılımın
normalliğine göre araştırma soruları kapsamında yapılacak olan normallik incelemelerinde Sperman Brown Rho
korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan Sosyal Beceri ve Kaygı Ölçeği alt boyutları ve
tüm ölçek için güvenirlik incelemeleri Cronbah Alpha katsayıları hesaplanmış, Beceri Ölçeği güvenirlik katsayılarının
0.88 – 0.98 arasında; Kaygı Ölçeği güvenirlik katsayılarının ise 0.71 – 0.89 arasında değişiklik gösterdiği
belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre çalışma grubunun sosyal beceri ölçeğinde, en düşük ilişki Sözel Açıklama
Becerileri alt boyut puanları ile Kendini Kontrol Etme Alt boyut puanları arasında hesaplanmıştır. Bunun yanı sıra
elde edilen tüm korelasyon katsayıları anlamlı ilişki olduğuna işaret etmektedir. öğrencilerin Kaygı Ölçeği alt boyut
ve toplam puanlarının herhangi ikisi seçilmek için ele alındığında bu puan ikilisinin aynı yönde ve yaklaşık olarak eş
değer miktarda artma veya azalma göstermektedir. Çalışma grubundaki öğrencilerin Sosyal Beceri ve Kaygı Ölçeği
Puanları arasında ilişkiye bakıldığında kaygı düzeylerindeki değişimin yönü ve miktarı sosyal beceri düzeyindeki
değişimin yönü ve miktarından bağımsız olduğunu görülmüştür. Elde edilen korelasyon katsayılarından Sözel
Açıklama Becerileri – Kendini Kontrol Etme, Amaç Oluşturma Becerileri – Kendini Kontrol Etme alt boyuları
arasındaki ilişki düzeyinin düşük (<0.30) ve pozitif yönlü olduğu; diğer tüm ikili incemelerde ilişki düzeyinin orta
(>0.30) veya yüksek (>0.70) düzeyde pozitif yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre okul
öncesi dönemdeki çocukların öğretmen ve aileler tarafından, sosyal becerilerinin desteklenmesinde özellikle sözel
açıklama becerilerini kullanabilecekleri, çocuklardaki belirgin kaygılar ve ayrılık kaygısının genel kaygıyla olan
yüksek ilişkisi nedenyile kaygıyı azaltıcı ortam düzenlemesine fırsatların yaratılması ve önlem alınması sağlanabilir.
Anahtar sözcükler: Okul öncesi eğitim, Sosyal beceri, kaygı
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ÇOCUK DESTEK MERKEZİNDEKİ KIZ ÇOCUKLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
VE ÖFKE KONTROLÜNE İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ
Arş. Gör. Damla PEKTAŞ, Kırıkkale Üniversitesi, damlapkts@hotmail.com
Prof. Dr. Zeynep TEZEL, Kırıkkale Üniversitesi, zeyneparsiv@gmail.com
Dr. Öğr. Üy. Rümeysa AKGÜN, Kırıkkale Üniversitesi, rumeysaakgun@gmail.com
ÖZET
Birey yaşamı boyunca bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık gibi evrelerden geçer. Geçirdiği bu
evrelerin her birinde farklı deneyimler edinir. Çocukluk ve ergenlik döneminde gençlerin bazıları arkadaş etkisi, aile
baskısı, problem çözmede yetersizlikler, öfke kontrolünde yaşanan sorunlar veya toplumsal nedenlerle suça
yönelebilmektedirler. Çocuk Destek Merkezleri, çocukların temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal,
psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine
dönmelerini veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlamak üzere hizmet vermektedir.
Çocuk destek merkezinde kalan kız çocukların bir kısmı da suça sürüklenmiş çocuklardır. Bu çocukların işledikleri
suça yönelik bilinçlendirme ve suça yönelmelerini önlemek için koruyucu-önleyici çalışmalar yapılmadığında,
çocuklar kurumdan çıktıktan sonra tekrar suça sürüklenebilmektedirler. Bu anlamda çocuklara karşılaştıkları
problemleri çözme becerisini kazandırmak gerekir. Ayrıca çocuklara, karşılaştıkları sorunlar ne kadar zor da olsa
öfkeye kapılıp olayları daha çözümsüz hale getirmemeyi öğretmek gerekmektedir. Dolayısıyla bu çalışma, Çocuk
Destek Merkezlerinde kalan kız çocuklarına problem çözme becerisi ve öfke kontrolü sağlamaya yönelik bir model
önerisi sunulmaktadır. Model önerisi iletişim becerileri, duyguları anlama ve ifade etme, problem çözme becerisi,
stres yönetimi ve öfke kontrolü becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu beceriler drama, oyun, etkileşimli
edebiyat, resim, kolaj gibi çeşitli sanat etkinliklerinin içerisine yedirilmiştir. Etkinliklerin araştırmacılar tarafından
dokuz ayrı oturum olarak uygulanması planlanmıştır. Program süresince uygulanacak modüle ek faaliyetler de
ayrıca bulunmaktadır. Çalışmanın sonucunda, sunulmuş olan modelin Çocuk Destek Merkezlerinde kalan kız
çocukları üzerindeki olası olumlu etkileri tartışılmıştır.
Anahtar sözcükler: Çocuk Destek Merkezi, İstismara uğramış kız, Model önerisi, Öfke kontrolü, Suça sürüklenmiş
kız, Problem çözme becerisi

ÇOCUK BAKIŞ AÇISIYLA EŞİTLİK
Arş. Gör. Pelin PEKİNCE, Kırklareli Üniversitesi, Türkiye, pelinpekince@gmail.com
Prof. Dr. Neslihan AVCI, Gazi Üniversitesi, Türkiye, navcister@gmail.com
ÖZET
Bu araştırmada; çocukların; eşitlik konusundaki düşüncelerini belirleyerek, çocuk-yetişkin ilişkisinde eşitliğin çocuk
gözüyle anlamının resmedilmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik araştırma
türünde gerçekleştirilmiştir. Fenomenolojik araştırma; katılımcıların bir fenomene dair yaşamış olduğu tecrübenin
anlamı, yapısı ve özünü anlayarak daha net hale getirmeyi amaçlar. Bu amaçla araştırmanın çalışma grubunu amaçlı
örnekleme türlerinden kartopu örneklemle ulaşılan 10-13 yaş arası 16 çocuk oluşturmaktadır. Veriler çocuklarla
yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Veri toplama işlemi çocuğa özgü yollar kullanılması amacıyla
oyunla başlamıştır. Bu doğrultuda veriler toplanmadan önce çocuklarla buz kırıcı olarak solo test oyunu
oynanmıştır. Solo test oyunundan sonra Külkedisi masalının değiştirilmiş versiyonu çocuklar tarafından okunmuş ve
bu masalla ilgili sorular sorulmuştur. Külkedisi masalının değiştirilmiş versiyonu; araştırmanın konusu olan eşitlik
kavramına vurgu yapmaktadır. Çocukların bu masalı okuyarak yetişkinlerle eşit olup olmadıklarını sorgulamaları
amaçlanmıştır. Masalın ardından görüşme sorularına geçilmiştir. Görüşmeler çocukların onayı alındıktan sonra ses
kaydına alınmış, onay vermeyen çocukların cevapları birinci yazar tarafından yazıya aktarılmıştır. Elde edilen
bulgular betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırmada iç geçerlik ve güvenirliğin sağlanması için veri
üçgenlemesi yapılmıştır. Elde edilen veriler dört tema ve 13 kategori altında toplanmıştır. Araştırmanın tema ve
kategorileri iki yazar tarafından belirlenmiş ve bağımsız bir araştırmacı tarafından kategori ve alt kategorilerin
kontrolü sağlanmıştır. Fikir ayrılıkları olan konularda uzlaşma toplantısı düzenlenerek kategori ve alt kategorilere
son hali verilmiştir. Bu temalar; “eşitliğin tanımı, eşit olan kişiler, yetişkin ve çocukların eşitliği ve yetişkinlerle eşit
olunmayan konular” şeklindedir. Araştırmanın sonucunda çocukların sadece akran gruplarıyla eşit olduklarını
düşündükleri, yetişkinlerle eşit olmadıklarını düşündükleri belirlenmiştir. Sadece iki çocuk bütün insanların
birbiriyle eşit olduğunu düşündüğünü belirtmiştir.
Anahtar sözcükler: Eşitlik, çocuk-yetişkin ilişkisi, katılım hakkı
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ANNELERİN FARKLI KÜLTÜRDE ÇOCUK YETİŞTİRMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR
ARAŞTIRMA: BERLİN ÖRNEĞİ
Arş. Gör. Damla PEKTAŞ, Kırıkkale Üniversitesi, damlapkts@hotmail.com
Öğr. Üyesi Dr. Haktan DEMİRCİOĞLU, Hacettepe Üniversitesi, hdemircioglu@hacettepe.edu.tr
ÖZET
Ebeveynler, çocuklarının gelecekleri ile ilgili birçok alanda alınması gereken tedbirleri düşünüp aldıkları tedbirleri
doğrulamaya yönelik kanıt arayışına girerler. Kendi kültürüne aşina bir ülkede yaşamak ile farklı bir kültüre sahip bir
ülkede yaşamak arasında ciddi bir farkın olduğunu söylemek oldukça mümkündür. Bu kapsamda bir ebeveyn için
çocukları ile ilgili farklı bir kültürde yaşama ve burada yaşamaya devam etme kararını alabilmek kolay değildir. Zira
farklı bir kültürde yaşamı sürdürme noktasında aile tarafından alınması gereken tedbirler çok daha karmaşık olarak
değerlendirilebilir. Bu düşünceden hareketle, nitel yöntem ile tasarlanan bu araştırmada Almanya’da yaşayan Türk
kökenli annelerin farklı kültürde çocuk yetiştirmeye dair görüşlerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın
çalışma grubunu Almanya’nın Berlin eyaletinde bulunan ve çocukları çok kültürlü bir yuvaya devam eden 12 Türk
kökenli anne oluşturmuştur. Araştırmada, Almanya'da yaşamanın ebeveynin çocukla kurduğu ilişki üzerindeki
etkileri, iki farklı kültür üzerinden farklılaşan anne-babalık tarzları, farklı ülkede ve kültürde yaşamanın avantaj ve
dezavantajları ele alınmıştır. Çalışma grubundaki annelerin büyük bir kısmı Almanya'da doğup büyüdüğü için
çocuklarıyla kurdukları ilişkinin her iki kültür arasındaki karşılaştırmasını yapmakta zorlanmışlardır. Ancak her iki
ülkede de yaşamış olan ve kısa süre de olsa tatillerde Türkiye'de bulunan anneler Almanya'da yaşamanın çocukları
ile kurdukları iletişimi daha iyi ve olumlu etkilediğini belirtmişlerdir. Araştırma sonucunda, annelerin çoğunluğunun
çocuklarını Almanya’da yetiştirmeye devam etmek istediği ortaya çıkmıştır. Türk kökenli annelerin görüşlerine göre
eğitimde eşitlik, gelir ve refah düzeyi ile farklı din, ırk ve kültüre saygı unsurları Almanya’da çocuk yetiştirmenin
avantajları arasında gösterilmiştir.
Anahtar sözcükler: Türk Kökenli Anneler, Farklı Kültürde Çocuk Yetiştirme, Anne Çocuk Etkileşimi.

ÖĞRENCİLERİN SINIF ORTAMINDA MARUZ KALDIKLARI DUYGUSAL İSTİSMAR YAŞANTILARININ
ÇİZDİKLERİ RESİMLERLE İNCELENMESİ
Prof. Dr. Abide GÜNGÖR AYTAR, Gazi Üniversitesi, abidegungor@gmail.com
Arş. Gör. Pelin PEKİNCE, Kırklareli Üniversitesi, pelinpekince@gmail.com
ÖZET
Duygusal istismar; çocuğun duygusal ve ruhsal işlevlerine zarar verici nitelikte, süreğen davranış ve etkileşim
örüntüleridir. Çocuk istismarı konusunda yapılan araştırmalarda duygusal istismarın %78 ile en sık görülen istismar
türü olduğu görülmüştür. Ancak diğer istismar türlerine verilen önem, duygusal istismara verilmemektedir. Sınıf
içinde öğretmenlerin duygusal istismara yol açan davranışları; çocukla alay etme, alaycı davranış, aşağılayıcı ses
tonu, ders dışı faaliyetlerden men etme, düşük performansı ve başarısızlığı eleştirme, isim takma, okul sonrası ceza
olarak ders yapma, diğer öğrencilerin çocuğu aşağılamalarına göz yumma, vurma, çimdikleme, kulak çekme,
öğrenciye bir şeyler fırlatma şeklinde tanımlanmıştır. Bu çalışma ilköğretim ikinci kademeye devam eden 10-13 yaş
grubunda bulunan 55 öğrencinin, sınıf içinde kendi yaşadıkları veya şahit oldukları duygusal istismar yaşantılarını
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması türünde
gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya başlanmadan önce, çocuklara duygusal istismar hakkında genel bir bilgi verilmiş,
öğretmenlerin hangi davranışlarının duygusal istismar olarak nitelendirilebileceği konuşulmuş, yaşadıkları
deneyimlerden örnekler vermeleri istenmiştir. Resimler, çocukların yaşadıkları deneyimleri, gelişimsel olarak uygun
bir şekilde yansıtmalarını sağlayan bir iletişim yoludur. Bu nedenle çocukların geçmiş olayları aktarmasında bir
anlatım aracı olarak resim kullanılabilir. Çocuklar kendileri resim yoluyla daha rahat ifade edecekleri düşünüldüğü
için veri toplama aracı olarak resim tekniği kullanılmıştır. Literatürde tanımlanan duygusal istismar davranışları
kategori olarak ele alınmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda
uygulamaya katılan çocukların hepsinin duygusal istismara maruz kaldıkları görülürken, fiziksel istismar içeren
olaylar da belirlenmiştir.
Anahtar sözcükler: Duygusal istismar, sınıfta yaşanan duygusal istismar, çocuk resimlerinde duygusal istismar
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BALANCE DISORDERS OF CHILDREN AND TEENAGERS AGED 7-16 WITH POOR BODY POSTURE AND
SCOLIOSIS
Tomasz SZURMIK, University of Silesia, Faculty of Ethnology and Educational Science in Cieszyn, Captain Witold
Pilecki University of Applied Sciences, Oswiecim, Info@orto-med.com.pl
Witold ZIARA, Captain Witold Pilecki University of Applied Sciences, Oswiecim, witoldpwsz@onet.pl
Katarzyna GRZEŚKOWIAK, SP ZOZ Rehabilitation Center, Kościan, kasiaa.91@interia.pl
ABSTRACT
The paper contains the assessment of the ability to maintain the body balance by children and teenagers aged 716 suffering from a selected range of balance disorders. The medical examination involved 60 students aged 7-16
of Primary and Secondary School Complex in Lasocice (Wielkopolska, Eng. Greater Poland). On the basis of the
research, there were 30 boys and 30 girls selected who were diagnosed with either balance disorder or scoliosis.
The criteria for differentiating the sample group were the sex and the age. The balance disorder was measured by
the use of the Kasperczyk point’s method and the plantokonturography test was implemented to assess feet
disorders. Romberg’s test, carried out in three attempts, was applied to examine the ability to maintain the body
balance. Conclusion: 1. The age and the sex do not determine the occurrence of balance disorders in the sample
group. 2. The disorders in the frontal plane or the sagittal plane do not influence the body balance in the sample
group. 3. Genu valgum determines the ability to maintain the body balance.
Keywords: balance, body posture, scoliosis

EXAMINATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS' CAREER DECISION COMPETENCY EXPECTATIONS IN
TERMS OF PARENTAL ATTITUDES AND COPING STYLES
Dr. Abdullah SÜRÜCÜ, Necmettin Erbakan University, asurucu@konya.edu.tr
Rifat Yusuf BAHADIR, Expert Psychological Consultant, rybahadir@gmail.com
ABSTRACT
The purpose of this research is to examine career decision-making competence expectations of high school
students in terms of parental attitudes and coping styles. Quantitative research methodology has been adopted in
the research. 198 males and 201 females studying in high schools in Kırşehir/Turkey constitute the working group
of a total of 399 students. Personal information form, Career Decision Competence Expectation Scale, Parent
Attitudes Scale, and Being for Children and Adolescents Scale were used as data collection tools. Relations
between variables were examined by Pearson correlation coefficient technique and multiple regression analysis. It
was determined that Total Career Decision Competency Expectancy is positively correlated with Responsibility and
Acceptance from the subscales of parent attitudes, Positive with Active Achievement and Negative Achievement
with negative attitudes. Total Career Decision Competency Expectancy was found to have no significant
relationship with Parental Attitudes sub-dimensions, Authority and Supervision and Avoidance of Achievement. It
was determined that all of the Career Decision Competency Expectancy sub dimensions were positively correlated
with the subscales of parent attitudes with SK, positive with Active Achievement, and negative with Negative
Achievement. It was determined that all subscales had no significant relationship with Substance Abuse from
Authority and Supervision and coping styles from the subscales of parent attitudes.
Keywords: Career decision, coping style, parenting style
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APLICATION OF VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY IN BIOLOGY EDUCATION
MSc. Eljona ZANAJ, “Ismail Qemali” University, eljona@live.co.uk
Laureta SADIKLLARI, “Ismail Qemali” University, lauretasadikllari@gmail.com
PhD Ina NASTO, “Ismail Qemali” University, ina.nasto@yahoo.it
Dr. Denada Kasemi, “Ismail Qemali” University, kasemidenada@gmail.com
ABSTRACT
Technology is everywhere--entwined in almost every part of our culture. It affects how we live, work, play, and
most importantly learn. With mobile and other wireless devices like the IoT becoming an increasing requirement
across every industry today, it only makes sense that our schools are also effectively deploying technology in the
classroom. The impact that technology has had on today’s schools has been quite significant. This widespread
adoption of technology has completely changed how teachers teach and students learn. Teachers are learning how
to teach with emerging technologies (tablets, iPads, Smart Boards, digital cameras, computers), while students are
using advanced technology to shape how they learn. Technology occupies an important place within students’
lives. When they are not in school, just about everything that they do is connected in some way to technology. By
integrating technology into the classroom, teachers are changing the way they used to teach (lectures six hours a
day). Examples of technology that are relatively simple include overhead projectors and televisions. Then we have
the slightly more advanced uses of technology such as lab equipment (microscopes, virtual labs, kits for
sequencing DNA etc.). In this study, students investigate how to use technology to deepen and broaden their
knowledge, specifically that of biology. Students will learn the importance of scientific research. The method used
for acquireing the necessary data is from the use of questionnaires and tests. The study is focused on classes in the
private and public schools. During teaching hours, beside the traditional method, qere used computers and
projectors to better describe various elements of biology. During laboratory hours, with the help of simulators and
virtual laboratories, they were able to practice first hand what was learned during lectures, for example, by using
3-D simulators that are able to simulate elements of biology, students learn more about molecules, ADN, proteins.
In the end, the results of the questionnaires form the different classes , those using the simulators and those not
using them, were compared, to see wich method yielded the better results, benefited more.
Keywords: teaching, technology, simulators, biology

ÇOCUĞA BAKIŞI DEĞERLENDİRME ENVANTERİ
Arş. Gör. Müge KUNT, Gazi Üniversitesi, mugekunt@hotmail.com
Prof. Dr. Neslihan AVCI, Gazi Üniversitesi, navcister@gmail.com
ABSTRACT
Çocuğa Bakışı Değerlendirme Envanteri okul öncesi öğretmenlerinin çocukluğa bakış açısını değerlendirmek
amacıyla Kunt’un (2015) “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukluk Anlayışı” adlı yüksek lisans tezi kapsamında
geliştirilmiştir. Bu aşamada Sorin (2005) tarafından tanımlanan on çocukluk imajından yararlanılarak oluşturulan
altı alt boyut bulunmaktadır. Maddeler ise çocuk kavramını niteleyen sıfatlardan oluşmuştur. Maddeleri belirlemek
için farklı meslek gruplarından 72 kişi ile değişik zaman dilimlerinde görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan
görüşmeler sonucunda 142 madde belirlenmiş, uzman görüşlerinin ardından madde sayısı 78’ e düşürülmüş,
uygulama 78 maddelik sıfat listesi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Uygulama aşamasında araştırmacılar tarafından
geliştirilen Sıfat Abaküsü adlı bir materyal ile sanal ortamda kolay ulaşımı sağlamak amacıyla Google survey
bölümünden yararlanarak oluşturulan bir form kullanılmıştır. Yüz yüze görüşmelerde sıfat abaküsü kullanılmış,
internet üzerinden ulaşılan kişilere de Google survey formu uygulanmıştır. Toplam 941 kişi ile uygulama
gerçekleştirilmiştir. Kapsam geçerliği çalışması ile madde sayısı 72’ ye düşürülmüş, güvenirlik analizi 72 madde
üzerinden gerçekleştirilmiştir. Güvenilirlik katsayısını hesaplamak için Kuder-Richardson 20 formülünden
yararlanılmıştır. KR20 değerlerine bakıldığında maddelerin kabul edilebilir bir güvenilirliğe sahip olduğu
görülmüştür. Daha sonra boyutların sayısı ve özellikleri yazarlar tarafından gözden geçirilerek aracın dört alt
boyutta ele alınmasına karar verilmiş, buna göre biri bağımsız olmak üzere üç araştırmacı tarafından sıfat
listesindeki sıfatlar boyutlara atanmıştır. Bu aşamadan sonra yapı geçerliği için keşfedici faktör analizi ve doğrulayıcı
faktör analizi yapılmış, envanterin son hali ile ilgili analiz sonuçları kongrede sunulacaktır.
Anahtar sözcükler: Çocuk, çocukluk, çocukluk anlayışı, çocukluğa bakış
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FACTORS AFFECTING ACADEMIC OPTIMISM IN SECONDARY SCHOOLS
Doç. Dr. Ali ÜNAL, Necmettin Erbakan Üniversity, aliunal@konya.edu.tr
Selman Üzüm, School Principal, Ministry of Education, selman42000@gmail.com
ABSTRACT
The aim of this research is to identify the factors that influence academic optimism in secondary schools. The
research was carried out in the phenomenological design of qualitative research methods. The data were collected
through a focus group interview, a structured group interview technique designed to identify participants' detailed
knowledge and ideas. The study groups consisted of seven middle school principals and seven middle school
teachers selected by maximum variety sampling method. The focus group interviews were recorded on video and
the speeches were analyzed and written. The first focus group interview was conducted with school principals and
then teachers. The data were analyzed by content analysis. Findings as a result of the analysis, were integrated
into the themes self-efficacy, academic emphasis and teachers' trust in the students and their parents. Factors that
determine the influence academic optimism on secondary school outcomes include: (Self-Efficacy theme) The
school’s physical properties and equipment, number of students in the classes, number of students in the school,
instruction methods, teacher features -seniority, gender, feeling of success, team work, teacher’s socio-economic
situation and private life-, teacher’s’ professional development levels, performance evaluation system. (Academic
Emphasis theme) School culture, the transition system from primary secondary school, expectance of the parents,
rotation, management practices -supportive approaches, school principal’s fairness, punishment and reward,
school principal’s communication and management skills, decision making, trust in school principals, considering
the staff-. (Teacher’s Trust in Students and Parents theme) Number of foreign national students, number of
inclusive students, level based classes practices, parent’s socio-economic situation, parents’ and students’ trust in
school and teacher’s, parent-teacher and parent-school communication, complaints and inquiry.
Keywords: Academic Optimism, secondary school, teacher, school principal

CREATIVITY IN EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP
Prof. Dr. Mustafa YAVUZ, Necmettin Erbakan Universitesi, mustafayavuz@konya.edu.tr
ABSTRACT
Knowledge of the physical and psychological environments that trigger creativity and innovation in individuals is
thought to be beneficial in terms of organizing training environments. Creativity can be described briefly as
thinking outside the box. Innovation is; to produce goods or services for the benefit of society. The concepts of
creativity and entrepreneurship are more and more involved in educational literature. The reasons for this
increase are global competition and knowledge-based economy. The research aims to investigate how much the
schools can contribute to this process. In the research process theories about creativity are explained. In addition,
the characteristics of creative individuals and organizations have been tried to be revealed. It is believed that
knowledge of the conditions that bring about creativity and innovation is important in terms of educational
organizations. This research in the screening model is a case study from qualitative research design. A case study is
a case in which a current phenomenon works in its own real-life framework and examines situations in a versatile,
systematic and in- is an empirical research method. In the research process, the literature on creativity and
innovation in education was searched and the findings emerged.
Keywords: Creativity, innovation, education
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AN EXAMINATION ON COGNITIVE STRUCTURES OF CANDIDATE ENGINEERS RELATED TO THE CONCEPT
OF ENERGY
Assoc. Prof. Dr. Nilüfer CERİT BERBER, Necmettin Erbakan University, nceritberber@gmail.edu.tr
Assoc. Prof. Dr. Derya YILDIZ, Necmettin Erbakan University, dcyildiz@konya.edu.tr
ABSTRACT
Energy is a concept which is directly or indirectly related to many concepts in sciences and we are constantly
intertwined with it daily life. It is an abstract concept because of it isn’t tangible and visible and at the same time it
is a complex concept because of it is subject of all sciences. Energy isn’t only a scientific concept but also one of
the socio-scientific issues that concern society. When considered in the context of engineering, energy is one of
the most basic inputs to social and economic development. In this respect, it is important that the energy issue,
which is the basic theme of science and engineering and forms the basis of sustainable development, is learned in
a meaningful whole. In order to understand how to teach the concept of energy, first of all, it is necessary to
determine how to structure energy in students’ minds. Therefore, the purpose of this research is to reveal
cognitive structures of faculty of engineering students related to energy. Thus, it is possible to obtain results which
might direct the teaching of energy by determining how to structure the concept of energy in the minds of faculty
of engineering students who are practitioners of the energy concept. The research design was determined as
descriptive survey model. The study population of the research is going to include third grade undergraduates
from Necmettin Erbakan University, Faculty of Engineering and Architecture in 2017-2018 academic year. In the
research, “Word Association Test (WAT)” is going to be used in order to reveal cognitive structures of students. In
order to compose the word association test, 6 Keywords related to the concept of energy were selected. The key
words which were selected for WAT are: energy, ATP, action, electromotive force, fission, station. By using the
frequency table and concept map which is prepared by benefiting the answers given by students to the selected
key words, answers to some questions about the way to be followed in the teaching of the energy concept will be
sought by giving an idea about the deficiencies and mistakes about the present situation.
Keywords: Energy, Cognitive structures, Candidate engineers, Word association test.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON İZLEME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Arş. Gör. Nebi ALTUNOVA, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, nebialtunova@gmail.com
ÖZET
Bu araştırmanın amacı ilkokul seviyesindeki çocukların televizyon izleme nedenlerini ortaya çıkarmaktır. Bu genel
amaç doğrultusunda ''Çocukların televizyon izleme nedenleri nelerdir?'' sorusunun cevabı aranmıştır. Televizyon,
günümüzde çokça kullanılan bir iletişim aracıdır. Televizyonun insanlar için yararları çok sınırlı iken zararları ise
oldukça fazladır. Özellikle küçük yaştaki çocukların uzun süreler televizyon izlemesi beraberinde bazı problemler
getirmektedir. Aşırı televizyon izleme sonucu ortaya çıkan problemleri azaltmak amacıyla yapılan bu çalışma ile
çocukların televizyon izleme nedenleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma nitel yöntemlerden durum çalışması ile
desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Gaziantep merkezde bulunan bir ilkokulun 4. Sınıf düzeyindeki
öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri bireysel görüşme yoluyla toplanmıştır. Görüşme sırasında tek
soru sorulmuştur. Sorulan sorunun amaca uygunlu olması için uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzman görüşü
neticesinde görüşme sorusunun amaca uygun olduğuna karar verilmiştir. Sınıf listesinden rastgele seçilen 7 kız ve 7
erkek öğrencin ile görüşme yapılmıştır. Görüşmede öncelikle öğrenciler ile günlük konular hakkında konuşulmuş ve
rahatlamaları sağlanmıştır. Ardından “televizyon izliyor musun? İzliyorsan neden izlediğini bana anlatır mısın”
şeklinde bir soru sorulmuştur. Elde edilen verileri yorumlamak için betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Veriler
analiz edilirken Araştırmadan elde edilen bulgulara bakıldığında çocukların televizyon izleme nedenleri olarak bilgi
edinme ve eğlenme belirlenmiştir. Ancak düşünülenin aksine çocukların çizgi filmleri çok izlemedikleri görülmüştür.
Ayrıca çocukların televizyon karşısında oldukça fazla zaman geçirdikleri görülmüştür. Bu bulgulara dayanarak
aşağıdaki öneriler getirilebilir Okullarda yürütülen rehberlik faaliyetlerinde boş zaman değerlendirme ile ilgili
bilgilendirme yapılabilir. Velilerin televizyona alternatif olarak çocuklara başka seçenekler sunabilir. Televizyonun
çocuklar üzerindeki zararları hakkında veliler bilgilendirilebilir.
Anahtar sözcükler: televizyon izleme, çocuklar, boş zaman etkinliği
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SHAPING PUPIL’S IDENTITIES BASED ON THE EDUCATIONAL CONTENTS OF POLISH SCHOOL
TEXTBOOKS OF THE ELEMENTARY EDUCATION
Dr. Elżbieta MACH, Jagiellonian University, elzbieta.mach@wp.pl
ABSTRACT
Modern socio-political processes taking place in Europe, the intensified phenomenon of migration and mobility, as
well as intensive cultural diffusion puts schools and teachers a new educational challenge. In the context of
building a multicultural image of reality, shaping the identity of pupils and defining the border between self and
non-self becomes essential in the process of preparing a child for functioning in a complex and constantly changing
society. This is a very important issue, especially in countries, which like Poland are considered as monocultures,
where pupils do not experience multiculturalism on a daily basis, and where traditional education limits their
identity to understanding it in national and mono-religious categories. Shaping the identity of a man begins at the
moment of birth, at first in families and non-institutional environments such as the local community, peer groups,
special interests groups, church and media. However, at the early stage of school education, it is the school and
teacher who are the undisputed authorities, the main source of knowledge on the world and a role model. It is the
school and teacher who are crucial in building the pupil’s worldview and self-image. It is on the basis of
experience, knowledge and observations that the pupil defines its place and role in society, takes on first duties,
makes decisions and is responsible for them. The pupil has a chance to be an active member of the school
community, and although on a small scale, to participate actively in democratic processes and to build its active
civic attitude. The school handbook is an important tool for building these attitudes, social behaviors, the way of
seeing the world and own place in it. The author seeks an answer to research question: Do Polish school textbooks
for the early school education prepare pupils to live in a complex and multicultural society, shaping their identity in
a wider, European perspective? The article presents results of analysis of the contents of Polish school textbooks
for the early school education and guidelines included in documents of the Polish Ministry of National Education,
in the context of intercultural and multicultural education, stereotypical perception of the representatives of other
nations, patriotic and European education.
Keywords: active European citizenship, multicultural education, identity, patriotism, mobility, elementary
education, educational policy.

TEACHERS’ PERCEPTIONS AND ATTITUDES TOWARDS REFUGEE STUDENTS’ EDUCATION: THE CASE OF
TURKISH PRIMARY SCHOOLS
Lecturer Aysuhan SARAL, Atatürk University, aysuhan.saral@gmail.com
PhD Student David KUNYU, University of Potsdam, dkunyu@outlook.com
ABSTRACT
Increased migration in recent decades has created more diverse societies, a phenomenon that has impacted on
the way teachers can teach and learners can learn. Teacher training therefore, becomes a crucial process in regard
to dealing with more diverse classrooms. The process of including all learners within the education cycle
regardless of their culture, language, religion and race requires teachers who are well prepared to manage school
and classroom diversity. This study thus investigates the perceptions of refugees’ teachers and their attitudes
towards refugees and their education in primary schools in Hatay and Samsun provinces, in Turkey. The qualitative
study employs a purposive sampling, with a total of 22 teachers from both provinces interviewed. Semi-structured
interviews were used and the collected data was analyzed thematically. The inductively generated themes lean
towards linguistic, academic abilities, and cultural differences between the mainstream and refugee learners, as
factors defining teachers’ attitudes towards refugee students. The study reveals that teachers tend to perceive
cultural heterogeneity as a challenge. They are in favour of monoculture classrooms. Even though no teacher
training is offered to teachers teaching refugees, there are no deliberate efforts by teachers to change their
teaching approaches to favour inclusion of refugees. It was also found that refugees’ teachers have low
expectations on both behaviour and academic achievements of refugees, a perception that is associated with their
low socioeconomic status. On language being a barrier with most teachers teaching refugees, it is surprising that
majority of teachers are against hiring of refugee teachers as their assistants to support learning. They however,
suggest hiring of school counsellors to offer psychosocial support to refugee children. The findings further suggest
that teachers’ attitude towards refugee learners and their education has led to a degradation of their identity and
their development of a low self-esteem. We conclude that there exists a teacher training gap, and teachers should
be provided with in-service trainings and suitable materials for refugees’ education. In addition, a curriculum with
a multicultural education approach is desirable.
Keywords: Perceptions, teachers, refugees in Turkey, multicultural education, diversity.
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ANTİK ÇAĞDA MUĞLA VE ÇEVRESİNDE BİLİMİN DOĞUŞU
Prof. Dr. Nihat AYCAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, nihataycan@mu.edu.tr
Prof. Dr. H. Şule AYCAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Emekli), suleaycan@hotmail.com
ÖZET
Batı Anadolu'da yaşamış filozoflar tıp, eczacılık, tarih, matematik gibi bilimleri modern anlamda kurmuşlar ve
geliştirmişlerdir. Bu çalışmada, Muğla ve çevresinde bulunan antik şehirlerde yaşamış bilim insanlarının bilimin
doğuşundaki katkıları anlatılmıştır. Tarih bilinci, ilk defa Bodrum'lu tarihçi Herodot ile birlikte ortaya çıkmıştır.
Knidos'da doğan Eudoksos Plinius, bir yıla 365 gün 6 saat değerini veren ilk astronomdur. Perge'li Appollonios,
geometri araştırmalarında büyük başarılar kazanmış matematikçi ve astronomdur. Herakleitos, Efes'de doğmuş ve
yaşamıştır. O, doğada hiçbir şeyin olduğu gibi kalmayıp sürekli şekil değiştirdiğini ileri sürmüştür. Thales, MÖ 28
Mayıs 585 tarihinde gerçekleşen güneş tutulmasını önceden hesaplayıp haber vermiş ve eski Lidya bölgesindeki
bazı demir filizlerinin demir üzerindeki çekim etkisini gözlemlemiştir. Geometrinin birçok önemli teoremi hala onun
adını taşır. Kos adasında doğan Hipokrat, tıbbı mitolojik ve dinsel kavramlardan tam anlamıyla arındırarak,
gözleme, deneyime ve akılcılığa dayandırarak açıklamalar yapmıştır. Kyme kentinden Ephorosi, dünya tarihinin
yazarıdır. Miletoslu Hippodamos, şehir planlamacılığın kurucusudur. Klaros'da doğan Nikandros, MÖ 2. yüzyılın en
önemli hekim, filolog ve yazarlarındandı. Antik dönemin ünlü ressamlarından Efesli Apeles ve Parrharios, İzmirli
hekim Hikesios, Pamukkale'de tıp okulu kuran Zeuksis, Bergamalı gramerci Aphitas, Roma tarihçisi Bodrumlu
Dionysos, Pamukkale'de doğan filozof Epiktetos, Roma kanunlarının hazırlayıcısı Efesli Hermodoros, Efesli
kütüphaneci Zenodots, Kolophonlu şair Mimnermos, ünlü hekim Bergamalı Gaienos, Çandarlılı filozof Arkesilaos,
Efesli şair Hipponaks, Kolophonlu monoteizmin öncüsü Ksenophanes, bu bölgenin önemli kişileridir. Antik
dönemde Denizli çevresinde yer alan Hierapolis, Laodikeia, Attouda, Karura, Herakleia Salbace ve Eumeneia
kentlerinde tıp, bir bilim dalı olarak kabul edilmiştir. Muğla ve çevresindeki antik kentlerde yaşamış bilim insanlarını
açıklamayı amaçlayan bu çalışmanın problem cümlesi, Muğla ve çevresinde bilimin doğuşuna katkı sağlayan bilim
insanları kimdir? şeklindedir. Betimsel yöntemin kullanıldığı bu nitel araştırma, bir durum saptamasıdır. Çalışmada
bütüncül yaklaşım benimsenmiş, konuyla ilgili dokümanlar sistematik olarak incelenmiştir. Günümüzde, okul dışı
etkinlikler kapsamında, bu bölgede öğrenim gören ilk ve ortaöğrenim öğrencilerinin söz konusu antik kentleri
gezerek, buralarda yetişmiş bilim insanlarının hayatlarını ve eserlerini öğrenerek bilime ilgi duymaları sağlanabilir.
Anahtar sözcükler: Batı Anadolu filozofları, Muğla, bilimin doğuşu

HAPPINESS IN TEACHER CANDIDATES: THE PREDICTIVE EFFECTS OF CHILDHOOD ABUSE EXPERIENCES,
FORGIVENESS AND PSYCHOLOGICAL RESILIENCE
Lecturer Dr. Meryem Vural Batık, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, meryem.vural@omu.edu.tr
Asst. Prof. Dr. Tuğba Yılmaz Bingöl, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, tbingol@fsm.edu.tr
Dr. Aynur Fırıncı Kodaz, Hatice Gani Erverdi Ortaokulu, aynurfirinci@gmail.com
Asst. Prof. Dr. Rumeysa Hoşoğlu, Kapadokya Üniversitesi, rumeysahosoglu@hotmail.com
ABSTRACT
Subjective happiness can be defined as subjective assessment of a person as happy or unhappy. Subjective
happiness is influenced by many factors. Experiencing physical, sexual, emotional abuse and neglect in childhood
can lead to several problems in later developmental periods. Facing with negative life events or experiencing bad
things are risk factors that influence an individual’s psychological resilience level and may have a negative impact
on psychological healthy life. Forgiveness, which may have an influence on happiness, is generally defined as the
victim's willingness to forego the negative emotions such as vengeance that may be harmful for self and others,
neutralizing these negative emotions, even developing positive emotions. The aim of this study is to determine
the predictive effects of childhood abuse experiences, forgiveness and psychological well-being on happiness in
teacher candidates. This research was carried out with 269 teacher candidates (162 female, 107 male). The
Childhood Trauma Questionnaire, The Forgiveness Scale, Brief Psychological Resilience Scale and General
Happiness Scale were used to collect data. When the standardized coefficients of pathways of the model were
examined, it was found that the predictive effect of parental attitudes on childhood abuse experiences was .15
(p<.05) and the predictive effect on forgiveness was -.15 (p<.05). The predictive effect of childhood abuse
experiences on psychological resilience was .16 (p<.01) and the predictive effect on happiness was .12 (p<.05). The
predictive effect of forgiveness on psychological resilience was .16 (p<.01) and the predictive effect on happiness
was .12 (p<.05). The predictive effect of psychological resilience on happiness was .24 (p<.001). The total effects of
the variables on happiness can be ranked as follows: psychological resilience (.24), childhood abuse experiences
(.12) and forgiveness (.12). In addition, the model demonstrated well fit (x2/dF=.72, p=.53, RMSEA=.00; GFI=.99;
AGFI=.98; NFI=.96; CFI=1.0). The findings will be discussed in the light of relevant literature. It was demonstrated
that childhood abuse experiences and forgiveness have predictive effects on psychological resilience and these
three variables accounted for 10% of the happiness.
Keywords: Happiness, childhood abuse experiences, forgiveness, psychological resilience
16

RIGHT TO HEALTH EDUCATION
Asst. Prof. Dr. Selma İNFAL KESİM, Selçuk University, selminfal@yahoo.com.tr
ABSTRACT
Education and health are human rights that are universally recognized. In this review, the fact that health
education, which protects and improves the health of people throughout their lives and which has a positive effect
on the process from affection to well-being should be considered within the scope of both right to health and right
to education was emphasized. People can make decisions correctly and consciously about their lifestyle and health
when they reach actual, contemporary and reliable information. There are units for health education in hospitals;
however, the number of training nurses working in these units is generally low and a nurse can provide limited
services only to hospitalized patients by giving training on specific topics at an appropriate time. Considering the
inadequacy of health personnel, lack of time and inexpertness of nurses working in education units of hospitals,
some arrangements are required for an efficient and high quality health education services. Moreover, health
education is not limited to hospitals. For the protection and development of health, health education services
which play an essential role in improving knowledge, attitudes,and behaviors of individuals, families, and
community in all aspects related to health, in making people gain the ability to make conscious decisions and
choices should be regulated as effective, accessible and usable. In addition, making arrangements that would
facilitate access to information about diseases for outpatients and hospitalized patients or for patient relatives to
show an appropriate approach is important for a community that is more conscious on health.
Keywords: Education, health education, rights, human rights

THE RELATIONSHIP BETWEEN UNDERGRADUATES’ ATTITUDES TOWARDS DATING VIOLENCE AND
THEIR BASIC NEEDS
Rsch. Asst. Şefika ERDEM, Gaziosmanpaşa University, sefikaerdempdr@gmail.com
Asst. Prof. Dr. Ahmet ERDEM, Gaziosmanpaşa University, drahmeterdem@gmail.com
Asst. Prof. Dr. Abdullah SÜRÜCÜ, Necmettin Erbakan University, asurucu@konya.edu.tr
ABSTRACT
Dating violence is defined as any sexual assault, physical violence, verbal and emotional maltreatment in a dating
relationship and it is examined as physically, psychologically, and sexually. According to choice theory, people
behave in accordance with their needs of survival, love and belonging, power, freedom, and entertainment. In this
study, the relationship between dating violence, basic needs, and individuals’ choices. The participants involved
500 undergraduates studying at faculty of education and faculty of religion of a state university in Central Black Sea
Region. 157 cases violating outlier and normality assumptions were excluded and 343 cases were used for
analyses. The data were collected using Attitudes towards Dating Violence Scales and Basic Needs Scale. The
results showed that the model indicating the relationship between acceptance level of male physical violence and
the needs of survival, power, freedom, love and belonging, and entertainment demonstrated good fit. As a result
of the model, males’ acceptance levels of male physical violence weren’t associated with the needs of survival,
power, freedom, and entertainment while it was negatively associated with love and belonging. The model
indicating the relationship between acceptance level of male psychological violence and the needs of survival,
power, freedom, love and belonging, and entertainment demonstrated good fit. The model indicating the
relationship between acceptance level of female physical violence and the needs of survival, power, freedom, love
and belonging, and entertainment demonstrated good fit. The model indicating the relationship between
acceptance level of female psychological violence and the needs of survival, power, freedom, love and belonging,
and entertainment demonstrated good fit. As a result of the model, basic needs were associated with attitude
towards male psychological violence, attitude towards female physical violence, and attitude towards female
psychological violence. In conclusion, as the need of love and belonging is satisfied, individuals’ acceptance level
of male physical violence decreases.
Keywords: Dating violence, basic needs, university students.

17

SAĞLIK BİR İNSAN HAKKIDIR
Dr. Öğr. Üy. Adile TÜMER, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, tadile@mu.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Fatma BİRGİLİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, fatmab@mu.edu.tr
ÖZET
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlığı “yalnızca hasta ya da engelli olmama değil, bedensel, ruhsal ve sosyal anlamda
tam bir iyilik hali” olarak tanımlamıştır. Mümkün olan en yüksek bedensel ve ruhsal sağlık standardına sahip olma
hakkı, kısaca “sağlık hakkı, uluslararası hukukla korunan temel bir insan hakkıdır. İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi’ne göre herkesin, kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı
vardır. Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı
durumunda güvenlik hakkına sahiptir. Anaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme hakları bulunmaktadır.
Bütün çocuklar, evlilik içi veya evlilik dışı doğmuş olsunlar, aynı sosyal güvenceden yararlanırlar. İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi bir yaptırım gücüne sahip olmasa da, sağlık hakkının gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda
hukuksal anlamda tanınması yolunda atılmış çok önemli bir adımdır. “Sağlık hakkı”, sağlıklı bireyler ve toplum
hedefine ulaşabilmek için gerekli tesislere ve şartlara ulaşma, bunları kullanma hakkıdır. “Sağlık hakkı”nın
bileşenleri iki ana kısma ayrılabilir: 1. Sağlık hizmetleri ile ilgili olanlar. 2. Güvenli su, gıda, sanitasyon ve barınma
gibi sağlığı etkileyen genel yaşam şartları ile ilgili olanlar. Bir başka deyişle, “sağlık hakkı”, sağlık hizmetlerini ve
sağlığın belirleyicilerini kuşatan etkili ve entegre bir “sağlık sistemi” hakkıdır.“Sağlık hakkı”, hükümetlere üç
düzeyde sorumluluk yükler: saygı duyma, koruma ve yerine getirme. Saygı duyma yükümlülüğü devletin sağlık
hakkını ihlal etmemesi anlamına gelmektedir. Koruma yükümlülüğüne göre devlet sağlık hakkının başkaları
tarafından ihlal edilmesini önler. Yerine getirme yükümlülüğü devletin sağlık hakkından yararlanmayı sağlamak
adına pozitif adımlar (yasal, idari, mali, yargısal vd. tedbirler) atmasını gerektirmektedir. Sonuç olarak “Sağlık hakkı”
öncelikle devlete, daha sonra da sağlık çalışanlarına ve toplumun diğer kesimlerine, hatta uluslararası topluma
sorumluluklar yükler. Bu hak ülkelerde sağlık sisteminin ve sağlık hizmetlerinin sunumunun iyileştirilmesi için çok
etkili bir araç olabilir.
Anahtar sözcükler: Sağlık, Sağlık hakkı, insan hakları

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Dr. Öğr. Üy. Fatma BİRGİLİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, fatmab@mu.edu.tr
ÖZET
İçinde bulunduğumuz bilgi çağında bilim ve teknolojinin gelişimi, giderek nitelikli insan gücüne olan gereksinimi
arttırmaktadır. Tüm profesyonel mesleklerde olduğu gibi hemşirelikte de eleştirel düşünmenin önemi, ulusal ve
uluslararası hemşirelik kuruluşları tarafından vurgulanmakta, eleştirel düşünme gücü hemşirelik uygulamalarının
temel öğelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Hemşirelerin, eleştirel düşünme becerisini geliştirmeleri
mesleğin, bilime inanan, bilimsel gerçekleri araştırıp uygulayan ve uygulamalarını kanıta dayalı olarak
gerçekleştiren bir disiplin olmasında oldukça büyük öneme sahiptir. Hemşirelik bakımının içeriğine ve niteliğine
dinamiklik kazandıran eleştirel düşünme becerisinin yetersizliği, hizmette kaliteyi, etkinliği ve yeterliliği meslekte
profesyonelliği, otonomi ve güç sahibi olmayı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle hemşirelik mesleği
üyeleri ne kadar iyi düzeyde eleştirel düşünme becerisine sahip olurlarsa o ölçüde toplumun sağlığını koruma,
geliştirme ve yaşam kalitesini artırma yönünde etkin hizmet verebilirler. Bu amaçla, gelecekte bu yönde hizmet
verebilecek hemşireler yetiştirebilmek için eğitimleri sırasında öğrencilere eleştirel düşünme becerisini
kazandırmak önemlidir. Bu çalışma, hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerini ve
etkileyen etmenleri belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak yapıldı. Araştırmanın evrenini öğrenim gören tüm
öğrenciler, örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden ve araştırma yapıldığı tarihlerde okulda bulunan
toplam 536 hemşirelik bölümü öğrencisi oluşturdu. Araştırma verileri sosyodemografik özellikleri içeren form ve
“California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği” kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, One
Way ANOVA ve Independent-Samples T Testi kullanıldı. Araştırmaya katılan öğrencilerin yarıya yakını 17-20 yaş
arasında, kız, ilde yaşıyor, düz lise/özel lise/açık lise mezunu, evde arkadaşlarıyla 3-4 kişi kalıyor, gideri gelirine
denk, annesi ilkokul mezunu, bazen kitap okumakta, sosyal etkinliklere katılmamakta, yayın takip etmemekte,
akademik ortalamaları 2 ve 2.99 arasında, üçte birinin birinci yılı, babası ilkokul mezunu olduğu belirlendi.
Araştırma sonucunda hemşirelik öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyi (198.0653±19.63017) olup, düşük düzeyde
olduğu saptandı. Öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerinin yaşadığı yerde kaldığı birey sayısına ve aile gelir
düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Bu sonuçlar doğrultusunda; Öğrencilerin eleştirel
düşünme düzeyi puan ortalamaları “düşük” olarak saptandığından, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini
geliştirmeye yönelik eğitim- öğretim stratejilerinin geliştirilmesi, eğiticilerin düz anlatım yerine eleştirel düşünme
becerisini geliştirecek vaka analizi, tartışma gibi öğretim yöntemlerini daha sık kullanmasının yararlı olacağı
kanaatine varıldı.
Anahtar sözcükler: hemşirelik öğrencisi, eleştirel düşünce, hemşirelik eğitimi
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FILMARBEIT, BILDUNG UND MENSCHENRECHTE ÜBER DIE ABWESENHEIT VON MENSCHENRECHTEN.
OPFER UND TÄTER UND DER ZIVILATIONSBRUCH DES NATIONALSOZIALISMUS. EIN
EXTRACURRICULARES BILDUNGSPROJEKT ANHAND DER FİLME „SOPHIE SCHOLL“ UND „DER
UNTERGANG“
Instr. Dr. Mehmet ÜNLÜSOY, Middle East Technical University Northern Cyprus Campus, munlusoy@metu.edu.tr
ABSTRACT
Die oben genannten Filmprojekte „Der Untergang“ und „Sophie Scholl“ ergaben sich aus Pausengesprächen mit
Studierenden, die z.B. in der Mensa zwanglos stattfanden. „Mein Kampf“ war gerade Bestseller in der Türkei
geworden. Dabei fielen häufig Äußerungen wie: Die Deutschen waren sehr erfolgreich unter Hitler usw. In
insgesamt fünf extracurricularen Projekten, unternommen mit verschiedenen Studentengruppen an der Middle
East Technical University Ankara und der Middle East Technical University Nordzypern, wurden die Deutsch
lernenden Studierenden mit Hilfe eines Fragebogens zu bewusstem und reflektiertem Anschauen der beiden
deutschen Filme angeleitet. Die Filmevents fanden außerhalb des Unterrichts statt, als ein Kinoereignis. Die
Bearbeitung der Fragebögen war Teil des Hausaufgabenbonus (10 von 100 Punkten). Die beiden Filme wurden
ausgewählt, weil sie auf der Basis historischer Forschung erstellt worden waren, aber, im Unterschied zu
Dokumentarfilmen, Geschichte anhand von Einzelschicksalen beleuchten. Zudem lief der Film „Der Untergang“
während des 1. Projektes gerade in den türkischen Kinos. Das Projektziel, durch die Konfrontierung mit den Opferund Täterperspektiven in den Filmen, ist Irritation und persönliche Betroffenheit. Deshalb wurden Spielfilme
gewählt, die durch eine persönliche, emotionale Annäherung das historische Thema Nationalsozialismus
vergegenwärtigen und die Geschehnisse im Filmerlebnis zum Teil der jeweils eigenen Erfahrungswelt werden
lassen. Dieser Zugang befördert eine Individualisierung der Perspektive, und durch die kritische Darstellung des
Funktionierens eines faschistischen Systems wird positiven Gemeinplätzen entgegengewirkt. Sich einen eigenen
Standpunkt zu erarbeiten, ist auch das Ziel des Fragebogens, der zu weiterer selbstbestimmter Nachforschung
auffordert. In einem Abschlussevent wird angeknüpft an die individuellen Erfahrungen der Studierenden, die ihre
Filmentscheidung erklären und Empfehlungen aussprechen. Dabei gibt der die Diskussion leitende Lehrer weiten
Spielraum zum Austausch untereinander.
Schlüsselwörter: Nationalsozialismus, Menschenrechte, extracurriculare Bildungsarbeit, Arbeit mit Spielfilmen

İNGİLİZCEDEN SONRA ALMANCA ÖĞRENİMİNDE POZİTİF VE NEGATİF GEÇİŞLER: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üy. Aysın KALAYCI, Erciyes Üniversitesi, ademir@erciyes.edu.tr
ÖZET
Evrensel dil niteliği taşıyan İngilizce birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak öğrenilmekte ve
öğretilmektedir. Cumhuriyet öncesi de ülkemizde öğretilen Almanca, 70’li yıllarda başlayıp 90’lı yıllarda ivme
artıran küreselleşme süreci ile yabancı dil olarak ülkemiz okullarında ve üniversitelerinde öğretilmeye devam
etmiştir. İngilizcenin yanında ikinci ve hatta üçüncü bir yabancı dil öğreniminin gerekliliği ise 2000’li yıllarda
yaşanan uluslararası ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal gelişmeler ile idrak edilmiş ve bu süreçle birlikte
İngilizceden sonra ikinci yabancı dil olarak Almanca öğretimi yaygınlaşmıştır. Aynı dil aile grubuna ait olan İngilizce
ve Almanca arasında olumlu aktarımların olacağı ve böylece öğrenmeyi kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Ancak bu
süreçte iki dil arasındaki benzerliklerden kaynaklanan olumlu transferler yanı sıra farklılıklardan kaynaklanan
olumsuz transferler de kaçınılmazdır. Olumlu transferler öğrenmeyi kolaylaştırıp akılda kalıcılığı desteklerken,
olumsuz geçişler öğrencinin hata yapmasına neden olabilir. Dilbilim araştırmaları, dil öğreniminde aktarımlar
açısından asıl olarak benzerliklerin temel oluşturduğunu, farklılıkların ise ikincil öneme sahip olduğunu ortaya
koymuştur. İki dil arasındaki farklılıklar çoğunlukla hatalara sebep olsa da öğrencinin bilinçli yaklaşımı sayesinde
olumlu geçişlere de çevrilebilmektedir. Bu çalışmada, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 2017-2018 öğretim
yılı İngiliz Dili ve Edebiyatı 1. Sınıf öğrencilerinin ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrenimleri sırasında
deneyimledikleri, İngilizce bilgilerinden kaynaklanan olumlu ve olumsuz geçişler araştırılmıştır. Araştırmada
öğrencilere ikinci yabancı dil olarak Almanca (L3) öğrenirken anadilleri Türkçe (L1) ile mi, birinci yabancı dilleri
İngilizce (L2) ile mi daha çok bağlantı kurdukları ve gerek Almanca derslerinde gerekse ders dışı çalışmalarda
İngilizceden Almancaya hangi olumlu ve olumsuz aktarımları fark ettikleri açık uçlu sorular şeklinde yazılı olarak
sorulmuş, cevaplar da yine yazılı olarak alınmıştır. Araştırma sonuçları, katılımcı öğrencilerin ikinci yabancı dil
öğrenim sürecinde, birinci yabancı dili öğrenirken kazandıkları deneyimleri daha etkin kullandıklarını ve böylece
ana dillerinden daha çok birinci yabancı dillerinden yararlandıklarını ortaya koymuştur. Elde edilen iki dil arasındaki
pozitif ve negatif geçişlere dair veriler ise içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiş ve makalenin bulgular
bölümünde orijinal öğrenci örneklerinden alıntılarla desteklenerek sunulmuştur.
Anahtar sözcükler: Almanca, İkinci Yabancı Dil, İngilizcenin etkileri, Pozitif ve Negatif Geçişler
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AKADEMİK ETİĞİN AKADEMİK PERSONELDEKİ MUTLULUK, YAŞAM DOYUMU VE İŞ DOYUMU
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ
Doç. Dr. Şendil CAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, csendil@mu.edu.tr
Arş. Gör. Cüneyd ÇELİK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, cuneydcelik@mu.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Uğur DOĞAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ugurdogan@mu.edu.tr
ÖZET
Birbirinden farklı meslek dallarını icra eden bireylerin davranışlarını şekillendiren etik değerler olduğu gibi, bilimle
uğraşan akademisyenlerinde mesleklerini icra ederken davranışlarını şekillendiren akademik etik değerler
bulunmaktadır. Akademisyenler bilimsel araştırmalarını ve öğretim süreçlerini toplumun faydasını gözeterek
gerçekleştirirken aynı zamanda toplumda örnek bir model görevini de üstlenmektedir. Bu sebepten bu süreç içinde
bilim adına atacağı her adım, bilimsel etik değerlere uygun olacak şekilde olması büyük önem arz etmektedir.
Ancak akademik etik değerler herkes tarafından evrensel olarak kabul edilse de akademisyenlerin bilimsel etik
anlayışı birbirlerinden farklılık göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, akademik etik değerlerin akademik personelin
sahip olduğu mutluluk, yaşam doyumu ve iş doyumu seviyelerini yordayıp yordamadığını tespit etmektir. Mevcut
araştırma ilişkisel tarama deseni ile yürütülmüştür. Bu amaçla araştırmanın örneklemi 2017-2018 Eğitim-Öğretim
Yılı Bahar yarıyılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapmakta olan öğretim üyesi ve
öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak 5’li likert tipinde 7 maddeden oluşan Oxford
Mutluluk Ölçeği; 7’li likert tipinde 5 maddeden oluşan Yaşam Doyumu Ölçeği; 7’li likert tipinde 25 maddeden
oluşan Öğretim Elemanları İş Doyumu Ölçeği ve 5’li likert tipinde 50 maddeden oluşan Akademik Etik Değerler
Ölçeği kullanılmıştır. Veri toplama araçları 10 öğretim üyesi ile yapılan yarı-yapılandırılmış görüşme sonucunda
belirlenmiştir. Ölçme araçlarından elde edilen veriler, yapısal eşitlik modeli ile çözümlenecektir. Ortaya çıkan
bulgular ise literatürde yer alan araştırma sonuçları ile karşılaştırılıp sonuçları tartışılacaktır.
Anahtar sözcükler: Yapısal Eşitlik Modeli, Akademik Etik Değer, Öğretim Elemanları, İş doyumu, Yaşam doyumu

TURİZM ODAKLI YABANCI DİL EĞİTİMİNİN MEVCUT DURUMU VE ÖNERİLER
Doç. Dr. Umut BALCI, Batman Üniversitesi, balci_u@yahoo.de
Gökhan YEL, Batman Üniversitesi, yelgokhan@hotmail.com
ABSTRACT
Yabancı dil insanların iletişim becerilerini geliştiren, onların sosyal ve mesleki hayata daha kolay tutunmalarını
sağlayan bir alandır. Turizm alanında ise yabancı dil becerisi daha da önem kazanmaktadır. Turizm sektörüne işçi,
işveren, idareci, eğitimci, akademisyen vb. pozisyonlarda görev alabilmek ve meslekte kendini bilgi ve becerisiyle
ispatlayabilmek için Turizm fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin iyi bir yabancı dil becerisine sahip olmaları
gerekmektedir. Çünkü turizm sektörü yabancı kültürden insanlarla kusursuz bir iletişimi, yabancı turistleri
anlamayı, kültürlerini az çok tanımayı, onlara hoşgörülü davranmayı ve onları memnun etmeyi gerektirmektedir.
Bu bilgiler ışığında çalışmamızda Turizm Fakültelerinin mevcut bölümlerinde verilen yabancı dil derslerinin
yeterliliği tartışılmıştır. Bu bağlamda Turizm fakültelerinde verilen yabancı dil ders çeşitliliği, öğretim elemanlarının
konu seçimi, turizm odaklı sözcük tercihi, güncel olayların konulaştırılması, derslerde dramatizasyon tekniklerine
yer verilmesi, kültür karşılaştırmasına olanak tanınması, konuşma aktivitelerine yer verilmesi gibi pek çok açıdan
yabancı dil derslerinin kalitesi araştırılmıştır. Böylece mevcut yabancı dil eğitiminin kalitesi tespit edilmiş, saptanan
eksikliklerden yola çıkarak hedef kitlenin eğitim-öğretim amaçlarına uygun ders modelleri önerilmiştir. Çalışmaya
altı (6) farklı üniversiteden (Muğla üniversitesi, Akdeniz üniversitesi, Çanakkale üniversitesi, Mersin üniversitesi,
Pamukkale üniversitesi, Balıkesir üniversitesi) üçyüzkırküç (343) öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin bölümlere göre
dağılımı yaklaşık olarak dengede olup Rehberlik bölümü öğrencileri diğer bölümlere oranla çalışmaya kısmen daha
az katılım göstermiştir. Yaş ortalaması 25 yaş ve altı olarak belirlenirken, katılımda tam anlamıyla bir cinsiyet eşitliği
ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin büyük bir kısmı (%48,4) öğrenim gördükleri bölümü ilk üç tercih olarak seçmiş olup
büyük oranda devlet lisesi mezunudurlar. Çalışmamız kapsamında öğrencilere genel dil eğitimine yönelik
memnuniyetleri sorulmuş, öğrencilerin sadece %16,3ü yabancı dil eğitiminden memnun olduklarını ifade
etmişlerdir. Kalan büyük kısmın dil eğitiminden memnun olmaması, yukarıda ele aldığımız eğitim-öğretim kalitesi
ve fiziksel koşullar ile doğrudan bağlantılıdır. Bundan dolayı, turizm odaklı dil eğitiminde içerik ve fiziksel koşullar
beklentilere uygun hale getirilmelidir.
Anahtar sözcükler: Turizm, Yabancı Dil Eğitimi, Ders Modelleri, Kültür
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ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ
Kubilay GÜNDÜZ, Gelişim Üniversitesi, kubilaygunduz@outlook.com
ÖZET
Gün geçtikte gelişen ve değişen dünyada var olmak ve çağı yakalamak amacıyla yabancı dil öğretimi ve öğrenimi
önemli bir disiplindir. Son yıllarda çok dilliliğe verilen önem erken yaşta yabancı dil öğretimi konusunu gündeme
getirmiştir. Bazı devlet okullarında ve özel okullarda 3-4-5-6 yaş grubundaki öğrencilere yabancı dil öğretilmektedir.
Ancak erken yaşta yabancı dil öğretimi uygulamasında ders araç gereçleri konusunda gerekli hassasiyet
gösterilmemektedir. Bu sorunların çözümü için ise özgün ve görsel-işitsel araçlardan biri olan çizgi filmlerin yararlı
ders araçları olduğu söylenebilir. Yabancı dil öğretiminde kazanılması gereken dört temel dil becerisi
bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla dinlediğini anlama-dinleme, konuşma, okuduğunu anlama-okuma ve yazma
becerileridir. Her bir beceri birçok alt beceriden oluşur. Fakat okul öncesi dönemde yabancı dil öğretiminde
kazanılması gereken en önemli beceriler dinleme ve konuşma becerileridir. Çünkü Lacorte ve Thurston (2009:4)’un
tanımlamasına göre; “Dinleme ve konuşma, yabancı bir dili öğrenmede diğer yetilere göre daha büyük bir öneme
sahiptir.” Bir yabancı dili bilmek, bireyin o dildeki sözcükleri ve dilbilgisi yapılarını bilmesinin yanı sıra, bu sözcük ve
yapılardan yararlanarak o dili konuşan kişilerle sözlü ya da yazılı iletişim kurabilmesidir. Başka bir deyişle, bir dili
bilmek yalnızca o dil hakkında gerekli olan dilbilgisi kurallarını bilmek, yani “dilbilgisel yeti” ye sahip olmak değildir.
Aynı zamanda hangi ortamlarda hangi yapı ve sözcüklerin kullanılacağını bilmek demek olan “iletişimsel yeti” ye
sahip olmak gerekmektedir. Bunu kazanabilmek için de o dilin kültürü ve edebiyatı hakkında bilgi sahibi olmak
gerekmektedir. işte çocuklar böylesi önemli süreçleri erken yaşta işitsel ve iletişimsel olarak bilişsel süreçte
güçlenecek ve ilerleyen yıllarda daha kolay kültürel ve alımlama kısımlarını rahatlıkla tamamlayabilecekler. İkinci dil
öğrenenlerin kendi dillerindeki okuma-anlama becerilerini de geliştirdikleri ve ayrıca okuma sınavlarında daha
yüksek notlar aldıkları bilinmektedir. Birçok durumda, başka bir dil öğrenmek çocuğun Türkçe yeteneğini geliştirir.
Çocuklar diğer dillerin yapılarını öğrenirken Türkçe hakkında da birçok şey öğrenirler. Bu çalışmanın temel amacı,
erken yaşta yabancı dil öğretiminin önemini açıklamak ve çizgi filmlerin yabancı dil öğretiminde dinlediğini anlama
ve konuşma becerilerine katkısını incelemektir. Çalışmanın bir başka amacı ise, yabancı dil öğretiminde hangi yaş
erken yaş olarak adlandırılmalıdır. Özgün çizgi filmler okul öncesi dönemindeki çocuklara yabancı dil öğretiminde
kullanılacak uygun bir ders araçları olarak değerlendirilebilir mi? şeklinde araştırma konularımıza konularına cevap
aranmaktadır. Çalışma sonunda, erken yaşta yabancı dil öğretiminde çizgi filmlerin kullanılmasının en önemli iki
becerinin geliştirilmesine katkı sağladığı ve öğrencilerin yabancı dil öğrenme isteklerini arttırdığı tespit edilmiştir.
Ayrıca bu çalışma, okul öncesi dönemde yabancı dil öğretimi/öğreniminin daha etkili şekilde gerçekleşmesi
konusunda detaylı bilgiyi verebilmektedir. Hiç kuşkusuz dilin en karakteristik yanı, onun toplumsallığıdır. Genel
olarak dilin gelişimiyle toplumsal kurumların evrimi arasında bir etkileşim mevcuttur. Özel olarak ise, tek tek doğal
dillerle onları konuşan toplulukların kültürleri arasında güçlü bir bağ bulunduğu görülmektedir.
Anahtar sözcükler: Yabancı dil öğretimi, erken yaş, görsel-işitsel araçlar, çizgi film.

EDUCATIONAL ACTIVITIES OF AMERICAN BOARD OF COMMISSIONERS IN SYRIA MISSION IN PERIOD
OF II. ABDÜLHAMİD
Doç. Dr. Özgür YILDIZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversity, ozgurzyz@gmail.com
ABSTRACT
Abdülhamid II governed Ottoman Empire from 1876 until 1909. Sultan opened institutions and studied for
development his country during his stay in management. Precursors of these institutions that are effective in
Ottoman enlightment, are those related to education. Agricultural schools, finance schools, engineering schools,
modern military schools are the main of them. These institutions also have missionary schools. In 19th century,
foreign schools rapidly spread in Ottoman Empire with the effect of missionary activities. In Anatolia, more than
400 schools were opened by only Protestant American missioners American Protestant missioner schools,
investigation of which is of great importance for Turkish education system, undertook the mission of training
leaders in Ottoman Empire as well as anywhere in the world. Some of the leaders of the Middle East and some of
the leaders of the Balkan countries came up in American missionary schools. Although Abdulhamid the 2nd had
tried to inhibit the missionary activities, He had to step back due to interventions of the American Embassy and
American president. In last Century of Otoman Goverment, foreign schools rapidly spread in Ottoman Goverment
with the effect of missionary activities. American Board of Commissioners, having undertaken education activities
for mission of Syria while it was still under the control of Ottoman Empire, has last carried its education activities
to a superior level by an institution called Syrian Protestant College. This school has played a leading role in
education. This study aims to evaluate education activities of American Protestant missioners in Syria in the light of
American Board of Commissioners' Archive Documents.
Keywords: America, Education, Syria, Ottoman
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OSMANLI EĞİTİMİNDE KALİTENİN ARTIRILMASI ÇABALARI
Dr. Öğr. Üy. Hamit Erdoğan, Karabük Üniversitesi, herdogan2001@hotmail.com
Dr. Öğr. Üy. İsmail YÜCEDAĞ, Karabük Üniversitesi, ismail_yucedag@hotmail.com
ÖZET
Osmanlı Arşivi dünyanın en büyük arşivlerinden biri olarak kabul edilmesinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı yüz
milyonu aşkın belgesiyle birinci elden kaynak olma özelliğini de taşımaktadır. Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin
eğitime verdiği önem ile eğitimin kalitesini arttırma çabaları ile ilgili birtakım girişimleri Başbakanlık Osmanlı Arşivi
Maarif Nezareti koleksiyonlarında bulunan belgelere dayanılarak incelenmeye çalışılmıştır.
Çalışmanın en dikkat çekici belgelerinden biri Maarif Nezareti Meclis-i Kebir-i Maarif İlmiye Dairesinin 7 Ekim 1908
[11 Ramazan 1326] tarihli komisyon raporudur. Raporda Batı ülkelerindeki okullaşma konusunun nasıl ele alındığı,
arzu edilen sonuçlara ulaşılabilmesi için hangi hususların göz önünde bulundurulduğu vurgulandıktan sonra
Osmanlı coğrafyasında başlatılan okullaşma hareketi ile ilgili bir değerlendirme yapılmakta ve eğitim açısından
beklentilerin karşılanabilmesi amacıyla birtakım önerilerde bulunulmaktadır. Raporda okullaşma probleminin
özellikle son yüzyılda Avrupa’da çok büyük bir önem kazandığı vurgulandıktan sonra sağlıklı bir ruhun sağlıklı bir
bedende bulunacağı ilkesinden hareketle, eğitimin kalitesi, bilimin mükemmel bir şekilde öğrenilmesi işin ruhunu,
okul binasının intizamı ile her açıdan uygunluğunun da işin bedenini yansıtacağı belirtilmiştir. Osmanlı
coğrafyasında son otuz-kırk yıldan beri çeşitli kademelerde çok sayıda okul inşa ettirildiyse de bu okulların hemen
hiçbirinin maksadı temin edecek bilimsel esaslara uygun olmadığı vurgulandıktan sonra arzu edilen kaliteli eğitim
amacına ulaşabilmek için birtakım önerilerde bulunulmuştur. Buna göre öncelikle ülke genelinde bilimsel ve teknik
esaslara uygun olarak inşa edilmiş okullar gezilerek gözlem ve incelemelerde bulunulmalı, İlmiye Dairesi tarafından
tertip edilecek kayıt, görev ve şartlara uygun hareket edilmelidir. Bu incelemelerden sonra maarif mimarlıklarında
istihdam edilmek üzere Sanayi-i Nefise (Güzel Sanatlar) Mektebi Mimarlık Bölümü mezunlarından yetenekli bir
personelin seçilerek aynı amaçla bir yıl müddetle Avrupa’ya gönderilmesi, bu personele gezeceği yerler için
harcırah da dahil olmak üzere aylık beş yüz frank tahsisat ayrılması tavsiye olunmuştur.
Anahtar sözcükler: Osmanlı, Avrupa, okullaşma problemi, eğitim, kalite.

İNSAN HAKLARININ KORUMA VE GELİŞTİRİLMESİNE TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ PENCERESİNDEN BAKIŞ
Prof. Dr. Nihat AYCAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, nihataycan@mu.edu.tr
ÖZET
İnsan hakları zor mücadeleler ve uzun bir zaman süreci sonunda kazanıldığı için, her toplumda önemini hep
korumuş, halen de korumaktadır. Çalışmada, Türkiye’deki insan haklarının koruması ve geliştirilmesi için gerekli
kurumsallaşmalarla işleyiş, Yüksek Öğretim Kurumu web sitesinde yer alan Üniversitelerin, Uygulama, Araştırma
Merkezleri ile Öğrenci Kulüp ve Toplulukları incelenerek değerlendirilmiştir. Böylece Üniversitelerin Uygulama,
Araştırma Merkezleri, Öğrenci Kulüp Toplulukları aracılığıyla, öğrencilerde insan haklarının korunması ve
geliştirilmesine; hangi Üniversitenin, ne düzeyde katkıda bulunduğu açıklanmıştır. İnceleme, Devlet Üniversiteleri,
Vakıf Üniversiteleri ve Vakıf Meslek Yüksekokulları ile sınırlıdır. Betimsel yöntemin kullanıldığı araştırmada, bir
durum saptaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın problem cümlesi, insan hakları uygulama, araştırma merkezi
şeklinde kurumlaşma ile aynı doğrultuda öğrenci kulüp ve toplulukları bulunan üniversitelerde, insan haklarının
korunması ve geliştirilmesi etkili midir? Şeklindedir. Çalışmada, bütüncül yaklaşım benimsenmiş, doküman analizi
ve istatistikî inceleme yapılmıştır. Bir yöntem olarak kabul edilmiş Doküman İncelemesi; kitap, makale, bildiri gibi,
konuyla ilgili bilgeler, belgeler nitel incelenirken; istatistik nicel incelemede Üniversitelerin insan haklarıyla ilgili
araştırma merkezleri şeklindeki kurumlaşması ile öğrencilerin oluşturduğu kulüp ve toplulukların frekansları
saptanmış, karşılaştırmaları yapılmıştır. Araştırmada 110 Devlet Üniversitesi, 67 Vakıf Üniversitesi ile 5 Vakıf Meslek
Yüksekokulu olmak üzere, toplam 182 Üniversite değerlendirilmiştir. İnsan haklarının, özellikle belli geçmişi olan ya
da toplumca saygın kabul edilen Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Selçuk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi,
Üsküdar Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Boğaziçi
Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi gibi bazı Üniversitelerde, daha etkili
kurumsallaşma ve işleyişe sahip olduğu belirlenmiştir. Söz konusu tespit, hem insan haklarıyla doğrudan ilgili
uygulama, araştırma merkezleri şeklindeki kurumsallaşmada, hem öğrenci kulüpleri, toplulukları şeklindeki
işleyiştedir. Uygulama, Araştırma Merkezi gibi kurumlarla, öğrenci kulüp ve toplulukları gibi işleyişler, Devlet, Vakıf
Üniversiteleri ve Vakıf Meslek Yüksekokulların az bir kısmında, yetersiz bulunmuştur (%10).Bu yetersizlik kendi
içerisinde değerlendirildiğinde, ilk sırayı yüzde 64 ile Vakıf Üniversiteleri almış, bunu yüzde 23 ile Devlet
Üniversiteleri, yüzde 13 ile de Vakıf Meslek Yüksekokulları izlemiştir. Sonuçta Türkiye, insan haklarını koruma ve
geliştirmeyi Üniversitelerden başlatmak kararında ise, Üniversitelerdeki Uygulama Araştırma Merkezleri ile Öğrenci
Kulüpleri, Toplulukları gibi işleyişlerin oluşmasına, var olanların da zenginleşmesine olanak sağlamalıdır.
Anahtar kelimler: İnsan Hakları, Üniversiteler, Uygulama Araştırma Merkezleri, Öğrenci Kulüp ve toplulukları
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THE DEVELOPMENT OF CRIME, PUNISHMENT AND HUMAN RIGHTS IN THE OTTOMAN STATE
ACCORDING TO 1904 EDİRNE PRISON BOOK
Assoc. Prof. Dr. Özgür YILDIZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversity, ozgurzyz@gmail.com
ABSTRACT
A crime is a law prohibited by the order of the law, and when it is done the state is subject to asanction in the form
of punishment or security measures. Punishment is an unpleasantsanction which is forcedly applied against
behaviors not meeting the criteria. It can also beapplied by a community in the framework of laws or within the
family. These two conceptsare constantly contested in the formation of the social order and in the modern
collectivetransition. In the Ottoman Empire, it comes from the old Turkish and Islamic societies and itis included in
the concept of law that emerged with the necessary laws to ensure politicalorder. During the reign of Mehmet the
Conqueror, the laws reached the upper dimension. TheOttoman legal system was under the influence of Islamic
law during its foundation and itsascension periods. After the revolutions of 1789, the legal changes in Europe soon
followedthe Ottoman Empire. The constitutional order transition signals which started with theTanzimat and
Islahat Fermans, It reached the upper point with the legitimacy declared duringthe period of Abdülhamid and the
accepted Kanun-ı Esasi. In this study, the crime and thepunishment of prisoners in Edirne prison in 1904 were
given according to the picture numbersof prisoners. Original documents from the Ottoman archives and
photographs of prisonerswere presented. In this study; crime, criminal practices and the development of human
rightsin the Ottoman State were given in the last period of Ottoman Empire.
Keywords: Edirne, Prision, Crime, Punishment, Human Rights

BELGELER IŞIĞINDA OSMANLI’DA YURT DIŞI EĞİTİMİ
Dr. Öğr. Üy. Hamit Erdoğan, Karabük Üniversitesi, herdogan2001@hotmail.com
Dr. Öğr. Üy. İsmail YÜCEDAĞ, Karabük Üniversitesi, ismail_yucedag@hotmail.com
ÖZET
Osmanlı Devleti bir yandan savaşlarda aldığı yenilgilere bağlı olarak karşı karşıya kaldığı toprak kayıplarının şokunu
yaşarken diğer yandan bilim, sanayi ve teknolojik açıdan her yönüyle Batıdan geri kaldığını kabul ve itiraf etme
durumunda kalıyordu. Devlet, çağın gereklerine ayak uydurabilmek, özellikle sanayi, teknoloji ve bilimsel açıdan
geri kaldığı Batı karşısında tekrar eski gücüne kavuşmak amacıyla birtakım girişimlerde bulunmaya başladı. Yurt
dışına elçiler gönderme şeklinde başlayan Batı ile temas kurma girişimleri zamanla her alanda geliştirilip
yaygınlaştırıldı. Bunlardan biri de eğitimli bir neslin yetişmesini sağlamak amacıyla yurt dışına gönderilen öğrenciler
olmuştu. İlk etapta Almanya ve Fransa ile başlayan Osmanlı’nın yurt dışı eğitim temasları, zaman içinde giderek
yaygınlık kazanmış, öğrenciler tıp başta olmak üzere hemen her alanda eğitim için devlet kanalıyla yurt dışına
gönderilmişti. Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin eğitimin kalitesini arttırma çabalarına bağlı olarak özellikle yurt dışı
eğitime bakışı, konuya verdiği önem ve yapılan birtakım çalışmalar, bünyesinde barındırdığı yüz milyonu aşkın
belgesiyle birinci elden kaynak olma özelliğini de taşıyan ve dünyanın en büyük arşivlerinden biri olarak kabul
edilen Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin Maarif Nezareti koleksiyonlarında bulunan belgelere dayanılarak
incelenmeye çalışılmıştır. Yurt dışına gönderilen öğrencilerin her türlü masraflarının devlet tarafından karşılanması
bir yana bulundukları ülkelerdeki yaşam standartları göz önünde bulundurularak belli dönemlerde tahsisat
artırımına da gidiliyordu. Nitekim fizyoloji, bakteriyoloji, veterinerlik ve kimya eğitim için Berlin’e gönderilen
öğrencilerden Ekrem Hayri, Hasan, Mehmet Akif, Ömer ve arkadaşlarının Berlin’deki hayat pahalılığından şikâyet
ettikleri belge bu konudaki örneklerden biridir(BOA.MF.MKT,1152/56). Belge, Osmanlı Devleti Berlin
konsolosluğuna 14 Nisan 1910 tarihinde gönderilmiştir. Belgede Alman hükumetinin yeni koymuş olduğu yarım
milyarlık vergi nedeniyle Berlin’de hayat şartlarının çok zorlaştığı ve buna bağlı olarak orada eğitim gören
öğrencilerin tahsisatlarının Osmanlı hükumetinin şanına yakışır şekilde arttırılması talep edilmektedir.
Anahtar sözcükler: Osmanlı, eğitim, yurt dışı, Avrupa, Almanya, kalite
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AN OVERWIEV ON THE DEVELOPMENT OF CRIME, PUNISHMENT AND HUMAN RIGHTS IN THE
OTTOMAN STATE ACCORDING TO ÜSKÜP PRISON BOOK
Assoc. Prof. Dr. Özgür YILDIZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversity, ozgurzyz@gmail.com
Prof. Dr. Bayram AKÇA, Muğla Sıtkı Koçman Üniversity, abayram@mu.edu.tr
ABSTRACT
Ottoman law has remained under the influence of Islamic law until the time of Tanzimat. Especially in the
documents we examined 1904, the precaution of criminal law emerges. It is important for law enforcement to
make sure that the criminal code is clear and that the criminal has a law that makes it easier for the judge to
decide. In particular, rule-based human experience, as determined by law, facilitates the administration of
society.The development of the Ottoman law up to the Tanzimat was the development of the criminal law, which
was discussed especially in the investigation. In almost every society, criminal law comes to the forefront when
legal rules are formed. Especially in the Turkish society, pre-Islamic and criminal law has been kept in the
foreground with the aim of ensuring political order together with Islam. In the pre-Islamic Turks, the preamble was
held in front of the law. Laws with Islam have come to the forefront. Laws were prepared during the ascension
period of the Ottoman State. Sultan Mehmet the Conqueror, Sultan Süleyman the Magnificent became the
pioneers of legal developments. The followers of them continued to develop the laws.The book, which was
prepared on the photographs and crimes of prisoners in the Skopje prison, obtained from the Ottoman Archives in
1904, provides information on the application of the criminal law and the penalties imposed in 1904. In this study,
the photographs obtained and the criminal and criminal information of prisoners and the development of human
rights in the Ottoman State are explained.
Keywords: Üsküp, Prision, Crime, Punishment, Human Rights

ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNSAN HAKLARINA YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA
İNCELENMESİ
Prof. Dr. Nihat AYCAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, nihataycan@mu.edu.tr
ÖZET
Toplumlar ihtiyaç duyacakları bilinçli, dinamik kişilerin insan haklarına göre yetiştirilmesi görevini, eğitim ordusu
öğretmenlere vermiştir. Bu nedenle, insan hakları konusunda okul öncesinden yükseköğretime kadar, her
düzeydeki öğrencinin öğretmenlerce bilinçlendirilmesi önemlidir. Geleceğin öğretmenleri öğretmen adaylarında,
söz konusu alandaki bilinç düzeylerini belirleme araçlarından biri, soyut insan hakları kavramını somutlaştırarak
hayatlarına yaklaşmasına fırsat veren metaforlardır. Metafor bireylerin görme ve anlama süreci sonunda, her
bireyde oluşturduğu bir etiket, anlam ya da kavramsal ifadedir. Buna göre araştırmanın amacı, öğrenimleri boyunca
insan haklarını ders olarak görmüş öğretmen adaylarının, insan hakları konusuna ilişkin algılarını, zihinsel imgelerini
metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın problem cümlesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinin Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimi ile Formasyon Eğitimi Felsefe Grubu
Öğretmenliğinde eğitim gören öğretmen adaylarının insan haklarıyla ilgili algıları ne düzeydedir? Şeklindedir.
Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 öğretim yılında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Formasyon Eğitimi Felsefe Grubu Öğretmenliğinden 56 öğrenci; Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans II. sınıftan 14
öğrenci; Lisans III. sınıftan 39 öğrenci; Lisans IV. sınıftan 11 öğrenci ve Yüksek Lisanstan da 5 öğrenci olmak üzere,
insan haklarını ders olarak görmüş veya görmekte olan ve araştırmaya gönüllü katılmış, toplam 125 öğrenci
oluşturmuştur. Araştırma verileri olgu bilim deseninde düzenlenmiş ve içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Veriler,
her öğretmen adayının insan hakları………….gibidir, çünkü……………….dır, cümlesindeki boşlukları doldurduğu
kelimelerden sağlanmıştır. Bu veriler, önce insan haklarıyla ilgili metaforları adlandırma, tasnif, kategori geliştirme,
geçerlik güvenirliği sağlamak şeklinde dört aşamada incelenmiştir. Sonra bunlar, yaşamsal, mekan-yer, obje,
birleştirici, soyutluk ve önem şeklinde kategorilere ayrılmış ve bunlara göre de, öğrenciler ile ürettikleri metaforlar,
frekans ve yüzdelerle belirlenmiştir. Daha sonra, her öğrencinin araştırma formuna yazdıkları değiştirilmeden analiz
edilerek yorumlanmıştır. Sonuçta farklı eğitim düzeylerindeki öğretmen adaylarının, insan haklarıyla ilgili ürettikleri
toplam 70 farklı metafordan, onların metaforik düşünmeye ne kadar sahip oldukları ile insan hakları ile ilgili bilgi
derinlikleri belirlenmiş, eğitimcilerle araştırmacılara bazı öneriler sunulmuştur.
Anahtar sözcükler: insan hakları, metafor, öğretmen adayları, metaforik düşünce
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EFFECTIVENESS OF A COGNITIVE BEHAVIORAL GROUP PSYCHOEDUCATION IN IMPROVING
UNIVERSITY STUDENTS’ ROMANTIC RELATIONSHIPS
Res. Assist. M.Sc. Senem Ezgi Dedekorkut, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, senezde@gmail.com
Assoc. Prof. Dr. Raşit Avcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, rasitavci@gmail.com
ABSTRACT
Romantic relationships have an important place in the lives of emerging adults. Being in a satisfactory relationship
contributes to the overall well-being while being single or being in an unsatisfactory relationship may have
negative consequences in several aspects of an emerging adult’s life. Most unsatisfactory relationships share
certain common interaction styles and attitudes. Satisfactory relationships have certain common points, as well. By
eliminating destructive interactions and supporting constructive ways, a psychoeducational intervention can help
people enhance their relationships. The purpose of the present study was to test the effectiveness of a cognitive
behavioral group psychoeducation in improving dating university students’ romantic relationships through a quasimixed-methods-based pretest-posttest control group quasi-experimental design supported by qualitative data.
Participants included 14 university students studying at Mugla Sitki Kocman University Faculty of Education
selected from a larger number of applicants who responded to an announcement calling for students currently in a
romantic relationship. Applicants filled in a form including demographic information, open questions about their
relationships and their motives for participation, and Dyadic Relationship Scale. After evaluating the demographic
and qualitative data, two groups with 7 members equivalent in pretest scores of Dyadic Relationship Scale were
formed. Experimental group received a psychoeducational intervention of six group sessions. Each session, lasting
90 minutes, had a previously determined and elaborately planned theme dealing with relationship issues such as
expectations, communication, and conflict with a cognitive behavioral perspective. Control group did not receive
any interventions. At the end of the study, both groups took the posttest. The groups showed significant
differences in terms of posttest scores, indicating evidence for the effectiveness of the cognitive behavioral
intervention in improving the romantic relationships of the students participating in the group psychoeducation.
Qualitative data collected from the experimental group revealed details about the helpful and unhelpful aspects of
the program.
Keywords: Romantic Relationships, Psychoeducation, Cognitive Behavioral Therapy, Emerging Adults

DEMOKRATİK EĞİTİME BİR ÖRNEK: KÖY ENSTİTÜLERİ
Prof. Dr. Nihat AYCAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, nihataycan@mu.edu.tr
Prof. Dr. H. Şule AYCAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Emekli), suleaycan@hotmail.com
ÖZET
Demokratik bir toplum olmanın temel koşulu, demokratik bir eğitimdir. Demokratik bir eğitimin en önemli işlevi,
insan zihninde köklü demokrasi düşüncesini geliştirerek, demokrasiyi insanın doğal bir davranış ve düşünce biçimi
haline getirmektir. Demokratik bir eğitim, insanların sınıf, ırk, cinsiyet, düşünce farklılığına göre değil, bireysel
kavrama gücüne dayalı olarak düzenlenen eğitimdir. Köy Enstitüleri, katılımcı ve demokratik yönetim anlayışı, ders
programları ve uygulanan eğitim yöntem ve ilkeleri ile pek çok ülkenin ilgisini çekmiştir. Köy Enstitülerinin kuruluş
amaçlarından biri, köyün ve köylünün bilinçlendirilmesi, köy ile kent arasındaki farkların ortadan kaldırılmasıdır.
Ayrıca o dönemde eğitim için büyük bir mesele olan öğretmen eksikliğinin bir an önce giderilmesi gerekiyordu. Köy
Enstitüleri, öğretmen adaylarını birçok konuda eğittiği gibi, güzel sanatlarla olan yakınlaşması sonucunda ülkemiz
edebiyat, müzik ve görsel sanatlar alanında pek çok sanatçı kazandırmıştır. Bir toplum çağdaşlaşma yolunda, sahip
olduğu sanat ve kültürel zenginliğiyle ilerleyebilir. Köy Enstitüleri ve yöneticileri sanatın da bir toplum için gereklilik
olduğunun bilincindedirler. Köy Enstitülerindeki demokratik eğitimi açıklamayı amaçlayan bu çalışmanın problem
cümlesi: Köy Enstitüleri eğitim verdikleri dönemde, demokratik bir eğitim verebilmiş midir? şeklindedir. Betimsel
yöntemin kullanıldığı bu nitel araştırma, bir durum saptamasıdır. Çalışmada bütüncül yaklaşım benimsenmiş,
konuyla ilgili dokümanlar sistematik olarak incelenmiştir. Doküman incelemesi; kitap, makale, bildiri gibi, konuyla
ilgili belgelerin incelenmesidir. Enstitülerin kurulduğu dönemde, Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi için, en
azından öğretmen yetiştiren kurumlarda demokrasinin yaşam biçimi olması düşünülmüştü. Böylece o özelliği
kazanan adayların gittikleri okullarda demokratik davranabilmeleri, çevrelerinde demokratik davranışın örneği
olabilmeleri amaçlanmıştı. Köy Enstitülerinde, enstitü yönetimlerine geniş yetkiler verilmişti. Yönetim işleri,
merkezin belirlediği çerçeve içinde büyük ölçüde öğretmenler kurulunun kararı ve müdürün onayıyla
gerçekleştirilmiş, kararların bakanlığın bilgisine sunulmasıyla yetinilmişti. Genel konular dışında valilik ve
kaymakamlıklar devreden çıkarılmıştı. Öğretim programının yerel özelliklere göre uygulanmasında da enstitüler
yetkili kılınmıştı. Günlük işlerin planlanması, uygulanması ve denetlenmesinde öğrencilerin geniş yetkileri vardı. Köy
Enstitüleri ile getirilen eğitim politikası kadın ile erkek arasında var olan cinsiyete dayalı eşitsizliği azaltıyordu. Bu
okullara, yalnız köylü erkekler değil, köy kızları ve kadınları da toplumun gereksinmeleri ve kendi beklentileri
doğrultusunda çağdaş alışkanlıklar, beceriler kazanmıştır.
Anahtar sözcükler: Eğitim, demokratik eğitim, Köy Enstitüleri
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL MALTREATMENT AND INVESTMENT MODEL
Res. Assist. M.Sc. Senem Ezgi Dedekorkut, Muğla Sıtkı Koçman University, senemezgi@mu.edu.tr
Assoc. Prof. Dr. Zeynep Hatipoğlu Sümer, Middle East Technical University, zeynep@metu.edu.tr
ABSTRACT
This study aimed to examine the relationship between psychological maltreatment and investment model
variables among married men and women in Turkey. Psychological Maltreatment of Women Inventory (PMWI)
was used to assess the levels of mistreatment, inhibition, jealousy, and criticism that married people were exposed
to by their spouses. Investment Model Scale (IMS) was used to collect data on satisfaction level, quality of
alternatives, investment size, and commitment level. Finally, a questionnaire prepared by the researchers was
used to collect data regarding demographic and relational information such as gender, age, occupational status,
educational status, marriage duration, and number of children. First, correlations among PMWI and IMS variables
were examined. Then, demographic and relational information were analyzed in relation to PMWI and IMS
variables. In addition to comparisons and correlations, a structural equation model (SEM) of psychological
maltreatment and investment model was finally tested for men and women. Results revealed that all of the
correlations among the subscales of PMWI and IMS were significant except for the correlations between criticism
and investments, inhibition and alternatives, and mistreatment and investments. Demographic and relational
variables showed significant differences in most of the PMWI subscales and IMS variables. SEM findings revealed
that psychological maltreatment explained a significant amount of the variance in commitment; furthermore, their
relationship was partially mediated by satisfaction level, quality of alternatives, and investment size. Findings were
discussed in the light of related literature, implications for practice were stated, and recommendations were made
for researchers, counselors, counselor educators, policy makers, and public.
Keywords: Psychological Maltreatment, Investment Model, Intimate Partner Violence, Marriage, Structural
Equation Modeling

DECISION MAKING SKILL TEST DEVELOPMENT STUDY FOR MIDDLE SCHOOL SEVENTH GRADE
STUDENTS
Büşra Tuğçe KAYABAŞ, Muğla Sıtkı Koçman University, btugcekayabas@gmail.com
Assos. Prof. Dr. Güliz AYDIN, Muğla Sıtkı Koçman University, gulizaydin@mu.edu.tr
ABSTRACT
The purpose of this study is to develop a decision-making skill test for seventh grade students. The Decision
Making Skill Test was prepared by considering the decision-making processes in the direction of the problems that
the age group of the sample belongs to in everyday life. The test consists of four options with three distractors and
one correct answer. Acquisition for decision-making skills test were established and 12 questions were prepared
according to these acquisitions. Opinions from six experts in the field of science education (four academic staffs,
one doctoral student and one expert science teacher) were taken into consideration. Some questions have been
corrected in the direction of expert opinions. Two questions were subtracted from the test and the number of
questions was reduced to 10. The pilot study of the test was carried out with 100 seventh grade students who
were studying at public schools in Muğla city center in the academic year of 2017-2018. In this research, a survey
model was selected a quantitative research design. The answers of questions in the Decision Making Skill Test
were coded by giving a one to the correct option and zero for the false option. Statistical analysis was performed
by using SPSS 21.0 statistical software. The reliability was determined with the Kuder-Richardson (KR-21) value and
the Cronbach Alpha Reliability Coefficient was calculated as 0.707. Item analysis of Decision Making Skill Test was
performed; item difficulty and discrimination indices were calculated. As a result, a valid and reliable measurement
tool for seventh grade students' decision-making skills was developed.
Keywords: Decision-making skills, Test development, Science education
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through Project Grant Number: 17/259.
26

EVALUATION OF ATTITUDES TOWARDS EARLY DETECTION OF CERVICAL CANCER
PhD Ayşe KOYUN, Afyon Kocatepe University, ayse.tastekin@hotmail.com
MSc Abdullah DADAK, Mustafa Kemal University, adadak03@gmail.com
ABSTRACT
Cervical cancer is the third most common cancer in the world. In order to prevent cervical cancer, it is important to
evaluate women's attitudes towards protection. The aim of this study is to measure the cognitive, emotional and
behavioral attitudes of women towards cervical cancer prevention. This study was conducted between 5 June and
1 September 2016 with 530 women selected by simple random sampling method registered in Afyonkarahisar
Sandıklı Community Health Center. The data were collected with a survey form consisting of 29 questions and a
Cervical Cancer Prevention Attitude Scale (CCPAS) consisting of 22 questions. The data were analyzed using t-test,
One-Way ANOVA, and Tukey tests in SPSS statistical package program. Statistical significance level was accepted as
0.05. The average age of the women was 36.07 ± 9.56; the CCPAS mean scores of the women were found as
112.08 ± 26.04. Sixty percent of the women reported that they knew the pap smear test, and 37% had the pap
smear test. When the women's stages of change for pap smear test are evaluated, 28.7% were in
precontemplation, 34.5% were in contemplation, and 36.8% were in action stage. In statistical analysis, the CCPAS
scores of women who have graduate education, who have private health insurance, who live in the city, who
smoking, who have a regular gynecological examination, who know pap smear test, who in the stage of
contemplation were found high (p <0.05). The age, the number of pregnancies, the number of births, the level of
income, the presence of chronic diseases of the women did not affect the CCPAS scores (p> 0.05). The results of
the study show that women do not participate sufficiently in the screening of the pap smear test. The education,
counseling and screening services offered for early diagnosis of cervical cancer should be increased, positive
attitudes should be supported, and behavior change should be protected.
Keywords: attitudes; cervical cancer; early detection

ORGCHEMGAME
Assoc. Prof. Dr. Dilek ÇELİKLER, Ondokuz Mayıs University, dilekc@omu.edu.tr
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Res. Assist. NİSA YENİKALAYCI, Ondokuz Mayıs University, nisa.yenikalayci@omu.edu.tr
ABSTRACT
By participating to teaching-learning process educational games can be used as effective pedagogic mean in
transfering of knowledge. At this point there are some games projected with Chemistry subjects. With this
research it was aimed to develop a game that can be played in Organic Chemistry lessons intended for teaching
names of organic compounds in ring and aromatic structure that are widely used. Within this context developed
game was played by 20 sudents educating at level of bachelor degree and their opinions about game were taken
with a form prepared by researchers. In the content of this form questions such as dimension, colours, drawings of
balls and cubes used in the game as well as readability of writings etc., were taken place. As a result of research
when feedbacks of students were examined, it was obtained that the dimensions and colours of balls and cubes
used in the game are suitable at the same time the drawings / writings are readable. The game named
OrgChemGame that was put into final form with opinions of students, can be played with at least 3 people as one
of them is arbiter. In the content of game there are 48 pieces of polystyrene balls with 3 cm diameter in which
formulas of obtained organic compounds are drawn. Apart from this, there are 16 pieces of cubes with 2.5 cm side
length in which numbers, punctuation marks, Latin appendices and alkali groups are written in forming of names
of compounds and a control list in which there are the names of compounds. In the beginning one student chooses
one of the balls in the bag in which organic compounds are written. Then he tries to form the name of organic
compound that its structural formula is on the ball by using the cubes in the game set. He puts the cubes in order
side by side in the same direction for the others to read created compound name. Later the arbiter evaluates the
given answers according to control list and determines the winner.
Keywords: OrgChemGame, educational game, organic chemistry
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DEVELOPMENT OF SCIENCE CARICATURE: SOIL FOR LIFE
Assoc. Prof. Dr. Dilek ÇELİKLER, Ondokuz Mayıs University, dilekc@omu.edu.tr
Dr. Zeynep AKSAN, zeynep.axan@gmail.com
Res. Assist. NİSA YENİKALAYCI, Ondokuz Mayıs University, nisa.yenikalayci@omu.edu.tr
ABSTRACT
It is essential to provide continuity of productivity and protection of soil since it is a habitat for living things that
provide continuity of vitality. It is also necessary to be aware of the importance of soil for sustainable life and have
knowledge about this subject. In this scope in this research it was aimed to develop science caricatures to form soil
consciousness in secondary school students as well as use them in education. In the research science caricatures
regarding the characteristics of soil, the importance of soil for living things, creatures living on and under soil,
misusage of soil, soil pollution, erosion, the reasons and results of erosion and protection of soil, were formed to
inform students in things to protect soil and create awareness towards soil. In preperation stage of science
caricatures science caricatures were designed after obtaining which parts of subject is available for drawing.
Designed caricatures were put into final form by being drawn by a caricaturist. It is thought that using science
caricatures in education will make learning entertaining, easy and permanent by attracting attention of students as
well as will be effective in forming soil consciousness.
Keywords: soil, soil consciousness, science caricature, secondary school studeny, science education

THE EFFECT OF OUTDOOR LEARNING SUPPORTED STEM ACTIVITIES ON STUDENTS’ ACADEMIC
ACHIEVEMENT
Büşra Tuğçe KAYABAŞ, Muğla Sıtkı Koçman University, btugcekayabas@gmail.com
Assos. Prof. Dr. Güliz AYDIN, Muğla Sıtkı Koçman University, gulizaydin@mu.edu.tr
ABSTRACT
In this research, the effect of outdoor learning supported STEM activities on the academic achievement of "Pure
Substances and Mixtures" unit of the seventh grade students was examined. Pre-test and post-test control group
semi-experimental model was used in the study. The study was conducted with a total of 42 (20 in the
experimental group and 22 in the control group) students in a secondary school in the Muğla city center in the
2017-2018 academic year. "Pure Substance and Mixture Academic Achievement Test" has been developed to
apply to students before and after outdoor learning supported STEM activities. This test consists of 20 multiple
choice questions on "Mixtures", "Separation of Mixtures", "Domestic Wastes and Recycling" in the 2017 National
Science Curriculum. There was no significant difference between pre-test academic achievement scores of
students in experimental and control groups. The students in the experimental group went to Ortaca Kar Recycling
Facility and Köyceğiz Waste Water Treatment Plant within the scope of outdoor learning. Students have observed
on processess of domestic wastes, treatment of waste waters. Than students in the experimental group performed
"Wastewater Treatment", "Let’s Make Waste Compactor" and "Let’s Make Waste Mixer" STEM activities with five
groups consist of four students. The students in the control group performed the activities in the seventh grade
science course textbook in four groups of 4 persons and two groups of 3 persons. The answers to the four
questions of the academic achievement test questions applied as pre-test and post-test are given; were analyzed
in the SPSS.21 statistical software by giving one point to the correct option and zero to the false options. Tests
were performed with normality test; p> 0.05, normal distribution of the data was observed and t test analysis was
performed for independent groups. In the study, there was a significant difference in favor of the experimental
group among the post test achievements of the experimental and control group students. It can be said that the
STEM activities have a positive effect on the academic achievement of the students on "Pure Substances and
Mixtures". In the light of this results, before STEM activities are implemented, students may be asked what
materials they want to use. It may also suggest for students to be provided with information on materials (such as
how to start the engine) that will be used in STEM events.
Keywords: Outdoor Learning, STEM activities, Science education

* This presentation has been granted by the Muğla Sıtkı Koçman University Research Projects Coordination Office
through Project Grant Number: 17/259.
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VON KINDERN FÜR KINDER - JANUSZ KORCZAKS WOCHZEITUNG „KLEINE RUNDSCHAU“ (1926-1939)
ALS EIN BEISPIEL FÜR DIE RECHTE UND PARTIZIPATION VON JÜDISCHEN KINDERN IN POLEN
M. A. Agata SKALSKA, Hochschule Düsseldorf, agata.skalska@hs-duesseldorf.de
ZUSAMMENFASSUNG
Die Kleine Rundschau ist eine von Korczak initiierte Kinderzeitung, die von Oktober 1926 bis September 1939
wöchentlich herausgebracht wurde. Korczaks Absicht war es, den Kindern mit dieser Zeitung eine Stimme zu
geben. In dem geplanten Vortrag soll folgender Forschungsfrage nachgegangen werden: Inwieweit ist die Kleine
Rundschau ein Mittel zur Partizipation und für ein Mittel von Kinderrechten und in wieweit ist es ein
Empowerment Instrument? Dem Vortrag liegt eine Forschungsarbeit zugrunde, die ich im Rahmen meiner Master
Thesis durchgeführt habe (2016) und die erst kürzlich mit dem Preis der Nachwuchsforschung der Hochschule
Düsseldorf als hervorragende Arbeit ausgezeichnet wurde. Es soll nachgezeichnet werden, mit welchen Themen
sich die Kinder an die Kleine Rundschau gewandt haben und wie sie diese genutzt haben. Mit zahlreichen
Beispielen soll deutlich gemacht werden, dass die Kinder sich mit Themen an die Kleine Rundschau gewandt
haben, die ihren Alltag betrafen. Sie berichteten über die Schule, Freunde Familie, ihre Erfahrungen und
Gedanken. Aber auch über Gewalterfahrungen seitens der Erwachsenen und durch den aufkommenden
Antisemitismus haben sie regelmäßig beschrieben und angeklagt. Die Kinder haben sich gegenseitig Rat gegeben,
in ihren Belangen unterstützt und sich beigestanden in der Frage, wie sie zu ihrem Recht kommen können. Die
Kleine Rundschau hat den Kindern nicht nur ermöglicht einen Einblick in die Welt außerhalb ihrer eigenen zu
geben, sondern war auch ein Mittel zu Sprechen und von anderen Kindern als auch Erwachsenen gehört zu
werden. So konnten sie die Erfahrung machen, dass sich aufgrund ihrer gemachten Aussagen etwas verändert und
sie sich wiederum ermutigt fühlten weiter für ihre Rechte zu kämpfen. Die Kinder machten durch die Kleine
Rundschau Selbstwirksamkeitserfahrungen, empowerten sich selbst und schufen so ihre eigene
Interessensvertretung. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Kleine Rundschau ein Medium war, das
den Artikel 12 der UN Kinderrechtskonvention mit Leben füllte.
Schlüsselwörter: Kleine Rundschau – Janusz Korczak – Kinderrechte – Empowerment

BEFÄHIGUNGSORIENTIERTE BILDUNGSBERATUNG
Prof. Dr. Gertrud SILLER, FH Bielefeld University of Applied Science, sgertrud.siller@fh-bielefeld.de
ZUSAMMENFASSUNG
Bildungsberatung ist als pädagogisches Handlungsfeld Teil eines internationalen bildungspolitischen Trends mit
dem Bestreben, die Beschäftigungs- und Anpassungsfähigkeit der Menschen in einer globalisierten Wirtschaft zu
verbessern und ein chancengerechtes Zusammenleben zu fördern. Anders als es der bildungspolitisch proklamierte
Bedeutungszuwachs von Beratung im Bildungs- und Beschäftigungskontext und die Zunahme wissenschaftlicher
Arbeiten dazu vermuten lassen, ist bisher jedoch in Deutschland weder ein systematischer Ausbau von Beratung in
diesen Handlungsfeldern oder eine Systematisierung der Angebotsstrukturen dieser Beratungsform zu verzeichnen
noch gibt es deutlich höhere Teilnahmequoten an bestehenden Beratungsangeboten. Insbesondere für diejenigen
gesellschaftlichen Gruppen, die sich in ihrem Selbstverständnis wenig über ihren Bildungsstatus oder ihre
kontinuierliche Weiterbildung definieren, die darüber wenig Anerkennung erfahren oder die sich im
Bildungssystem und in der Arbeitswelt als gescheitert erleben, bleibt genauer zu analysieren, ob, wie und mit
welchem Ziel sie mit Beratung zu unterstützen sind. Welches Verständnis von Bildung haben sie? Welche
Erfahrungen machen sie auf ihren Bildungswegen? Welche Form der Unterstützung benötigen sie (nicht)? Wie
muss ein Professionalitätsverständnis von Bildungsberatung fundiert sein, das diese Fragen mit aufnehmen kann?
Im Vortrag werden zunächst zentrale Ergebnisse einer eigenen rekonstruktiven Fallstudie vorgestellt, die erste
Einblicke in Erfahrungen mit Bildungsprozessen und in Bedarfsstrukturen für Bildungsberatung von Menschen mit
Migrationshintergrund gibt. Deutlich wird: Der Bedarf an Unterstützung in Bildungsfragen entsteht im jeweiligen
alltags- und lebensweltlichen Kontext und ist mit Fragen zur Lebensgestaltung und -bewältigung eng verwoben. Im
zweiten Teil des Vortrags wird die Problematik eines autonomiebetonten europäischen Bildungsverständnisses
bildungstheoretisch kritisch reflektiert. Meine zentrale These ist, dass dieses Bildungsverständnis Gefahr läuft,
gesellschaftliche Ausgrenzungsprozesse zu verschärfen statt mehr Chancenvielfalt zu ermöglichen, weil es die
Bedeutung lebensweltlicher Bildungsprozesse und selektiver Zugangsstrukturen des Bildungssystems zu wenig mit
in den Blick nimmt. Der Vortrag endet mit professionalitätstheoretischen Perspektiven für ein
Beratungsverständnis im Bildungskontext, das gerechtigkeits- und ungleichheitstheoretisch fundiert ist. Der Fokus
liegt auf der realen Freiheit des Subjekts, Handlungsfähigkeiten zu verwirklichen und zu gestalten. Eine
befähigungsorientierte Bildungsberatung ermöglicht es, primär konkrete Fähigkeiten, Bedürfnisse und Interessen
von Menschen in Bezug auf ihre Bildung, Aus- und Weiterbildung in den Mittelpunkt zu stellen.
Schlüsselwörter:
Professionelle
Bildungsberatung,
Befähigungsorientierung,
Erweiterung
von
Verwirklichungschancen
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ПРОБЛЕМА ГЛОБАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОЙ
ФИЛОСОФИИ (THE PROBLEM OF GLOBAL REALITY AND HUMAN RIGHTS IN MODERN PHILOSOPHY)
Prof. Ph. D. Rabiyyat ASLANOVA, Baku State University, rabiyyat.aslan@mail.ru
АБСТРАКТНЫЕ
Проблема глобальной реальности и прав человека в современной философии является одной из актуальных
проблем. Для понятия сущности данной проблемы и ее решения роль философии с применением ее
методов и методологии велика. Проблема исследована системно с позиции историзма с использованием
общенаучных методов и анализа документов. В XXI веке, в современном нам мире, для того, чтобы
определить правила сосуществования людей, народов, стран и государств, в первую очередь необходимо
понять происходящее, представить настоящий момент как предпосылку для сложного выбора, а будущее –
как шанс для бесконечных возможностей. Идея «прав человека», являющаяся одним из величайших
достижений человечества и принятая как оптимальная форма существования современного общества
может быть гарантом реализации этих возможностей. «Права человека» - это не только абстрактное
понятие и конкретный объект, как представляется на первый взгляд простому обыденному сознанию, а
динамичный феномен, несущий в себе историческую эволюцию с многогранным содержанием, и даже, целые переходные периоды. История и время также вносят свои коррективы в эту область, и тем самым,
возникает задача разрешения прав человека в новых условиях. Поскольку процессы, происходящие в
современном мире, имеют уникальный контент и значение, необходимо подойти к проблеме с точки
зрения вызовов новой эры. В конце ХХ века, после краха тоталитаризма не были решены все проблемы в
области прав человека, как предполагалось, а наоборот, миру стали угрожать новые глобальные вызовы,
которые, по сути, более серьезные и масштабные. Сегодня система защиты прав и свобод человека на
много больше нуждается в обновлении и усовершенствовании. В современном мире невозможно показать
общество или страну, в которой права человека полностью защищены. В процессе защиты прав человека
актуализируется защита прав не только индивида, но и народа, нации, государства. Охватившие мир
терроризм, этнические конфликты, торговля людьми, нищета, бедность гуманитарные катастрофы и др.
являются явным проявлением нарушения национальных и международных правовых принципов в области
«прав человека». Несмотря на введение сегодня новых принципов в каталог прав человека, деятельность
региональных и глобальных международных организаций в области обеспечения прав человека не
оправдывает себя. Наряду с этим, также не определяется решение региональных и субрегиональных
конфликтов и механизмы воздействия на них, и не предпринимаются попытки преодоления существующих
препятствий. Как бы ни было парадоксально, эти препятствия заключаются в несоблюдении
общепризнанных принципов международного права всеми странами, наличии определенных разделов в
международном законодательстве или подчинении прав человека более субъективным политическим
целям, нежели объективным законным основаниям, подходе с позиции «двойных стандартов». Принятые
международные конвенции, договоры, Пакты являются признанием провала в решении проблем и
безуспешной деятельности в сфере обеспечения прав человека с 1948 года по настоящее время. Мы будем
по-прежнему беспокоиться за будущее человечества до тех пор, пока не будет закреплена качественно
совершенно новая полноценная законодательная система, направленная на обеспечение прав человека, и
пока в нашу жизнь не войдет мера человечности, а в наше мировоззрение – мера гуманности.
Ключевые слова: глобальная реальность, права человека

О СТРАТЕГИЯХ ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ НА ПРИМЕРЕ БОЛГАРСКОГО
ЯЗЫКА (ON THE STRATEGIES OF MASTERING A FOREIGN LANGUAGE WITH EXAMPLES IN BULGARIAN)
Dr. Petar TSONEV, South-West University, 5mtsonev@gmail.com
АБСТРАКТНЫЕ
В настоящей работе рассматриваются некоторые аспекты стратегии овладения болгарским языком как
иностранным, не претендуя на исчерпательность. Имея в виду, что „владение языком можно представить,
как умение понимать устные и письменные тексты, т.е. извлекать все заложенные в них смыслы и создавать
с большей или меньшей свободой собственные тексты…“ (Митрофанова и др., 1990), надо сказать, что
эффективность методической стратегии во многом зависит от учебных текстов, упражнений и заданий к
ним. Они должны создавать стимул для формирования коммуникативных умений. Стратегии овладения
иностранным (болгарским) языком – это наборы, комбинации интеллектуальных приемов и усилий,
эмоциональных состояний, которые сознательно или несознательно реализуются студентами в процессе
понимания, запоминания и использования знаний о системе болгарского языка, о его функционировании в
обществе. К этим приемам относятся: Приемы запоминания учебного материала – зрительная память,
слуховая память, моторная память, сознательное произвольное запоминание, непроизвольное
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(автоматическое) запоминание, ассоциативная (образная) память, классификация как прием запоминания.
Например, зрительная память играет важнейшую роль в запоминании учебного материала. Под зрительной
памятью мы понимаем особый вид памяти, который отвечает за фиксирование и отражение зрительных
образов, а также за их использование в процессе общения. На зрительную память воздействуют все
упражнения и задания в учебниках, и особенно тех, которые предъявляются в виде схем, слайдов, фильмов
и так далее. Здесь надо отметить, что во время учебного общения зрительная память фиксирует жесты,
выражения лиц собеседников и материальную обстановку общения. Интеллектуальные действия для
понимания информации – индукция, дедукция, структурирование, опознание и понимание основного
смысла, опознание и понимание деталей, действия упрощения, умственные действия развертывания,
действия переноса, ситуативные упражнения и задания, прогнозирование. Однако следует иметь в виду,
что эффективность методической стратегии во многом зависит от учебных текстов и упражнений и заданий
к ним. Психолингвистические исследования последних лет убедительно обнаружили ряд интеллектуальных
приемов, которыми пользуются студенты при изучении иностранного (болгарского) языка, овладевая
различными видами речевой деятельности (говорением, слушанием, письмом, чтением). Более точное и
реалистическое согласование учебных действия с ментальными действиями по запоминанию и
использованию учебного материала – это путь к повышению качества и эффективности учебной
деятельности, к созданию современных технологий обучения.
Ключевые слова: иностранный язык, методические стратегии, учебная деятельность

MADARSA EDUCATION FROM HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE: EDUCATION, MODERNITY AND IDENTITY
Assistant Professor Dr. Md. MUJEEBUDDIN, Adam College of Education, mujeebkamliyazhb@gmail.com
Assistant Professor Chapparban Sajaudueen NIJAMODEEN, Centre for Study of DIaspora, Central University of
Gujarat, shujaudeen09@gmail.com
ABSTRACT
Madarsais an Arabic term for Education system which serves from centuries. It can be a Madarsa of engineering,
unani medicine, social sciences and literature besides Islamic sciences. But the narrow definition of Madarsa within
the Muslim epistemology and the politics of associating Madrasa to “extremism” and “terrorism” in the South Asia
has brought notoriety and demise to existence. Amidst such malicious discourses on Madarsa, it still struggles to
preserve Muslims’ language, culture, identity and its existence, serves to right to education. It also struggles
between the tradition and modernity. The present paper is an attempt to highlight the debate within the
scholarship of Islam and Ulama (Scholars) on the modernization of Madarsa and streamlining this system with
modern education system with reference to the Madrasa Modernization Scheme (MMS) of Telangana Sate of India
and how the Government in the present scenario making efforts of madrasas for inclusion of modern subjects. It
tries to understand the politics of defining the terms “madrasa” in a narrow sense today both by ‘insider’ and
‘outsider’. The transforms and shifts in objectives of madrasas and Madrasas Education System are not new. The
shifts from traditional to modern or adoption of current technologies and disciplines have been taking place from
the inception of madrasas.But present madrasasin India are going back instead of moving front in the trends of
accommodating the newest disciplines. Nowadays most of the madrasas have confined their disciplines to Islamic
sciences and few outdated subjects like Khadim Unani Falsafa(Ancient Greek Philosophy)and Khadim Arabi
Adab(Ancient Arabic Literature)which do not have more visible relevance in present at least in India.Whereas the
previous madrasas had equal importance for all sort of knowledge and education. This paper is also an attempt to
explore how madrasas are understood by most of the Muslims that it’s only meant for the poor Muslims with
traditional syllabus in Hyderabad. The paper tries to reflect that how the madrasas are an option for a social
upward mobility for poor Muslims through modern and religious education and will explore their role in to include
Muslims in the mainstream modern education and serves to fulfil right to education. The paper will make a trial to
understand the present situation of madrasa education and their syllabus in the present modern era. The paper
will also explore the present standing of madrasas between modern and religious subjects and its effects on
madrasa graduatesin particular and Muslim community in general.
Keywords: Madarsa Education, Right to Education, Islam, Human Rights, Identity

31

THE EXPERIENCE OF PROGRESSING FROM COMMUNITY EDUCATION TO THIRD LEVEL EDUCATION
FROM A LEARNER’S PERSPECTIVE
Lecturer Alan FARRELL, Dublin Institute of Technology, alan.farrell@dit.ie
ABSTRACT
This study explored the experiences of community learners as they progressed from community education to third
level education. It also examined the reflections of those who had completed their studies and the impact that
education had on their lives. It focused on former students, students currently participating in certificate courses,
and also students studying on college access programmes. It was hoped to give a broad view of perspectives on
the contrast between community learning and third level education. The study attempts to focus on the positive
aspects of the experience rather than the barriers which each student faced. Data collection was primarily by way
of semi-structured interviews. The research design was interpertivism informed by a social constructionist
epistemology. It involved the exploring of the real life experience of the participants and was therefore
phenomenological in nature. The research method used consisted of one on one semi structured interviews and
the data was analysed. The interviews were structured so as to enable the participants to take a narrative
approach and to document their experiences. A literature review was conducted on the available writings in
regards to community education, social inclusion, anti-poverty and access routes to third level education. The
findings reveal many of the positive aspects that the learning experience has had on students as they accessed
third level courses. It highlighted some of the reasons why many of them did not proceed directly on after second
level. It also indicates some of the teaching practises which encouraged a more involved class participation and the
motivation behind the student’s desire for a college accreditation. The study concludes with recommendations for
policy makers with regards to improving the future learning experiences of progression students.
Keywords: Educational disadvantage, empowerment, education for liberation, transformative learning

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА КАК
СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (THE FUNCTIONING OF THE EDUCATION
SYSTEM OF AZERBAIJAN AS SOCIAL INSTITUTION IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION)
*

Assist. Prof. Ph.D.Yagut ALIYEVA , Baku State University, yagut_family@mail.ru
†
Ph.D.Sevinj ALIYEVA , Baku State University, yagut.aliyeva@gmail.com
‡
Prof.Ph.D. Mykola ZHURBA , Lugansk Regional Institute of Postgraduate Teacher Education, zna_3@ukr.net
АБСТРАКТНЫЕ
Cовременная социология, пройдя сложный путь своей институциализации, признана большинством
социологов как социология переходного периода. Она стала практически выполнять одну из главных
функций - функцию формирования гражданского общества. Изучение социальных проблем системы
образования должно, на наш взгляд, исходить именно из этой новой социологической парадигмы, ибо
только новейшие общесоциологические, теоретические и методологические подходы в сочетании с
другими науками, в частности, эмпирическими материалами, полученными методами специальной
(ведомственной) социологии образования, должны не просто конкретизировать знания о сущности
современного образования вообще, и высшего образования, в частности, но и рассмотреть его как
саморазвивающуюся систему, как опережающий фактор общественной жизни, основные направления
которой заключаются в выявлении тенденций, путей, форм и механизмов его функционирования и
развития. И, самое важное здесь, - выработать практические рекомендации, направленные на разрешение
противоречивых ситуаций, связанных с процессом глобализации в мировое сообщество, вхождением
системы образования в рыночные отношения (в связи с распадом СССР), работой его отдельных
структурных подсистем, давать им оценку с позиций гуманизма и общечеловеческих ценностей.
Образование как социальный институт представляет собой относительно устойчивую форму социально-
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образовательной практики. В процессе образования организуется общественная жизнь, обеспечивается
связь между обществом и личностью, прошлым и настоящим. В современных условиях главная цель
анализа этих взаимосвязей заключается в поисках ответа на вопрос: в какой степени система образования
удовлетворяет потребности общества и личности. Так, философско-социологическая наука выработала
различные научные (в т.ч. и социологические) модели и подходы, в силу чего она по-разному представляет
эти функции. Так, например, одни социологи выделяют следующие функции: социальнодифференцирующую, культурно-воспитательную, социально-селективную; другие же отдают приоритет
социально-профессиональной функции, когда высшее образование учитывает ориентации молодёжи. На
наш взгляд не будет ошибкой, если мы выделим две основные группы социальных функций образования, в
частности, по производству общественной жизни: дифференцирующую и интегративную. Очевидно,
система образования должна функционировать как система развития и саморазвития личности,
удовлетворяющая её потребности в духовном росте, обеспечивающая усвоение ею не только созданного
человечеством социального опыта, необходимого для воспроизводства общественной жизни, но и
формирование в ней методологии поведения, навыки и умение жить и работать в новых условиях, а в
соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики (16), активно участвовать в формировании
цивилизованных основ гражданского общества и правового государства, отвечающим стратегическим
целям и потребностям азербайджанского народа.
Ключевые слова: система образования, функции образования, глобализация.

ON BASICS AND APPLICATIONS OF MULTIDISCIPLINARY ENGINEERING AND TECHNOLOGY EDUCATION
Professor H. Henry ZHANG, Purdue University, hhzhang@purdue.edu
Assistant Professor Robert A. NAWROCKI, Purdue University, robertnawrocki@purdue.edu
Student Qiong LI, Purdue University, qionglee@outlook.com
ABSTRACT
The 21st century industry demands smart devices/smart machines, which can produce the thinking-based motions
via the intelligence controlled, reconfigurable/multi-functional mechanisms for high product value through
augmented functionality. There is no doubt that this new century needs multidisciplinary engineers to develop
these types of industrial products. However, there is a big gap between the traditional engineering and technology
curricula and the emerging needs of the multidisciplinary engineering and technology for this new century’s
industry. The students majoring in unidisciplinary engineering and technology are not well prepared to face the
industrial challenges. The engineers and technologists working in industry also lack the necessary training to meet
these new requirements. This paper presents the theoretical basics, including the potential variables, flow
variables, lateral analogy and metaphoric analogy, equivalent approach, etc., as well as the applications of this
multidisciplinary modelling and simulations for several engineering examples. In the conclusion, the
multidisciplinary engineering and technology educations and benefits are discussed.
Keywords: Multidisciplinary correspondent methodology, lateral analogy, metaphorical analogy, equivalent
approach

PRACTICING YOUR RELIGION IN ACADEMIC WRITING: IS IT FEASIBLE?
Dr. Einav ARGAMAN, Levinsky College of Education, einavarg@hotmail.com
ABSTRACT
Institutions are centripetal – a term used when indicating a tendency toward unitary and agreement (Billig, 1996).
Although power and control vary among institutions, in some aspects all institutions are encompassing
environments (Scott, 2004). In this respect, academic institutions are no different. But what happens when a
group, that is part of the institution, is fundamentally different in its religious identity? Do individuals who belong
to this group manage to practice their religion, or is their religious identity assimilated in the institution? This
presentation is based on a qualitative research conducted at a secular Israeli college. Between 2012 and 2014
ultra-Orthodox (Haredi) female students enrolled in the college's B.Ed. program. The study addresses the
questions: (1) which (if any) traces of Jewish ultra-Orthodoxy are preserved in seminar research papers written by
the ultra-Orthodox students? (2) Does religious language (when it is identified in the seminar papers) merge into
the practices of the academic discourse community, or divert from it? Data was analyzed using content analysis.
The findings show that Haredi students incorporate religious terminology and phrasing (e.g. 'God willing') in their
academic writing. Religious language complies with accepted practices of academic writing (e.g. citing prior works;
weakening absolute claims; evaluating prior work and challenging it) and the academic discourse community is
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prioritized (i.e. self-representation is largely academic; power is attributed to the academy). In view of these
findings, we will discuss the right to express uniqueness while facing a "powerful shaper of behavior" (Berry, 1997),
i.e. the centripetal forces of the dominant academic culture. We will ask: which groups take this right? Which
academic platforms tolerate diversity (as the one found in this study)? How should academic institutions teach the
boundaries of academic writing to newcomers to the academic world?
Keywords: religious freedom, assimilation and exclusion, the boundaries of academic writing

THE RISK OF MINIMIZING OR MINIMIZING THE RISK? HOW TO TEACH ABOUT SOCIAL INSURANCE?
Barbara OWSIAK, ÜNİVERSİTE, barbara.owsiak@zus.pl
ABSTRACT
From the research commissioned by ZUS (Polish Social Security Institution) and conducted by the Foundation of
the Institute of Public Affairs, it is estimated that nearly 93 percent Polish citizens have little knowledge of social
security. Lack of knowledge causes that Poles exclude themselves from social insurance system and their emotions
about the insurance system govern. Therefore, the Social Insurance Institution initiates education at various
educational levels (basic, post-elementary and at universities), but also broadly understood education of the
society. ZUS also undertook efforts to introduce elements of knowledge about the social insurance system to the
curriculum in primary and secondary schools. The social insurance competition, which has grown to the rank of
Olympics, is very popular. The participants are high school students who, after completing the cycle "Lessons with
ZUS", compete in regional and central eliminations. To spice up the start for knowledge, the Social Insurance
Institution established cooperation with universities that give the winners credit for university studies for the
chosen field of study. In addition, "ZUS Lessons" have been awarded the Certificate of Merit for Good Practices in
the Competition of the International Society for Social Security (ISSA) "Good Practices for Europe 2016”. ZUS also
cooperates with universities, where it implements various educational formats. It also undertakes other
educational initiatives outside the system of education and higher education. ZUS tries to use modern channels
and forms of communication with its future and present clients. It also undertakes efforts to develop new forms of
education attractive to the contemporary recipient. Two basic messages in ZUS communication are:
the
need
for
individual
protection
against
life
risks,
- social solidarity (as an element of building social capital).
Keywords: education in the field of social insurance, education at various levels (basic, post-elementary and
university level), modern educational formats, education attractive to the contemporary recipient, social capital,
communication triad

CHALLENGES OF HISTORICAL AND HUMAN RIGHTS EDUCATION AT HOLOCAUST MEMORIAL SITES
Dipl. Pol. Marc GRIMM, Bielefeld University, marc.grimm@uni-bielefeld.de
Prof. Dr. Ullrich BAUER, Bielefeld University, ullrich.bauer@uni-bielefeld.de
ABSTRACT
Holocaust memorials are confronted with a variety of social functions and expectations. They are intended to
remember the crimes committed against mankind by the Germans during the Second World War. They are to
commemorate those murdered. They are a public and internationally visible sign that the German state and the
German population remember the genocide. And they are concrete places of learning that convey the objective
history of the Holocaust and at the same time enable visitors to feel empathy with those murdered there. While
there is a broad consensus on these tasks of Holocaust memorial sites, there is disagreement about the aims of
educational work at memorial sites: Should, can or should memorial sites focus on the current social and political
challenges facing society? Do they need to consider the question of how to improve social participation
opportunities for excluded groups? Can memorials help answer the question of how to counteract social
polarization tendencies and strengthen the social cohesion? Should the visit to a memorial site impregnate against
right-wing extremism and right-wing populism? Reduced to one question: Should Holocaust memorials, in addition
to historical-political education, also provide a platform for addressing current societal issues (regardless of
whether these efforts run under the name of Civic Education, Holocaust Education or Human Rights Education)?
In Germany, the responses from those responsible at memorial sites vary. It is feared that the memorial sites will
be overloaded with by focusing current social and political challenges. There is also a fear that, for example, with
reference to general political problems and current social exclusion practices, the singularity of the Holocaust and
the specificity of anti-Semitism will be ignored. The lecture picks up on these issues and discusses the possibilities
and problems of human rights education at memorial sites. In addition, the question will have to be asked how
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historicalpolitical education and human rights education can be related to each other. In order to enable a
European comparison, the reasons for the integration or the renunciation of human rights education at selected
European Holocaust memorials are also examined in an exemplary manner.
Keywords: Human Rights Education, Holocaust Education, Civic Education

X-BOT LOW COST PESTICIDE SPRAYING AND INSECT REPELLENT ROBOT FOR AGRICULTURAL
APPLICATIONS*
Student Ege ÖZGÜL, Üsküdar American Academy, ozgul19@my.uaa.k12.tr
ABSTRACT
Agricultural applications (farming) is one of the oldest profession for humankind. On the other hand, there are
so many methods applied to keep plants health and condition in full life cycle to achieve sustainable
without any chemical effects to human labor and to the environment as an output. This study represents
design, build and testing of a low cost semi-autonomous robot called X-Bot to achieve agricultural tasks
more efficient and precise by using current technological advancements. Main goal of this project is to design,
fabricate, program a low-cost mobile robotic system to perform pesticide spraying and insect repelling tasks in the
field efficiently without seeking any human interaction during operation. In this study, a successful robot platform
was designed, built and programmed for spraying and agricultural applications. X-Bot will be developed as a fully
autonomous robot by adding camera and various sensors as GPS, inertial measure units, to have better approach
for agricultural applications. So, it will be able to spray given location without any human interaction and control.
Data transfer will be achieved by wireless communication instead of using serial cable as before. Adding to this,
complex motion planning and vision based algorithms will be implemented to operate autonomously with
improved hardware and design while consuming less power.
Keywords: Agricultural Robots, Semi-Autonomous Robots, Robotic Spraying, Algorithms, Insect repelling robots

DANCE AS AN EDUCATIONAL TOOL FOR TEACHING ABOUT THE HOLOCAUST IN ISRAEL
Diana SCHUEMANN, University of Haifa, dianaschuemann@gmx.de
Dr. Arie KIZEL, University of Haifa, akizel@edu.haifa.ac.il
Dr. Henia ROTTENBERG, Western Galilee College and Kibbutzim College of Education,
henia.rottenberg@dancevoices.com
ABSTRACT
The Holocaust has been depicted in various forms of contemporary and modern art from different narratives of
the survivors, the survivors’ children, to the following generations. Visual and performative art can offer a way to
express, to deal with something, to reflect, to protest or to resist. Our lecture will present a research which
discusses the use of dance for teaching about the Holocaust in Jewish-Israeli high schools education led by
students, teachers and choreographers understandings exploring dance as an educational tool for teaching about
the Holocaust in Israeli high schools. This research aims was to explore students´, teachers´ and choreographers´
current understandings of Holocaust Education and to discuss dance as a tool for teaching about the Holocaust.
The methodology is a qualitative empirical approach. Semi-structured narrative interviews were conducted with
15 participants, comprised of five Israeli students, five teachers in Israeli high schools, and five choreographers
from the international field. The findings show the students’, teachers’ and choreographers’ have individual
approaches, understandings and perceptions concerning the Holocaust topic. In addition, dance is widespread
included in recent Holocaust Education in Israeli high schools. Dance is used as an optional class in order to express
and to deal with ones feelings on the topic. Dance offers to include universal messages in Holocaust Studies. The
interviewed student posit the feeling of being political socialized and wish political messages would get left out of
Holocaust Studies, so they could focus on their own individual understanding on the topic rather than studying the
topic from the perspectives of constructing stronger Jewish Identities.
Keywords: Holocaust Teaching, Dance, Israel Educational System
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ALBERT SPEER’S CATHEDRAL OF LIGHT: THE POLITICO-RELIGIOUS EXPERIENCE OF NATIONAL
SOCIALIST PERFORMANCE ART
Graduate Student Jeremy SCHRUPP, University of Wisconsin Milwaukee, jschrupp@uwm.edu
ABSTRACT
This project analyzes the indoctrinating, transcendental, and bodily transforming effect of Nazi aesthetic
performance. Speer’s Cathedral of Light made manifest, virtually, Adolf Hitler’s monumental architectural vision
for his “thousand-year Reich”. This moment of ideological propaganda reframed, is not only a performance, but
also, an act of performativity on an extraordinarily grand scale. Attention has been allocated to the virtual
spectacle in its entirety, yet little is given to the individual spectator/participant. First-hand accounts are explored
to glean a sense of the very visceral experience of what it meant to be a part of this event. Questions are broached
concerning the efficacy of propagandist performance art in the violation of individual cognitive liberty and its
relationship to human rights. Additionally, a Butlerian style performance theory approach is taken to gain a better
insight into the bolstering and otherworldly effect of the Cathedral of Light on Nazi era German individual and
social identity construction. The politico-religious atmosphere generated a personally tactile and social
phenomenon that successively prompted an interior experience nearing the sublime. The intent is to explore the
reality of what it meant to be a “German” in the Nazi era. It is not the physical identity that will be analyzed, but
rather, the actual “nature of being”, the performativity within the unconscious assimilation of virtual Aryanism
that was so instilled within the spectators/performers of this event. This work provides an additional epistemic
layer, helping to further bridge the gap in our understanding of what happens in the space between compliance
and cognitive manipulation.
Keywords: performance art, performance theory, Nazi propaganda, cognitive liberty, human rights

“MUSIC IS WAITING FOR YOU:” THE LIVED EXPERIENCE OF CHILDREN’S MUSICAL IDENTITY
Prof. Dr. Michelle MERCIER-DE SHON, Georgia State University, lmmercier@gmail.com
ABSTRACT
How do young children demonstrate and describe their musical selves? What comprises and shapes their musical
worlds? This phenomenological study of lived experience (Van Manen, 1990) explored the perspectives of four
4th grade children (9-10 years of age) as they live in and live through music to formulate their musical identities.
Framed within perspectives of symbolic interaction theory (Blumer, 1969), communities of practice (Wenger,
1998), and figured worlds (Holland, et al., 1998), data were collected using methods consistent with qualitative
inquiry. These included: observations of quasi-formal music learning settings of musical playgroups and during
community musicians’ presentations; close observations of children’s daily school lives; and planned discussion
group interviews (O’Reilly, 2005). Findings emerged from the data via a bricolage of existentialist (Morrisette,
1999; Holyroyd, 2001) and interpretative phenomenological analyses (Smith, 2003). Children in my study explored
and expressed their musical identities through self-directed engagement across multiple modalities of singing,
listening, performing on instruments, and creating music. They engaged with these modalities in individualized
and shared ways. Singing was situated, by context and in concert with social and gender comparisons. Listening,
performing, and creating encompassed a trajectory from experimentation to intentionality, with continually
embedded exploration and musical play. Findings indicated that children in middle childhood may actively shape
their musical identities within a dynamic nexus of individualized and social continuums of music experience and
learning. These continuums may be understood along three dimensions: development; components, i.e., music
participation and learning; and processes. The developmental spectrum of children in middle childhood provides a
fluid context for understanding musical identity, revealed not as a fixed entity, but through interweaving elements
of their past, present, and future musical lives. Self-directed music participation and learning may shape musical
identity and provide a context for its expression through both musical and social roles, as children enact musical
behaviors through social interaction. Finally, children’s musical identity may be understood as a process, in which
personal dialogue meets external discourses, as children continuously negotiate self-conceptions of musicality
within and among their musical worlds. Findings indicate that music teachers may offer opportunities for
exploration and musical play as a basis for concurrently nurturing the develop of musical identities and fostering
musical understanding.
Keywords: musical identity; musical playgroups; informal music learning; musical development; music modalities.
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DIDAKTISCHE MINIATUREN – PÄDAGOGISCHE KOMPETENZENTWICKLUNG IM RAHMEN VON
LERNWERKSTATTARBEIT AN DER ALICE SALOMON HOCHSCHULE BERLIN
Ass. jur. Andreas Flegl, Alice Salomon Hochschule, kanzler@ash-berlin.eu
Prof. Dr. Hartmut Wedekind, Alice Salomon Hochschule, wedekind@ ash-berlin.eu
ZUSAMMENFASSUNG
Die Alice Salomon Hochschule Berlin ist die größte staatliche Hochschule Deutschlands im Bereich sozialer
Gesundheit, Erziehung und Bildung. Derzeit sind hier mehr als 3.700 Studierende immatrikuliert, davon ca. 2850 in
den Bachelorstudiengängen sowie ca. 470 in den konsekutiven Masterstudiengängen. Daneben werden noch
zahlreiche Studierende in den weiterbildenden Masterstudiengängen wie Sozialmanagement, Klinische
Sozialarbeit, Biografisches und Kreatives Schreiben ausgebildet. Insbesondere der Studiengang Erziehung und
Bildung im Kindesalter hat in den letzten Jahren eine pädagogische und didaktische Profilierung erfahren, die in
seiner Konsequenz einmalig in Deutschland ist. In mehreren Lernwerkstätten wird in einer engen Verbindung von
Theorie und Praxis die pädagogische Kompetenzentwicklung der Studierenden begleitet. Am Beispiel einiger
kleiner Videosequenzen aus der naturwissenschaftlich-technischen Lernwerkstatt werden im Vortrag Einblicke in
die Lehre in der Lernwerkstatt gegeben und ein didaktisches Modell – die didaktischen Miniatur - vorgestellt, das
in den Lernwerkstätten der Hochschule umgesetzt wird. In den didaktischen Miniaturen erwerben die Studierende
umfangreiche Kompetenzen in der Planung, Durchführung und Reflexion früher naturwissenschaftlich-technischer
Bildung und setzen sich kritisch mit didaktischen Konzepten der Lernwerkstattarbeit auseinander. Das
Kinderfoscherzentrum HELLEUM – ein Praxis- und Forschungszentrum der Alice Salomon Hochschule Berlin. Der
Alice Salomon Hochschule angeschlossen ist das Kinderforscherzentrum HELLEUM. Das HELLEUM ist eine große
naturwissenschaftlich-technische Lernwerkstatt, in der Vorschulkinder und Grundschulkinder sich intensiv
selbstständig mit naturwissenschaftlichen Phänomenen auseinandersetzen und diese hinterfragen können. Das
HELLEUM ist ein Praxis- und Forschungszentrum für Studierende der Hochschule. Die in den Lernwerkstätten der
Hochschule von den Studierenden angeeigneten Kompetenzen können im Kinderforscherzentrum während der
Begleitung der Kinder von den Studierenden angewendet und reflektiert werden. In den inzwischen 5 Jahren des
Bestehens des Zentrums waren über 35.000 Kinder und etwa 6000 nationale und internationale
Wissenschaftler_innen und interessierte Pädagog_innen im Kinderforscherzentrum. In der Posterpräsentation
ermöglicht ein Video Einblicke in die pädagogische Arbeit.

STEP BY STEP GRAPHIC WITH SCENARIO TEXT
Arş. Gör. NİSA YENİKALAYCI, Ondokuz Mayıs University, nisa.yenikalayci@omu.edu.tr
Dr. Sibel DEMİR KAÇAN, Ondokuz Mayıs University, sibel.demir@omu.edu.tr
Doç. Dr. Dilek ÇELİKLER, Ondokuz Mayıs University, dilekc@omu.edu.tr
ABSTRACT
In evaluation of forming table and graphic skills, scenario texts can be used as an alternative tool. The evaluation of
forming table and graphic skills of university students by analysing a scenario text given to them, forms the aim of
this research. The research was conducted with 82 students taking General Physics Laboratory-I lecture as well as
educating in the 1st grade of Science Teaching programme in a state university of Black Sea Region in Turkey. The
datas were collected by worksheet prepared by researchers. In the worksheet there are open ended questions in
which the students are required to obtain datas from the given scenario regarding “Movement” subject, record
these datas in a suitable table and draw location-time, speed-time and acceleration-time graphics by using the
datas on the table. In the evaluation of skills of students in forming table and graphics rubric was used to identify
their sufficiency, semi-sufficiency and insufficiency. At the end of research it was obtained that as students can
draw location-time gaphic easily whereas they have difficulty in drawing speed-time graphic and acceleration-time
graphic. During graphics were formed, it was also identified that students are generally sufficient in forming a table
suitable to the scenario however they are semi-sufficient in recoring datas to table and explaining units and
symbols regarding variables for the table correctly. Besides this, they were seen insufficient in placing datas on
milimetrical paper, showing error limit of data by drawing a small circle around a determined point and drawing a
suitable linear or curve involving determined points. It was also observed that the participant students cannot
analyse scenario text well and identifying datas for the graphic since they are not used to problem base
questioning research method, done with scenario text. Since forming a graphic depending on scenario text is a
structured effective learning period involving reading comprehension, interpretation and analysing skills, it is
thought that especially science students should encounter with those kind of activities more.
Keywords: science student, scenario text, graphic, movement
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ALMANYA’DA İLKOKUL ÜÇÜNCÜ SINIFLARDA HAYAT BİLGİSİ (SACHUNTERRICHT) DERSİNİN ÖĞRETİMİ:
BİR DURUM ÇALIŞMASI
Öğretmen Zeynep Dilber-Özer, Milli Eğitim Bakanlığı, Stuttgart Eğitim Ataşeliği, zeynepdilber@yahoo.com
Doç. Dr. Zeliha Nurdan Baysal, Marmara Üniversitesi, znbaysal@marmara.edu.tr
ÖZET
Eğitim programlarının amaç, içerik, öğretim süreçleri ve değerlendirme öğelerinden “öğretim süreçleri”
öğretmenler tarafından yürütülür. Öğretim süreçleri de öğretimin planlanması, öğretimin uygulanması ve
öğretimin değerlendirilmesi aşamalarından oluşur. Bu çalışmanın amacı, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında
Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinin Stuttgart ilinde ilkokul üçüncü sınıf öğretmenlerinin Hayat Bilgisi
(Sachunterricht) dersini nasıl uyguladıklarını; kullanılan fiziki çevre, öğretim yöntem ve teknikleri, öğretim
materyalleri, öğrenci katılımının sağlanması, bireysel farklılıkların dikkate alınması, okul dışı öğrenme faaliyetleri ve
iş birliği yapılan kurumlar açısından tespit etmektir. Araştırmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden tekli
durum çalışmasıdır. Kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi ile seçilen üç ayrı ilkokuldan olmak üzere toplam altı
üçüncü sınıf öğretmeni bu araştırmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemlerinden
gözlem ve görüşme yöntemleri kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış gözlem formu ile toplam 30 gözlem yapılmış ve
sınıf öğretmenleriyle birebir görüşme yoluyla öğretmenlerin bu dersin öğretim sürecinde hangi fiziki çevrede ders
yaptıkları, hangi öğretim yöntem ve tekniklerini ve öğretim materyallerini kullandıkları, öğrenci katılımını nasıl
sağladıkları, bireysel farklılıkları nasıl dikkate aldıkları, okul dışı öğrenme faaliyetlerini nasıl gerçekleştirdikleri ve
hangi kurumlarla iş birliği yaptıklarına dair veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz
edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre Almanya Baden Württemberg eyaletinin Stuttgart ilinde çalışma grubunu
oluşturan ilkokul üçüncü sınıf öğretmenlerinin Hayat Bilgisi (Sachunterricht) dersinde fiziki çevre olarak sınıf, müze,
serbest çalışma sınıfı, sanat odası, bahçe ve koridor kullandıkları; öğretim yöntem ve teknikleri olarak soru-cevap,
düz anlatım, proje, sınıf konseyi, deney yapma, düşün-çift ol-paylaş (think-pair-share), bireysel çalışma, grup
çalışması, zihin ve kavram haritaları, drama, gösteri, çift çember ve gezi gözlem yöntemlerini kullandıkları; öğretim
materyalleri olarak çalışma kağıtları fotokopisi için kaynak kitaplar, öğrencilerin incelemesi için kaynak kitaplar,
defter, dosya, deney malzemeleri, araç tasarlama malzemeleri, gazete ve ekleri, sesli kalem, gerçek eşyalar, harita,
internet ortamından sağlanan çalışma kağıtları, müzelerde verilen etkinlik dergileri, tamir aletleri, ses önleyici
kulaklık, walkman, bilgisayar ve projeksiyon gibi medya araçları, yazı tahtası, duvar panosu ve el işi için karton,
makas gibi malzemeler kullandıkları; bireysel farklılıklara yönelik farklı zorluk seviyelerinde çalışmalar hazırladıkları,
sesli kalem kullandıkları, serbest çalışma köşeleri ve öğrenme atölyesi isimli sınıf ile öğrencilere farklı imkanlar
sağladıkları; öğrencilerin derse katılımını sağlamak amacıyla öncelikle farklı zorlukta etkinlikler hazırladıkları ve
soru-cevap yönteminin uygulandığı zamanlarda istekli/parmak kaldıran öğrencilerin sorulara cevap verdikleri, tüm
öğrencilerin derse katılımını sağlamak için öğretmenlerin isim söyleme ve soru sorma yolunu tercih ettikleri; okul
dışı faaliyetlerde öğrencileri hayvanat bahçesi, su şebekesi, şehir gezisi ve otomobil müzesine götürdükleri; ayrıca
dersin içeriğinde yer alan trafik eğitimi ile ilgili polis eşliğinde trafik parkında öğrencilerle çalışma yaptıkları; bir
öğretmenin de öğrencilerini kendi bahçesindeki arıların yanına götürdüğü; bunların yanında kütüphane ve sanat
müzesini de okul dışı öğrenme yerleri olarak kullandıkları; işbirliği yapılan kurumlar da medya merkezi, kütüphane,
spor derneği, polis, müze ve su şebekesi olarak belirlenmiştir.
Anahtar sözcükler: Hayat Bilgisi, Sachunterricht, Öğretim Süreçleri
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VORURTEILE UND STEREOTYPE VON TÜRKISCHEN GYMNASIASTEN GEGENÜBER DEUTSCHEN UND
DEUTSCHER SPRACHE*
Arş. Gör. Şengül BALKAYA, Anadolu Üniversitesi, sengulbalkaya@anadolu.edu.tr
Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, nevakdel@mu.edu.tr
ZUSAMMENFASSUNG
Fremdsprachen sind heute sehr essenzielle Schlüssel, durch die sich nicht nur im Geschäftsleben, sondern auch auf
vielen internationalen Kommunikationsebenen und in gesamtgesellschaftlichen Lebensbereichen viele Türen
öffnen können. Fremdsprachen sind nicht nur für die Arbeitswelt notwendig, sondern sie ermöglichen Menschen
eine universelle und mehr-perspektivistische Sicht und ein erfolgreiches Leben. Kenntnisse von Fremdsprachen
sind in der modernen Welt also eine Schlüsselqualifikation, die die verschiedenen Kulturen und Nationen auf der
Welt verbinden. Durch Fremdsprachen kann man Toleranz und Empathie entwickeln und Respekt vor der Kultur
der Anderen fördern. Im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts rückte der lernerzentrierte Unterricht in den
Vordergrund und die Untersuchungen der Faktoren, die den Lernprozess und das Lernen beeinflussen, gewannen
an Bedeutung. Vorurteile und Stereotype sind zwei dieser Faktoren, die die Lernenden mental und seelisch
belasten und dadurch auch das Lernen erschweren. Außerdem wird immer wieder festgestellt, dass die Vorurteile
bei den Problemen und Konflikten zwischen den Völkern eine signifikante Rolle spielen. Da die Beseitigung der
Vorurteile und Stereotype positive Einstellungen gegenüber der anderen Kultur entwickelt und dazu noch
Interesse und Sympathie gegenüber der erlernenden Fremdsprache erweckt, nimmt die Bearbeitung der
Vorurteile und Stereotype im Fremdsprachenunterricht heute für die Verbesserung und Weiterentwicklung des
Fremdsprachenunterrichts einen hohen Stellenwert ein. In dieser Arbeit wird beabsichtigt, die Vorurteile und
Stereotype von türkischen Gymnasialschülern und -schülerinnen gegenüber den Deutschen und Deutschland zu
untersuchen. Die Teilnehmer dieser empirischen Forschung sind die Schüler und Schülerinnen der unten
genannten Gymnasien im 2. Halbjahr des Schuljahrs 2015-2016, die Deutsch als zweite Fremdsprache lernen. Die
Daten der Forschung wurden von 1065 ausschließlich freiwilligen Gymnasialschüler und -schülerinnen erhoben.
Die Teilnehmer wurden aus neunten, zehnten, elften und zwölften Klassen ausgewählt. Dadurch wurde nur das
Zentrum der Großstadt Muğla zur Studie herangezogen. In dieser Arbeit wurden die qualitativen Daten anhand
eines semistrukturierten Interviews, welches von den Forscherinnen entwickelt wurde, erhoben. Bei der Analyse
der qualitativen Daten wurde die Inhaltsanalyse angewandt. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass die Vorurteile
und Stereotype der türkischen Gymnasiasten gegenüber der deutschen Sprache negativ sind, aber gegenüber
Deutschen und Deutschland meistens positiv. In einigen Bereichen finden die Gymnasiasten die Deutschen besser
als die Türken, in anderen wiederum umgekehrt. Generell haben sie negative Vorurteile und Stereotype gegenüber
der deutschen Sprache, aber nicht gegenüber den Deutschen. Was ihre Kenntnisse über die deutsche Landeskunde
sowie ihre Wissenschaftler, ihre Kultur, Geschichte usw. anbelangt, befinden sie sich nicht auf dem gewünschten
Niveau. Im Bereich der aktuellen und medienbasierten Kenntnisse hingegen liefern sie bessere Ergebnisse. Diese
Studie ergibt, dass sich die Gymnasiasten im deutschen Fremdsprachenunterricht mit landeskundlichinterkulturellen Themen nicht ausreichend beschäftigen
Schlüsselwörter: Vorurteile, Stereotype, Deutschunterricht, deutsche Sprache, Deutsche.

THE SCIENCE TEACHING CANDIDATES’ OPINIONS RELATED TO THE HYDROELECTRIC PLANT
Dr. Zeynep AKSAN, zeynep.axan@gmail.com
Doç. Dr. Dilek ÇELİKLER, Ondokuz Mayıs University, dilekc@omu.edu.tr
ABSTRACT
The world’s exposure to the energy bottleneck requires that the societies constitute an energy policy which aims
to use the energy types that they can meet the societies’ energy need in the best way and which damage the
environment at least levels or which do not harm. The energy enterprises which are suitable for the sustainable
development are possible with the societies which consist of the individuals with the environmental awareness
and responsibility. Thus, it is considered that it is important to determine the individuals’ opinions, knowledge,
awareness and attitude related to the hydroelectric plants. It is aimed with this research that the science teaching
candidates’ opinions related to the hydroelectric plants are determined. The study was conducted with a total of
72 fourth-year science teacher candidates attending the education faculty of a public university in Turkey. The data
in the research which has been conducted with the general survey model has been obtained with 5 open-ended
questions related to the hydroelectric plants’ environmental, biological, economical, security and social aspects.
The obtained data has been analyzed with the descriptive analysis method. The research results reveal that the
teaching candidates have the opinion that it is necessary to plan the hydroelectric plants in a way of damaging at

*

Bu bildiri „Einstellungen, Vorurteile und Stereotype von Türkischen Gymnasiasten gegenüber Deutschen und Deutscher Sprache (2017)“ isimli
yüksek lisans tezinin bir kısmından üretilmiştir.
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the environment and social life at least as they support the establishment of hydroelectric plants and in
consideration with all the factors to select the place where the hydroelectric plants will be established. Moreover,
the results show that the teaching candidates are aware of the hydroelectric plants, advantages and disadvantages
with their environmental, biological, economical, security and social aspects.
Keywords: Hydroelectric Plant; Energy; Aspect; Opinio

ZAMAN, KİP, KILINIŞ VE GÖRÜNÜŞ KAVRAMLARI
Prof. Dr. Tahir BALCI, Çukurova Üniversitesi, tbalci@cu.edu.tr
Doç. Dr. Umut BALCI, Batman Üniversitesi, balci_u@yahoo.de
ÖZET
Zaman konusu dilbilimin tartışılan konularındandır, çünkü dilbilgisel anlamları ile gerçek anlamları farklı olmaktadır.
Gerçek zaman ile dilbilgisel zaman arasında net farklar mevcuttur. Gerçek zaman, sonsuz boyutları olan, parçalara
ayrılamayan evrensel bir olgudur, süreğendir, kesintisizdir. Dilbilgisel zaman ise dilden dile farklılıklar arz eden bir
özelliğe sahiptir. Bu farkları somutlaştırmak ve karmaşıklığı engellemek için dilbilgisinin temel taşlarından olan
zaman (Tempus) ve kip (Modus) kavramlarına hakim olmak gerekmektedir. Çalışmamızın amacı dilbilgisinin yapı
taşlarından sayılan zaman ve kip kavramlarını karşılaştırmalı bir şekilde ele alarak, özellikle Türkoloji ile ilgili
kaynaklarda yer alan kavram karmaşasını gidermeye çalışmaktır. Çünkü Türkoloji ile ilgili kaynakların büyük bir
kısmında zaman ve kip kavramlarının karıştırıldığı tespit edilmiştir. Bu kavram karmaşası diller arası karşılaştırmalı
araştırmalar yapan bilim adamlarının ve eğitimcilerin işini zorlaştırmaktadır. Özellikle zaman ve kip gibi kavramların
birbirlerinin yerine kullanılması sorunlara yol açmaktadır. Hem karşılaştırmalı dilbilgisi konusunda çalışmalar
yürüten akademisyen ve bilim adamlarının, hem de eğitimcilerin işini kolaylaştırmak adına kavram analizi yapıp
kavramların net anlamlarını ortaya koymak bu bağlamda önemlidir. Çalışmamızda zaman ve kip konusuna detaylıca
eğilmek ve ortaya çıkan kavram karmaşasının giderilmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızın sonucunda, zaman-kipgörünüş-kılınış kavramları üzerinde süregelen tartışmalar ve birbirine taban tabana zıt görüşler, dil denen olguyu
dili kullanan birey ve toplum bağlamında incelemeyen geleneksel dilbilgisinin ve uzantısı sayılabilecek yaklaşımların
sonucu olduğu tespit edilmiştir. Çıkış noktamız belli bir bağlam içerisinde kullanılan dil, sözce olmalıdır. Sözceyi
eylem, ad, sıfat, ilgeç gibi sözcük türleri; özne, yüklem, nesne gibi görevler ya da -dIr, -yordu, -mIş, mIıştI, -idi vb.
biçim ekleri tek başlarına oluşturamaz. Bu yapı taşları sözceye yalnızca aracılık ederler. Bunların dilsel işlevinin
yanında anlamın temel yapı taşlarını oluşturan şey, edimsel dilbilimin işaret ettiği iletişim bağlamı, konuşucu dinleyici ilişkisi, sosyo-kültürel koşullar, önbilgiler, varsayımlar ve çıkarımlardır.
Anahtar sözcükler: Dilbilgisi, Zaman, Kip, Karşılaştırma

ERIC-EMMANUEL SCHMITT’İN “İBRAHİM BEY VE KURAN’IN ÇİÇEKLERİ” VE “NUH'UN ÇOCUĞU”
ROMANLARININ KÜLTÜRLERARASI EĞİTİM DEĞERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, nevakdel@mu.edu.tr
Arş. Gör. Eşe Büşra AKIN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, esebusraakin@mu.edu.tr
ÖZET
Dünyada insanın varolma serüveni ile birlikte farklı cinsler, farklı renkler, farklı düşünenler ve farklı kültürler
olmuştur. İnsan, düşünebilen akıllı bir varlık olması itibarıyla yaşama biçiminde farklılıklar yaratabilmesi ile eşsiz bir
varlıktır ve bu nedenle de bulundukları yerlerde farklı düşünüş ve yaşayış biçimleri ile farklı kültürler
oluşturmuşlardır. Dünyada bugün 200 kadar devlet vardır. Her devlet de kendi içinde farklı kültürü, siyasal ve
ekonomik yapısı ile birbirinden ayrılmaktadır. Bir topluma özgü değerler, o toplumun kültürünü belirler. Ayrıca
devletlerler içinde de farklı özelliklerde gruplar, farklı siyasi görüşler, farklı yaşayış biçimleri vardır. İnsanlar içinde
bulundukları kültürü yansıtırlar ve genellikle onun temsilcileridir. Bu olduğu gibi kabul görmesi gereken bir gerçek
olmasına rağmen, ırk, etnik köken, renk, inanç, cinsiyet ve farklı siyasi görüş gibi farklılıklar, dünyada bugüne kadar
aşağılama ve ayrımcılığı beraberinde getirmiş ve büyük insanlık dramları oluşmuştur. En çok da farklı dinlere
mensup kültürler arasında, tarih sahnesinin acı ve kederle örüldüğü görülür. Bugün bir kültürün diğer kültürü,
kendi kültürü ile ilgili olan bakış açılarını ve değer yargılarını bir tarafa bırakarak nesnel bir şekilde anlamayı
denemesi, yargılamaksızın diğerine hoşgörü çerçevesinde saygı duyması, insanın heryerde insan olduğu gerçeğinin
kabul edilmesi için farkındalık yaratma çalışma ve çabaları sürmektedir. Eric-Emmanuel Schmitt de, bir yazar olarak
aynı ünlü filozof Immanuel Kant gibi tüm farklılıklara rağmen farklı dinlerden insanların da birlikte barış içinde
yaşayabileceği konusunu eserlerinde işleyerek, insanın insan konusundaki bilgisizliğinden dolayı yaşanan
hoşgörüsüzlük ve ötekileştirme sorununa çözüm arar. Bu çalışmada, yazarın “İbrahim Bey ve Kuran’ın Çiçekleri” ve
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“Nuh'un Çocuğu” romanları, kültürlerarası eğitim değeri açısından incelenmiştir. Araştırmada, spesifik bir “yazın
eleştirisi” metodu olan “yorumbilimsel yaklaşım” çerçevesindeki “içkin yazın eleştirisi yöntemi” kullanılarak, eserler
bir bütün olarak görülmüş ve yorumlanmaya çalışılmıştır. İçeriklerden sistematik veriler kazanılmaya ve verilerden
çıkarımlarda bulunulmaya çalışılmıştır. Yorumlar yapılırken tarihsel-kültürel bağlam bilgisi de göz önünde
bulundurulmuştur.
Anahtar sözcükler: Kültürlerarası eğitim değeri, kültürel değerler, kültürel farklılıklara saygı, Eric-Emmanuel
Schmitt, İbrahim Bey ve Kuran’ın Çiçekleri, Nuh'un Çocuğu

ALMANCA HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN ‘DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ’NE YÖNELİK ALGILARININ
İNCELENMESİ
Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden, Trakya Üniversitesi, sevincmaden@trakya.edu.tr
ÖZET
Birçok üniversitede olduğu gibi Trakya Üniversitesinde de eğitim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde olan ve
zorunlu hazırlık eğitimi koşulu bulunan lisans programları mevcuttur. Bu programlardan bir tanesi de Almanca
Öğretmenliği Lisans Programıdır. T. Ü. Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği lisans programına yerleşen
öğrencilerin lisans eğitimlerine başlayabilmeleri için yeterli düzeyde Almanca bildiklerini gösterir bir yeterlik
belgesine sahip olmaları veya bir yıl hazırlık eğitimi almaları ve Avrupa Diller Ortak Ölçütler Çerçeve Programına
göre B2 düzeyinde yapılan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Ancak her ne kadar en güncel kitaplarla ve
Almancayı anadili gibi konuşan Almanya’da yaşamış, Alman okullarına gitmiş öğretim elemanlarınca dersler yapılsa
da bir yıllık hazırlık eğitimi sonucunda öğrencilerin çoğunun sınavlarda istenilen en düşük puanı kıl payı geçecek
düzeyde başarı göstermeleri ve özellikle yaklaşık 4 aylık bir yaz tatilinden sonra hazırlık eğitimini takip eden yeni
eğitim öğretim yılının başında lisans programına geçişte hazırlık eğitimi süresince öğrendiklerini büyük oranda
unutmuş olmaları yıllardır çözülemeyen bir problem olarak süregelmektedir. Butzkamm (1993: 146), Decker (1996:
33) ve Börner (1998: 29) öğrenme esnasında zihindeki yeni bilgiler işlenirken, duyguların etkin bir rol oynadığını ve
duyguların öğrenme sürecinin dışında tutulmasının mümkün olmadığını ortaya koymuşlardır (Aktaran: Göçer,
2013). Bu çalışmada bu sonuçlardan hareketle Almanca hazırlık sınıfı öğrencilerinin ‘yabancı dile’ yönelik algılarının
metaforlar aracılığı ile ortaya konması ve yabancı dil derslerinde yeni bilginin zihinde işlenmesi ve depolanması
sürecinde etkili bir rol oynayan yeni bilgiye karşı olumlu duygu ve tutumların ne düzeyde olduğunun araştırılması
amaçlanmıştır. Ancak günümüzde dil öğrenmenin birincil amacı öğrenilen dili konuşan kişilerle iletişim kurabilmek
olduğu için ve konuşma ve anlama üzerine kurulu iletişim yetisini kullanabilmek için ise, dilbilgisi kuralları yanı sıra
etkileşime girilen kişilerin yaşadıkları topluma ilişkin kültürel değerler hakkında da bilgi sahibi olmaları
gerektiğinden (Bkz. Aktaş, 2005), bu çalışmada katılımcılardan (n=117) “Dil-kültür ilişkisi……….. e/a gibidir/benzer;
çünkü…………” biçimde eksik bırakılmış bir cümleyi tamamlamaları istenmiş (Bkz. Saban, 2008: 464 ve 2009: 285),
elde edilen veriler ile öğrencilerin ‘dil kültür ilişkisi’ne yönelik ne tür algılara sahip oldukları belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde olgubilim (fenomenoloji) araştırma deseni
kullanılmıştır (Bkz. Yıldırım ve Şimşek, 2005: 72). Veriler betimsel içerik analiz tekniği (Bkz. Büyüköztürk 2009: 269)
ile analiz edilmiş, olumlu olumsuz metaforlar belirlenmiş ve bu metaforlar analiz edildiğinde ortak özelliklere sahip
metaforlar kavramsal kategorilerde toplanmış (Bkz. Saban, 2008: 465), literatür ile tartışılmıştır.
Anahtar sözcükler: Almanca Hazırlık Öğrencisi, Dil-Kültür İlişkisi, Metafor, Fenomenoloji
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ANALYSIS OF PATIENCE OF SCHOOL ADMINITRATORS IN TERMS OF SOME VARIABLES
Prof. Dr. Ercan YILMAZ, University of Necmettin Erbakan, ercanyilmaz70@gmail.com
MA Student Burak GÜNER, University of Necmettin Erbakan, burakguner55@gmail.com
ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the patience of school administrators in terms of some variables. The study
group consists of 373 school manager throughout Turkey. %11 of the school administrators are female and %89
are male. Patience scale was used to measure the patience of the school administrators. The patience scale
developed by Schnitker and Emmons was undergone an adaptation study by Eliüşük and Arslan. According to the
genders of school managers qpqatience, interpersonal patience, long term patience and short term patience point
averages significantly differ in the findings. Interpersonal patience, long-term patience and short-term patience
point averages don’t significantly differ according to their membership status to the union, their seniority, their
educational status, the marital status of the school administrators. While the mean scores of patience,
interpersonal patience and long term patience subscale don’t significantly differ according to the variable which is
about the place that the school administrators work and their hometown, the short term patience point average is
significantly different. While the average scores of patience, short-term patience and long-term patience subdimension do not significantly differaccording to the branches of school administrators, the average scores of
interpersonal patience is significantly different. Patience is defined as the ability to continue to do things despite
difficulties, and to be able to withstand any difficulty without getting annoyed or complained (Cambridge Online
Dictionary). Individuals are faced with difficulties in many areas during their lifetime, and in these situations
individuals can start to get tired of life, get bored and lose their ability to resist life. When individuals face these
types of difficulties, they refer patience as both religious and secular ways of coping.
Keywords: Patience, school managers, demographic variables

ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ YAŞAM BOYU
ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİ YORDAMA GÜCÜ
Dr. Öğr. Üy. İshak KOZİKOĞLU, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ishakkozikoglu@hotmail.com
Arş. Gör. Nebi ALTUNOVA, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, nebialtunova@gmail.com
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının yaşam boyu
öğrenme eğilimlerini yordayıp yordamadığını belirlemektir. Araştırma, tarama modellerinden ilişkisel tarama
modeliyle yürütülmüştür. Araştırma, amaçlı tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenen Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 400 öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama araçları olarak
öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini belirlemek amacıyla “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri
Ölçeği (YBÖEÖ)” ve öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarını belirlemek amacıyla “21.
Yüzyıl Becerileri Öz-yeterlik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular şu şekildedir: Öğretmen
adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin (x=4.28) çok yüksek düzeyde; 21.yüzyıl becerileri ölçeğinin alt
boyutları olan öğrenme ve yenilenme becerileri (x=3.87), yaşam ve kariyer becerileri (x=4.07) ve bilgi medya ve
teknoloji becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının (x=3.99) ise yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Öğretmen
adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinde kadınlar lehine anlamlı fark (t(398)=2.12, p<.05); ortaya çıkmıştır.
Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinde lisansüstü eğitim yapmak isteyenlerin lehine anlamlı fark
(t(398)=2.50, p<.05) ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile bilgi, medya ve
teknoloji becerileri arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunurken (r=.263; p<.01), öğrenme ve
yenilenme becerileri (r=.514; p<.01) ve yaşam ve kariyer becerileri (r=.568; p<.01) arasında orta düzeyde, pozitif ve
anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Regresyon eşitliğine önemli yordayıcı olarak giren öğretmen adaylarının
yaşam ve kariyer becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerine ilişkin varyansın
yaklaşık olarak üçte birini (%32.3) açıklayacak güçte olduğunu, öğrenme ve yenilenme becerilerine ilişkin özyeterlik algılarının ise yaşam boyu öğrenme eğilimlerine ilişkin varyansın %3.3’ünü açıklayacak güçte olduğunu
göstermektedir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının yaşam ve kariyer becerilerine ilişkin öz-yeterlik algıları
ile öğrenme ve yenilenme becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini yordadığı
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar sözcükler: 21. Yüzyıl becerileri, yaşam boyu öğrenme, öğretmen adayları, öz-yeterlik algısı
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HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL KONUŞMA SINIF KAYGILARI
Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, nevakdel@mu.edu.tr
Arş. Gör. Şengül BALKAYA, Anadolu Üniversitesi, sengulbalkaya@anadolu.edu.tr
ÖZET
Araştırmalar, Türkiye’de yabancı dil konuşan kişi sayısının, ülkenin büyüklüğü ile doğru orantılı olmadığını, uzun bir
dil eğitimi süreci sonrasında, dilde dört beceriyi edinerek dili öğrenmiş olan ve o dili konuşabilen insan sayısının
oldukça az olduğunu göstermektedir. Araştırmalar, kaygının yabancı dil öğrenmede en büyük engeli oluşturduğunu
ve öğreneni kaygıya iten değişik etkenler olduğunu ortaya koymaktadır. Yabancı dil öğrenenlerin değişik nedenlerle
duydukları kaygı, genellikle öğrenemeyeceğim sonucuna götürmekte ve öğrenmenin önünde bir set
oluşturmaktadır. Daha baştan, dili öğrenemeyeceği kaygısına kapılan, dil öğrenemeyeceğim duygularıyla baş
edemeyen öğrenci, yoğun stres altına girer ve başarısızlığı peşinen kabul etmiş sayılır. Öğrenmeyi olumsuz
etkileyen bu duygunun üstesinden gelmek, bir yabancı dil öğretmeninin en öncelikli görevidir. Yapabilirim,
başarabilirim duygusunu öğrenciye aşılaması gerekir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil sınıf kaygılarını ve yabancı dil sınıf kaygı
düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelemek ve kaygıya neden olan etmenleri belirlemektir. Bu genel amaç
çerçevesinde araştırmada tarama modeli kullanılmış ve araştırma karma modelde desenlenmiştir. Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda hem İngilizce hem de Almanca hazırlık sınıflarında öğrenim
görmekte olan toplam 95 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bu öğrenciler lisans eğitimlerinde
Eğitim, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler ve Turizm Fakültelerinde öğrenim göreceklerdir. Araştırmadan elde
edilen nicel veriler Horwitz, Horwitz, ve Cope, (1986) tarafından geliştirilen Türkçe ’ye Aydın ve Zengin (2008)
tarafından uyarlanan “Yabancı Dil Sınıf Kaygısı Ölçeği” aracılığıyla, nitel veriler ise yarı yapılandırılmış görüşme
formuyla toplanmıştır. Veriler analiz edilirken betimsel istatistikler, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (One –Way
Anova) ve içerik analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin eğitim ortamları, cinsiyetleri, aile yapıları ve çevre boyutunun
kaygı düzeylerine etkisi araştırılmıştır. Türkiye’de dil öğrenmenin genel itibarıyla sınıfla sınırlı kalması ve dil öğrenen
öğrencilerin en büyük sorunlarından birinin, öğrendikleri dil ile uygulama boyutunda karşılaşmamaları olduğu
sonucuna varılmıştır. Bu da öğrencilerde başarma hissini yaşayamamalarına ve bunun doğal sonucu olarak da
kaygıya kapılmalarına neden olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca Araştırmada, duyulan kaygının başarıyı genel
olarak olumsuz etkilediği sonucuna da varılmıştır.
Anahtar sözcükler: Kaygı, konuşma kaygısı, yabancı dil eğitimi, çevre etkisi

ANALYSIS OF LIFE SATISFACTION OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN TERMS OF SOME VARIABLES
Prof. Dr. Ercan YILMAZ, University of Necmettin Erbakan, ercanyilmaz70@gmail.com
MA Student Burak GÜNER, University of Necmettin Erbakan, burakguner55@gmail.com
ABSTRACT
The aim of this study is to examine the life satisfaction of school administrators in terms of some variables. The
study group consists of 373 school manager throughout Turkey. %11 of the school administrators are female and
%89 are male. Life Satisfaction Scale was used to determine life satisfaction of school managers to collect data.
Turkish adaptation of Life Satisfaction Scale developed by Diner, Emmons, Larsen, Griffin was done by Köker .
While the life satisfaction scores of the school administrators show a significant difference according to their sex
and seniority, the average life satisfaction score of school administrators does not differ significantly from the
status of being a member to a trade union, to branches, monthly incomes, educational status, place of school and
marital status in the findings. The ability of organizations to make the best progress depends on their employees.
For this reason, intra-organizational motivation, peace, trust and subordination are important. However, it can be
considered that the motivation of the employee is not only dependent on the organization but also life satisfaction
affects intra-organizational performance. Life satisfaction is a general evaluation of the feelings and attitudes
related to life at a certain point from the negativity in one's life to the positivity. According to Lucas, life
satisfaction is about being satisfied with life, being satisfied with its past life and future life. Veenhoven described
life satisfaction as a constantly positive development of all qualities of life. Life satisfaction, in line with cognitive
theory, is described as "cognitive judgments about comparisons based on individuals' compliance with standards
of their living conditions".
Keywords: Life satisfaction, school managers, demographic variables
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HASTA HAKLARI KONUSUNDA BİLGİ VE TUTUMLARI
Dr. Öğr. Üy. Fatma BİRGİLİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, fatmab@mu.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Adile TÜMER, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, tadile@mu.edu.tr
ÖZET
Hasta hakları sağlık hizmeti alan kişilerin sağlık kurumları ve sağlık personeli karşısındaki haklarını tarif eden bir
kavramdır. Bu nedenle tüm sağlık personelinin insancıl ve yasal açıdan hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı olarak
ortaya çıkan sorunların önlenmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, sağlık hizmetlerinin insan onuruna
yakışır biçimde sunulması için hasta hakları konusunda bilgili, duyarlı ve uygulayıcı olması gerektiğinin önemi
vurgulanmaktadır. Bu tanımlayıcı çalışma, ülkemizin batısında bulunan bir eğitim ve araştırma hastanesinde ve
ağız-diş sağlığı merkezinde çalışan sağlık çalışanlarının hasta hakları konusundaki bilgi ve tutumlarını saptamak
amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın evrenini bir devlet hastanesi ve ağız-diş sağlığı merkezinde çalışan tüm sağlık
personeli, örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden 539 kişi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında anket
formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzdelik ve ortalama ± standart sapma, One-Way ANOVA ve
Independent Samples t testi kullanılmıştır. Çalışma için gerekli yazılı izinler ve bireylerden sözel onam alınmıştır.
Sağlık çalışanlarının %72.4’ü kadındır, %48.4’ü 31-42 yaş grubundadır, %43.7’si 11-20 yıl deneyimlidir, %56.2’si
hemşire/ebe/sağlık memurudur, %69.8’i mesleğini yapmaktan memnundur, %80.9’unun hasta hakları konusunda
eğitim aldıkları belirlenmiştir. Sağlık çalışanlarının hasta hakları hakkında bilgi düzeyleri puanları ortalaması
74.87±9.63, tutum puanları ortalaması ise 3.58±0.36 olarak bulunmuştur. Sağlık çalışanlarının hasta hakları
konusundaki bilgi puan ortalamaları hasta hakları konusunda eğitim alanlar ile eğitim almayanlar arasında, bazı
demografik özelliklere göre hasta şikayetleri karşısındaki tutumları ve bilgi puanları arasındaki fark anlamlıdır
(p<0.05). Sağlık çalışanlarına hasta hakları konusunda eğitimlerin belli aralıklarla düzenli olarak yapılmasının yararlı
olacağı kanaatine varılmıştır.
Anahtar sözcükler: Hasta hakları, sağlık çalışanları, hastane, bilgi ve tutum.

EVALUATION OF ATTITUDES OF NURSING STUDENTS ON VIOLENCE AGAINST WOMEN AND A
WORKSHOP STUDY
Nurse Ezgi AYAZLAR, Ankara University İbni Sina Hospital, ezgiayazlar@gmail.com
Dr. Lecturer Ayşe KOYUN, Afyon Kocatepe University, ayse.tastekin@hotmail.com
Dr. Lecturer Pınar ÇİÇEKOĞLU, Çankırı Karatekin University, pcicek78@hotmail.com
ABSTRACT
Violence against women (VAW) is among world’s most widespread human rights violation. Factors affecting the
emergence of VAW are gender inequality, the asymmetric power relationship between men and women, and the
acceptance of the role society imposes. The VAW is a universal health problem. It is important to determination of
the attitudes of the nursing students (NSs) who will give care to violent victims and provide training to prevent
their negative attitudes towards VAW. The aim of this study is to assess the attitudes of NSs towards VAW and to
examine the effect of workshop study on NSs' attitudes towards violence. This project is supported by project
number 18.KARİYER.07, accepted by Afyon Kocatepe University Scientific Research Projects Commission. The study
was carried out in Afyon Kocatepe University Afyon Health School Nursing Department. The data were collected
with a questionnaire form and the Scale for Attitudes Toward Violence (SATV). Cross-sectional research was
conducted with 315 NSs at the first stage of the study. In the second stage of the study, a single-group semiexperimental type (pretest-posttest) workshop study was conducted with 41 NSs. The workshop study lasted for
two days and the documents prepared by the Women's Solidarity Foundation were used in the study. Two weeks
after the workshop study, the posttest and the Workshop Evaluation Form were applied. According to the first
stage of the study, men and the NSs who declared that they were exposed to physical, verbal and economic
violence in the past have higher violence tendencies. While the mean scores of posttest SATV scores of the NSs
were significantly lower, it was determined that the male NSs had a higher level of both pre- and posttest SATV
scores in the second phase of the study. The results show that violence is learned by living and that workshops
have positive effects on NSs' attitudes toward violence. Considering that the feedback received at the end of the
workshop study is positive, it is suggested that this subject be included in the nursing curriculum and that NSs
should take part in different practices and activities in combating violence.
Keywords: nursing students, violence towards women, Scale for Attitudes Toward Violence
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GÜDÜLENME KAYNAKLARI VE SORUNLARI İLE ATILGANLIK
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üy. Fatma BİRGİLİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, fatmab@mu.edu.tr
ÖZET
İnsan davranışlarını etkileyen çeşitli etkenlerden söz edilebilir. Ancak davranışın yönünü, şiddetini, kararlılığını
belirleyen en önemli güç kaynağı güdülenmedir. Bu anlamda güdülenmenin ve güdülenme kaynaklarının insan
davranışlarının değişimini hedefleyen eğitim-öğretim çalışmalarında dikkate alınması önemlidir. İnsanlar
birbirleriyle ilişki kurarken genel olarak üç türlü yaklaşımdan birini benimser. Birinci tipteki yaklaşım içinde olanlar
yalnızca kendilerini düşünürler ve başkalarının önüne geçmeyi kendilerine hak görürler. İkinci tipteki yaklaşımı
benimseyenler başkalarını her zaman kendilerinin önüne koyarlar ve başkalarının kendi haklarını çiğnemesine izin
verirler. Üçüncü yaklaşım biçiminde olanlara sık rastlanmasa bile bu davranış içinde olanlar en başta kendilerini
düşünürler fakat başkalarının haklarını ve duygularını da hesaba katarlar. İşte bir bireyin bir başka kişinin haklarını
çiğnemeksizin gereksinimlerini karşıladığı davranış biçimine atılgan davranış denir. Atılgan olmayı birçok faktör
etkileyebilir. Özellikle hemşirelerin atılgan davranış göstermemelerinin en önemli nedeni, kadın mesleği olması ve
kadının toplum içindeki geleneksel rolü olarak görülmektedir. Kadının geleneksel kız kardeş ve bakıcı rolü zaman
zaman onun katı ve otoriter davranarak saldırgan olmasına, zaman zamanda pasif davranmasına neden olmaktadır.
Ayrıca stres karşısında verilen tepkiler, benlik değerinin düşük olması, rol model eksikliği, atılgan olmayı öğrenme
fırsatlarının eksikliği, hiyerarşik değerler de hemşirelerin pasif ya da saldırgan davranmasına sebep olabilir. İleride
hemşirelik mesleğine adım atacak öğrenci hemşireler için ise bir üniversite öğrencisi olarak yaşadıkları sorunların
yanında okul ve hastane çevresinden kaynaklanan sorunlar da bulunmaktadır. Hemşirelik eğitimi bütün bu yönleri
ile güç bir süreçtir ve hemşire öğrencilerin atılgan davranması zor olabilir. Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin
güdülenme kaynakları ve sorunları ile atılganlık düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapıldı. Araştırmada veri
toplamak amacıyla 12 sorudan oluşan sosyo demografik özellikler, güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği ile
Rathus atılganlık envanteri (RAE) kullanıldı. Çalışma araştırmaya katılmayı kabul eden ve ulaşılabilen 500 öğrenci ile
yapıldı. Veriler SPSS 20.0 paket programında yüzdelik ve ortalama, standart sapma, independent t testi ve ANOVA
testi ile değerlendirildi. Çalışmaya katılan öğrencilerin 17-20 yaş grubunda (%46.8), kız (%62.6), evde arkadaşlarıyla
kaldıkları (%45.8), üniversiteye giriş puan ortalamasının 301-350 arasında (%57.6), 1.sınıf (%35.8) akademik başarı
puan ortalamalarının 2.01-3 arasına (%39.0), sosyal etkinliklere katıldıkları (%7.2), oldukları belirlendi. Öğrencilerin
yaş gruplarına, cinsiyetlerine, bulundukları sınıfa, evde/yurtta birlikte kaldıkları kişi sayısına, üniversiteye giriş
puanlarına göre güdüleme ve sorunları arasında anlamlı fark belirlendi (p<0.05). Öğrencilerin yaş gruplarına,
cinsiyetlerine, bulundukları sınıfa, katıldıkları sosyal etkinliklere, üniversiteye giriş puanlarına, akademik başarı
durumlarına göre atılganlık düzeyleri arasındaki farkın anlamlı olduğu tespit edildi (p<0.05). Öğrencilerin
güdülenme ve atılganlık düzeylerinin, motivasyonlarının artırılması için farkındalık yaratılması, eğitim verilmesi,
sosyal faaliyetlere katılmaları ve yayın takip etmeleri konularında teşvik edilmelerinin yararlı olacağı kanaatine
varıldı.
Anahtar sözcükler: Güdülenme, atılganlık, hemşirelik öğrencileri, hemşirelik eğitimi

SAĞLIK YÖNETİCİSİNİN ÇEVRESEL ROLÜ
Prof. Dr. Korkut ERSOY, Başkent Üniversitesi, korkut@baskent.edu.tr
ÖZET
Dünya Sağlık Örgütü’nün 1948 yılında yapmış olduğu tanıma göre sağlık “yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı
değil, aynı zamanda bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde olmak ”şeklinde ifade edilmiştir. Bu
tanımdan hareketle sağlığın çok boyutlu olduğunu ve birbiriyle ilişkili birçok faktörden etkilendiğini söylemek doğru
olacaktır. Henrick L. Blum (1974) tarafından geliştirilen Holistik Yaklaşım da bu kanıyı destekler nitelikte olup sağlığı
etkileyen 4 temel faktörden söz etmektedir. Bir canlının var olabilmesi ve yaşamını sürdürebilmesi için gerekli
ortam olarak ifade edilen çevre; biyolojik, fiziki ve sosyal açıdan sağlık durumunu/düzeyini en fazla etkileyen faktör
olarak karşımıza çıkmaktadır. Çevrenin bu denli sağlığı etkilediği gerçeğinden hareketle çevresel rolü gereği sağlık
yöneticisi, zararlı kimyasallar ve atıkların dönüşümü, temiz su ve yenilenebilir enerji kullanımı, çevreyle uyumlu
bina dizayn edilmesi vb. konulara önem vermelidir. Aynı zamanda çevresel ve ekolojik sürdürebilirliği sağlamak
adına çalışanlar; yalnızca hastalar için de değil; paydaş olarak nitelendirebileceğimiz devlet, sigorta şirketleri, ilaç ve
tıbbi cihaz kurumları vb. ile işbirliği içinde hareket etmelidir. Çünkü sağlık kuruluşları özellikle de hastaneler
Sattler’in de ifade ettiği gibi çevresel sağlığı hem kendi duvarları içinde hem de dışında doğrudan etkilemektedir.
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de ve dünyada çevre dostu hastane uygulamalarını ele alarak sağlık yöneticilerinin
değişen çevresel rolünü ortaya koymaktır. Bu kapsamda dünyada ve Türkiye’de çağdaş yönetim anlayışıyla birlikte
sağlık yöneticisinin çevresel rolüne ilişkin yapılan çalışmalar sistematik analiz yöntemiyle incelenerek literatüre
katkı sunulacaktır.
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Anahtar sözcükler: Sağlık Yönetimi, Sağlık Yöneticisi, Çevre Sağlığı, Çevresel Rol

MARMARİS ÖZEL AHU HASTANESİ’NDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üy. Fatma BİRGİLİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, fatmab@mu.edu.tr
Meral EKİNCİ, Marmaris Özel Ahu Hastanesi, bashemsire@ahuhastanesi.com
Aysun AK TUNCEL, Marmaris Özel Ahu Hastanesi, aysun_ak_@hotmail.com
ÖZET
Günümüzde sağlık bakım hizmetleri giderek karmaşık hale gelmektedir. Sağlık bakım kurumlarında teknolojinin
kullanımı ile birlikte hızla değişen çevrede sağlık bakım profesyonelleri tarafından birçok karar ve yargı baskı altında
verilmektedir. Bu durum klinik karar ya da uygulamalarda yanlış ya da hataya, sonuç olarak hastanın zarar
görmesine yol açabilmektedir. Hastanın yaşadığı zarar ciddi yaralanmalara, hastanede kalış süresinin uzamasına,
sakatlığa hatta kişinin ölümüne neden olabilmektedir. Bu nedenle son yıllarda sağlık bakımında insan hataları
çerçevesinde hasta güvenliği konularına dikkat giderek artmıştır. Sağlık hizmetleri alanında hasta güvenliği, bugün
dünya genelinde öncelikli konu haline gelmiştir. Sağlık hizmetlerinin giderek karmaşık bir yapıya dönüşmesi, gelişen
ve değişen sağlık gereksinimleri ve sağlık teknolojisindeki hızlı gelişmeler, hizmet sunan ve hizmet alanlar açısından
riskleri de beraberinde getirmektedir. Hastane ortamında hasta güvenliği ve hemşire güvenliğine ilişkin yapılan bir
çalışmada, kaza ve riskli durumların hemşireler tarafından çok düşük düzeyde rapor edildiği ve özel hastanelerde
risk yönetimine ilişkin çalışmaların kamu hastanelerine göre daha iyi uygulandığı bildirilmektedir. Bu çalışma,
Marmaris Özel Ahu Hastanesi’nde sağlık çalışanlarının hasta güvenliği kültürünü değerlendirmek amacıyla
tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, gerekli izinler alındıktan sonra anket formu elden dağıtılıp
toplanmış ve SPSS 22.00 programında değerlendirilmiştir. Çalışmada Türkmen ve arkadaşlarının geliştirdiği “Hasta
Güvenliği Kültürü Ölçeği HGKÖ)” kullanılmıştır. Ölçeğin toplam Cronbach’s Alfa güvenirlik katsayısı 97, alt
boyutların ise 83–92 arasında değiştiği bulunmuştur. Bu çalışmada ise HGKÖ’nin Cronbach alfa kat sayısı 0.993
olup, alt boyutlarının 0.933 ile 0.982 arasında değiştiği belirlenmiştir. Değerlendirme sonunda çalışanların
HGKÖ’nin toplam puan ortalaması 186.25±26.25 yüksek ve olumlu olarak bulunmuştur. Çalışanların %37.3’ü 30-39
yaş grubunda, %64.6’sı kadın, %50’si ön lisans mezunu, %37.3’ü 1- 5 yıldır çalışmakta, %26.6’sı hemşire olarak
belirlenmiştir. Çalışmada katılımcıların çalıştıkları birimlere, mesleklerine ve bulundukları klinikte çalışan hemşire
sayısına ile HGKÖ toplam puan ortalamalarında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Çalışanların HGKÖ’nin
toplam puan ortalamasının yüksek ve olumlu olduğu, ortalamaları çalıştıkları birimlerin, pozisyonlarının ve çalışan
hemşire sayısının etkilediği bulunmuştur. Sağlık çalışanlarının sürekli hizmet içi eğitimlerle eğitilmesi ile hasta
güvenliği konusunda farkındalık yaratılması, çalışmanın daha geniş örneklemlerle tekrarlanması önerilebilir.
Anahtar sözcükler: Sağlık Çalışanları, Hasta Güvenliği Kültürü, Hastane.

TEACHING HUMAN RIGHTS IN THE FORMER DEATH CAMP-REFLECTIONS OF A GUIDE IN AUSCHWITZ
Mgr. Piotr ZIĘBA, Captain Witold Pilecki State University of Applied Sciences, piotr.zieba5@wp.pl
ABSTRACT
The guides in the State Museum Auschwitz- BIrkenau must face many problems, dealing with the educational
groups of youngsters:low level of knowledge, lack of preparation, problems of identification with the victims, old
exhibition etc. At the same time, it is hard to imagine a better place to teach what are the consequences of
depravation of certain ethnic or social groups of their basic rights.
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EFFECTIVENESS OF SERVICE LEARNING. COMPARISON BETWEEN TEACHING METHODS IN PROJECT
MANAGEMENT
Prof. Dr. Susanne KOCH, Frankfurt University of Applied Sciences, sukoch@fb3.fra-uas.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Maren SCHLEGLER, Frankfurt University of Applied Sciences,
maren.schlegler@fb3.fra-uas.de
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Kemal TURSUN, Frankfurt University of Applied Sciences, tursunk@fb3.fra-uas.de
ABSTRACT
Service Learning is a teaching method which combines civic engagement and academic learning. The students are
committed to the common good and do something for others or society. The projects done by the students are
part of a course and closely linked to subjectspecific learning. Studies show that students learn more effective
when they actively engage in learning processes. The connection between academic content and practical
relevance influences learning outcomes positively. Service learning raises motivation and supports students'
personal development, but there are hardly any studies about the effectiveness. The aim of this contribution is to
proof the effectiveness of service learning on learning project management. The focus lies on the comparison of
service learning with other traditional teaching methods (project work, lecture). The following questions will be
answered: (1) Is service learning more effective in teaching project management than traditional methods? (2)
How does service learning influence self-efficacy, subjective learning outcomes and perceived usefulness? (3)
What are students’ subjective perspectives on the different teaching methods? The study took place in 2017 and
included a sample of 133 students from three different study programs in the field of business administration. The
quantitative results indicate that service learning in terms of self-efficacy and subjective learning outcomes is not
superior to traditional methods. In terms of perceived usefulness service learning even seems to be inferior.
Qualitative results were conducted from interviews with students and show that Service Learning students
experience a high level of difficulty and recognize a positive effect of the project on their social competence. They
do not feel any influence on their later career. Instead they experience Service Learning as a welcome change to
other teaching sessions. Students in the control group report an increase in social competence. Subjective learning
outcomes in the control group are mainly influenced by the amount of theoretical input. The findings offer a first
insight into the effectiveness of service learning in project management. They indicate that service learning is not
superior to traditional methods. Based on these results, an optimization of the service learning class will take place
at the university.
Keywords: Service Learning, Social Engagement, Higher Education, Mixed-Methods

REALIZING THE HUMAN RIGHT ON GENDER AND SEXUAL SELF-DETERMINATION– A CONTRIBUTION OF
PARTICIPATORY EDUCATIONAL RESEARCH ON DIVERSE GENDERED AND SEXUAL WAYS OF LIVING
Prof. Dr. Jutta HARTMANN, Alice Salomon Hochschule Berlin, jutta.hartmann@ash-berlin.eu,
Mart BUSCHE, Alice Salomon Hochschule Berlin, mart.busche@ash-berlin.eu
ABSTRACT
Besides its juridical perspective, human rights offer an ethic and normative base for different approaches in
diversity education. Crucial topics are recognition and acknowledgement of diversity and dignity, equality and
egality, anti-discrimination and prevention. Therefore human rights can be regarded as one foundation of different
approaches of pedagogical work dealing with diversity. On the other hand, pedagogy and education have the duty
to promote a culture of human rights and realize their contents. Among others, there are the rights in “Relation to
Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics”, as spelled out in the Yogyakarta
principles plus 10 (http://yogyakartaprinciples.org/principlesen/). This has become a well-recognized issue under
the topos of “sexual and gender diversity”. Still, for educational programs, gender and sexual diversity is quite a
new topic as well as a contested one because (neo)traditional social milieus want to keep the topic out of schools
or fight against equalization of marriage right for homosexual couples. However, while for example the German
majority sees the necessity to teach acceptance towards homo- and bisexual people in school and reject the
notion that children get confused in their sexual development if sexual diversity is addressed in school
(Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2017. 141ff.), it is rather unclear how a successful addressing can be
realized regarding content, didactics and age group suitability. Educational research can help to reflect on these
issues as well as on the question how educators and programs are involved into processes of fostering
heteronormativity - against better judgement. Cooperating with different schools, the youth museum in Berlin
realizes the model project „All included“ (2015-2019) which is directed at transmitting the topic of gender and
sexual diversity by participatory and artistic means. „All included“ refers to a human rights framework and uses a
broad understanding of inclusion that is based on a claim for awareness regarding discriminations. The research
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project “VieL*Bar: The topic of diverse gender and sexual modes of living in education – Didactic potentials and
challenges in museum educational approaches” (2016-2018) aims at exploring the unique potential of “All
included” in order to utilize it for a scientifically informed professionalization of educational work. “VieL*Bar” has
been analyzing the different approaches of the model project “All Included” in order to qualify mechanism of
successful, non-heteronormative educational work as well as identify mechanism of reproduction of powerful
norms. Taking the emerging pedagogical challenges in Germany as exemplary for educational work in the field of
gender and sexual diversity for other European immigration societies, “Viel*Bar” outlines a productive use of
human rights and where it is limited.
Keywords: Human Rights Education, Holocaust Education, Civic Education.

TESTING THE LISTENING COMPREHENSION SKILLS OF ELT STUDENTS
Project Specialist Volkan MULCAR, Mugla Sıtkı Koçman University, volkanmulcar@yahoo.com
ABSTRACT
This research study aimed to reveal the comprehension levels of 1st and 2nd year Turkish ELT students regarding
three different accents from Kachru’s concentric circles and Turkish accent specifically. The study was conducted at
Muğla Sıtkı Koçman University in the spring term of 2017-2018 educational year. The participants were 20 first
year and 20 second year students. 19 of the participants were female and 21 of them were male students. The
participants were divided in groups of 5 and each group was assigned an accent. A concurrent triangulation design
was adopted and the quantitative and qualitative data were collected at the same time. A reading passage called
“Comma gets a cure” retrieved from “www.dialectsarchive.com” was presented to the participants in Indian,
Italian and Turkish accents and in received pronunciation. The participants were provided with headphones to
improve the listening experience. Then, a comprehension test was implemented. The test consisted of three parts.
The first part asked for demographic information, the second part measured the comprehension of the passage
with open-ended and multiple-choice questions and the third part asked for the reflections of the students about
the accent they had listened to. The most striking finding of the research was that the participants failed to
comprehend the passage they listened to regardless of the accent that they were exposed to. The participants who
were studying ELT did not have enough listening proficiency to measure the comprehensibility of different accents.
It was concluded that basic listening skills should be improved before testing more advanced skills.
Keywords: listening comprehension, foreign accents, accentedness, listening proficiency

ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR ROMANLARINDA HAYAT VE İNSAN PARADOKSU
Yüksek Lisans Öğrencisi Recep SAĞIROĞLU, Mersin Üniversitesi, rcpsgrgl@gmail.com
ABSTRACT
Novels are written by Abdülhak Şinasi Hisar (1887 – 1963) named Fahim Bey ve Biz (1941) and Çamlıca’daki
Eniştemiz (1942) are published at the historically intense changing period. And therefore Hisar prefers in his novels
new the narrator and using by which narrator remembered their names: Fahim Bey from his death announcement
in newspaper and remembered Vamık Bey from his old photo by looking. On the other hand above-mentioned
names of main characters are used for fictional titles and thiats why it seems main characters are centrally located
in the fictions which is not. Not only Fahim Bey is known differently by eveyone and he has an identity that created
by society but also Fahim Bey together with those property even he couldn’t decipher himself which his own
identity. Vamık Bey from in the novel named Çamlıca’daki Eniştemiz whose crazy nature personality is not suprised
for almost everyone. İn this point paradox appear contradictiously foresight (para) and common sense (doxa).
Foresight (para) is meaning prediction/vision and also meaning that being the directed present and requiring to be
describing. The mentioned two novels of the Hisar in which based on assumptions and opinions of the narrator
makes clear about paradoxical aspect is foresight (para) and common sense (doxa) for the constant law of the
human life and also novels main characters knowing by a circle of social opinions. Also the human nature nothing
more than conversation that appeared human nature is installationed by in a non-appeared human nature. The
paradox of the human nature makes it apparent that difference between it’s own world of thought and language.
This study focus on a preferential basis as mentioned at the beginning that displaying paradoxical aspects of life
and human in above-mentioned novels of Hisar.
Keywords: Abdülhak Şinasi Hisar, novel, life, human, paradox
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ÇEŞİTLİ ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİYLE PISA 2015 OKUMA BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Arş. Gör. Çağla ALPAYAR, Cumhuriyet Üniversitesi, calpayar@cumhuriyet.edu.tr
Arş. Gör. İlke ALTUNTAŞ, Ankara Üniversitesi, ialtuntas@ankara.edu.tr
ÖZET
Okuma, yalnızca yazının görülmesi değil; yazının kavranması anlamına da gelmektedir. Harflerin tanınması yetmez;
önemli olan anlamlandırılmasıdır. Bu doğrultuda okuma, etkin bir alışveriş (Göktürk, 1989) ve bu alışveriş
sonucunda ortaya çıkan üretimdir. Üretici hem yazar hem okurdur. Okur, metni duyuşsal ve bilişsel özelliklerine,
dünya görüşüne, estetik (güzelduyusal) beğenisine göre alımlar ve böylelikle üretme sürecine katılır. Okurun
üretebilmesinde yani okumayı gerçekleştirebilmesinde öğrencilerin bilişsel özellikleri kadar duyuşsal özelliklerinin
önemli olduğu söylenebilir. Türkçe dersi İlkokul ve Ortaokul Öğretim Programı incelendiğinde okuma becerisinin
geliştirilmesinde, öğrencilerin “Okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerinin ve
sorgulamalarının sağlanması”nın da hedeflendiği görülmektedir. Buna göre bilişsel becerilerin yanı sıra işbirliği
yapma, çevresindeki insanlara saygılı davranma, etkinliklere aktif katılma ve çaba harcama gibi duyuşsal
becerilerinin de dikkate alınarak okuma becerisinin geliştirilmesi program hedefleri arasında yer almaktadır.
Öğrencilerin yazılı bilgiyi anlamalarının yanı sıra bu bilgiyi gerçek durumlarda kullanma, bilgiye eleştirel yaklaşma
becerilerine ve çeşitli duyuşsal özelliklere sahip olma düzeylerine yönelik en kapsamlı ve geçerli bilgiyi sunan
uygulamalardan biri Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı’nın (PISA) okumayla ilgili
değerlendirme sonuçlarıdır. Bu uygulamalar sonucunda, öğrencilerin akademik başarıları altında yatan gerekçelerin
ortaya konması için çeşitli değişkenlere yönelik de bilgi sahibi olunabilmektedir. PISA 2015 uygulamasında
incelenen ve Türkçe Öğretim Programı’nda vurgulanan ortak öğrenci özelliklerinden bazıları, sınav kaygısı
(ANXTEST), başarı güdüsü (MOTIVAT), okula aidiyet hissi (BELONG) ve işbirliğinden hoşlanmadır (COOPERATE). Tüm
bu bilgiler ışığında bu çalışmanın amacı, PISA 2015 kapsamında Türkiye’de 15 yaş grubundaki öğrencilerin sınav
kaygısı, başarı güdüsü, okul aidiyet hissi ve işbirliğinden hoşlanma gibi özelliklerinin okuma becerileri ilişkisini
belirlemektir. İlgili değişkenler arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modeli ile inceleneceği bu çalışma ilişkisel tarama
türündedir. Çalışma, “PISA 2015 Okuma Becerileri Testi”nden elde edilmiş ölçeklenmiş puanlardan ve “PISA 2015
Öğrenci Anketi”nden elde edilen puanlardan yararlanılarak yürütülecektir. Çalışmanın örneklemi, Türkiye’deki 15
yaş grubu öğrencileri arasından tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenmiş ve PISA 2015 Türkiye uygulamasına
katılmış 5895 öğrencidir. Alan yazındaki araştırmaların bulgularından hareketle analiz aşamasındaki bu çalışma
sonucunda, öğrencilerin okuma başarısı ile başarı güdüsü, okula aidiyet ve işbirliğinden hoşlanma değişkenleri
arasında olumlu yönde manidar bir ilişki gözlenmesi öngörülmektedir. Öğrencilerin sınav kaygısı ile okuma
başarıları arasında ise olumsuz yönde manidar bir ilişkinin ortaya çıkması beklenmektedir.
Anahtar sözcükler: Okuduğunu anlama, PISA, Yapısal Eşitlik Modellemesi

YURDAGÜN GÖKER’İN DEDEMDEN MASALLAR DİZİSİNDE SORUN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİN İNSAN
HAKLARI TEMELİNDE İNCELENMESİ
Doç. Dr. Kudret ALTUN, Erciyes Üniversitesi, laleru5@hotmail.com
Ayça ÇAĞLAYAN, Guangdong University of Foreign Studies, aycacaglayan14@gmail.com
ÖZET
Edebiyatına ait eserin, çocuğun estetik ihtiyaçlarının ve sanatsal gelişiminin yanında, kişisel gelişimini de
desteklemesi gerektiği düşünülmektedir. Çocuk Edebiyatı kapsamına giren eserlerde, çocuğa göreliğin yanı sıra
evrensel insan hakları kapsamındaki temel Çocuk Edebiyatı, çocukların büyüme ve gelişmelerine; hayallerine,
duygularına, düşüncelerine, yeteneklerine ve zevklerine hitap eden, eğitilirken eğlenmelerini sağlayan sözlü ve
yazılı ürünler bütünü biçiminde tanımlanmaktadır (Yalçın ve Aytaş, 2003: 17). Dolayısıyla Çocuk değerlerin yer
alması hususu oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Yurdagün Göker’in Dedemden Masallar adlı dört kitaptan
oluşan Çocuk Edebiyatı dizisinde yer alan masalların sorun çözüm yöntemlerinin insan hakları temelinde
incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini 2011 yılında Doğan Egmont Yayıncılık tarafından yayımlanmış dört masal
kitabında yer alan toplam altmış masal metni oluşturmaktadır. Bu araştırma betimsel tarama deseninde
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini oluşturan altmış masal metninin taranması sonucunda çeşitli nitel
bulgulara ulaşılmıştır. İncelenen masallara ilişkin elde edilen nitel bulgular, nicel verilerle de ifade edilmiştir. Elde
edilen sonuçlar bulgular ve yorum bölümünde ayrıntılı biçimde değerlendirilerek yorumlanmıştır. Çalışmanın
sonucunda, Yurdagün Göker’in Dedemden Masallar dizisinde yer alan masalların sorun çözüm yöntemlerinin insan
hakları temelinde bir eleştirisi yapılmaya çalışılmış, incelenen eserlerin ve masalların muhtevasının çocuk edebiyatı
kapsamında yer alması dolayısıyla bu bağlamda incelenerek, yorum ve tahlillere yer verilmiştir. Bu eserlerin
geleneksel temalardan faydalanması da incelenerek, çözümlemeler yapılmıştır. Elde edilen sonuçların Çocuk
Edebiyatı ürünü olarak yayımlanacak hem özelde masal türündeki eserlere hem de, genelde diğer edebi eser
türlerine katkı sağlamaya yönelik önerilerde bulunulmuştur. Bu önerilerin Türk Çocuk Edebiyatının gelişiminde en
önemli basamak olan masalların gelenekle gelecek arasında işlevsel özelliğini ve değerler aktarımını güçlendireceği
düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler: Türk Masalları, Çocuk Edebiyatı, İnsan Hakları.
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EINE STUDIE ZUR ERMITTLUNG DES KOMPETENZNIVEAUS DER LEHRAMTSKANDIDATEN FÜR DEUTSCH
BEZÜGLICH DER VERBEN MIT TRENNBAREM UND UNTRENNBAREM PRÄFIX
Arş. Gör. Jale Aylin ÇELİK, Trakya Üniversitesi, ahaylin@gmail.com
Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden, Trakya Üniversitesi, sevincmaden@trakya.edu.tr
ZUSAMMENFASSUNG
In dieser Studie wurde den im dritten und vierten Studienjahr studierenden Lehramtskandidaten der Abteilung
Deutschlehrerausbildung an der Pädagogischen Fakültät der Trakya Universität im Studienjahr 2017-2018 eine
Arbeit vorgelegt, die sich aus vier Bereichen zusammensetzt. Der erste Bereich befasste sich mit einer
Definitionsaufgabe bezüglich der Präfixe, der Zweite widmete sich der Veranschaulichung der Präfixe, der dritte
Teil beschäftigte sich mit einer Differenzierungsaufgabe in Bezug auf trennbare und untrennbare Verben und der
letzte Teil wendete sich zu der Verwendung der Verben mit trennbarem und untrennbarem Präfix im Deutschen
und zu ihrem Transfer ins Türkische. Anhand dieser unterschiedlichen Aufgabentypen konnte sowohl die
theoretische Kompetenz der Studierenden zu den Präfixen als auch ihre praktische Kompetenz zu den Verben mit
trennbarem und untrennbarem Präfix aus synaktischer und semantischer Hinsicht analysiert werden. Die Daten,
die sich aus der Studie resultierten, legten den Schluss nahe, dass die Studierenden über eine ausreichende
theoretische Kompetenz bezüglich der Definition der Präfixe verfügen, während sie in der praktischen Kompetenz
zu den trennnbaren und untrennbaren Verben erhebliche Defizite aufweisen. Diese Studie, die auf eine
retrospektive Evaluation über die theoretische und praktische Kompetenz der Studierenden hinsichtlich der
Verben mit trennbarem und untrennbarem Präfix im Deutschen abzielte, führte insgesamt vor Augen, dass ein
dreijähriges Studium, das auch die Vorbereitungsklasse einschlieβt, für die türkischen Lehramtskandidaten der
Trakya Universität für Deutsch kaum ausreichend war, um ihre praktische Kompetenz bezüglich der Präfixverben
auf ein erforderliches Niveau zu bringen.
Schlüsselwörter: Deutsch, Lehramtskandidaten für Deutsch, Verben mit trennbarem und untrennbarem Präfix,
Fehleranalyse, Kompetenzniveau

THE ROLE OF STRATEGY TRAINING ON THE INCREASE OF LEARNER AUTONOMY
Assist. Prof. Dr. Sabriye ŞENER, Muğla Sıtkı Koçman University, sabriyesener@mu.edu.tr
Öğretmen İlksen MULCAR, Ministry of National Education, ilksenmulcar@hotmail.com
ABSTRACT
The aim of this study is to investigate learner autonomy readiness and the role strategy training on the increase of
learner autonomy. The study was conducted during the winter term of the 2017-2018 Educational Year in Muğla,
Turkey. The participants were 63 high school students, 29 males and 34 females, attending 10th grade of a state
school. In the study, a mixed method sequential explanatory design was used. In order to collect the quantitative
data, a quasi-experimental method was preferred. There were 31 students in the experimental group and 32
students in the control group. Both groups were subjected to a motivation test by Dörnyei et al, strategy inventory
for language learning test by Rebecca Oxford and learner autonomy readiness questionnaire by Aslı Karabıyık as
the preliminary tests. Then, the experimental group was provided with language learning strategies for four weeks.
The students in the experimental group were supplemented with oral and written feedback and some strategies
which help learner autonomy were introduced and some practices were carried out for four weeks. After the
implementation the same tests were applied to the students in the experimental group. After collecting the
quantitative data, the qualitative data were collected from the same students by means of open ended questions.
Additionally, the qualitative data were gathered through group discussions. The analyses revealed that there was
not a significant difference between the control and the experimental groups. However, significant differences
between the pre and post-test scores of the students in the experimental group were observed.
Keywords: Autonomy, autonomous learner, motivation, strategy
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ÖLÇME - DEĞERLENDİRMEDE ADALET VE ŞEFFAFLIK
Dr. Öğr. Üy. Aysın KALAYCI, Erciyes Üniversitesi, ademir@erciyes.edu.tr
ÖZET
Ölçme değerlendirme faaliyetleri, hizmet ettiği amaca göre genel olarak üç ana başlık altında toplanır: Bu başlıklar;
tanıma/ seçme ve yerleştirmeye yönelik değerlendirme, öğrenme sürecini izleyip eksikleri tespit ederek yeniden
biçim vermeye yönelik değerlendirme ve düzey belirlemeye yönelik değerlendirmedir. Tanımaya yönelik
değerlendirmeye ALES, KPSS, YKS gibi merkezi sınavlar, biçimlendirmeye yönelik değerlendirmeye eğitim öğretim
süreci içinde sınıf içi ortamlarda yapılan bölüm sonu testleri, kısa sınavlar ve izleme testleri, düzey belirlemeye
yönelik değerlendirmeye ise ara sınavlar, yılsonu sınavları ve başarı testleri örnek gösterilebilir. Bu araştırma
kapsamında süreç değerlendirmeye ve öğretim hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını tespit etmeye yönelik hangi
ölçme araçlarının kullanılabileceği ve bu ölçme araçlarını değerlendirirken nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde
durulmuştur. Ayrıca hem öğrencinin durumuyla ilgili gerçek veriyi elde etmek hem de adil bir ölçme değerlendirme
işlemi gerçekleştirmek için göz önünde bulundurulması gereken konulara değinilip, önerilerde bulunulmuştur.
Günümüzde eğitim öğretimin kalitesini artırmak amacıyla sonuç odaklı değerlendirme yerine süreç odaklı
değerlendirme uygulanmaktadır. Bu nedenle geleneksel ölçme tekniklerinin yanı sıra alternatif ölçme araçları
kullanılarak çoklu değerlendirme uygulaması tercih edilmektedir. Böyle bir değerlendirme yöntemi, ölçme aracının
kendi içinde taşıması gereken geçerlilik, güvenilirlik ve objektiflik özelliklerini tümüyle ölçme - değerlendirme
sistemine de yansıtacaktır. Ölçme - değerlendirme konusunda adaleti sağlarken insan merkezli ve şeffaf
davranılması, belirsizliklerin ortadan kaldırılması, öğrencinin de adil bir ölçme yapıldığına ikna olması açısından
önemlidir. Bu amaçla, değerlendirme kriterleriyle ilgili öğrenci önceden bilgilendirilmeli, sınav evrakının
incelenmesinde şeffaf davranılmalı, öğrenci ölçme aracının hangi bölümünden kaç puan aldığını, nerelerde hata
yaptığını görebilmelidir. Ölçme değerlendirme faaliyetlerinin hem sistematik hem de adil bir şekilde
yürütülebilmesi için okul yöneticilerine ve öğretmenlere büyük görev düşmektedir. Okul yöneticileri çoklu
değerlendirme sisteminin ne derece uygulandığını takip edecek donanıma sahip olmalı, öğretmenler ise zümreler
içinde ortak değerlendirme kriterleri hazırlayıp standardı sağlayarak, öğrenciler arası ve sınıflar arası bir adaletsizlik
olmamasına özen göstermelidir. Ayrıca okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin ölçme değerlendirme alanındaki
yenilikleri takip edebilmeleri için hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesi ve katılım konusunda teşvik
edilmeleri büyük önem taşımaktadır.Bireyin davranış gelişiminde önemli bir yere sahip olan öğretmen, gerek sınıf
içi sosyal davranışlarıyla gerekse eğitim ve öğretimin ayrılmaz parçası olan ölçme değerlendirme konusunda
sergileyeceği adil ve şeffaf davranışlarıyla ileride toplumun önemli birer bireyi olacak öğrencilerine rol model
olacaktır. Böyle bir eğitim sistemi, adaletli, insani değerleri dikkate alan, insan merkezli hareket etme bilincine
sahip bir gelecek nesil yetiştirecektir.
Anahtar sözcükler: Eğitimde Ölçme – Değerlendirme, Ölçme – Değerlendirmede Adalet, İnsan merkezlilik,
Ölçmede Şeffaflık

ALMANCA ÖĞRETMENİ ADAYI EĞİTİMİNDE İNSAN HAKLARI KONUSUNDA ELEŞTİREL FARKINDALIK İÇİN
İKİ FİLM: “HAYAT GÜZELDİR” VE “DALGA”
Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, nevakdel@mu.edu.tr
Arş. Gör. Eşe Büşra AKIN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, esebusraakin@mu.edu.tr
ÖZET
Bugün Avrupa Birliği’nin de en büyük hedef olarak ortaya koyup çözmeye çalıştığı gibi, kalıpyargı ve önyargılara
dayanan ötekileştirme, ayrıştırma ve aşağılama, çözülmesi gereken en büyük insanlık sorunudur. Bir toplumsal
çevreye, gruba veya kültüre ait kişiler, tarihsel süreçlerde “egosentrik” veya “etnosentrik” bakış açısı ile kendini ait
gördüğü çevre, grup veya kültürü merkeze alarak, kendi çevre, grup veya kültür özelliklerine uymayan diğerini
beğenmemekle kalmamışlar, genellikle hor görme yoluna gitmişlerdir. “Egosentrik” veya “etnosentrik” bakış açısı,
yerme, yok sayma, aşağılama, eziyet ve bazı dönemlerde de acımasızca öldürümlere sebebiyet vermiştir. Çünkü bu
yaklaşımların içinde toptancı propagandasal unsurlar önemli rol oynar, bu yolla da insan beyni manupule olduğu
için oldukça tehlikelidir. Dünyada bugüne kadar, ırk, etnik köken, renk, inanç, cinsiyet, farklı siyasi görüş ve medeni
hal temelli aşağılama ve ayrımcılıklar, büyük insanlık dramlarına neden olmuştur. Avrupa Birliği ülkeleri, kendi
geçmişlerinde de önemli insanlık sorunlarına yol açmış olan ötekileştirme, ayrıştırma ve aşağılama sorununun
üstesinden, bugün çok dilli bir yabancı dil politikası uygulayarak gelmeye çalışmaktadır. “Yabancı Diller Öğrenme,
Öğretme ve Değerlendirme Avrupa Ortak Çerçeve Programı” (The Common European Framework of Reference for
Languages: Learning, Teaching, Assessment - CEFR) çerçevesinde ortaklaşa geliştirilen yöntem, teknik, içerik ve
materyallerle, yabancı dillere ilgi arttırılmaya ve etkili bir şekilde öğretilmeye çalışılmaktadır. Öğrenilen dillerin,
kültürler arasında iletişim aracı olması dışında, yabancı dil eğitiminde en önemli amaç, kültürlerarası eleştirel
farkındalık yaratmak, bilgi, keşfetme, ilişkilendirme, yorumlama, ve etkileşim becerileri geliştirmek,
kültürlerarasında hoşgörü, empati, ötekine saygı ve farklı olana katlanma ve insanmerkezli hareket edebilme tutum
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ve davranışları geliştirmek, ülkeler ve kültürler arasında çatışmasız diyaloglar ile barışçıl bir gelecek amaçlamaktır.
“Yabancı Diller Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Avrupa Ortak Çerçeve Programı”nda, yabancı dil eğitiminde
günümüzün en etkili eğitim aracı filmlerin sıkça kullanılması önerilmektedir. Bu çalışmada, “Hayat Güzeldir” ve
“Dalga” filmleri incelenecek ve Almanca öğretmeni adayı öğrencilerin filmlerle ilgili düşünce ve görüşleri nitel
araştırma yöntemi ile ortaya konulacaktır. Her iki filmde de, “kalıp- ve önyargılar” kökenli “ötekileştirme,
ayrıştırma ve aşağılama” sorunu ele alınmakta, bunların hem bir toplumun kendi içindeki toplumsal barışı hem de
kültürlerarası barışı tehdit ettiğine vurgu yapılmaktadır. İnsan, düşünebilen akıllı bir varlık olması itibarıyla yaşama
biçiminde farklılıklar yaratabilmesi ile eşsiz bir varlıktır ve bu düşünce “gelişmiş insan” tarafından olduğu gibi kabul
görmesi gereken bir gerçektir. Bu filmlerde de olduğu gibi, insanlığın ortaya koyduğu bu türden çabalarla,
yeryüzünde her insanın her şeyden önce insanca yaşama hakkı olduğu gerçeğinin kabulü, bugüne kadar önyargılar
nedeniyle yaşanılmak zorunda kalınan savaşlar zulmünden ve herkesin herkes için öteki olması nedeniyle
gerçekleşen tüm haksızlıklardan ve eziyetlerden insanoğlunu kurtaracak, dolayısıyla özgür kılacaktır.
Anahtar sözcükler: Öğretmen adayı eğitimi, insan hakları, eleştirel farkındalık, kültürlerarası hoşgörü, kültürlerarası
barış

SMART GAMES AND CONTEMPORARY BUSINESS EDUCATION
Dr. Marian KRUPA, Captain Witold Pilecki State University of Applied Sciences, mkr4all@gmail.com
ABSTRACT
Accordingly to Dale’s Cone of Learning Experience, the efficiency of teaching, in general, is directly connected to
the method that is implemented in this process. If we focus more on “hands on” experience by using analysing,
designing, creating, evaluating etc. approach, we will mange to deliver higher standards of education. Today, this
“learning by doing” has become known as “experiential learning” or “action learning” [Anderson H.M.]. There is no
difference, when we try to develop the best approach to business education. It seems to be that the best option
for management programmes is to adapt the curriculum that consists of “Role-play a situation” or “Model or
Simulate a Real Experience”. In fact, in both ways, we present the management process as a game that allows to
build different business models and different managers roles. In other words, we can test by simulation different
business ideas, solutions, processes, on the other, we can evaluate presented by players different competences.
The article presents the idea of “Serious / Smart Games” that were discovered for educational purposes by Clark
Abt in 1970 and defines “good practices” for games that can be implemented in the contemporary business
education system.
Keywords: business education, smart games, action learning, role-play, real experience, simulate

ORAL COMMUNICATION STRATEGIES BY EFL STUDENTS STUDYING AT THE ELT DEPARTMENT:
ÇANAKKALE CASE
Res. Assist. Orçin KARADAĞ, Muğla Sıtkı Koçman University, orcinkaradag@gmail.com
ABSTRACT
With the increase in the globalization in today’s world, the interaction has gained such incredible attention by
various fields of social, economical, political and several other life contexts. Therefore, it is of great importance to
interact with various people with different backgrounds, when human relations are considered. These interactions
are meaningless unless they orient on a common language to share. Such endeavours become meaningful if some
certain strategies are embraced. Of the interaction strategies, oral communication strategies are one of the most
effective strategies. Oral communication strategies and hence have been discussed by many scholar (Bialystok,
1990; Bialystok and Fröhlich, 1980; Nakatani, 2005, 2006, 2010; Yaman and Özcan, 2013, 2015). The main foci of
those studies are to detect the strategies deployed by the learners, pre-service and in-service teachers and so on.
They generally focused on the gender and proficiency levels of the participants and in order to show interactions
between such variables inferential statistics have been run. At such research context, administers the Strategy
Inventory of Oral Communication (SIOC) scale which is developed by Yaman and Özcan (2015) to reveal strategies
used by Turkish EFL learners studying at university level. Considering the foci of the studies mentioned, this study
not only focuses on variables as gender and grade of participants in the scale administered but also the possible
statistical interaction between the variable of being abroad and its duration. For this purpose, inferential statistics
will be run. To see the interaction among variables factor analysis will be run (2x4x2). Related bar charts, figures
and tables will be presented. In conclusion, the strategies mostly used will be given and discussed in accordance
with the independent variables.
Keywords: Oral Communication Strategies, the Strategy Inventory of Oral Communication (SIOC), ELT
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ROCK- UND POPSONGS IM DAF-UNTERRICHT ZUM THEMA GLEICHHEIT ALLER MENSCHEN UND
MENSCHENRECHTE
Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL, Muğla Sıtkı Koçman Universität, nevakdel@mu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Seval KARACABEY, Muğla Sıtkı Koçman Universität, sevala@mu.edu.tr
ZUSAMMENFASSUNG
Musik ist ein wichtiger kultureller Bestandteil jeder Gesellschaft und es gibt Musik seit Bestehen der Menschheit.
Musik unterhält, Musik entspannt und Musik erzählt vom Leben der Menschen. Schon immer ist die Musik ein
wichtiges Instrument für die Vermittlung gesellschaftlicher Fakten und für den Ausdruck menschlicher Werte und
Emotionen gewesen. Die Verwendung der Lieder ist im DaF-Unterricht von vielseitiger Bedeutung. Durch
sie könnten die Lernenden, sowohl für die Vermittlung bzw. Erwerb von Fremdsprachen positiv beeinflusst, als
auch für die Wahrnehmung der menschlichen Themen wie die Gleichheit aller Menschen und ihrer Rechte
sensibilisiert werden. Ein angstfreieres, lustvolleres und spontaneres Herangehen an die Fremdsprache durch
Lieder fördert ein effektives Lernen und dazu die kreative Tätigkeit der Lernenden. Auch in Bezug auf vier
Kompetenzen können Lieder den Fremdsprachenunterricht, einschließlich der Aussprache, auf vielfältige Weise
unterstützen. Im Beitrag wird versucht, deutsche Rock- und Poplieder, die die Gleichheit aller Menschen und ihrer
menschlichen Rechte zum Gegenstand haben, in Bezug auf die „Interkulturelle Erziehung“ im DaF-Unterricht zu
analysieren und zu erörtern. Bei der Auswahl der Lieder lag der Fokus auf dem inneren Zusammenhang (ThemaInhalt, Aufbau, und Gestaltung). Berücksichtigt wurde dabei insbesondere die Textart, der Autor, die inhaltlichen
Aussagen des Textes und die Aussageabsicht des Autors. Im Zentrum des Interesses stand auch die informierende
Funktion zum Thema “Mensch” und die didaktisch-vermittelte Funktion für den Daf-Lerner. Schliesslich sollten sie
durch diese Art von Texten zum Lesen, zum Hören, zum Sprechen sowie zum Schreiben animiert werden und dabei
auch die reflexions- und kommunikationsstimmulierende Funktion fördern. Daneben spielte die
Unterhaltungsfunktion eine Rolle, denn die DaF-Lerner sollten sich inhaltlich für das Thema des Liedes
interessieren können. In der Untersuchung wurde versucht, aus den Inhalten der Lieder systematische Daten zu
gewinnen und daraus wiederum Schlüsse zu ziehen. In diesem Rahmen wurden die Liedtexte mit dem
"hermeneutischen Ansatz" unter der Verwendung der "textimmanentorientierten literaturkritischen Methode"
analysiert.
Schlüsselwörter: Rockmusik, Popmusik, Lieder, DaF-Unterricht, Fremdsprachenunterricht, Menschenrechte

CONVERGING AND DIVERGING POINTS ON THE USE OF MOTHER TONGUE FOR VARIOUS EFL
CONTEXTS
Res. Assist. Orçin KARADAĞ, Muğla Sıtkı Koçman University, orcinkaradag@gmail.com
ABSTRACT
Use of L1 (mother tongue for this study) has been the scope of much research. Some sees L1 as an inevitable
(Paker and Karaağaç, 2015) part of language teaching. On the other hand some sees use of L1 as strategy (Bhoot
et. al., 2013) to reach students at the points where the teacher fails to explain an item in target language.
Whatever purpose the use of L1 is, it is for sure that the reason lays behind may change at various contexts. In the
light of this view, the main purpose of this study is to investigate L1 use reasons at various EFL contexts. So, in the
study various studies from different EFL contexts were analysed based on their findings and conclusions. The main
reasons or sources they put forward on code-switching tendency to mother tongue were investigated.
Investigating various studies from different context, this study is of integrative research design. To analyse findings
and conclusions, studies chosen to inquiry were uploaded to Nvivo (10) qualitative analysis software for the
purpose of illuminating findings in order to make result clearer. The results imply that, there are overlapping
sources and strategies in terms of code- switching to L1, yet there are also diverging points too. That is to say that,
some teachers sees use of L1 as a source of problem solving tool at though moments, whereas some teachers have
hesitations on the amount of the use of L1 in a foreign language classroom in which they believe to be the only
place to have access to the target language.
Keywords: Use of L1, code-switching, EFL
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ÇEVİRİ EĞİTİMİ SINIRLARI VE OLANAKLARI AÇISINDAN İNSAN HAKLARI SÖYLEMİ: MAUTHAUSEN
TOPLAMA KAMPI TANITIM REHBERİ TÜRKÇE ÇEVİRİSİ ÖRNEĞİNDE ÇEVİRMEN KARARLARI
Sevil ÇELİK TSONEV, Karl-Franzens Üniversitesi, seviltsonev71@gmail.com,
Güneş DAĞ, Karl-Franzens Üniversitesi, guenes.dag@gmail.com
Jaqueline RIELL, Karl-Franzens Üniversitesi, riellja26@gmail.com
Alina PIRKER, Karl-Franzens Üniversitesi, alina.pirker@edu.uni-graz.at
ÖZET
Söylem boyutunda insan haklarını görünür kılabilecek dilsel tercihler çoğu zaman bir dilden başka bir dile çeviri
yapıldığında daha da belirgin olabilmektedir. Örneğin bir dildeki sözcük tercihi çoğu zaman başka bir dil ve kültürde
betimlenmek istenilen içeriği yansıtmada yetersiz kalabilmekte ya da var olan anlamdan uzaklaşabilmektedir.
Toplama kampları insan haklarının yok edildiği ve insanların insan olduklarının unutulduğu ve unutturulmak
istenildiği düzenekler olarak hafızalarımızda yer etmiştir. Hangi dönemde inşa edilirse edilsin gerek insancıl
olmayan toplama kampı yapılanma biçimleri gerekse söz konusu yapılanmalar içerisinde kullanılan dilsel
betimlemeler bu tür insanlık dışı yaşanmışlıkları bir dilden başka bir dile aktarmada sözcüklerin var olan sınırları
içerisinde hapsedilmiş olur. Bu nedenle bu tür metinlerin çevirisi çevirmenin insan haklarını dikkate alan bir söylem
oluşturabilmesi için daha da bir dikkat ve özen göstermesini gerektirebilir. Çevirmenin çevireceği metnin içeriğinin
erek okurlarda beklenilen etkiyi uyandırabilmesi yönünde alacağı kararlar çevirinin işlevini yerine getirmede önemli
bir rol oynayacaktır. Avusturya”nin Linz kentinde bulunan Mauthausen Toplama Kampı bugün çok sayıda
ziyaretçinin görmeye geldiği bir anma yeri olarak bilinmektedir. Ziyaretleri kolaylaştırmak ve buradaki izlenimleri
daha anlamlı kılmak amacıyla işitsel tanıtım araçlarından yararlanılmak istenilmiştir. Bir zamanlar burada yaşanılan
insanlık dışı durumlar dilsel betimlemeler yoluyla uluslararası nitelikli ziyaretçilere farklı dillerde anlatılmaktadır.
Yüksek lisans eğitimi içerisinde toplum ve kültür adlı ders kapsamında Mauthausen Toplama Kampı ve Anma Yeri
(sesli) ziyaretçi rehberinin Türkçeye çevirisi bir proje çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada söz konusu
projenin çeviri süreçleri çeviri eğitimi doğrultusunda ele alınacak ve insan hakları konusundaki bilincin çeviri
süreçlerine yansıması değerlendirilecektir. Çeviri metinde insan hakları doğrultusundaki bir söylemin çevirmen
kararlarına yansıma(ma)sının nedenleri gerekçelendirilmeye çalışılacaktır. Çeviri eğitiminde söylem çözümlemesi
oldukça önemli bir rol oynamaktadır; çevirmen öncelikle kaynak metnin söylem katmanlarını anlama ve sonra da
bu katmanları olabildiğince kaybetmeden diğer dile aktarabilmeyi hedefler. Dillerin ve kültürlerin birbiriyle yakınlığı
ve uzaklığına bağlı olarak bu türden bir çeviri sürecinde farklı sorunlarla karşılaşabilir. Çalışmada anılan çeviri
etkinliğinde çeviribilimsel yöntemler ve yol gösterici kuramsal yaklaşımlar doğrultusunda çevirmenin karşılaştığı
sorunlar ve olanaklar betimlenmeye ve değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar sözcükler: çeviri eğitimi, kuramsal yaklaşımlar, söylem çözümlemesi, dil, kültür

KURZGESCHICHTEN ALS GRUNDLAGE KREATIVER TEXTPRODUKTION
Öğr. Gör. Dr. Seval KARACABEY, Muğla Sıtkı Koçman Universität, sevala@mu.edu.tr
ZUSAMMENFASSUNG
Kurzgeschichten als Kleinepik sind eine gute Quelle für literarische und interkulturelle Bildung des Menschen, denn
Kurzgeschichten vermitteln neben geschichtlichen und landeskundlichen Inhalten universelle Themen, die die
ganze Menschheit betreffen. In einer Kurzgeschichte wird eine besondere Situation im Leben eines Menschen kurz
erzählt. Die Personen der Kurzgeschichte und ihr Erlebnis stehen im Vordergrund. Auf Grund ihres komprimierten
Umfangs sind Kurzgeschichten im universitären Kontext gut einsetzbar und geben einen guten Anreiz, selber Texte
zu verfassen. Beim Verfassen ihrer Texte sind die Studierenden angehalten, ihre Gedanken und Ideen über selbst
gewählte sprachliche Mittel frei zu äußern und ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Bei vielen türkischen DaFLernern gestaltet sich das kreative und freie Schreiben schon in der Muttersprache als nicht so einfach. Daher sind
Kurzgeschichten zur Aneignung von Kenntnissen zur Struktur der Textsorte, von sprachlichen Strukturen und
Wendungen sowohl für die literarische Fachausbildung als auch für die fremdsprachliche Ausbildung relevant. Für
das kreative Schreiben von Kurzgeschichten brauchen die Lerner Kenntnisse, die ihnen sowohl das Verständnis des
Textes erleichtern als auch solche, die ihnen helfen, eigene Texte angemessen zu gestalten und zu verfassen. In
diesem Beitrag wird der Frage nachgegangen, ob durch das Lesen und das Besprechen klassischer Kurzgeschichten
das Schreiben eigener Kurzgeschichten erleichtert werden kann und zum Wissen über die Textsorte beiträgt. Dabei
wird auch versucht herauszufinden, ob das Schreiben eigener Kurzgeschichten nach einem Schreibplan zum
besseren Verständnis von Kurzgeschichten und zur eigenen schriftlichen Textproduktion beiträgt. In
Lehrveranstaltungen der Abteilung für Deutschlehrerausbildung der Sıtkı Koçman Universität Muğla wurden zur
Entwicklung der Schreibfertigkeiten klassische deutsche Kurzgeschichten behandelt, analysiert und besprochen.
Danach wurden am Ende des Semesters anhand eines Schreibplans und unter Berücksichtigung der behandelten
Themen von den Studierenden eigene Kurzgeschichten geschrieben. Im Beitrag werden schriftliche Ergebnisse der
DaF-Studierenden des zweiten Semesters des Studienjahrgangs ausgewertet. Die Untersuchung belegt, dass
Kurzgeschichten Anregung zum kreativen Schreiben geben und dass das Schreiben eigener Kurzgeschichten nach
einem Schreibplan sowohl zum besseren Verständnis von deutschen Kurzgeschichten als auch zu besseren
Schreibergebnissen in der Fremdsprache Deutsch beiträgt.
Schlüsselwörter: Kurzgeschichte, literarische Bildung, interkulturelle Bildung, kreatives Schreiben, Textproduktion
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INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS

Captain Witold Pilecki State University of Applied Sciences
July, 05-08, 2018
CONGRESS PROGRAM OUTLINE
1.

Day, July, 05, 2018 – Thursday

9.00- 10.00

REGISTRATION (Captain Witold Pilecki State University of Applied Sciences)

10.00- 11.00

OPENING CEREMONY

11.00-11.40

KEYNOTE SPEAKER
Prof. Dr. Dr. habil. Patryk PLESKOT
Institute of National Remembrance, Warsaw

11.40- 12.20

KEYNOTE SPEAKER
Miriam VOGEL
Program Manager and Deputy Head of the Central Office of Public Relations of the Federal Agency for
Civic Education of the Federal Republic of Germany

12.30-13.30

Lunch Break

13.45-14.30

KEYNOTE SPEAKER
Prof. Dr. Alexander KARTOSIA,
Ivane Javakhishili Tbilisi State University
Georgia and Viadrina Europa University
Frankfurt, Ex-Senator of Georgia

14.30-14.45

Coffee Break

14.45-16.30

CONCURRENT SESSION I

16.30-16.45

Coffee Break

16.45-18.45

CONCURRENT SESSION II

19.30

WELCOME DINNER
Hotel Imperiale
Stanisławy Leszczyńskiej 16, 32-600 Oświęcim, Poland
+48 33 877 77 88
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2. Day July 06, 2018 - Friday
10.00-12.00

CONCURRENT SESSION III

12.00-13.30

Lunch Break

13.30-15.15

HUMAN RIGHTS PANEL
Chairperson: Prof. Dr. Hartmut WEDEKIND
Dr. Fritz MICHLER
Till ZOPPKE / Paul METSCH
Prof. Dr. H. Şule AYCAN
Prof. Dr. Matthias GLEITZE
Prof. Dr. Salih UŞUN

15.15-15.30

Coffee Break

15.30-17.10

CONCURRENT SESSION IV

17.00–18.00

WORKSHOP
““Nonviolent conflict resolution — Civil Peace Service in practice””
Till ZOPPKE

10.00-17.45

EXHIBITION
Public Insurance in Poland

10.00-12.00

3. Day, July 07, 2018 - Saturday
CONCURRENT SESSION V

12.00-13.30

Lunch Break

13.30-18.30
Or at your
convenience
any day

Auschwitz Memorial Museum

4. Day, July 08, 2018- Sunday
09.00

SOCIAL ACTIVITY - Krakow City Rally
Kraków Old Town
Kraków Cloth Hall
Jagiellonian University
Kazimierz
Wawel Royal Castle
+
Wieliczka Salt Mine Tour (provided that there is enough time)
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INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS

OPENING PROGRAM
1.

Day, July, 05, 2018 – Thursday

 Video Presentation of the University
 Concert

 CONGRESS OPENING SPEECHES

Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL

President of the Congress
President of the Organization Committee
President of the Contemporary Educational Research
Association

Prof.Dr.Dr.habil Witold STANKOWSKI

President of the Organization Committee
Rektor of Captain Witold Pilecki State University of
Applied Sciences Oświęcim /Poland, Jagiellonian
University Krakow / Poland

Janusz CHWIERUT

President of the City of Oświęcim

Zbigniew STARZEC

District Administrator of the District of Oświęcim

Prof. Dr. Dr. habil. Patryk PLESKOT

KEYNOTE SPEAKER

10.00-14.30
SALOON 1

Institute of National Remembrance, Warsaw

Miriam VOGEL

KEYNOTE SPEAKER
Program Manager and Deputy Head of the Central
Office of Public Relations of the Federal Agency for
Civic Education of the Federal Republic of Germany
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CONGRESS PROGRAM
1st DAY
July, 05, 2018 – Thursday
12.30-13.30

LUNCH BREAK
Hotel Imperiale
Stanisławy Leszczyńskiej 16, 32-600 Oświęcim, Poland

13.45-14.30
SALOON 1

KEYNOTE SPEAKER

14.30-14.45

Coffee Break

14.45-16.30

SALOON 1

CONCURRENT SESSION I
Chairperson: Prof. Dr. Nitza DAVIDOVITCH
THE
‘DISORIENTING
DILEMMA’
OF
AUSCHWITZ-BIRKENAU:
REFLECTION, AFFECTIVITY AND TRANSFORMATIVE LEARNING
Kim SADIQUE, James TANGEN

205

Collegium
sub
Horologio

THE TRIP TO AUSCHWITZ – WHERE DOES OUR MEMORY OF HISTORY
LEAD? EDUCATIONAL DILEMMAS OF TEACHING JEWISH HISTORY AND
JEWISH COLLECTIVE CONSCIOUSNESS OUTSIDE ISRAEL
Nitza DAVIDOVITCH
POLONYA TATARLARININ AZINLIK EĞİTİMİ SORUNLARI
Sylwia FILIPOWSKA
FINANSOWANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Z BUDŻETU PAŃSTWA A
PRAWO DO BEZPŁATNEJ NAUKI
Adam DROZDEK
TELLING SCIENTISTS BY NARRATING: A CONTENT ANALYSIS
Derya YILDIZ, Nilüfer CERİT BERBER

60

SALOON 2

Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Soner POLAT

208
Collegium

TEACHERS’ VIEWS ABOUT SCHOOL PRINCIPALS’ FALSE IMAGES, THE
REASONS WHY SCHOOL PRINCIPALS CREATE THEM, AND THE EFFECTS
OF FALSE IMAGES
Soner POLAT, Yaser ARSLAN, Gizem GÜNÇAVDI

sub
Horologio

EFFECTS OF PRE-READING COMPREHENSION STRATEGIES IN THE
TURKISH TEACHING PROGRAM ON READING SUCCESS OF MIDDLE
SCHOOL STUDENTS
Şenel GERÇEK
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL EMOTIONAL INTELLIGENCE
(QUOTIENT) AND STRATEGIC LEADERSHIP SKILLS AMONG SCHOOL
ADMINISTRATORS ACCORDİNG TO THE TEACHERS' PERCEPTIONS.
Atila YILDIRIM
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN NAMUS ADINA KADINA UYGULANAN
ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARINI YORDAYAN FAKTÖRLER
Zeynep KURNAZ, Fatma Betül KURNAZ

SALOON 3

Chairperson: Dr. Kazım BİBER
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNA YÖNELİK FARKINDALIK EĞİTİMİ
Kazım BİBER, Hülya CANKORUR, Zehra Nur AKÇAY, Berfu ŞUMNULU

302
Collegium
sub
Horologio

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELİŞİM SÜRECİNE İLİŞKİN
METAFORİK ALGILARI
Ebru GÜÇ
SOSYAL HİZMET LİSANS EĞİTİMİNİN AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ İLE
VERİLMESİ ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
Ecem Naz NAZLIER, Gizem AKOĞLU, Ali DİKMEN, Merve Nur BOZKURT
KARALI, Fethi Anıl MAYDA
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 4. SINIF
ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI I-II DERSLERİ
HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Fethi Anıl MAYDA, Merve Nur BOZKURT KARALI, Ali DİKMEN, Gizem AKOĞLU,
Ecem Naz NAZLIER
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ KAYGI ve SOSYAL BECERİ
DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI
Kazım BİBER, Hülya CANKORUR
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SALOON 4

Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Tülay SARAR KUZU
ÇOCUK DESTEK MERKEZİNDEKİ KIZ ÇOCUKLARININ PROBLEM ÇÖZME
BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖFKE KONTROLÜNE İLİŞKİN BİR
MODEL ÖNERİSİ
Damla PEKTAŞ, Zeynep TEZEL, Rumeysa AKGÜN

307
Collegium
sub
Horologio

ANADİLİ ÖĞRETİMİNDE DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI ÖĞRETİMİ
ARACI OLARAK ATASÖZLERİ VE DEYİMLER
Tülay SARAR KUZU
ÇOCUK BAKIŞ AÇISIYLA EŞİTLİK
Pelin PEKİNCE, Neslihan AVCI
ANNELERİN FARKLI KÜLTÜRDE ÇOCUK YETİŞTİRMEYE YÖNELİK
GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA: BERLİN ÖRNEĞİ
Damla PEKTAŞ, Haktan DEMİRCİOĞLU
ÖĞRENCİLERİN SINIF ORTAMINDA MARUZ KALDIKLARI DUYGUSAL
İSTİSMAR YAŞANTILARININ ÇİZDİKLERİ RESİMLERLE İNCELENMESİ
Abide Güngör AYTAR, Pelin PEKINCE

SALOON 5

Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Ali ÜNAL
BALANCE DISORDERS OF CHILDREN AND TEENAGERS AGED 7-16 WITH
POOR BODY POSTURE AND SCOLIOSIS.
Tomasz SZURMIK, Witold ZIARA, Katarzyna GRZEŚKOWIAK

319
Collegium
sub
Horologio

EXAMINATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS' CAREER DECISION
COMPETENCY EXPECTATIONS IN TERMS OF PARENTAL ATTITUDES
AND COPING STYLES
Abdullah SÜRÜCÜ, Rifat Yusuf BAHADIR
INITIAL CONSONANT VARIATION IN VIETNAMESE LANGUAGE OF VIET
KIEU IN NAKHON PHANOM
Patthida BUNCHAVALIT
APPLICATION OF VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY IN BIOLOGY
EDUCATION IN VLORA, ALBANIA
Eljona ZANAJ, Laureta SADIKLLARI, Ina NASTO, Denada SOTA
ÇOCUĞA BAKIŞI DEĞERLENDIRME ENVANTERI
Müge KUNT, Neslihan AVCI

16.30-16.45

Coffee Break
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16.45-18.45

SALOON 1

CONCURRENT SESSION II
Chairperson: Prof. Dr. Mustafa YAVUZ
FACTORS AFFECTING ACADEMIC OPTIMISM IN SECONDARY SCHOOLS
Ali ÜNAL, Selman ÜZÜM

205

Collegium
sub
Horologio

CREATIVITY IN EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP
Mustafa YAVUZ
AN EXAMINATION ON COGNITIVE STRUCTURES
ENGINEERS RELATED TO THE CONCEPT OF ENERGY
Nilüfer CERİT BERBER, Derya YILDIZ

OF

CANDIDATE

İLKOKUL ÖĞRENCILERININ TELEVIZYON İZLEME NEDENLERI ÜZERINE
BIR ARAŞTIRMA
Nebi ALTUNOVA
SALOON 2

208
Collegium
sub
Horologio

SALOON 3

302
Collegium
sub
Horologio

Chairperson: Prof. Dr. H. Şule AYCAN
SHAPING PUPIL’S IDENTITIES BASED ON THE EDUCATIONAL CONTENTS
OF POLISH SCHOOL TEXTBOOKS OF THE ELEMENTARY EDUCATION
Elżbieta Maria MACH
TEACHERS’ PERCEPTIONS AND ATTITUDES TOWARDS REFUGEE
STUDENTS’ EDUCATION: THE CASE OF TURKISH PRIMARY SCHOOLS
Aysuhan Tuba SARAL, David KUNYU
ANTİK ÇAĞDA MUĞLA VE ÇEVRESİNDE BİLİMİN DOĞUŞU
Nihat AYCAN, H. Şule AYCAN
Chairperson: Dr. Fatma BİRGİLİ
HAPPINESS in TEACHER CANDIDATES: THE PREDICTIVE EFFECTS of
CHILDHOOD ABUSE EXPERIENCES, FORGIVENESS and PSYCHOLOGICAL
RESILIENCE
Meryem VURAL BATIK, Tuğba YILMAZ BİNGÖL, Aynur FIRINCI KODAZ,
Rumeysa HOŞOĞLU
SAĞLIK EĞİTİMİ HAKKI
Selma İNFAL KESİM
THE RELATIONSHIP BETWEEN UNDERGRADUATES’
TOWARDS DATING VIOLENCE AND THEIR BASIC NEEDS
Şefika ERDEM, Ahmet ERDEM, Abdullah SÜRÜCÜ

ATTITUDES

SAĞLIK BİR İNSAN HAKKIDIR
Adile TÜMER, Fatma BİRGİLİ
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİNİN
BELİRLENMESİ
Fatma BİRGİLİ
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SALOON 4

Chairperson: Dr. Aysın KALAYCI
FILMARBEIT, BILDUNG UND MENSCHENRECHTE
Mehmet ÜNLÜSOY

307
Collegium
sub
Horologio

İNGİLİZCEDEN SONRA ALMANCA ÖĞRENİMİNDE POZİTİF VE NEGATİF
GEÇİŞLER: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
Aysın KALAYCI
AKADEMİK ETİĞİN AKADEMİK PERSONELDEKİ MUTLULUK, YAŞAM
DOYUMU VE İŞ DOYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK
MODELİ İLE İNCELENMESİ
Şendil CAN, Cüneyd ÇELİK, Uğur DOĞAN
TURİZM ODAKLI YABANCI DİL EĞİTİMİNİN MEVCUT DURUMU VE
ÖNERİLER
Umut BALCI, Gökhan YEL
ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ
Kubilay GÜNDÜZ

SALOON 5

Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Özgür YILDIZ
AMERİKAN BOARD TEŞKİLATI'NIN II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE
SURİYE MİSYONUNDA EĞİTİM FAALİYETLERİ
Özgür YILDIZ

319
Collegium
sub
Horologio

OSMANLI EĞİTİMİNDE KALİTENİN ARTIRILMASI ÇABALARI
Hamit ERDOĞAN, İsmail YÜCEDAĞ
İNSAN HAKLARININ KORUMA VE GELİŞTİRİLMESİNE
ÜNİVERSİTELERİ PENCERESİNDEN BAKIŞ
Nihat AYCAN

TÜRKİYE

1904 YILI EDİRNE HAPİSHANE DEFTERİNE GÖRE OSMANLI DEVLETİNDE
SUÇ, CEZA VE İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİ
Özgür YILDIZ
BELGELER IŞIĞINDA OSMANLI’DA YURT DIŞI EĞİTİMİ
Hamit ERDOĞAN, İsmail YÜCEDAĞ

19.30

WELCOME DINNER
Hotel Imperiale
Stanisławy Leszczyńskiej 16, 32-600 Oświęcim, Poland
+48 33 877 77 88
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2nd DAY
July 06, 2018- Friday

10.00-12.00

SALOON 1

CONCURRENT SESSION III
Chairperson: Prof. Dr. Nihat AYCAN
ÜSKÜP HAPİSHANESİ DEFTERİNE GÖRE OSMANLI DEVLETİ’NDE SUÇCEZA VE İNSAN HAKLARINA BİR BAKIŞ
Özgür YILDIZ, Bayram AKÇA

205
Collegium
sub
Horologio

ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNSAN HAKLARINA YÖNELİK ALGILARININ
METAFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ
Nihat AYCAN
EFFECTIVENESS
OF
A
COGNITIVE
BEHAVIORAL
GROUP
PSYCHOEDUCATION
IN
IMPROVING
UNIVERSITY
STUDENTS’
ROMANTIC RELATIONSHIPS
Senem Ezgi DEDEKORKUT, Raşit AVCI
DEMOKRATİK EĞİTİME BİR ÖRNEK: KÖY ENSTİTÜLERİ
Nihat AYCAN, H. Şule AYCAN
THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL MALTREATMENT AND
INVESTMENT MODEL
Senem Ezgi DEDEKORKUT, Zeynep HATİPOĞLU SÜMER

SALOON 2

Chairperson: Dr. Ayşe KOYUN
DECISION MAKING SKILL TEST DEVELOPMENT STUDY FOR MIDDLE
SCHOOL SEVENTH GRADE STUDENTS
Büşra Tuğçe KAYABAŞ, Güliz AYDIN

208
Collegium
sub
Horologio

EVALUATION OF ATTITUDES TOWARDS EARLY DETECTION OF
CERVICAL CANCER
Ayşe KOYUN, Abdullah DADAK
ORGCHEMGAME
Dilek ÇELİKLER, Sibel DEMİR KAÇAN, Nisa YENİKALAYCI
DEVELOPMENT OF SCIENCE CARICATURE: SOIL FOR LIFE
Dilek ÇELİKLER, Zeynep AKSAN, Nisa YENİKALAYCI
THE EFFECT OF OUTDOOR LEARNING SUPPORTED STEM ACTIVITIES ON
STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT
Büşra Tuğçe KAYABAŞ, Güliz AYDIN
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SALOON 3

Chairperson: Prof. Dr. Dr. habil. Nausikaa SCHIRILLA
VON KINDERN FÜR KINDER - JANUSZ KORCZAKS WOCHZEITUNG
„KLEINE RUNDSCHAU“ (1926-1939) ALS EIN BEISPIEL FÜR DIE RECHTE
UND PARTIZIPATION VON JÜDISCHEN KINDERN IN POLEN

302

Collegium
sub
Horologio

Agata SKALSKA
BEFÄHIGUNGSORIENTIERENTE BILDUNGSBERATUNG
Gertrud SILLER
DEVELOPING A CURRICULUM FOR THE INTERSECTION OF HUMANS
AND ANIMALS: THE BURGEONING FIELD OF VETERINARY SOCIAL
WORK
Katherine Olaya COMPITUS
MOTHERS, CHILDREN AND
PATRIARCHAL FRAMEWORKS
Liliane STEINER, Eti GILAD

SALOON 4

HIGHER

EDUCATION:

SHATTERING

Chairperson: Dr. Petar Mihaylov TSONEV
ПРОБЛЕМА ГЛОБАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
Rabiyyat ASLANOVA

И

ПРАВ

ЧЕЛОВЕКА

В

THE FORTY YEAR STRUGGLE FOR EDUCATIONAL SOVEREIGNTY
Laura FORSYTHE

307
Collegium
sub
Horologio

ON THE STRATEGIES OF MASTERING A FOREIGN LANGUAGE WITH
EXAMPLES IN BULGARIAN
Petar Mihaylov TSONEV
MADARSA EDUCATION FROM HUMAN RIGHTS
EDUCATION, MODERNITY AND IDENTITY
Sajaudeen Nijamodeen CHAPPARBAN, Dr. Mujeebuddin MD

PERSPECTIVE:

THE EXPERIENCE OF PROGRESSING FROM COMMUNITY EDUCATION TO
THIRD LEVEL EDUCATION FROM A LEARNER’S PERSPECTIVE
Alan Edward FARRELL
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА
КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Yagut ALİYEVA, Sevinc ALİYEVA, Mykola ZHURBA
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SALOON 5

Chairperson: Prof. Dr. Ullrich BAUER
ON BASICS AND APPLICATIONS OF MULTIDISCIPLINARY ENGINEERING
AND TECHNOLOGY EDUCATION
Haiyan Henry ZHANG, Robert A NAWROCKI, Qiong LI

319

Collegium
sub
Horologio

PRACTICING YOUR RELIGION IN ACADEMIC WRITING: IS IT FEASIBLE?
Einav ARGAMAN
THE RISK OF MINIMIZING OR MINIMIZING THE RISK? HOW TO TEACH
ABOUT SOCIAL INSURANCE?
Barbara OWSIAK
CHALLENGES OF HISTORICAL AND HUMAN RIGHTS EDUCATION AT
HOLOCAUST MEMORIAL SITES
Marc GRIMM, Ullrich BAUER

12.30-13.30 LUNCH BREAK
Hotel Imperiale
Stanisławy Leszczyńskiej 16, 32-600 Oświęcim, Poland

13.30-15.15

HUMAN RIGHTS PANEL
Chairperson: Prof. Dr. Hartmut WEDEKIND

205
Collegium
Sub
Horologio

NO ONE HAS THE RIGHT TO OBEY
Dr. Fritz MICHLER
THE EDUCATIONAL PROJECT OF PEACE BRIGADES INTERNATIONAL
(PBI) GERMANY
Till ZOPPKE / Paul METSCH
HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS IN TURKEY
Prof. Dr. H. Şule AYCAN
GEWALTENTEILUNG–EINE GRUNDVORAUSSETZUNG ZUR DEMOKRATIE
Prof. Dr. Matthias GLEITZE
EVALUATION OF THE CURRICULUM OF HUMAN RIGHTS CITIZENSHIP
AND DEMOCRACY COURSE ACCORDING TO THE COMPONENTS OF
EDUCATIONAL TECHNOLOGY
Prof. Dr. Salih UŞUN
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15.15- 15.30

Coffee Break

15.30-16.30

208

Collegium
sub
Horologio
15.30–17.10

SALOON 1

POSTER PRESENTATION
X-BOT LOW COST PESTICIDE SPRAYING AND INSECT REPELLENT
ROBOT FOR AGRICULTURAL APPLICATIONS
Ege ÖZGÜL

CONCURRENT SESSION IV
Chairperson: Prof. Dr. Michelle MERCIER-DE SHON
DANCE AS AN EDUCATIONAL TOOL FOR TEACHING ABOUT THE
HOLOCAUST IN ISRAEL
Diana SCHUEMANN, Arie KIZEL, Henia ROTTENBERG

205
Collegium
Sub
Horologio

ALBERT SPEER’S CATHEDRAL OF LIGHT: THE POLITICO-RELIGIOUS
EXPERIENCE OF NATIONAL SOCIALIST PERFORMANCE ART
Jeremy Lyn SCHRUPP
MUSIC IS WAITING FOR YOU: THE LIVED EXPERIENCE OF CHILDREN’S
MUSICAL IDENTITY
Michelle MERCIER-DE SHON
DIDAKTISCHE
MINIATUREN
–
PÄDAGOGISCHE
KOMPETENZENTWICKLUNG
IM
RAHMEN
VON
LERNWERKSTATTARBEIT AN DER ALICE SALOMON HOCHSCHULE
BERLIN
Andreas FLEGL, Hartmut WEDEKIND

SALOON 2

Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Dilek ÇELİKLER
STEP BY STEP GRAPHIC WITH SCENARIO TEXT
Nisa YENİKALAYCI, Sibel DEMİR KAÇAN, Dilek ÇELİKLER

302
Collegium
Sub
Horologio

ALMANYA’DA İLKOKUL 3. SINIFLARDA SACHUNTERRICHT DERSİNİN
ÖĞRETİMİ- BİR DURUM ÇALIŞMASI
Zeynep DİLBER-ÖZER, Zeliha Nurdan BAYSAL
THE SCIENCE TEACHING CANDIDATES’ OPINIONS RELATED TO THE
HYDROELECTRIC PLANT
Zeynep AKSAN, Dilek ÇELİKLER
ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİNİN ÇOKLU ZEKA EĞİLİMLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİ: FRANSIZCA HAZIRLIK SINIFLARI ÖRNEĞİ
Nurkan AÇIKGÖZ
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SALOON 3

Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Umut BALCI
ZAMAN, KİP, KILINIŞ VE GÖRÜNÜŞ KAVRAMLARI
Umut BALCI, Tahir BALCI

307
Collegium
sub
Horologio

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ALMANLARA VE ALMAN DİLİNE KARŞI
ÖNYARGI VE KALIPYARGILARI
Şengül BALKAYA, Nevide AKPINAR DELLAL
ERIC-EMMANUEL SCHMITT’İN “İBRAHİM BEY VE KURAN’IN
ÇİÇEKLERİ” VE “NUH'UN ÇOCUĞU” ROMANLARININ KÜLTÜRLERARASI
EĞİTİM DEĞERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Nevide AKPINAR DELLAL, Eşe Büşra AKIN
ALMANCA HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN ‘DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ’NE
YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Sevinç SAKARYA MADEN
HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL KONUŞMA SINIF
KAYGILARI
Nevide AKPINAR DELLAL, Şengül BALKAYA

SALOON 4

Chairperson: Prof. Dr. Ercan YILMAZ
ANALYSIS OF PATIENCE OF SCHOOL ADMINITRATORS IN TERMS OF
SOME VARIABLES
Ercan YILMAZ, Burak GÜNER

319
Collegium
sub
Horologio

BİLSEM’LERDE ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN, İDARECİ VE VELİ GÖZÜNDEN
STEM
Sueda ESEN, Begüm GÜMÜŞER, Leyla AYVERDİ, Yunus Emre AVCU
ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK ALGILARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİ
YORDAMA GÜCÜ
Nebi ALTUNOVA, İshak KOZİKOĞLU
ANALYSIS OF LIFE SATISFACTION OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN
TERMS OF SOME VARIABLES
Ercan YILMAZ, Burak GÜNER
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SALOON 5

Chairperson: Prof. Dr. Korkut ERSOY
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HASTA HAKLARI KONUSUNDA BILGI VE
TUTUMLARI
Fatma BİRGİLİ, Adile TÜMER

307
Collegium
Sub
Horologio

EVALUATION OF ATTITUDES OF NURSING STUDENTS ON VIOLENCE
AGAINST WOMEN AND A WORKSHOP STUDY
Ezgi AYAZLAR, Ayşe KOYUN, Pınar ÇİÇEKOĞLU
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GÜDÜLENME KAYNAKLARI
SORUNLARI İLE ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Fatma BİRGİLİ

VE

SAĞLIK YÖNETİCİSİNİN ÇEVRESEL ROLÜ
Korkut ERSOY
MARMARİS ÖZEL AHU HASTANESİ’NDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ
HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
Fatma BİRGİLİ, Meral EKİNCİ, Aysun AK TUNCEL
2nd DAY
July 06, 2018
Friday
17.00–18.30
319
Collegium
Sub
Horologio

2nd DAY
July 06, 2018
Friday

WORKSHOP
„NONVIOLENT CONFLICT RESOLUTION — CIVIL PEACE SERVICE IN
PRACTICE”

Till ZOPPKE / Paul METSCH

EXHIBITION
Public Insurance in Poland

70

3rd DAY
July 07, 2018 – Saturday

10.00-12.00

SALOON 1

CONCURRENT SESSION V

Chairperson: Prof. Dr. Jutta HARTMANN
TEACHING HUMAN RIGHTS IN FORMER
REFLECTIONS OF A GUIDE IN AUSCHWITZ
Piotr ZIĘBA

205
Collegium
sub
Horologio

NAZI

DEATH

CAMP-

EFFECTIVENESS OF SERVICE LEARNING. COMPARISON BETWEEN
TEACHING METHODS IN PROJECT MANAGEMENT
Susanne KOCH, Maren SCHLEGLER, Kemal TURSUN
REALIZING THE HUMAN RIGHT ON GENDER AND SEXUAL SELFDETERMINATION–
A
CONTRIBUTION
OF
PARTICIPATORY
EDUCATIONAL RESEARCH ON DIVERSE GENDERED AND SEXUAL WAYS
OF LIVING
Mart BUSCHE, Jutta HARTMANN
TESTING THE LISTENING COMPREHENSION SKILLS OF ELT STUDENTS
Volkan MULCAR

SALOON 2

208
Collegium
Sub
Horologio

Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Kudret ALTUN
ABDÜLHAK ŞİNASİ
PARADOKSU
Recep SAĞIROĞLU

HİSAR

ROMANLARINDA

HAYAT

VE

İNSAN

ÇEŞİTLİ ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİYLE PISA 2015 OKUMA BAŞARISI
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Çağla ALPAYAR, İlke ALTUNTAŞ
YURDAGÜN GÖKER’İN DEDEMDEN MASALLAR DİZİSİNDE SORUN
ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİN İNSAN HAKLARI TEMELİNDE İNCELENMESİ
Kudret ALTUN
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN 21.
DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Sadet MALTEPE

YY.

BECERİLERİNİ

KULLANIM
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SALOON 3

302
Collegium
sub
Horologio

Chairperson: Dr. Aysın KALAYCI
EINE STUDIE ZUR ERMITTLUNG DES KOMPETENZNIVEAUS DER
LEHRAMTSKANDIDATEN FÜR DEUTSCH BEZÜGLICH DER VERBEN MIT
TRENNBAREM UND UNTRENNBAREM PRÄFIX
Jale Aylin ÇELİK, Sevinç SAKARYA MADEN
THE ROLE OF STRATEGY TRAINING ON THE INCREASE OF LEARNER
AUTONOMY
Sabriye ŞENER, İlksen MULCAR
ÖLÇME - DEĞERLENDIRMEDE ADALET VE ŞEFFAFLIK
Aysın KALAYCI
ALMANCA ÖĞRETMENİ ADAYI EĞİTİMİNDE İNSAN HAKLARI
KONUSUNDA ELEŞTİREL FARKINDALIK İÇİN İKİ FİLM: “HAYAT
GÜZELDİR” VE “DALGA”
Nevide AKPINAR DELLAL, Eşe Büşra AKIN

SALOON 4

Chairperson: Prof. Dr. Verena EPP
PERSONAL FREEDOM AND MONASTIC EDUCATION IN THE MIDDLE
AGES: THE DEBATE ON FREE WILL AND PREDESTINATION
Verena EPP

307
Collegium
Sub
Horologio

SOCIAL WORK and HUMAN RIGHTS EDUCATION THE CHALLENGE OF
RECENT REFUGEES`IMMIGRATION
Nausikaa SCHIRILLA
THE STUDY ON CREATING ADDED-VALUE FROM THE STORY-TELLING
TO TOURISM IN THE CENTRAL REGION OF THAILAND: THE LONG LIFE
EDUCATION BY ACTIVITY OF TOURISM.
Supatra BOONPANYAROTE
SMART GAMES AND CONTEMPORARY BUSINESS EDUCATION
Marian KRUPA
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SALOON 5

Chairperson: Dr. Sevil ÇELİK TSONEV
ORAL COMMUNICATION STRATEGIES BY EFL STUDENTS STUDYING AT
THE ELT DEPARTMENT: ÇANAKKALE CASE
Orçin KARADAĞ

319
Collegium
Sub
Horologio

ROCK- UND POPSONGS IM DAF-UNTERRICHT ZUM THEMA GLEICHHEIT
ALLER MENSCHEN UND MENSCHENRECHTE
Nevide AKPINAR DELLAL, Seval KARACABEY
CONVERGING AND DIVERGING POINTS ON THE USE OF MOTHER
TONGUE FOR VARIOUS EFL CONTEXTS
Orçin KARADAĞ
ÇEVİRİ EĞİTİMİ SINIRLARI VE OLANAKLARI AÇISINDAN İNSAN
HAKLARI SÖYLEMİ: MAUTHAUSEN TOPLAMA KAMPI TANITIM
REHBERİ TÜRKÇE ÇEVİRİSİ ÖRNEĞİNDE ÇEVİRMEN KARARLARI
Sevil ÇELİK TSONEV, Güneş DAĞ, Jaqueline RIELL, Alina PIRKER
KURZGESCHICHTEN ALS GRUNDLAGE KREATIVER TEXTPRODUKTION
Seval KARACABEY

12.00-13.30

LUNCH BREAK
Hotel Imperiale
Stanisławy Leszczyńskiej 16, 32-600 Oświęcim, Poland

13.30-18.00

AUSCHWITZ MEMORIAL MUSEUM
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4th DAY
July 08, 2018 – Sunday

09.00:
Departure
from
Oświęcim
10:00:The
meeting
point
in
Krakow
ist
the entrance
to
Cloth
Hall

SOCIAL ACTIVITY - Krakow City Rally
Kraków Old Town
Kraków Cloth Hall
Jagiellonian University
Kazimierz
Kraków Barbican
Wawel Royal Castle
Wieliczka Salt Mine Tour
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