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ORJINALLİK RAPORU

BİRİNCİL KAYNAKLAR

[ÇIKARILAN KAYNAK] #
Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes� -
Çocukların d�j�tal oyun bağımlılığında a�leler�n bazı değ�şkenler açısından
�ncelenmes� The �nvest�gat�on of fam�l�es �n ch�ldren\'s d�g�tal game add�ct�on �n
terms of some var�ables

Anadolu Ün�vers�tes� -
Teknoloj�n�n öğrenc� bağlılığındak� rolü ve derste teknoloj� kullanımı �le öğrenc�
bağlılığı arasındak� �l�şk�ler�n �ncelenmes� Determ�n�ng the role of technology �n
student engagement and exam�n�ng of the relat�onsh�ps between student
engagement and technology use �n class

Üsküdar Ün�vers�tes� -
Ergenlerde d�j�tal oyun bağımlılığının anne baba tutumu ve benl�k saygısı �le
�l�şk�s�n�n �ncelenmes� Invest�gat�on of the relat�onsh�p between d�g�tal playground
relat�onsh�p between adolescents and moments

N�şantaşı Ün�vers�tes� -
Algılanan sosyal destek �le d�j�tal oyun bağımlılığı arasındak� �l�şk�n�n �ncelenmes�
Invest�gat�on of the relat�onsh�p between perce�ved soc�al support and d�g�tal game
add�ct�on

Üsküdar Ün�vers�tes� -
Marmara Bölges�ndek� b�reyler�n oyun bağımlılığı özell�kler�yle ps�koloj�k
semptomlar arasındak� �l�şk�n�n �ncelenmes� An analys�s of the relat�onsh�p between
psycholog�cal symptoms and character�st�cs of game add�ct�on �n the Marmara
Reg�on

Sosyoloj� Derg�s� (Derg�park) -
Al�koç Köyü (Makedonya) Özel�nde Kadının Evl�l�k Göçü

0 -
13.Ulusal Fen B�l�mler� ve Matemat�k Eğ�t�m� Kongres�

Ordu Ün�vers�tes� -
İlkokul dördüncü sınıf öğrenc�ler�n�n akıcı okuma becer�ler�n� gel�şt�rmede
tekerlemeler�n etk�s� The effect of rhymes on the development of fluent read�ng
sk�lls of 4th graders �n pr�mary school

Pamukkale Ün�vers�tes� -
Yazma etk�nl�kler�n�n matemat�k öğret�m�nde problem çözme becer�s�ne, tutum ve
kaygıya etk�s� The effects of wr�t�ng act�v�t�es on problem solv�ng sk�lls, att�tudes
and anx�ety �n mathemat�cs teach�ng
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Çukurova Ün�vers�tes� -
TEOG sınavının sek�z�nc� sınıf öğrenc�ler�n�n matemat�k ders�ndek� akadem�k
başarılarıyla �l�şk�s�n�n ve matemat�k ders� öğret�m sürec� üzer�ndek� etk�ler�n�n
�ncelenmes� The analys�ng the relevance of TEOG exams to academ�c ach�evements
of e�ghth grade students nd the effects of teog exams on teach�ng process of math
class

Celal Bayar Ün�vers�tes� Sağlık B�l�mler� Enst�tüsü Derg�s� (Derg�park) -
Man�sa Celal Bayar Ün�vers�tes� Sağlık B�l�mler� Enst�tüsü Kongre Özel Sayı

Journal of Computer and Educat�on Research (Derg�park) -
Okul Yönet�c�ler�n�n Çokkültürlü Eğ�t�m Tutumlarına ve Demokrat�k Tutumlarına
İl�şk�n Görüşler�: B�r Karma Yöntem Çalışması

H�perK�tap - Konya : Eğ�t�m Akadem� Yayınev� -
Internat�onal conference on educat�on �n mathemat�cs, sc�ence and technology, May
16-18, 2014 : abstract book (ICEMST 2014)

H�perK�tap - Konya : Eğ�t�m Akadem� Yayınev� -
Further educat�on �n the Balkan Countr�es 1

CBÜ Beden Eğ�t�m� ve Spor B�l�mler� Derg�s� (Derg�park) -
Poster B�ld�r�ler

Çukurova Ün�vers�tes� -
Teach�ng read�ng w�th bra�n based teach�ng strateg�es �n adult EFL classrooms
İng�l�zcey� yabancı d�l olarak öğrenen yet�şk�n öğrenc� sınıflarında okuma
becer�ler�n� bey�n temell� öğret�m stratej�ler� �le öğretme

Ege Eğ�t�m Teknoloj�ler� Derg�s� (Derg�park) -
Kodlama Eğ�t�m�n�n Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterl�l�kler�n�n
Gel�şt�rmes�ne Katkısının İncelenmes�

Yed�tepe Ün�vers�tes� -
The relat�onsh�p between organ�zat�onal comm�tment and perce�ved organ�zat�onal
support: case of a luxury concept hotel Örgütsel bağlılık �le algılanan kurumsal
destek �l�şk�s�n�n lüks konseptte h�zmet veren b�r otelde �ncelenmes�

N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes� -
10-14 yaş arasındak� çocukların f�z�ksel akt�v�te sev�yes�, d�j�tal oyun bağımlılığı ve
d�kkat düzeyler� arasındak� �l�şk�n�n �ncelenmes� The �nvest�gat�on of the relat�onsh�p
between phys�cal act�v�ty level, d�g�tal game add�ct�on and attent�on levels of
ch�ldren between 10-14 years

İstanbul Ün�vers�tes� -
Ortaöğret�m öğrenc�ler�n�n d�j�tal oyun oynama davranışlarının sağlık davranışı
etk�leş�m model�ne göre �ncelenmes� Invest�gat�on of secondary school students\'
behav�ors related to play�ng d�g�tal games w�th the �nteract�on model of cl�ent health
behav�or

Selçuk Ün�vers�tes� -
Bazı k�ş�sel ve a�lesel değ�şkenlere göre okulönces� dönemdek� çocukların sosyal
yetenekler� ve problem davranışlarının anal�z� Analys�s of soc�al sk�lls and problem
behav�ours of preschool ch�ldren accord�ng to some personal and fam�l�al var�ables

İstanbul Ün�vers�tes� -
K�tle �let�ş�m araçlarının çocukların suç n�tel�ğ�ndek� davranışlara yönelmes�nde
etk�l� b�r r�sk faktörü olması hususunda ebeveynler�n farkındalık durumlarının
değerlend�r�lmes� Evaluat�on of awareness of parents �n mass med�a tools as a r�sk
factor for ch�ldren\'s cr�m�nal behav�or

Ege Ün�vers�tes� -
Egzers�ze katılım güdüsü, sürekl� opt�mal performans duygu durumu ve sosyal f�z�k
kaygı düzey�n�n egzers�z davranış basamağına ve f�z�ksel akt�v�te düzey�ne göre
�rdelenmes� An exam�nat�on of exerc�se mot�vat�onal or�entat�ons, d�spos�t�onal flow
state and soc�al phys�que anx�ety of exerc�sers �n terms of stage of change and
phys�cal act�v�ty level
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WEB -
Internet Source

Trakya Ün�vers�tes� -
Çalışanların k�ş�l�k özell�kler�n�n h�zmet verme yatkınlıkları ve sosyal kaytarma
davranışları üzer�ndek� etk�s�: Otel �şletmeler� üzer�ne b�r araştırma The effect of
personal�ty tra�ts of employees on serv�ce or�entat�ons and soc�al loaf�ng behav�ors:
A study on hotel bus�nesses

Pamukkale Ün�vers�tes� Eğ�t�m B�l�mler� Enst�tüsü -
As�tler ve bazlar konusunda öğrenc�lerde var olan alternat�f kavramların
g�der�lmes�nde kullanılan analoj� ve kavramsal değ�ş�m met�nler�n�n kavramsal
değ�ş�m� sağlamada etk�l�l�ğ�n�n karşılaştırılması

Selçuk Ün�vers�tes� -
Repeat breeder �neklerde tohumlama sonrası progesteron, hCG ve
progesteron+hCG uygulamasının gebe kalma oranları üzer�ne etk�s� Effect of
progesterone, hCG and progesterone+hCG treatment after art�f�c�al �nsem�nat�on on
concept�on rates �n repeat breeder cows

Z�rve Ün�vers�tes� -
Sınıf öğretmenler�n�n örgütsel stres kaynaklarının �ncelenmes�(Kahramanmaraş İl�
örneğ�) Pr�mary school teacher resources �nvest�gat�on of the organ�zat�onal stress
(Case study �n Kahramanamaraş)

Abant İzzet Baysal Ün�vers�tes� -
B�l�şsel farkındalık stratej�ler�ne dayalı okuma eğ�t�m� etk�nl�kler�n�n okuduğunu
anlama becer�ler�n� gel�şt�rmeye etk�s� Effect of read�ng �nstruct�on act�v�t�es based
on cogn�t�ve awareness strateg�es on �mprovement of read�ng comprehens�on sk�lls

Gaz� Ün�vers�tes� -
Sürdürüleb�l�r çevre eğ�t�m� kapsamında gerçekleşt�r�len tarım uygulamalı bahçe
temell� eğ�t�m model�n�n değerlend�r�lmes� Evaluat�on of garden based educat�on
models w�th agr�cultural apl�cat�on w�ht�n the context of the susta�nabe
env�ronmental educat�on

Ankara Ün�vers�tes� -
İnternet kullanımıyla �lg�l� değ�şkenler�n c�ns�yet, k�ş�l�közell�kler�, yaşam doyumu ve
bağlanma st�ller� açısından �ncelenmes� Invest�gat�on of var�ables related to �nternet
use w�th gender,personal�ty, l�fe sat�sfact�on and attachment styles

Eğ�t�m B�l�mler� Araştırmaları Derg�s� (Derg�park) -
L�se öğrenc�ler�n�n �nternet bağımlılık düzeyler�n�n çeş�tl� değ�şkenlere göre
�ncelenmes�: Balıkes�r �l� örneğ�

Marmara Ün�vers�tes� -
L�se öğrenc�ler�n�n özgüven düzey�n�n �nternet bağımlılığına etk�s� üzer�ne b�r
araştırma A research on the effect of self eff�cacy on �nternet add�ct�on on
h�ghschool students

rs�ty students -
Ün�vers�te öğrenc�ler�nde �nternet bağımlılığı ve �l�şk�l� faktörler�n �ncelenmes�
Invest�gat�on of �nternet add�ct�on and related factors �n un�vers�ty students

Fat�h Sultan Mehmet Vakıf Ün�vers�tes� -
B�bl�yoterap� tekn�ğ�n�n üstün yetenekl� çocukların mükemmel�yetç�l�k düzeyler�ne
etk�s� The effect of the b�bl�otherapy techn�que on the level of perfect�on�sm �n g�fted
ch�ldren

Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� -
2008 Küresel kr�z� ve seç�lm�ş Avrasya ekonom�ler�ne etk�ler�: Azerbaycan ve
Kazak�stan örneğ�

Kastamonu Ün�vers�tes� İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes� Derg�s� (Derg�park) -
BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARININ UYGULANABİLİRLİĞİ VE TÜRKİYE
EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
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Anadolu Ün�vers�tes� -
İçer�k üreten öğrenenler�n özell�kler�n�n değerlend�r�lmes� Evaluat�on of content
generated learners\' propert�es

http://arx�v.org -
Internet Source

Ebook -
Den�s McQua�l-Sven W�ndahl İlet�ş�m Modeller� İmge Yayınları

Kastamonu Ün�vers�tes� Kastamonu Eğ�t�m Derg�s� -
Çocukların D�j�tal Oyun Kullanımına İl�şk�n Anneler�n Görüşler�n�n Değerlend�r�lmes�

Z�rve Ün�vers�tes� -
Öğretmen görüşler�ne göre ortaokullarda okul yönet�c�ler�n�n örgüt kültürü
oluşturmadak� etk�ler�n�n �ncelenmes�:Batman �l� örneğ� Accord�ng to op�n�ons of the
teachers, exam�nat�on of the school d�rectors\' effects on form�ng culture of
organ�zat�on sample of Batman c�ty

rs�ty students -
Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n �nstagram bağımlılığı, k�ş�l�k özell�kler� ve kend�n� sevme
arasındak� �l�şk�n�n �ncelenmes� Invest�gat�on of the relat�onsh�p between self-l�k�ng,
b�g f�ve personal�ty and Instagram add�ct�on among un�vers�ty students

Kastamonu Ün�vers�tes� Kastamonu Eğ�t�m Derg�s� -
Ortaöğret�m Matemat�ğ�nde Öğrenme Güçlükler�n�n Saptanmasına Yönel�k B�r
Çalışma

Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes� Eğ�t�m Fakültes� Derg�s� -
Proje Gel�şt�rme Sürec�ne Da�r Öğretmen Görüşler�

Gaz� Ün�vers�tes� -
L�se öğrenc�ler�n�n d�j�tal bağımlılıklarının �ncelenmes�: Ankara �l� Çankaya örneğ�
Invest�gat�on of h�gh school students d�g�tal add�ct�on: C�ty of Ankara, sample of
Çankaya county

Hasan Kalyoncu Ün�vers�tes� -
Ortaöğret�m öğrenc�ler�nde d�j�tal oyun bağımlılığı ve ş�ddet eğ�l�m� �l�şk�s�
Relat�onsh�p between d�g�tal gam�ng add�ct�on and tendency to v�olence among h�gh
school students

Çağ Ün�vers�tes� -
Çocuklarda b�lg�sayar oyunu bağımlılığı �le duygu ayarlayab�lme arasındak� �l�şk�n�n
�ncelenmes� Invest�gat�ng the relat�onsh�p between the add�ct�on to computer games
among ch�ldren and emot�on regulat�on

Kafkas Ün�vers�tes� -
Ortaokul öğrenc�ler�nde �nternet ve d�j�tal oyun bağımlılığının ps�koloj�k sağlamlık ve
saldırganlıkla �l�şk�s� The relat�onsh�p between �nternet and d�g�tal game add�ct�on
and psycholog�cal res�l�ence and aggress�on �n secondary school students

TÜBİTAK -
Eğ�t�m Fakülteler�ndek� Öğrenc� Bağlılığı Prof�l�n�n Bel�rlenmes� ve Öğrenc� Bağlılığı
�le Teknoloj� Entegrasyonu Arasındak� İl�şk�n�n İncelenmes�

rs�ty students -
Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n onlıne oyun bağımlılığı düzeyler�n�n öznel mutluluk
düzeyler�yle �l�şk�s� The relat�onsh�p between onl�ne gam�ng add�ct�on level and
subject�ve happ�ness level among un�vers�ty students

Uluslararası Spor Egzers�z ve Antrenman B�l�m� Derg�s� (Derg�park) -
Second Academ�c Sport Congress, 2018, Batum� - Georg�a


