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An Analysis of Intonation in Question Forms of English in Teacher 

Education: A Demonstration by Computer and Audacity Program 
 

Mehmet DEMİREZEN1 

 

Abstract 

All languages have their own distinct intonation patterns. Using the right intonation can actually 

change the meaning of utterances. During the speech, the volume of voice gets louder and softer, 

places emphasis on certain parts, and goes up and down the pitches, whose change is what we 

call intonation. There are different intonation patterns for questions in English that must be used 

to sound at least near native-like and, more importantly, to avoid listener's misunderstanding 

and further complications in connected speech. English has a number of intonation patterns for 

questions. In order to capture the pragmatic nature of question intonation, there are four 

important cases where intonation highly matters. The first case is yes/no questions - if the 

expected answer to a question is "yes" or "no" use rising intonation.  The second one happens 

when asking questions beginning with - who, what, where, why, when or how, intonation should 

jump up on the stressed syllable and then fall. The third case takes places in tag questions in 

which  the pitch rises and then falls at the end of the sentence (when you know the answer) and 

the pitch rises at the end of the sentence (when you don’t know the answer). The forth one is 

related to the use rise-fall intonation for choices, lists, unfinished thoughts, and conditional 

sentences. In terms of methodology, the native speaker model pertaining to North American 

English and British English will be utilized in the presentation of all the types of question 

intonation patterns. All of the patterns of intonation of questions will be demonstrated in audio 

forms and orally discussed by utilizing of Audacity program by means of authentic texts. 

Keywords: intonation, intonation contours, pitch phonemes, stress phonemes, question 

intonation 
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Towards the 21st Century: From Traditional to Contemporary 

Language Learning and Teaching 
 

Azamat AKBAROV1  

 

Abstract 

Today, a foreign language is not just a part of the culture of a certain nation, but it is 

also the key to success, making the future of student’s successful career. Achieving a 

high level of proficiency in a foreign language is impossible without fundamental 

language training in higher education. At most universities, students master at least two 

foreign languages. It is important for an instructor to know the newest methods of 

teaching a foreign language, special teaching techniques and methods in order to 

optimally choose one or another teaching method in accordance with the level of 

knowledge, needs and interests of students. After all, teaching methods are not what 

simple “algorithmized units”, their rational and motivated use of foreign language 

lessons requires a creative approach on the part of the language instructor, because 

“pedagogy is a science and art at the same time, therefore, the approach to choosing 

teaching methods ".  

The purpose of this research is to review current trends in the development of methods 

of teaching foreign languages in higher education. What do scholars invest in the 

concept of "method"? The teaching methods are “ordered ways of the activity of the 

teacher and students, aimed at the effective development of the obligations of the 

educational tasks”. The teaching method is “an instrument of a teacher’s activity for the 

fulfillment of a leading function — learning”. The implementation of the teaching 

method is carried out through the use of a number of teaching methods, various 

approaches and working techniques.  

Teaching techniques are a set of specific learning situations that contribute to the 

achievement of the intermediate (auxiliary) goal of a specific method. Unfortunately, 

foreign language instructors often use time-tested standard teaching methods in teaching 

practice. Sometimes the process of language teaching, sadly, continues to be a 

“somewhat modernized version” of the grammar-translation method. The requirements 

for a lesson in a foreign language change over time, and new teaching methods are being 

developed.  

Keywords: Language, teaching, learning, method, approach, foreign 
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Does Some Novel Bayesian Model Combination Schemes Lead to 

More Accurate Forecasts of Agricultural Prices? 
 

Krzysztof DRACHAL1 

 

Justyna GÓRAL2 

 

Włodzimierz REMBISZ3 

 

 

Abstract 

The objective of this research is to analyse the benefits from applying certain novel Bayesian 

model combination schemes to the selected agricultural prices (i.e., selected grains). First of all, 

forecasting commodities prices is a hard task in economics, finance and econometrics. This is 

because these markets are very complex and several factors can influence them. For example, it 

can happen that certain factors had an important impact on the development of the given 

commodity price in a certain period. Whereas, in the other period – some other variables played 

the major role. In such a case the researcher faces the problem of model uncertainty. In 

particular, it is not obvious which econometric model should be chosen to fit the data (Burnham 

and Anderson, 2002). For example, in case of common multilinear regression models, the 

problem is which variables should be taken as explanatory ones (Fernandez-Diaz and Morley, 

2019; Li et al., 2017). Moreover, the strengths (and even the direction) of the impact between 

the variables can vary in time. Therefore, even in case of multilinear regression model, usually 

the time-varying parameters approach becomes beneficial. For policymakers and investors it is 

important to have some econometric tool, which would be able to deal with these obstacles. In 

this research, the selected model combination schemes are applied to some spot prices of the 

selected grains.  

The methodology of this research relies on Dynamic Model Averaging, Dynamic Model 

Selection and Median Probability Model (Barbieri and Berger, 2004; Raftery et al., 2010). These 

three schemes are able to capture both the situation that the model itself changes in time, and 

the model parameters (for example, regression coefficients) change in time. It is found that these 

novel Bayesian methods are able to produce more accurate one-month ahead forecasts 

comparing to the naïve method and ARIMA model. In particular the prices of wheat, corn and 

soybean was analysed beginning in 1976.  
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Nevertheless, the econometric methods used herein are quite general, and are applicable to 

various financial and economic cases, in which the researcher faces the problem of model 

uncertainty, as well as, if time-varying parameter approach is preferable (i.e., the set of 

determinants of a given variable is allowed to vary in time, as well as, the strength and/or the 

direction of the interaction between the driver and the dependent variable).  

Keywords: agricultural commodities, Bayesian econometrics, commodities prices, Dynamic 

Model Averaging, forecasting 
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Macro Level of Pause-making Instances in Spoken English for 

Turkish English Teachers 
 

Mehmet DEMİREZEN1                                                                                                                    

 

 

Abstract 

Both in spoken and written English, the messages are not simply conveyed by utterances 

but also by pause-making.  In terms of functional English, the pause-making means to 

take a break or stop between words, phrases, clauses, or sentences. Simple, compound, 

complex, and compound- complex sentences of English language are studied as the 

micro-level of English language in teacher education. In English, there are larger 

structures such as paragraphs, dialogues, composition, and essays, which are accepted 

as macro-level constructions. Even though grammatical juncture is a logical place to 

stop and plan another utterance, silent and filled pauses cannot be guessed by looking at 

the punctuation marks because of the convenience preferences of the native speakers. 

The teachers need certain amount of time to produce the language, for spontaneous 

utterances will generally cause pauses. It must be noted that pause-making in foreign 

language teaching is proven to be useful for EFL students and prospective students as 

well, especially when they are speaking English language. In this presentation, an 

analysis of the locations of pause-making instances in spoken English will be taken up. 

The existence of silent pauses and filled pauses will be discussed in paragraphs and 

dialogues by means of the related utterances made by native speakers in audio forms 

download by the Audacity 2.0.3 program.                                                                                                                                        

Keywords: pause-making, grammatical juncture, silent juncture, filled juncture. 
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Motivations for university teachers’ language awareness 
 

Dr. Malika JMILA1 

 

 

 

Abstract 

This paper exposes the various ways in which teachers’ language awareness relates to their 

pedagogical practices in the classroom, with specific reference to the teaching of Grammar in 

English departments. Given that Grammar at the university is taught as both a language course 

(Semester 1) and content course (Semester 3), the university language teacher is supposed to 

master both communicative language and the metalanguage (metacognition) required in 

delivering their teaching duties. In education science this is referred to as Teacher Language 

Awareness (TLA) as outlined in Cenoz et. al (2017). As this concept has become a hot topic of 

educational enquiry, a number of attempts have been made by practitioners, theorists, and 

researchers to characterize how language awareness affects teachers’ behavior. This recent 

interest has attracted the attention of quite a few researchers (e.g., Cenoz et. al 2017, Andrews, 

2007; Berry, 2014; Borg, 2011; and Svalberg, 2007, 2012) to further investigate TLA. This 

paper offers an overview of the effects of TLA on pedagogical practices, and identifies various 

potential influences on the operation of teachers’ metalinguistic awareness. The paper concludes 

with recommendations as to how university teachers could develop such awareness. 

Keywords:  language awareness, metacognition, teachers. 
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Knowledge re-production and transfer in the Translation 

landscape 
 

Dr. Ahmed ALAOUI1 

 

 

Abstract 

The translation landscape in the Arab World is marked by the absence of an open, sustained and 

structured dialogue and collaboration among researchers, professionals and educators.  There 

have been many calls for the “need for a cross-fertilization between research, training and 

practice, where the practice generates questions, the research takes them up and finds answers, 

the training applies the answers and generates more questions and the cycle continues” (Hale 

and Napier 2013: 20). The consequences of this deficiency are outlined from various 

perspectives in Mossop (2003), Chesterman and Wagner (2002), Alaoui (2015), En-Nehas 

(2017), Hernándz et al. (2016), El Karnichi (2017) Al-Qinai (2010) and Atari (2012). Whether 

this shortfall is the cause or consequence, the size of the divide between theory and practice 

should be measured, explained and reversed for the benefit of the profession and the future of 

translator training at the university. 

The objective of this paper is demonstrate that cross-fertilization among translation academic 

researchers, practitioners and trainers is both needed and beneficial for all the actors involved 

in the translation enterprise. It argues that a practice-based research model is required to 

materialize the mechanisms needed for the interaction and collaboration of the three 

stakeholders, which would have positive impacts on the translation landscape. Given that this 

cross-fertilization can only be beneficial if it is structured and sustained, then it has to be 

formalized and institutionalized. A plan will be proposed as to how this can be materialized.  

Working towards providing such a model would serve four major objectives:  

(1) It would encourage a much needed synergy between translation scholars and 

practitioners (including trainers), 

(2)  It would induce practitioners to engage in academia and serve as co-producers of 

knowledge, 

(3)  It would encourage researchers to be involved more in the professional practice of 

translation with a view to developing new translation research lines and 
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(4) It would provide translation trainers with the much needed insights as to what and how 

to teach translation for trainees to develop the competencies required to translate to a 

professional standard.  

 It is a thesis of this paper that professional practice needs academic research (theories) to shape 

it, and theory can only be meaningfully tested and developed through professional practice; 

therefore, there is a pressing need to bridge the gap between “knowing” and “doing” in the 

translation landscape. To the extent that this position is valid the university is invited to play a 

leading role in materializing this objective, with a view to shaping the future of the translation 

profession and preserving translation education in Arab universities. 

Keywords: cross-fertilization; knowledge transfer; practice-based model; academics; trainers; 

professionals 
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A Semantic and Semiotic Study of Viewpoint in Mam and Zin 
 

Asst. Prof. Dr. Sherzad Shafi’ BABO1    

 

Asst. Prof. Dr. Jihad Shukri RASHİD2 

 

 

                                 

Abstract 

The domain of semantic_ semiotic studies can be very vast and such kind of studies is applicable 

as an analytical tool and foundation theory for analyzing narratives and fictions. Since the point 

of view is a collection of techniques which enables the narrator to create diversity in the 

processing of the text, therefore the selection of the viewpoint by the narrator has a great function 

in the narrative. In this research the researches try to scrutinize the point of view and its kinds 

in the poetic narrative of Mam and Zin by using the mechanism of semantic_ semiotic approach. 

The research also tackles with different kinds of viewpoints in a descriptive analytical method 

in accordance with the poetic template of the narrative. The outcome of the research indicates 

that the way of using the different kinds of viewpoint in addition to visualizing the skills and 

abilities of the poet, also makes the narrative more attractive and influential. All in all this 

semantic_ semiotic study of the narrative indicates that the literary creation is the result of a 

narrating activity in which the text of the narrative of this research includes such kind of 

narrating forms.   

Keywords: semantic, semiotic, viewpoint, Mam and Zin. 
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The Coptic Saints Cyrus and John: Historical, archeological and 

tourist study 
 

Sherin Sadek EL GENDI1 

 

 

 

Abstract 

From ancient times until today, Saints Cyrus and John were and are especially venerated in the 

Coptic Orthodox and in the Eastern Catholic Churches following the Byzantine Rite during the 

Liturgy of Preparation in the Divine Liturgy. The decoration of several Coptic artifacts 

preserved in the Coptic monuments are depicting the figures of these two famous Saints whose 

geographical origins were disputed.  

The purpose of writing this paper is to shine a light on the life of Saints Cyrus and John, their 

cult established in the fifth century AD and their miracles composed by Sophronius who was 

the patriarch of Jerusalem (634-638 AD).  On the following study, I shall attempt also to analyze 

the various attitudes of Saints Cyrus and John in the Coptic decoration. Moreover, I will provide 

a deep overview about the churches dedicated to them in different monastic sites in Egypt.   

Furthermore, the aim of the present paper is also to supply a special need, which has long been 

left by those interested in the Egyptian or Coptic Church by offering different and effective 

suggestions for the tourist development in the Egyptian archeological sites including 

monuments for these two Saints. 
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Designing and Validating a Test on English Humor Comprehension 

and investigating its Relationship with EFL Learners’ Humor 

Styles and Language Proficiency 
 

 

Morteza AMIRSHEIBANI1 

 

Mohammad GHAZANFARI2 

 

Reza PISHGHADAM3 

 

 

Abstract 

Humor is a complex and dynamic mode of communication that serves a number of important 

social functions. It has been claimed that humor is helpful in the context of learning. The present 

study aimed at constructing and validating a test to measure EFL learners’ humor 

comprehension ability and investigating its relationship with the participants’ humor styles and 

language proficiency. The study consisted of two phases -- that is, the validation of 

questionnaires and the correlational survey. The participants for the validation phase were 275 

advanced Iranian EFL learners of both males and females. In the correlational study, there were 

210 EFL learners from both genders as well. The study utilized two tests and one questionnaire: 

the Preliminary English Test (PET), the English Humor Comprehension Test (EHCT), and the 

Humor Styles Questionnaire (HSQ).The results of a confirmatory factor analysis (CFA) 

indicated that the English Humor Comprehension Test with 19 items and three main sub-

constructs (i.e., quantity, manner, and relevance) enjoys an acceptable validity and reliability 

index. In addition, it was revealed that the participants’ humor comprehension ability and their 

humor styles are positive significant predicators of their language proficiency. A positive 

significant correlation was also found between EFL learners’ humor comprehension ability and 

their humor styles. 

Keywords: Sense of humor, Humor styles, English Humor Comprehension Test, Language 

proficiency, EFL learners 
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In search of ideologically motivated shifts in trans-edited ‘hard 

news’ reports 

 

Ashraf Mohamed M A FATTAH1 

 

 

Abstract 

Multilingual news coverage by global media networks inevitably involves a mix of interlingual 

translation and editing from one or more source texts into the target language. While various 

media outlets address different audiences in their multilingual adapted versions of ‘hard news’ 

reports, those versions can reasonably be expected to adopt more or less a consistent evaluative 

stance. After all, the so-called ‘hard news’ reports are purported to be ‘objective’ and ‘impartial’ 

representations of news events. 

Analysing English and Arabic online hard news reports, produced by the same media outlets, 

and covering the same event, this case study seeks to identify and contrast the various clues of 

their ideological and attitudinal potential, which lurks behind a veneer of ‘objectivity’ and 

‘impartiality’ typical of hard news reports in general. Adopting the Appraisal Framework’ 

(Martin and White, 2005) as the main theoretical model for analysis, this study will focus on 

politically motivated shifts or divergences in trans-edited statements attributed to the same 

external sources. Among other things, the contrastive analysis of the corresponding news reports 

will reveal the adoption by their respective authors of ‘impersonalising’ strategies (White, 2006) 

aimed at presenting a façade of detachment and neutrality, yet reflecting different evaluative 

stances vis-à-vis the events, people and situations they report on. It will be demonstrated how 

the trans-edited attributions selectively deployed in the examined hard news reports are often 

manipulated or reworked to enhance credibility or legitimacy of the authorial stance, thereby 

aligning the reader into the author’s attitudinal position. 

The data on which this case study is based is composed of BBC and Aljazeera online English 

hard news reports covering the same story, and their corresponding Arabic versions, together 

with their accompanying images and captions. Both English and Arabic reports are analysed 

and contrasted along ideologically significant dimensions, with particular emphasis on 

attribution patterns and choices. It will be argued that the observed attitudinal divergences 

between the English and Arabic versions examined cannot be simply explained away by some 

cultural requirements of their respective audiences but rather different ideological and attitudinal 

stances on the part of their journalistic authors.  
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The importance of motivation in engaging the employees of the 

school institution 
                                                                                                             

                   Dr. Ortenca KOTHERJA1 

 

Msc. Brunilda KOTHERJA2   
 

 

Abstract 

The basic and pre-university education system is facing teachers with novelties and 

contemporary tools that require professionalism and cost. The main emphasis in such cases is 

the revision of their work, because thanks to these changes they often feel disoriented. Numerous 

changes throughout these years have occurred both in the structure of education level and in the 

curriculum, management and direction, which has directly impacted the motivation and 

performance of teachers. The organizational engagement of employees is an important 

phenomenon to increase their performance in the countries where they work. An important 

predictor of their engagement is motivation, which allows employees to spend energy, time in 

the organization / institution where they work. The study of this phenomenon, supported by 

motivation and performance, is very important because it is an important indicator element, 

which clearly shows the desire, effectiveness, productivity at work both of employees and of 

the organization as a whole. The main purpose of the study is to describe and identify the overall 

level of motivation and its impact on the commitment of full-time and pre-university teachers 

in the districts of Elbasan and Tirana. At the end of this article are given the results of derived 

from the two applied instruments, conclusions and recommendations that specify the importance 

of motivation and the way managers / managers need to consider to have the most fruitful 

productivity of the institution.  

Keywords: motivation, performance 
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Subtitling Virtual Reality into Arabic: Eye Tracking 360-Degree 

Video for Exploring Viewing Experience 
 

Mehdi IBOURK1 

Dr. Amer Al-ADWAN2 

 

Abstract  

The recent years have witnessed the emergence of new approaches in filmmaking such as virtual 

reality (VR), which is meant to achieve an immersive viewing experience of the content through 

advanced electronic devices, such as VR headsets. The VR industry is oriented toward 

developing content mainly in English and Japanese, leaving vast audiences unable to understand 

the original content or even enjoy this novel technology due to language barriers. This paper 

examines the impact of the subtitles on the viewing experience and behaviour of eight Arab 

participants in understanding the content in Arabic through eye tracking technology. It also 

provides an insight on the mechanism of watching a 360-degree documentary and the factors 

that lead viewers to favour one subtitling mode over the other in the spherical environment. For 

this end, a case study was designed to produce 120-degree subtitles and Follow Head 

Immediately subtitles, followed by the projection of the subtitled documentary through an eye 

tracking VR headset. The analysis of the eye tracking data is combined with post-viewing 

interviews in order to better understand the viewing experience of the Arab audience and the 

reasons leading to favour one type of subtitles over the other. 

Keywords: Audiovisual translation; Arabic subtitling; virtual reality; eye tracking, viewing 

perception 
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Whose pain is it anyway? Challenges in the communication and 

construction of pain across languages and cultures 
 

Prof. Claudia V. ANGELELLI1 

 

 

Abstract 

Communication about pain or illnesses across cultures and languages is complex. This 

complexity increases when conceptualizations of illnesses and worldviews are not shared. Pain, 

a frequent discussion topic in medical encounters, is perceived and communicated differently 

by members of different cultural groups. Conversations about pain, common in medical 

interviews, include discussions about intensity of pain based on pain-rating scales, as well as 

discussions of pain management.  

In healthcare encounters, when patients and providers do not speak the same language, an 

interpreter coordinates and enables communication. Given social mobility and displacement, the 

increase of technological developments and medical tourism, among other factors, inter-

linguistic/cultural encounters are on the rise.  

Using content and discourse analysis, and a database of 392 healthcare provider-patient 

interviews mediated by interpreters, in this presentation we analyze interactions about pain 

intensity, measurement and management. We look at social factor impacting face-to-face as well 

as over the (video) phone consultations. Results demonstrate a variety of challenges faced by 

Spanish-speaking patients, English-speaking providers and Spanish-English interpreters who 

engage in measuring and describing pain with the use of a pain-rating scale.  

This interdisciplinary work has implications for professionals such as policy makers, educators, 

healthcare providers and interpreters working with diverse populations across languages and 

cultures. 
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Italian Fashion and Italian Sounding in Istanbul Linguistic 

Landscape 
 

 

Antonella ELIA1 

 

 
 
 

Abstract 

Italian fashion is a reference point of style and elegance all over the world. It contributes not 

only to Italian economic growth, but also to increase the “soft power” of our country abroad 

(Nye, 2011). Walking through the streets of Istanbul numerous Italianisms have been noticed in 

the signs of clothing stores. It is believed that the pervasive presence of “Italianess” is the 

demonstration of the language vitality and persuasive power exercised by the “Made in Italy”.  

This paper concerns the presentation of a research where tangible linguistic signs of 

“Italianness” in the Istanbul “Linguistic Landscape” (LL) have been  collected and analysed. 

LL represents a recent sociolinguistics approach to multilingualism which takes into account 

the "visibility and salience of languages on public and commercial signs in a given territory" 

(Landry and Bourhis 1997:23). “Laleli” district has been specifically explored. This is a 

commercial area characterized by a high density activity in the textile sector. It is located in the 

surrounding of the Istanbul Üniversitesi, not far from the “Grand Bazaar” one of the largest and 

oldest covered markets in the world.  

The analysis adopts an essentially LL approach whose points of departure are observation and 

a quantitative profile of the linguistic visual signs observed in the target area.  The distributional 

pattern derives from a simple count of Italian shop signs. Photographs were intended to serve as 

samples of a quantitative trend.  The shop signs collected have been examined along different 

dimensions such as: their function (what purpose does the sign serve?), the message (what does 

the sign say?), agency (who placed the sign?) and language (is there one or are there several 

languages on the sign, what is the order of appearance?) (Wendel, 2017).  The collection of 

photographs has been used as starting point for interviews to local shop owners in order to enrich 

a visual quantitative approach with a qualitative interpretation. 

The collection and analysis of Italian signs in Istanbul LL aims to demonstrate the vitality of the 

“Italianess” and the effectiveness of “Italian sounding” often adopted as a winning marketing 

strategy in Turkey. Furthermore, this investigation tries to be also a powerful reminder of the 

attractiveness exercised by “Made in Italy” not only in Istanbul LL, but all over the world. 
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Educators’ Preceptions About School Development Planning: A 

Qualitative Case Study of One Kazakhstani School   
 

Assemgul BUKUTOVA1  

 

 

Abstract 

Since its independence in 1991, the Republic of Kazakhstan has been making effort to join the 

world arena with an emphasis on modernizing its educational system. The current educational 

reforms cover different aspects of schooling, and range from curriculum and assessment to 

teacher professional development and language policies. However, while implementing some 

of these changes in schools, there is a scarce body of knowledge and research about ongoing 

reforms. For instance, there is almost no scientific investigation of school development planning 

(SDP) processes in the context of Kazakhstan.  

SDP is a broad and complex concept, first initiated in USA in the 1980s (Edmonds, 1982), 

followed by UK, Australia and Denmark in the 1990s (Hargreaves & Hopkins, 1994). SDP is 

viewed and interpreted from different perspectives. For instance, SDP is linked to “organization 

development” theory (Davidoff & Lazarus, 2002), school improvement (Harris, 2002), building 

capacity and human power (Altun & Aydin, 2010). Some researchers claim that SDP can 

become either “a bureaucratic management strategy” or make “a positive difference” (Stoll & 

Fink, 2008, p. 79); while other educators state that SDP “is not a simple activity or approach but 

a powerful set of processes that can significantly enhance the quality of teaching and learning” 

(Harris, 2002, p. 5). Thus, there seems to be no single definition or a common understanding 

regarding SDP, both internationally and locally. Therefore, there is a genuine need to investigate 

how SDP is understood and done in Kazakhstani schools.  

This study aims to produce empirical data on how SDP is perceived, understood and done by 

school leaders and teachers in one Kazakhstani school; to describe the processes which are 

followed by school members in implementing SDP; and to identify the main challenges which 

educators experienced when incorporating SDP into school life. Using a case study method 

within the qualitative research design, this study employed semi-structured interviews, 

document analysis and researcher’s own reflections to generate data from the school principal, 

vice principals, and a group of teachers about their perceptions, understanding, approaches and 

experiences of SDP. The preliminary analysis of the data reveals interesting findings about how 

the participants experience SDP, the opportunity and support they get to develop their skills in 

SDP, the challenges they face and the way in which they address those challenges. The study 

makes recommendations for both policy and practice related to SDP in Kazakhstan in particular 

and in other countries in general.    
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Okulöncesi Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim Programlarına 

İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi 
 

Dr. Öğr. Üyesi Serdal IŞIKTAŞ1 

 

 

Öz 

Bu çalışma; kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bünyesinde yer alan Milli Eğitim ve Kültür 

Bakanlığına bağlı okulöncesi okullarında görevde bulunan okulöncesi öğretmenlerinin 

hizmetiçi eğitim programlarıyla ilgili görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 

2018-2019 eğitim öğretim yılında Lefkoşa ilçesinde görevde bulunan okulöncesi öğretmenlerini 

kapsamaktadır. Araştırmaya tesadüfi örneklem ile 117 okulöncesi öğretmeni oluşturmaktadır. 

Araştırmada ölçek olarak; Eyecisoy’un (2014) “Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim 

Programlarına İlişkin Görüşleri” başlıklı ölçek, gerekli izinler alınarak uygulanmıştır. Ölçek, 

hizmetiçi eğitim programlarını; gereklilik, etkinlik, isteklilik, yeterlilik, beklenti ve sorun 

boyutlarında toplamda 36 soruyla incelemiştir. Elde edilen veriler SPSS 21.0 istatistik programı 

ile analiz edilmiştir. Tarama modeli ile nicel yöntemlerin kullanıldığı araştırmanın 

çözümlenmesinde Mann Whitney-U, Kruskal Wallis H ve Kolmogorov Smirnov testleri 

uygulanmıştır. Alt boyutlardaki çoklu gruplandırmalarda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

tespit edildiğinde ise ikişerli olarak Mann Whitney-U testi yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okulöncesi, Eğitim Programı, Eğitim. 
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The place of relaxed pronunciation in foreign language teacher 

education 
 

Mehmet DEMİREZEN1 

                                                                                                                                      

Abstract 

Relaxed pronunciation, otherwise called spelling pronunciation, being a big part of informal 

speech, is a feature throughout the world’s languages all over the world. Since relaxed 

pronunciation is nothing more than spelled-out approximations of speech, the written forms of 

words with relaxed pronunciation look strange, and may be considered totally unacceptable, 

egregiously wrong, or somewhere in between. English speakers use informal speech every day 

since it is practically a way of life! Being in line with Ziph’s law, relaxed pronunciation both in 

American and British English is a commonly written indication of relaxed pronunciation in 

written forms where applicable. Such words as coulda (could have), woulda (would have), 

shoulda (should have), musta (must have), oughta (ought to), wanna (want to, gonna (going to), 

tryna (trying to), didja (did you), d’ya (do you), doncha (don’t you), gotcha (got you), getcha 

(get you), and wouldja (would you) show up in modern films, music, internet chat and colloquial 

English used by native speakers. The aim of the present research is to measure the familiarity 

percentages of relaxed pronunciation by 30 4th year English majors in an English Language 

education department in a private university in Ankara. There will be a pre-test which will be 

administrated as diagnostic test. After a practice of 3-5 hours via different types of practice in 

class, the same pretest will be administrated to the participants as a post-test whose results will 

be discussed in detail in terms of foreign language teacher education 

Keywords: Ziph’s Law, relaxed pronunciation, pronunciation spelling, contractions, elision 
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Designing methodology for evaluating level of development of 

accounting systems in function of comparison between them 
 

Amra GADŽO1 

 

 

Abstract 

A great number of scientific studies starts from the evaluation of accounting systems in 

enterprises and attempt to make a comparison between them. Where, since 1940s until today, 

there has been a great number of various quantitative and qualitative approaches to evaluation 

of accounting systems developed. Therefore, in this paper, studies made so far in this area have 

been summed up, and a critical review of various scientist approaches has been made. We 

believe that not one of these approaches gives a universal frame for evaluation of accounting 

systems. In this paper, a new conceptual frame of evaluation has been presented, which is 

founded on the interaction of ways in managing profitability of a legal entity and a level of 

development of an accounting system, which is able to support such management approach. In 

accordance with this approach, there are five levels of development of an accounting system. In 

this paper, indicators used to determine the level of development have been presented as well. 

Keywords: evaluation of an accounting system, quality of an accounting system, comparison 

of accounting systems 
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Subsidiary Protection as a Type of International Protection 

Uluslararası Koruma Çeşidi Olarak İkincil Koruma 

 

Elif UZUN1 

 

 

Abstract 

The protection method for asylum seekers, which has been called as “complementary 

protection” in international refugee law, has been regulated in Turkish as “subsidiary protection” 

under the Law on Foreigners and International Protection, which has been issued in 2013 and 

entered into force in 2014. In addition to this law there are also provisions on subsidiary 

protection in the Regulation of the Enforcement of the Law on Foreigners and International 

Protection dated 2016. It has been expected to be issued a distinct regulation on subsidiary 

protection. Subsidiary protection is one of the protection measures, others being refugee and 

international protection. Although limited, subsidiary protection finds place for itself at 

international documents. The document called briefly under the EU system as Qualification 

Directive consists a regulation related with subsidiary protection. In Turkish law, the status of 

subsidiary protection has been sanctioned by the Article 63 of the Law on Foreigners and 

International Protection. According to the provision, for granting subsidiary protection upon the 

status determination to a foreigner or a stateless person, who neither could be qualified as a 

refugee nor as a conditional refugee, this person should be in a state that in the case of returning 

to the country of origin or country of former habitual residence he/she would be sentenced to 

death or face the execution of the death penalty; or face torture or inhuman or degrading 

treatment or punishment; or face serious threat to himself or herself by reason of indiscriminate 

violence in situations of international or nationwide armed conflict; and therefore is unable or 

for the reason of such threat is unwilling, to avail himself or herself of the protection of his 

country of origin or country of former habitual residence. . It can be said that subsidiary 

protection is based on the principle of non-refoulement. This principle is an important concept 

that states the states’ obligation not to return the asylum seekers to a country in which they 

would be in likely danger of persecution based on race, religion, nationality, membership of a 

particular social group or political opinion. 

Subsidiary protection is different from temporary protection. Subsidiary protection is not a 

immediate and temporary measure as temporary protection and it is not used in the case of mass 

influx. The protection provided under the subsidiary protection is individual protection. Women 

subjected to circumcision and to be punished by stoning to death are the examples of the groups 

to be granted with subsidiary protection. It is generally claimed that climate refugees cannot be 

recognized in this scope because they do not face torture or inhuman or degrading treatment or 
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punishment, serious threat to himself or herself by reason of indiscriminate violence in situations 

of international or nationwide armed conflict. 

Due to its geographical location, Turkey has witnessed with migration and asylum demands and 

still receiving migrants and asylum seekers. In this presentation the subsidiary protection status 

that may be granted for asylum seekers will be explained and then, the rights and obligations of 

the people who acquired the status will be examined. 

Keywords: International protection, subsidiary protection, complementary protection, asylum 

 

 

 

Öz 

Uluslararası literatürde sığınmacılar için ‘tamamlayıcı koruma’ olarak nitelendirilen koruma 

yöntemi, Türk hukukunda 2013’te yayınlanan 2014’te yürürlüğe giren Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanunu’nda “ikincil koruma” adıyla düzenlenmiştir. Ayrıca 2016 yılında 

çıkarılan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte 

de ikincil korumayla ilgili hükümler vardır. İkincil korumaya yönelik ayrı bir yönetmeliğin 

çıkartılması da beklenmektedir. İkincil koruma, mülteci ve şartlı mülteciyle birlikte uluslararası 

koruma türlerinden biridir. İkincil koruma sınırlı da olsa uluslararası belgelerde yer almaktadır. 

AB sistemi içinde kısaca Vasıf Yönergesi diye adlandırılan belgede ikincil korumayla ilgili 

düzenleme bulunmaktadır. Türkiye mevzuatı açısından ikincil koruma statüsünün düzenlenmesi 

YUKK madde 63 ile olmuştur. Maddeye göre kendilerine mülteci ya da şartlı mülteci statüsü 

verilemeyen kişilere ikincil koruma statüsü verilebilmesi için söz konusu kişinin, menşe 

ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde; ölüm cezasına mahkûm olacak veya 

ölüm cezası infaz edilecek, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye 

maruz kalacak olması; uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım 

gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak olması 

nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamıyor veya söz 

konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemiyor olması gerekmektedir. İkincil korumanın 

dayanağının geri göndermeme ilkesi olduğunu söyleyebiliriz. Geri göndermeme ilkesi devletleri 

mülteci veya sığınmacıyı ırkı, dini, vatandaşlığı, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi 

düşüncelerinden dolayı yaşam ve özgürlüğünün tehlikeye düşeceği ülkeye göndermeme 

yükümlülüğünü ifade eden bir mülteci hukuku açısından çok önemli bir kavramdır.  

İkincil koruma geçici korumadan farklıdır. İkincil koruma geçici koruma gibi acil ve geçici bir 

araç değildir, kitlesel bir akın yoktur. İkincil korumda bireysel sağlanan koruma vardır. İkincil 

korumaya girebilecek gruplara örnek olarak kadın sünnetini ve recm cezası verilen kadınları 

verebileceği belirtilmektedir. İklim mültecilerinin; ölüm cezası, işkence, insanlık dışı ya da onur 

kırıcı ceza veya muamele, ülke genelinde veya uluslararası silahlı çatışma halinde ayrım 

gözetmeyen şiddete maruz kalma gibi bir durumları olmadığı için bu kapsamda 

değerlendirilemeyeceği ileri sürülmektedir.  
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Türkiye bulunduğu coğrafi çevre nedeniyle hem tarihide hem de günümüzde göç ve iltica 

olaylarıyla karşılaşmıştır ve karşılaşmaya devam etmektedir.  Çalışmamızda karşılaşılan 

sığınma olaylarında verilebilecek bir uluslararası koruma statüsü olan ikincil koruma statüsü 

açıklandıktan sonra Türkiye mevzuatında ikincil koruma statüsü verilen kişilerin sahip olduğu 

hak ve yükümlülükler incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Uluslararası koruma, tamamlayıcı koruma, ikincil koruma, sığınma 
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Asya'nın Ortasındaki Budist Türklerin Vatanı: Tuva Cumhuriyeti 
 

Gaye ERTİN1 

 

 

Öz 

Bu çalışmada; Türklerin ilk yerleşim yerlerinden biri olan Tuva özerk cumhuriyeti, bir bölgesel 

coğrafya çalışması olarak mercek altına alınmıştır. Asya'nın tam orta noktasında yer alan 

cumhuriyet aynı zamanda dünyanın az tanınan alanlarından biri olma özelliğine de sahiptir. 

Dünyanın az tanınan Budist inanca sahip olan Tuvaların, bu inançlarının etkileri çalışma içinde 

kültürel coğrafya boyutuyla irdelenmiştir. 

170.500 km2 yüzölçümüne sahip olan Tuva Cumhuriyeti güney Sibirya’nın en uç noktasında, 

Moğolistan sınırında yer alır. Tuva Cumhuriyeti Orta Asya’nın tam merkezine yerleşmiştir. 

Nitekim bilim adamları Cumhuriyetin başkenti olan Kızıl’ın Asya kıtasının merkezi olduğunu 

geometrik olarak hesaplamışlar ve buraya özel bir direk dikmişlerdir.   

Dağlık bir özellik gösteren Tuva’da, ortalama yükseklikler 610 m civarında olup Sayan ve 

Tannu-Ula Dağları ile çevrilidir. Cumhuriyetin kuzeyini boydan boya çevreleyen Sayan 

Dağları, adeta Rusya'yla doğal bir sınır teşkil etmektedir. Bu dağları aşma güçlüğünden dolayı 

Sibirya'nın hemen bütün yerlerine ulaşan demiryolu ağı Tuva Cumhuriyeti'ne girememiştir.  

Sibirya'nın güneyinde kalan Tuva'da iklim, kuzey Sibirya  kadar olmasa da, oldukça serttir.. 

Ovalarda 30 cm, dağlarda 1 m yüksekliğe ulaşan kar bütün kış boyu yerde kalır. Tuva 

topraklarında, Mayıs-Eylül ayları arasında narenciye dışında hemen bütün meyve ve sebze 

çeşitleri yetişir. 307,930 bin kişilik nüfusa sahip olan Tuva’da nüfusun %65’ini Tuvalılar, 

%32’sini Ruslar (şehirlerde yaşarlar) oluşturur.  

Cumhuriyetin başkenti olan ve 1914’de kurulan Kızıl’ın (101 bin kişi) ilk adı Hem Beldiri’dir 

(İki nehrin birleştiği yer). Tarihi dönem içinde göçebe topluluklar halinde yaşayan Tuvalar 

avcılık ve tarımla geçimlerini sağlamışlardır. Ancak Sovyet hükümeti zamanında sedanter 

yaşama zorlanmış ve kolektif tarım empoze edilmiştir. Tuva topraklarının 1/3’i, yak-laşık olarak 

50.000 km2’si tarım alanlarına ayrılmıştır. Hayvan yetiştiriciliği ise geleneksel olarak 

sürdürülür. Yaklaşık olarak 4 milyon hektar alan kaplayan çayırlar, kapladığı alan bakımından 

Stavropol Oblastı ile hemen hemen aynı seviyededir ve bu bakımdan Rusya’nın da yedinci 

büyük bölgesidir. Sığır, at, koyun, keçi, deve ve rengeyiği yüksek step sahalarında beslenir. 

Geleneksel kürk ticareti ise kuzey bölgelerinde önemini korur. Cumhuriyetin endüstri kolları 

arasında gıda üretimi, kereste, deri ve ağaç işlemeciliği, oto tamir ve bakımı, inşaat malzemeleri 

yapımı sayılabilir. Ancak en önemli sanayi kolu koyun deri ve kürkünden yapılan ceket ve 

paltolar ile halı üretimidir. Kürk üretimi ile ünlü tesisi yarı kapasite ile çalıştığı zamanlarda bile 
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250 bin parça koyun postu işleyebilir. Halı üretiminin kapasitesi ise Almanya’dan getirilen 

makineler ile artmış ve 450 bin m2’ye çıkmıştır.  

Sonuç olarak Ötüken’e en yakın Türk grubu olma özelliğini koruyan Tuvalar tarih içinde çeşitli 

baskılara maruz kalmalarına hatta Sovyetler Birliği döneminde bu baskının çok artmasına 

rağmen günümüzde hala gelenek ve inançlarına bağlı bir olarak varlığını sürdürmekte ve dünya 

coğrafyasında farklı bir kültürel mozaik sergilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bölgesel coğrafya, Asya, Türkler, Ötüken, Budizm, Rusya, Tuva Özerk 

Cumhuriyeti, Tuvalar  
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Factors Influencing International Students’ Motivation to Study in 

Kazakhstan 
 

Botagoz IBRAGIMOVA1 

 

 

Abstract  

The importance of international student mobility has gain a greater importance in the last two 

decades. Therefore, governments have paid much attention to invest more money to higher 

education institutions and attract more students both locally and internationally. Similarly, 

Kazakhstan initiated many reforms in the development of its higher education which resulted in 

both good and perverse outcomes. The fact is that there are more and more students going abroad 

for academic purposes in Kazakhstan, while there is a decrease in number of students who come 

to study to Kazakhstan from abroad.  

The reasons why students choose to study abroad or the factors that influence their choice have 

been concern of many countries and several authors have defined these reasons by the theory of 

“push” and “pull” factors. This paper is aimed at determining the push and pull factors of 

international students’ choice to study in Kazakhstan and factors that influenced their choice.  

For the purpose of the study the following research questions were addressed: (1) What are the 

“push and pull factors” that influence international students' choice to study in Kazakhstan? (2) 

What student background characteristics associated with the decision to study in Kazakhstan? 

This study is significant since it gives evidence-based predictions in the flow of international 

students to Kazakhstan and discusses some factors behind these choices. The study may give 

suggestions for higher educational organizations in Kazakhstan to deploy marketing and 

recruitment strategies for students, international students in particular. The acknowledgment of 

their motivations will help to identify the strengths of Kazakhstan within the frame of higher 

education or the country as a whole and will help higher educational institutions to develop their 

marketing in higher education. 

For the purpose of the study mixed approach was selected since the decision process of an 

international student is more complex, and both quantitative and qualitative study will allow to 

understand and analyze the perceptions and motivations of international students thoroughly. 

The target participants are international students of higher education institutions in Kazakhstan. 

Both international students studying in an exchange and full time degree program will be 

considered. The purposeful sampling is used for this study. 

As a method of data collection, for quantitative approach will be used online survey which will 

be distributed to international students studying both in full time and exchange program with 

the help of university administration. Semi-structured interview is selected as the primary 

method of data collection for qualitative part of this study. The data collection process is not 
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completed yet, however, the findings will be shared during the oral presentation. 

Keywords: higher education, push and pull factors, international students, marketing. 
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The Effects of Accreditation on the Quality of Language Education 

in University Prep Schools 
 

Lect. Burak KALAÇAY1 

 

 

Abstract 

With its widespread international use in such fields as business, politics, science and scholarly 

studies, English has become the lingua franca of today’s world. As the importance of English 

rises day by day, more people try to become proficient speakers. However, while the quantity 

rises, there is a lack, as many argue, in the corresponding quality. The research done by the 

British Council in 2015 in regards to the status of in English in higher education institutions in 

Turkey along with the statement by the Chairperson of the Council of Higher Education of 

Turkey that the accreditation status of the English preparatory schools is to be made public in 

relevant university and placement catalogues have thus created a demand for quality assurance 

among the language schools of Turkish universities. 

The present research aims to explore to what degree the accreditation processes have made a 

change, if at all, in the quality of the English education provided by the preparatory 

schools/programs at Turkish universities. The research was designed on a qualitative-descriptive 

type, and a number of language school directors were interviewed. For that aim, the criteria and 

standards of three accreditation institutions were first analyzed through dialectic method. These 

institutions, namely the CEA (of US origin), Pearson Assured (of UK origin), and DEDAK (of 

Turkish origin), were selected to better understand the requirements of getting accredited for a 

language education institution. Through the results of the analysis, a reference chart of 31 

common criteria/standards under 7 categories was created and the interview questions were 

prepared in a way that could correspond to those criteria. Semi-structured interviews were 

conducted with the directors of the language schools at 3 foundation universities. These 

language schools of the University A, University B and University C (actual names undisclosed) 

with their language programs accredited by CEA, Eaquals, and Pearson Assured, respectively, 

were selected purposively for their different accrediting institutions and reputations. The data 

gathered were analyzed through descriptive analysis and interpreted accordingly. The results 

demonstrate a significant improvement in 5 out of 7 categories as the direct result of 

accreditation. Moreover, the institutions gained an awareness of and a need for a systematized, 

objective, and structured educational process that aims for constant improvement in quality. 

Keywords: Accreditation, Quality Assurance, English, Foreign Language Teaching, Higher 

Education
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Teachers’ Understanding of Action Research: A Qualitative Case 

Study of a Specialized School in Kazakhstan  
 

 

Laura BAITOKAYEVA1 

 

 

 

 

Abstract 

Several specialized schools in Kazakhstan have adopted a collaborative inquiry-focused 

learning approach built on an action research strategy and recognized as a “bottom up” model 

of development” (McLaughlin, McLellan, Fordham, Chandler-Grevatt, & Daubney, 2014, p.1). 

This approach is intended to foster collaborative inquiry skills of the teachers by encouraging 

them to engage in action research projects. A special three-year programme was developed by 

the team from the Faculty of Education at Cambridge University, and was implemented in a 

number of specialized schools in Kazakhstan (McLaughlin et al., 2014). 

The study conducted by Madeyeva, Nassygazy and Saltybayeva (2016) investigated some of 

the successes and major barriers to the implementation of action research and lesson study 

projects in 20 specialized schools. The researchers identified three main benefits of action 

research for schoolteachers: professional development and the enhancement of teachers’ 

research skills, expansion of collobarative environment, dissemination of teachers’ best 

practices, as well as the positive impact of the research on the learners’ progress. Concerning 

challenges teachers face while conducting action research, Madeyeva et al. (2016) found out 

that teachers have low research skills and do not receive sufficient support when doing their 

research. However, there has hardly been any study that looks exclusively into how the teachers, 

who are obliged to engage in action research, perceive and approach action research. Therefore 

a qualitative case study research is being conducted to explore teachers’ understanding of the 

notion and concept of action research, the way they conceptualize and implement action research 

as a way to improve their teaching practice, and to identify the challenges they face in 

conducting action research in their school.  

The preliminary findings of this study have been derived mainly from the semi-structured 

interviews and observations of teachers doing action research in one of the specialized schools 

in Kazakhstan. The findings provide useful insights about teachers’ conceptions, understanding 

and approaches to action research, the opportunities  and support available to them to facilitate 

their research work, and the challenges they face in doing research along with their routine 

school work. 

The findings of the study will help the school leadership know the different, at times 

contradicting, views held by teachers about action research. The practitioners will also be better 

aware of conducting action research, handling research methods, collecting data and analyzing 
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them. The study can contribute to literature on action research, especially in the context of 

Kazakhstan.  

Keywords: Action Research, Teachers’ Undertstanding, Professional Development, Research 

Skills, Implementation and Practice 
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A Study on the Implementation of the Use of Mathematics in Civil 

Engineering1 
 

Tamer KUTLUCA2                                              

Seval LAÇİN 

 

Abstract 

Today, the need has been increased for individuals who are coherent with technology 

and have the ability in problem solving, mathematical modelling in the fields of 

technology, engineering, architecture and many other fields. We need to teach studendts 

the real world applications in mathematics and we should teach them to use maths 

effectively in everyday life, we should also teach  them to relate it to real life and other 

different fields. Without  maths, an architect cannot draw, an engineer cannot give an 

opinion about reliability of the building or the car he has designed. This is a clear 

indication that maths is used in reconstruction. The aim of this study is to describe how 

and why maths is used in civil engineering. Within this context, our study group consists 

of a civil engineer with ten years of experience in construction of dam and irrigation 

channel in several cities of Turkey. In this study sample purposeful sampling has been 

selected and within this sampling, the person to be met, the meetings to be held with 

instructors and document analysis has been determined later. 

  The data of the study have been obtained from semi-structured interviews, the 

observations made by the researcher and from the survey consisting of  open-ended 

questions.The interviews were firstly recorded by digital sound recorder and then they 

were written down. descriptive analysis of the research has been done within the 

evaluation of the data gathered qualitatively. At the end of the research, it has been 

concluded that mathmatics is used in every aspect of daily life for many purposes such 

as measurement, balance and ordering. 

 Keywords: Matematics education, uses of maths, purpose of using maths, civil 

engineering. 
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How the Reform in Assessment Shapes English Language 

Teachers’ Teaching Practices 
 

Mariya BONDARENKO1 

 

 

Abstract 

The study’s purpose is to investigate what effect the recent reform in assessment had on the 

teaching practices of the English language teachers on personal, classroom and school levels. 

The importance of the study is shaped by the novelty of the topic, as the reform of assessment 

in Kazakhstan is a recent innovation that has not been extensively studied yet. The research can 

also be beneficial for schools’ administrators and teachers of Kazakhstan and other countries. 

Firstly, the criteria-based assessment has been recently implemented in Kazakhstan and its 

effects on teaching have not been studied well. Moreover, the understanding of experience of 

teachers who implement the reform can be advantageous for all teachers who undergo the same 

changes. As to the broader educational community such as policy makers, the data and findings 

of the research will contribute to more effective implementation of the reform. For the purpose 

of the study, the following research question is addressed: How has the criteria-based assessment 

influenced teaching practices of English language teachers at a mainstream school in 

Kazakhstan?  

The main focus of the research is teaching practices influenced by the changes in assessment 

practices in Kazakhstani schools. The study is conducted by means of the qualitative method, 

because it allows researchers to have the possibility of communicating with participants multiple 

times through face-to-face interactions in order to reflect on meetings and discussions and then 

obtain more detailed information on the topic. Thus, the qualitative research allows studying a 

poorly addressed phenomenon in-depth by means of considering points of view of people who 

experience it.  

The purposeful sampling is used as it allows choosing the particular group of respondents that 

will provide information corresponding to the interest of study. Five English language teachers 

of one mainstream school who have experienced both traditional and criteria-based assessment 

are the objects of research attention as they can provide the data on the possible changes in their 

practices. The sample is represented by the teachers of different experience level and both male 

and female teachers. 
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The data collection process is carried through conducting interviews with research participants. 

The chosen interview type is the semi-structured interview, because a researcher has a better 

opportunity to obtain more detailed views, opinions and experiences while conducting semi-

structured interviews. Each participant will be interviewed two times (60 minutes and 30 

minutes) in order to get deeper understanding of the changes in teaching practices.  

Data collection process of the research has not been completed yet. Results and discussion will 

be shared in the presentation sessions. 

Keywords: assessment, reform, teaching practices, English, innovation 
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Ernest Hemingway’s Self-Proclaimed “Iceberg” Style of Writing  
 

Prof. Dr. Cholpon NAIMANOVA1  

 

 

Abstract 

The objective of the research is to identify Ernest Hemingway’s Self-Proclaimed “Iceberg” Style 

of Writing. The topic to be discussed deals with the Hemingway’s individual style known as an 

“iceberg”. Ernest Hemingway assumes that his style of writing resembles an iceberg. "I always 

try to write on the principal of the iceberg. There is seven-eighths of it under water for every 

part that shows. Anything you know you can eliminate and it only strengthens your iceberg... It 

is the part that doesn't show." (Ernest Hemingway,1958). One can see only about twenty percent 

of it on the surface. The remaining part is hidden under the water. Hemingway uses simple and 

primitive sentences in his writing, without describing emotions but reproducing the events, 

which cause his characters to experience them. However, the simplicity results in a complexity 

of the semantic value of his works. The reader should be able to read not only the story but one 

should be able to understand what is written between the lines. Moreover, such reading attracts 

the reader’s attention and arouses his interest. The reader begins thinking and suffering with the 

characters, feeling the elation or wonder or depression. 

Ernest Hemingway’s “Iceberg” style of writing is masterfully realized in many works by 

revealing through some techniques, including, symbolism, weather depiction, dialogues, 

monologues, syntactical constructions, a simple language, quite understandable to the reader. 

Besides the above-mentioned methods of analysis of Ernest Hemingway’s “Iceberg” style of 

writing, one more method could be added: discourse analysis, including lexical and grammatical 

cohesion, speech act theory (performative verbs, locutionary, illocutionary and perlocutionary 

acts), and pragmatic intentions of the text (utterance, context, entailment, implicature, deixis 

and presupposition).   

Keywords: iceberg, symbolism, weather depiction, dialogues, monologues, syntactical 

constructions, discourse analysis, lexical and grammatical cohesion, coherence, speech act 

theory, pragmatic intentions 
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The interrelation between social gender and grammatical gender 

across languages 
Olga STERIOPOLO1 

 

Abstract  

Aikhenvald (2012:33) posits that there are three different types of gender across languages: (i) Natural 

gender (N-gender), which corresponds with the biological distinction of sex characteristics, (ii) Social 

gender (S-gender), which reflects "the social implications of being a man or a woman," and (iii) 

Linguistic gender (L-gender). According to Aikhenvald (2012), L-gender receives its meaning in direct 

relation to S-gender. In this regard, the following research question arises: How is the interrelation 

between S-gender and L-gender formally established? 

Although both sociology and theoretical linguistics have yielded fundamental insights regarding 

understanding of the gender category, the interrelation between the two disciplines has yet to be 

established. Sociology of gender, a prominent subfield of sociology, has lacked the linguistic 

mechanisms in understanding the gender category, while theoretical linguistics has lacked studies of the 

socially situated environment that can influence the use of grammatical gender. This work seeks to 

bridge this gap. The main question investigated in this work is as follows: How does the social gender 

as established in a given society affect the use of grammatical gender? 

This work presents a novel methodological approach to understanding the interrelation between social 

gender and grammatical gender across languages. It interrelates two different disciplines: sociology (the 

framework 'sociology of gender') and theoretical linguistics (the framework 'Distributed Morphology'). 

With respect to sociology, this work conducts a mezzo sociological analysis of gender, which means 

that it takes into account broad cultural norms which shape all kinds of social interaction. With respect 

to theoretical linguistics, the framework Distributed Morphology distinguishes between word formation 

from √roots and from syntactic categories. Thus, it provides us with formal tools necessary to understand 

the morphosyntactic processes occurring within a word. 

The results of this interdisciplinary work are of interest to theoretical linguists, language typologists, 

linguistic anthropologists, language-area specialists, language educators, sociolinguists, and 

sociologists, as well as the general public interested in gender. Due to the fact that a number of the 

languages and dialects analyzed here are on the verge of extinction, the findings are also relevant to the 

field of endangered language maintenance and revitalization. 

Keywords: linguistics, grammatical gender, sociology of gender, morphosyntax 

Reference 

Aikhenvald, Alexandra. 2012. "Round Women and Long Men: Shape, Size, and the Meanings o Gender 

in New Guinea and Beyond". Anthropological Linguistics 54, 33–86. 

 

                                                           
1 Leibniz-ZAS, Berlin, GERMANY. E-mail: olgasteriopolo@hotmail.com  

mailto:olgasteriopolo@hotmail.com


 

 
36 

Patriarchy or Realm Taking Individual Antipathy  
 

Yakup YASAR1 

 

 

 

Abstract  

Renaissance is the name of a great intellectual and cultural movement of the revival of interest 

in classical culture that occurred in the fourteenth, fifteenth and sixteenth centuries. It is a period 

during which there occurred the transition from the Middle Ages to modern times. It began in 

Italy, and in its first period classical movement aroused and got widespread all around European 

countries in particular. This movement became a significant essence in literature as an ideology. 

It was a great rebellion against the intellectual movement of medieval thought in the second 

period of Renaissance besides the great influence of classicism; the development of the new 

view of the intellectual life which is called Humanism became main basis of the writers, 

philosophers and artists.( The Encyclopedia of Philosophy). What is more, the leading writers 

and philosophers of the Renaissance pointed out the major characteristics of the era such as 

individualism, egoism, ambition, power, freewill, manipulation, stubbornness, ration in action 

against inaction, rebelling against dogmas, revision of the traditional interpretation and 

domination over religion in their literary works. In The Merchant of Venice we see how these 

important points are incorporated by Shakespeare.  

Keywords: Portia, Patriarchy, Renaissance, Individuality, Satire 
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Transediting the Self: Transadaptation for Dubbing in Arabic – 

When the Self Prevails 

 
 

Rashid YAHIAOUI1  

 

Malak LATROUS  

 

 

 

Abstract 

This exploratory study investigates the reasons behind various translation shifts that occurred 

on two audiovisual texts transadapted for dubbing into Arabic. It sets out to discover the changes 

that occurred on students’ first and final transadapted versions, the reasons behind their 

transediting choices, and to what degree their transediting affects the function of and faithfulness 

to the ST.  Stetting’s (1989) model of ‘Areas of Transediting’, which is based on three 

transediting areas: cultural transediting (socio-cultural constraints); situational transediting 

(ideological constraints); and cleaning-up transediting, as well as the inclusion of ‘technical 

constraints of dubbing, mainly synchrony’, were used as the theoretical framework in order to 

carry a contrastive analysis between the source texts, the target texts, and first and final 

transadapted versions. Furthermore, the written reflections on the assignments were analyzed 

and interviews were conducted to validate and triangulate the results. The findings reveal a 

pattern in which ‘technical constraints’ received the highest frequency of reoccurrence in both 

assignments. In light of the findings, and building on Stetting’s (1989) model of ‘Areas of 

Transediting’, a model for ‘Transediting in AVT’ is proposed.  

Keywords: Audiovisual Translation, dubbing, technical constraints, synchrony, transediting, 

transadaptation, ideology, culture. 
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The Psychological Elements of Mehmet Nuzhet’s Writing Creation 
Kirim Şairinin Kalp Töründe Saklanan Duygular (Mehmet Nüzhetnin İcadina Yeni 

Bakiş) 

 

Tahir KERIMOV1 

 

Abstract 

The article deals with the life and the literary heritage of the prominent figure of the Crimean Tatar 

literature of the pre-war period, Memet Nuzhet. Particular attention is paid to his personal qualities, 

the depths of his philosophical thinking, his memories. The author’s methods and ways of 

psychological influence on the subconscious of readers are revealed. The future man of letters was 

born in 1888 in the village of Haydargazi in the vicinity of the Crimean city of Gözlev (Eupatoria). 

His first poems were published in 1912 in “Terciman” (“The interpreter”) newspaper edited by Ismail 

Gasprinski. It is generally accepted that the most fruitful period of his creative activities dates back 

to the 1920s. His works, published during the very short period of national independence of the 

Crimean (Tatar) People’s Republic and under the Soviet regime in such journals and magazines as 

"Millet" (“Nation”), "Yeni Dünya" (“New World”), "İleri" (“Move on”, "Gözaydın" (“Glad 

tidings”), were signed with pseudonyms of Tüyrevic and Çelebizade Haydargazi. In 1928 – 1930 by 

orders of the Central Committee of Crimean New Alphabet he translated the works of renowned 

Russian writers into Crimean Tatar language and published them in separate books. In the last years 

of his life he worked as a teacher in a rural school. Then, because of his class position, the writer was 

persecuted by the communist authorities. Being in a state of constant stress, he fell seriously ill, got 

to the hospital, where died on May 4, 1934. 

Keywords: literature, portrait, psychology, people, Mehmet Nuzhet. 

 

 

Öz 

Makalede tanınmış Kırım Tatar klasik şairi Mehmet Nüzhet’in hayatı ve onun bugüne kadar 

korunmuş edebi mirası üzerinde bir araştırma yapıldı. Manzumeleri, hikâyeleri misalinde edibin 

şahsiyetine ve felsefi düşüncesinin derinliğine büyük önem verildi. Bahsi geçenin eserleri vasıtasıyla 

okuyucuya tesir etme yolları, keşifleri açıklandı. M. Nüzhet 1888 senesi Kırım’da Gözlev şehrinin 

civarlarındaki Haydarğazı köyünde doğdu. İlk şiirleri 1912’de İsmail Gaspıralının “Tercüman” 

gazetesinde neşredilmişti. İcadının en gürdeli devri 1920’nci yılları olarak sanılır. Kırım Tatar 

Cumhuriyetinin Milli Bağımsızlığı ve Sovyet rejimi dönemlerinde yayınlanılan “Millet”, “Yeni 

Dünya”, “İleri”, “Gözaydın” gibi gazete ve dergilerinde neşrettiği eserlerini Tüyreviç ve Çelebizade 

Haydarğazı müstear isimleriyle imzalar. 1928 – 1930 seneleri Kırım Yeni Elifba Merkezi 
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Komitesi’nin siparişi sayesinde ünlü Rus yazarlarının eserlerini ustalıkla Kırım Tatar diline çevirip 

ayrı ayrı kitaplar şeklinde bastırır. Ömrünün son yılları köy mekteplerinde hocalıkla uğraşırken, 

zenginler tabakasına mensup olduğu için komünistler tarafından tazyik edilir. Gördüğü baskılardan 

dolayısıyla hastalanıp hastaneye düşer. Ve 1934 senesi Mayıs 4’te Hakkın rahmetine kavuşur.  

Anahtar kelimeler: milli, portre, halk, psikoloji, Mehmet, Nüzhet 
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Olasılık Konusu Öğretiminde Bilgisayar Destekli Bir Kavram 

Haritası Kullanımı: CMAP  
 
 

Mahmut GÖMLEKÇİ1 

 

Nurcan ÇAĞAN 

 

Tamer KUTLUCA2 

 

 

 

Öz 

Matematik öğretiminde anlamlı öğrenmeyi sağlamak için farklı yöntemler kullanılır. Bunlardan 

biri de bilginin görselleştirilmesini sağlayan kavram haritalarıdır. Kavram haritaları, bilgiyi 

sistemli bir şekilde organize ederek görsel şekilde sunumunu sağlayarak bilginin 

somutlaştırılmasına yardımcı olan araçlardan biridir. Bu çalışmada matematik öğretiminde 

Bilgisayar destekli Cmap kavram haritası programının olasılık konusunda uygulama örneğinin 

gösterilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada bilgisayar destekli kavram haritası 

oluşturulmasında kullanılabilecek Cmap kavram haritası programı hakkında bilgi verilmiş ve 

kullanım aşamaları hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Ayrıca matematik öğretiminde 

olasılık konusu uygulama örneğine yer verilmiştir. Matematik öğrenim ve öğretiminde 

zorlukların yaşandığı olasılık konusunun öğretiminde bu türden Bilgisayar destekli kavram 

haritası yazılım programlarının etkili olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: matematik eğitimi, kavram haritaları, CMAP, olasılık 
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The Impact of Ideological Transformation in Turkish Foreign 

Policy on Soviet Image: Overview of Turkish-Soviet Relations 

From A Documentary Film 
 

Umut BEKCAN1 

 

 

Abstract 

Modern Turkey was founded in 1923 after an arduous War of Independence. As known, the 

young Soviet state had a significant amount of arms and money support to the Turks. The close 

relations started in that period continued until the beginning of the Cold War. There has been a 

documentary film left as a symbol/indicator of close relations from those days. “Ankara: Heart 

of Turkey”. The 56-minute documentary film made by the USSR upon Turkey’s request. This 

documentary was broadcasted on television for the 31st anniversary of Atatürk’s death on 

November 10, 1969. As a matter of fact, the broadcast was interrupted and the documentary was 

banned. The conservative press reacted strongly to the appearance of a Soviet communist film 

on state television. In the film, the commendation for Turkish Republic instead of communism 

or the USSR was remarkable. However, the two countries were on the opposite fronts during 

the Cold War. Everything associated with the USSR was considered a communist propaganda 

in Turkey. The period was a time of struggle with communism. That was the main reason why 

the film was banned. Later, the “convenient” images of the film were frequently used in the 

programs and clips prepared for Atatürk and the Republic Day. 

In this study, three important topics related to the documentary were examined. First, this 

documentary was made at a time when Turkey was relatively autonomous in 

foreign/international policy. Second, it can be understood from the documentary that Turkey 

was passing through major revolution process, carried out industrialization and development 

burst and the USSR supported this Turkey’s progress. Third, the fact that the documentary was 

not allowed to be broadcast on Turkish state television was stemmed from Turkey’s membership 

in the Western alliance/NATO in the Cold War. The documentary was considered as an 

ideologically dangerous/inconvenient film independent from the content and political 

environment of the time of production. In other words, ideological hostility between Turkey and 

the USSR completely turned the image of the documentary into negative. In this context, the 

main argument defended in the study is that Turkey’s ideological stance before the World War 

II changed after the war. The ideological transformation directly influenced the foreign policy 

and the view towards the Soviet Union. This change has led to Turkey’s ascribing a different 
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meaning to the same documentary. This is a diplomatic history study and it’s based on the notion 

of ‘the subject of the history is unique’. 

Keywords: Turkey, Soviet Union, Foreign policy, Ideology, Documentary film 
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Social Clustering Competence Model 
 

Giedre KVIESKIENE1 

Vytautas KVIESKA2  

 

 

Abstract 

Within the areas of lifelong learning, social capital, trust3 Lithuania is still lagging behind other 

countries and does not realize that trust and sharing are important not only because of the need 

to move to a multi-sectoral multi-functional design, but also for our well-being, and health. We 

have to admit that we lack multi-sectoral, multi-functional design services, and the community-

based service package is yet at an early stage of development.  

It is predicted that by initiating new or developing the established social cluster competence 

models, we have the 4 basic steps: 

1. Preparation (set the goal, gather a competence framework team). 

2. Collect Information (observe interview people, design a questionnaire, and analyze the work). 

3. Improvement of social cluster virtual communication system (space for cooperation, forums, 

create sub-groups, improve sub-groups, identify and name the competencies, approve and 

review the competencies as much as needed); 

4. Implementation, development, sustainability (a reference to business goals, reward 

competencies, provide coaching and training, keep it simple, communicate). 

Creativity, positive person's socioeological comunity model, let us optimized human and social 

resources, increases mutual trust and social capital. To meet these challenges, it is necessary to 

coordinate the public, private and non-governmental sector actions, to promote transparent use 

of public funds, pursue clear priorities and minimize bureaucratic mechanism. Development of 

science, technology and knowledge leads to accelerating changes that in qualitative way 

modifying modern and creativity society lifestyle. Competitive, learning society can be by 

mutual efforts of authorities and governance institutions, political, public and private 

organizations, and all citizens of the country. The society and civic society can be analyzed as 

a market in which people create welfare, by exchanging a variety of items and ideas to the 

general interest and welfare. Social innovation in the broad sense refers to innovative thinking 
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that sets up citizens' ability to build a future that they crave.  Social structure changes are closely 

related to the development of social infrastructure: social infrastructure is a prerequisite for the 

formation of new social structures. Formation of new social structures leads to changes in the 

social infrastructure and social development of the whole society.  

Keywords: Social Clustering, Competence Model, Social Partnership 
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Semiotics in Kyrgyz culture 
 

Gulmira SATYBALDIEVA1 

 

Guljamal RYSKULOVA2 

          

 

 

Abstract 

This paper deals semiotics, the science of signs and symbols. Semiotics of culture and 

language in linguistics. The semantical meanings of the concept “fire” in Kyrgyz 

culture.  

Keywords: semiotics, culture, semantics, fire, sign, symbol, society, customs, 

traditions, nature. 
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“Сынган кылыч” романындагы кокон хандыгынын 

даңазалуу аскербашысы Алымкулдун  образы жана  сезимдин 

туюндурулушу 
Образ великого полководца Алымкула и вражение чувство в романе "Сынган 

кылыч" 

The image of the great commander of Alymkul the expression and feeling in the novel 

"Singin Kilic" 

 

РЫСКУЛОВА Гүлжамал Уметкуловна1 

RYSKULOVA Guljamal Umetkulovna 

 

САТЫБАЛДИЕВА Гулмира Абдуллаевнa2 

SATYBALDIEVA Gulmira Abdullaevna 

 

 

Аннотация 

Сезим адамдын обьектиге болгон мамилесин гана чагылдырбастан, ал бир эле убакта адам 

жөнүндөгү кээ бир информацияны алып жүрөт. Ошол эле мезгилде сезим адамдын турмуштук 

ар кандай муктаждыгы жана аны канааттандыруудагы ар кандай иш аракеттери  менен да тыгыз 

байланышта болот. Адамдарда сезимдин билдирилиши жагдайга ылайык түрдүү болгондуктан, 

аталган макалада сезимдердин чагылдырылышын Т.Касымбековдун “Сынган кылыч” 

романындагы аскербашы Алымкулдун образы аркылуу талдоого алдык.  

Ачкыч сөздөр: сезим, информация, адам муктаждыгы, тарыхый факты, тарыхый инсан, саясий 

ишмердүүлүк,  билдирүү.  

 

Аннотация 

Чувство отражает не только  подход человека к объекту, а он одно временно повествует  

некоторые информации о человека.  В то же время чувство тесно взаимосвязывются 

удовлетворения различных жизненных нужд и действия человека. В связи разных ситуациях 

выражения чувство человека могут быть разным, данном статье отражения разных чувство 

человека просматривали  лингвистическом анализе примере в романе Т.Касымбекова 

“Сломанный меч”  в образе великого полководца Алымкула.  

Ключевые слова: чувство, информация, человеческий нужд, исторический факт, исторический 

портрет, политический деятельность,  выражение. 
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Abstract 

The Feeling reflects not only the human approach to the object, but it also tells some information about 

the person.  At the same time, the feeling is closely related to the satisfaction of various life needs and 

human actions. In connection with different situations, the expression of human feelings may be 

different, this article reflects the different feelings of a person viewed linguistic analysis example in The 

novel by T. Kasymbekov "Broken sword" in the image of the great commander of Alymkul.  

Keywords: feeling, information, human needs, historical fact, historical portrait, political activity, 

expression. 
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The Partnership between Family, Kindergarten and NGOs in 

Child's Early Education  
 

Brotac DANIELA1 

 

 

Abstract  

Research paper entitled "The partnership between family, kindergarten and NGOs in child’s 

early education" aims at investigating the causes that have serious consequences on education, 

social protection and health of children coming from disadvantaged families, as well as the role 

of civil society organizations (NGOs) in integrating children into the education system and in 

providing specialized social assistance. Investigating causes and difficulties of integration and 

maintaining in the education system of children coming from a socially and educationally 

vulnerable environment. In constructing the variables and in interpretation of the results the 

following were taken into account: age of subjects (adults, children); level of education through 

studies; social, economic status of parents; situation of family formation (complete, single 

parent, concubinage); volunteers, teachers and responsible persons from NGOs. Instruments 

used in research were  questionnaires applied to subjects - parents, teachers, volunteers, NGO 

officials; observation - visits, conversations, study of real situation in the 57 families and 

completion of social assistance fact sheets for children integrated into the foundation and in 

kindergarten; questionnaires applied to subjects - parents, teachers, volunteers, NGO officials; 

interviews with responsible people from NGOs and local communities; focus -group with 

participating parents (for formation/development of parenting skills).  

Keywords:  education, kindergarten, NGO 
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Overview of The Usage of Some Turkish Words from Albanian 

Language Students in The University of Prizren "Ukshin Hoti" in 

Prizren 
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Zana PLLANA3  
  

 

 

Abstract 

The Albanian language, as well as the other Balkan languages, have received a large number of 

Turkish language elements, first of them being the acceptance of Turkish words. These words, 

respectively the Turkish words, have penetrated in almost all spheres in the fields of social life. 

In Albanian, there are many words in these social spheres: religious spheres, administrative 

spheres, military spheres, crafts, construction, home environment, names etc. The historical and 

linguistic conditions of Turkish borrowings are known. Albanians and Turks (Ottomans) got 

into contact in the wars and battles between them, as well as during the reign of the Turkish 

Empire in the Balkan Peninsula, and in the Albanian territories as well. Turkish words began to 

enter the Albanian language from the time the Turks deployed military officers and clerks in 

several Albanian cities. The ruling period of the foreign invaders and the typology of the 

communicating languages had a huge influence on linguistic borrowings. The Albanian 

language is typologically quite remote from Turkish, therefore it has received relatively little 

Turkish words compared to the long period of Turkish rule in the Albanian area. 

For the realization of this paper we have used the research and analysis method. We conducted 

a survey with 60 students of the Department of Albanian Language and Literature at the 

University of Prizren "Ukshin Hoti" in Prizren, with students of the first year of the second 

semester and with second year students of the second semester. From the analysis of the tests, 

graphical presentations have been made of the use of some Turkish words used by students 

during conversations among themselves, in families and in society, in the city and in the 

surroundings of Prizren. 

Keywords: Albanian language, borrowings, Turkish borrowings, Turkish language in Albanian. 
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Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimine İlişkin 

Görüşler  
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Öz 

Bu araştırmanın amacı, ortaokul sosyal bilgiler öğretmenlerinin mesleki gelişimine yönelik 

tasarlanan bir hizmet içi eğitim programı uygulamasının sonuçlarını incelemektir. Araştırma 

tarama modelindedir ve deneysel olarak nitel araştırma yöntemiyle yapılmıştır. Araştırmanın 

çalışma gurubunu amaçlı örneklem yöntemiyle seçilen İzmir ili Bergama ilçesinde görev 

yapmakta olan 30 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmuştur. Açık uçlu sorulardan oluşan yarı 

yapılandırılmış görüşme formlarıyla yazılı formatta öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. İki ayrı 

görüşme formundan oluşan “Eğitim Tasarımına Öğretmen Görüşleri” adlı formun ilk kısmında 

üç soruyla eğitimler öncesi öğretmenlerin tasarıma ilişkin beklentilerinin ölçülmesi 

amaçlanmıştır. İkinci bölüm ise dört soruyla tasarıma ilişkin eğitim sonrası öğretmen 

değerlendirme, memnuniyet ve önerilerinin ölçülmesine yöneliktir. Elde edilen veriler içerik 

analiziyle kodlanmış, sınıflanmış ve temalarla yapılandırılmıştır. Eğitim başlıkları alan eğitimi 

ve pedagoji alanında şekillenmiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan öğretmen 

eğitimi atölye çalışmasında sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitim öncesindeki genel beklentileri 

sırasıyla; mesleki deneyim, yeni öğretim yöntemleri, güncel gelişmeler, güzel zaman geçirme, 

öğretimdeki sorunlarına çözüm yolları, dezavantajlı gruplar, genel kültür, öğrencilerle iletişim 

ve üniversitedeki eğitim gibi konularda bilgilenme; branşlarına özgü beklentileri ise sırayla; 

alanı sevdirecek yöntemler, etkili eğitim-öğretimin sağlanma yolları, alan bilgisi, alan derslerine 

yönelik yeni yaklaşımlar, öğretim programının incelenmesi, ders kitaplarının değerlendirilmesi, 

materyal geliştirme ve öğrencilere fayda sağlama gibi konularda eğitim almak şeklindedir. 

Öğretmenlerinin eğitime ilişkin pedagojik açıdan beklentileri; sosyal bilgilere özgü öğretim 

yöntemleri, dersi sevdirme yolları, değerler eğitimi, eğitimde başarılı olan ülkelerin öğretimleri, 

farklı ve daha iyi öğretim, öğretmen eğitimi, sorunlara somut ve uygulanabilir çözüm önerileri 

gibi konularda tartışmak ve eğiti almaktır. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin çoğunluğu farklı 

değerlendirmeler yapmaya imkân sağlaması, alan bilgisi kazandırması, farklı yöntemler 
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öğretmesi ve meslek bilgisi kazandırması nedenleriyle öğretmen eğitimi atölyesinden memnun 

kalmışlardır. Bazı öğretmenler ise yöntem ve tekniklerin uygulamalı olmasının daha iyi 

olacağına işaret etmişlerdir. 

Anahtar Sözcükler: Eğitim, Hizmet-içi Eğitim, Öğretmen Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, 

Türkiye. 
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Member Perception of Stress Level in Team Works in The 

Operation Process: A Research in Izmir 
Ameliyat Sürecinde Takım Çalışmalarında Stres Düzeyine Yönelik Üye Algıları: İzmir 

İlinde Bir Araştırma  
 

Nezih Metin ÖZMUTAF1 

Nurdan KARAMAN 

 

 

Abstract 

The main objective of this study is to determine the perceptions of factors affecting the stress 

levels in team work during the surgical procedures. In this context, the questionnaire prepared 

for the study was applied to 131 health personnel working in a large hospital in İzmir province 

between January 2019 - March 2019 by face to face survey method. As a result of the research, 

it was determined that the factors affecting de “basic team processes”,  competencies, experience 

and sharing”, “attitude of the leader, persuasiveness and condition factors were influenced by 

the advanced level of stress level perception of the staff involved in teamwork during the 

operation. The correlations between the factors are generally positively and high / medium / low 

level. In addition, physicians and nurses, according to the technician-technician group, the 

attitude, sharing and condition of the leader factor was found to pay more attention to the 

perception of stress level in team works. The process of participants' stress levels is highest It 

was revealed that the process was just before the operation. Coordination between team 

members, equipment and team members were determined to be the most important issue in 

terms of stress level during the operation period. It is envisaged that the active personality 

structure (A and B) in the team work by the participants may be predominantly B type 

personality structure or may change according to the conditions. 

Keywords: Operation process, team work and stress level 

 

 

 

Öz 

Bu çalışmanın temel amacı, ameliyat süreçlerinde takım çalışmalarında stres düzeylerine etki 

eden faktörlere yönelik algıların belirlenmesidir. Bu kapsamda araştırmaya yönelik olarak 

hazırlanan anket formu Ocak 2019 – Mart 2019 tarihleri arasında İzmir ilinde yer alan büyük 
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ölçekli bir hastanede çalışan 131 sağlık personeline yüz yüze anket yöntemi ile uygulanmıştır. 

Araştırma sonucunda ameliyat süreçlerinde takım çalışmalarında yer alan personelin stres 

düzeyi algısını “temel takım süreçleri”, “yetkinlikler”, “deneyim ve paylaşım”,  “liderin tutumu, 

ikna ediciliği ve koşul” faktörlerinin ileri düzeyde etkilediği belirlenmiştir. Faktörler arasındaki 

korelasyonlar ise genel olarak pozitif yönde ve yüksek /orta / düşük seviyededir. Ayrıca hekim 

ve hemşirelerin, tekniker-teknisyen grubuna göre “liderin tutumu, paylaşımı ve koşul” 

faktörünü takım çalışmalarında stres düzeyi algısı açısından daha fazla önemsedikleri 

belirlenmiştir. Katılımcıların stres düzeylerinin en yüksek olduğu sürecin ise ameliyata 

başlamadan hemen önceki süreç olduğu ortaya konulmuştur. Takım üyeleri arasındaki 

koordinasyonun, ekipmanın ve ekip üyelerinin ise ameliyat sürecinde stres düzeyi açısından en 

fazla önemsenen konu olduğu belirlenmiştir. Katılımcılar tarafından ameliyat ortamında takım 

çalışmalarında etkin kişilik yapısının (A ve B) ağırlıklı olarak B tipi kişilik yapısı olabileceği 

veya koşullara göre değişim gösterebileceği öngörülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Ameliyat süreci, takım çalışmaları ve stres düzeyi  

 

 

 

 

 



 

 
54 

International students’ choice of studying business major 

 

Sarvnaz BARADARANI1 

Aamir Pir KHAN2 

Adil ADIL3 

 

 

Abstract 

The current study aims to observe the important influencers on student’s choice of selecting 

Business major. The study focuses on the vital factors that inspire students to select business as 

the major of study in the university. Moreover, the research aims to focus on the first- and 

second-year students, who are studying in various universities of North Cyprus.   

North Cyprus is a country that highly relies on its service sectors, specifically higher education 

is one of the major economic generators of the country. Consequently, there are different 

universities in North Cyprus which attract international students from various countries in this 

region. This is the result of having the priority of English language as the medium of study. 

Thus, North Cyprus has become an attractive destination for students from Asia, Africa and 

Middle Eastern countries.  

Subsequently, a quantitative method is used in the current research. The questionnaires are 

prepared and adopted from the previous literature (Dalcı, Araslı, Tümer, & Baradarani, 2013). 

The items in the questionnaires contain items related to the factors that influence students’ 

selection of Business major and also items related to the students’ demographic characteristics. 

The sample of this research is the international students studying in Business department of 

different universities in North Cyprus. Consequently, the findings of this study will be of great 

help for the universities and policy makers of the country to attract more international students 

to the universities of North Cyprus, specifically to study in the Business department. 

Keywords: Influential factors, Higher education, Business, Tourism, North Cyprus. 
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Being Dated of Ercis Anonymous (Kara Yusuf Pasha) Tomb and 

Its Place in Art History 

Erciş Anonim (Kara Yusuf Paşa) Kümbetinin Tarihlenmesi ve Sanat Tarihindeki Yeri 

 

Dr. Süleyman BÜLBÜL1 

 

Abstract 

Located in the northern of Van Lake, Ercis has a long historical background. According to 

present information, the first settlement  was during the period of Argishti II(714-685), king of 

Urartu, and it is thought that name similarity comes from Argishti. Experiencing Arab raids in 

parallel with the spread of Islam, Ercis had been raided by Seljukian since the second half of the 

11th century. In 1054, the area was conquered by Tugrul Bey.  After the victory in Marziket in 

1071, the area entered under Turks rule exactly. Falling under  Ahlatsah and Ilkhanids’ rule, 

Ercis gained importance during the period of Karakoyunlus again.  Entering under Safavid’s 

rule sometimes during Ottoman’s period, the settlement came exactly under the domination of 

Turks with the victory in Battle of Chaldiran in 1514. Ercis Anonymous Tomb is called 

mistakenly Patnos Tomb in some publishing and Zortul Tomb in some others. Known as 

Anonymous Tomb among people, the structure is located near Zortul Neighbour 55 km. from 

Patnos and 5 km. from Ercis. Because it might belong to Kara Yusuf Pasha, the ruler of 

Karakoyunlu, it is most likely for the tomb to have been built in between 1389-1420, years of 

Kara Yusuf’s reign.  In some publishing with later dated, the tomb is called Kara Yusuf Tomb.  

Situated in the western of Ercis, the tomb is covered with dodecagon planned, two-layered 

internal dome and with twelve-surfaced pyramidal cone from the outside. There is not any 

inscription apart from Ayat Al-Kursi in eaves part of the structure which was built entirely with 

white ashlars limestone. However, on arch flange on entrance door in the north, there are two 

symmetrical fowler images, and on them, there are symmetrical images of lions, whose tails end 

up with heads of dragons and which sit by looking westward. There is an embossing of double-

headed eagle on window on western front of the structure. Therefore, having 7 figures in total, 

the tomb becomes prominent with its richest figured embossings in East Anatolia. 

Within this paper, a positive conclusion in dating of the structure has been tried to come by 

scrutinizing different views.  The structure has been largely damaged by the earthquake which 

happened in 2011 in Van. Introduction and evaluation of architectural and ornament features of  

the structure whose just western part has survived  up to now will be made by using visual 

documents in my archive.  Thus, re-raising of the structure will be remarked.  

Keywords: Tomb, Figure, Plan, Material, Ercis 
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Öz 

Van Gölü’nün kuzeyinde bulunan Erciş uzun tarihsel bir geçmişe sahiptir. Mevcut bilgilere göre 

ilk yerleşme Urartu kralı II.Argişti (714-685) dönemine ait olup,  isim benzerliğinin Argişti’den 

geldiği düşünülmektedir. İslamiyetin yayılmasına paralel olarak  Arap akınlarına uğrayan Erciş 

XI.yy ın ikinci yarısından itibaren İran’dan gelen Selçuklu akınlarına uğrar.1054 yılında bölge 

Tuğrul Bey tarafından ele geçirilir.  1071 Malazgirt zaferinden sonra bölge kesin olarak Türk 

hâkimiyetine geçmiş olur. Sonraki süreçte Ahlatşahlar ve İlhanlıların egemenliğine giren Erciş, 

Karakoyunlular döneminde yeniden önem kazanır. Osmanlılar zamanında ara ara Safevilerin 

kontrolüne giren yerleşme 1514 yılındaki Çaldıran zaferi ile kesin olarak Türk egemenliğine 

girmiş olur. 

Erciş Anonim Kümbeti bazı yayınlarda yanlışlıkla Patnos Kümbeti, bazı yayınlarda ise Zortul 

Kümbeti olarak adlandırılır. Halk arasında Anonim kümbet olarak tanınan yapı Patnos’a 55 km. 

Erciş’e 5 km. Mesafede Zortul Mahallesi yakınında bulunmaktadır. Kümbetin Karakoyunlu 

hükümdarı Kara Yusuf Paşa’ya ait olabileceğini dolayısı ile Kara Yusuf Paşa’nın egemenlik 

yılları olan 1389-1420 arasında inşa edilmiş olduğu kuvvetle muhtemeldir. Daha geç tarihli bazı 

yayınlarda yapı Kara Yusuf Kümbeti olarak adlandırılır. 

Erciş’in batısında yer alan kümbet onikigen planlı, iki katlı içten kubbe dıştan on iki yüzeyli 

piramidal külah ile örtülüdür. Tamamen beyaz küfeki kesme taş ile inşa edilen yapının saçak 

kısmındaki Ayet el Kürsi’den başka herhangi bir yazıt yer alamaz. Buna karşı yapının kuzeyde 

bulunan giriş kapısı üzerinde kemer tablasında simetrik iki avcı kuş tasviri, onların üzerinde 

doğu ve batıya bakar şekilde ve oturur biçimde kuyrukları ejder başları ile sonuçlanan simetrik 

aslan tasvirleri yer alır. Yapının batı cephesinde pencere üzerinde çift başlı kartal kabartması 

bulunmaktadır. Böylece toplam yedi figüre sahip olması ile kümbet doğu Anadolu da en zengin 

figürlü kabartmaları ile öne çıkar. 

Bu bildiri kapsamında yapının tarihlendirilmesinde farklı görüşler irdelenerek sağlıklı bir 

sonuca varılmaya çalışıldı. Yapı 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen Van depreminde büyük 

ölçüde hasar gördü. Sadece batı bölümü günümüze gelen yapının arşivimde yer alan görsel 

malzeme kullanılarak mimari ve süsleme özelliklerinin tanıtılması ve değerlendirmesi 

yapılacaktır. Bu vesile ile yapının tekrar ayağa kaldırılmasına dikkat çekilmiş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kümbet, Figür, Plan, Malzeme, Erciş 
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Tarih Öğretmenlerinin Mesleki Tasarımına İlişkin Görüşler 
 

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN1 
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Arş. Gör. Canan AKYOL3 

Doç. Dr. Hale SUCUOĞLU4 

 

 

Öz 

Bu araştırmanın amacı, lise tarih öğretmenlerinin mesleki gelişimine yönelik tasarlanan bir 

hizmet içi eğitim programı uygulamasının sonuçlarını incelemektir. Araştırma tarama 

modelindedir ve deneysel olarak nitel araştırma yöntemiyle yapılmıştır. Araştırmanın çalışma 

gurubunu amaçlı örneklem yöntemiyle seçilen İzmir ili Bergama ilçesinde görev yapmakta olan 

19 tarih öğretmeni oluşturmuştur. Açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme 

formlarıyla yazılı formatta öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. İki ayrı görüşme formundan 

oluşan “Eğitim Tasarımına Öğretmen Görüşleri” adlı formun ilk kısmında üç soruyla eğitimler 

öncesi öğretmenlerin tasarıma ilişkin beklentilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. İkinci bölüm ise 

dört soruyla tasarıma ilişkin eğitim sonrası öğretmen değerlendirme, memnuniyet ve 

önerilerinin ölçülmesine yöneliktir. Elde edilen veriler içerik analiziyle kodlanmış, sınıflanmış 

ve temalarla yapılandırılmıştır. Eğitim başlıkları alan eğitimi ve pedagoji alanında 

şekillenmiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan öğretmen eğitimi atölye 

çalışmasında tarih öğretmenlerinin eğitim öncesindeki genel beklentileri sırasıyla; Tarih 

öğretmenlerinin öğretmen eğitimi atölyesinden genel beklentileri sırasıyla; bilgi artışı, yeni 

yöntem ve tekniklerin aktarılması, yeni gelişmelerden ve farklı bakış açılarından haberdar 

olmak, dersi ilgi çekici hale getirme yollarını öğrenme, farkındalık oluşturma ve sınıf 

yönetimine dair bilgilenme yönündedir. Tarih öğretmenlerinin öğretmen eğitimi atölyesinden 

branşlarına özgü beklentileri sırasıyla; yeni yöntem ve teknikleri öğrenmek, dersi ilgi çekici hale 

getirmek için etkinlikler geliştirmek, alan bilgisi kazanmak, öğrenci seviyesine hitap etmeyi 

öğrenmek, tarih dersinin önemini vurgulamak ve tarih öğretimi farkındalığı kazanmak 

şeklindedir. Bir öğretmen de fazla beklentisinin olmadığı cevabını vermiştir. Tarih 

öğretmenlerinin öğretmen eğitimi atölyesinden branş eğitimine özgü beklentileri sırasıyla; tarih 

dersiyle ilgili yeni bilgiler edinmek, tarih eğitiminde kullanılacak materyaller ve yöntemler 

hakkında bilgilenmek, tarih dersini öğrencilere sevdirme yollarını görmek, yeni öğretim 

programını değerlendirmek, farklı bakış açılarını görmek ve ortak davranış geliştirmeyle 
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ilgilidir. Tarih öğretmenlerinin yarıya yakını, öğretmen eğitimi atölyesinden beklentilerinin 

karşılandığını ifade etmiştir. Öğretmenler bunu; yeni bakış açısı kazandırması, farkındalık 

kazandırması ve şüpheyle yaklaşmayı gösterme nedenleriyle açıklamaktadır. Çoğu tarih 

öğretmeni de beklentilerinin kısmen karşılandığını belirterek bunu; farklı bakış açılarını 

görmek, bilgilerinin tazelenmesi, öğrencilerle empati yapabilmeyi öğrenmek ve zamanın 

yetersiz kaldığı şeklinde vurgulamıştır. Beklentilerinin karşılanmadığını ifade eden öğretmenler 

de sunuş yoluyla öğrenme yapılmasını, bilindik konuların anlatılmasını, sorunlara çözüm 

getirmediğini ve tarih yönteminin eksik kaldığını belirtmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Eğitim, Hizmet-içi Eğitim, Öğretmen Eğitimi, Tarih Eğitimi, Türkiye. 
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Assessing literature through portfolios: A case study 
 

Houda BOUMEDIENE1 

Fatiha Kaid BERRAHAL2 

 

 

Abstract  

The current study aims at investigating the effectiveness of using portfolios in the assessment 

of literature. In order to reach this objective, an exploratory study design was conducted. 

Basically, a questionnaire was used in order to collect data.  The sample was randomly consisted 

of 50 Master One students of English and 7 teachers of English Literature from the department 

of English –University of Laghouat, Algeria. The main findings yielded positive results 

concerning portfolios’ use in the assessment of literature learning. Despite the fact that portfolios 

were used for  a limited period of time, students after using portfolios as a learning tool were 

able to develop their skills in analyzing literary texts according to different literary elements, 

and they improved their writing skills as well. The results of the study demonstrated that both 

teachers and students attribute positive comments for integrating portfolio assessment as an 

effective tool in language teaching. Also, they strongly appreciate the use of portfolios as 

alternatives to traditional instruments like tests and exams.  

Keywords: assessment of literature, portfolio assessment, English Literature, literary texts  
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Tarık Buğra’nın Buhran Hikâyesindeki Gönderimi Sağlayan 

Öğeler ve Kullanımlar 
 

Dr. Melahat ARIKLI1 

Uzm. Öğr. Gör. Süleyman AKSU2 

 

 

Öz 

Gönderim, cümleleri bir araya getiren ve bu cümlelere metin özelliği yükleyen temel 

etkendir. Gönderim sözcüğünü sözlük birim olarak ele aldığımız zaman “gönder- “ fiil 

kökünden türemiştir. Türkçe sözlükte gönderme: “1. Göndermek işi, irsal. 2. 

Sözlükçülükte bir madde başını işlerken, ilgisi dolayısıyla başka bir madde başına 

yollamadır.” İngilizce reference; “1. İlgi, Kinaye, İma etme, Alaka kurma anlamına 

gelir. Gönderim ise: 1. Bir takım bilgileri içeren, kişiden kişiye ve kurumlar arası 

bilginin geçişini sağlayan belgedir. 2. Bir bilginin bir ya da birkaç uzak yerde elde 

edilmesinin sağlanmasıdır” (TDK, Büyük Türkçe Sözlük, 2005). 

Genel olarak gönderim, metin içerisindeki dil biriminin kendinden önce geçen bir dil 

birimi ya da kendinden sonra geçecek bir dil biriminin yerine kullanılmasıdır. 

Gönderimin iki temel unsuru vardır; gönderme unsuru ve gönderimde bulunan unsurlar. 

Alıcı, gönderici tarafından kendisine yönlendirilen gönderim unsurunu algılamak ve 

anlamlandırmak için gönderim unsurlarıyla bağdaştırır. Gönderim unsurları metin 

içerisinde yer almıyorsa, gönderim unsuru diyemeyiz.  

Sözlü ya da yazılı bir metinde gönderim yapmamızın temel etkeni dil tasarrufudur; dil 

ekonomisidir. Gönderim metinde tekrarlamayı, gereksiz yere cümlelerin uzamasını 

önler. Önceden bir sayfada, bir paragrafta anlattığımız olaya bir sözcükle gönderim 

yaparak, onu bir sözcükle açıklarız.  Gönderim, metin içerisinde art arda sıralanan 

cümlelerde kullanılan farklı sözcüklerin aynı kavramı ya da varlığı ifade etmesidir. 

Metin içerisinde bir önceki cümlede farklı bir terimle belirtilen anlam, durum veya birim 

sonraki cümlelerde karşımıza işaret sıfatı ya da işaret zamiri olarak çıkar. Bu kullanım 

sonucunda kelimeler kullanıldıkları metne özgün “anlamsal ortaklık” oluştururlar. 

Anlamsal ortaklık oluşturan bu kelimelerin hepsi bir kavramı ifade eder. Bu durum 

metin olma özelliği ile ilgilidir, metin dışında ele alındıklarında herhangi bir ortaklıktan 
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söz edilemez.  “Tarık Buğra’nın Buhran Hikâyesindeki Gönderimi Sağlayan Öğeler ve 

Kullanımları” adlı çalışmada bağdaşıklığın ne olduğu, bağdaşıklığı sağlayan unsurların 

neler olduğu ve hikâyelerdeki gönderim unsurları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tarık Buğra, Buhran Hikayesi, Öğeler. 
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Kazak Halk Edebiyatı Derleyicileri ve Fon’a Eklenen Miraslar 

 

Nazym SHUINSHINA1 

 

 

 

Öz 

1920 yıllarının ilk dönemlerinde Kazak Halk Eğitim Destek Hizmeti, Kazak Bölgesini 

Araştırma Derneği, Kazak Bilimsel ve Araştırma Derneği gibi birkaç kurumların çalışmaları 

yürütülmüştür. Kazak halkının kültürünü, tarihini, etnografyasını araştırarak ve derlenmiş halk 

edebiyatı örneklerini inceleyerek bilimsel seferler düzenlenmiştir.     

1921 yılının ilk dönemlerinde Türkistan Halk Destek Hizmetleri yanında Eğitim Kurulu 

tarafından oluşturulan Kazak Bilimsel Heyeti Kazakların kurgu, bilimsel ve eğitim kitaplarını 

hazırlama, halk edebiyatını derleme ve onu inceleme meselelerinde sorumlu olmuştur. Bununla 

ilgili, Kazak Bilim Heyetinin yönetimi başına geçen H.Dosmuhamedov ‘Kazak Bilimsel 

Heyetinin Çalışmaları Üzerine Yapılan Kısaca Raporunda’ açıklama yapmıştır. Bu raporda 

1921 yılında tamamlanan eğitim çalışmalarıyla beraber, Divayev’tan satın alınan 1920 yılındaki 

‘Sırdariya’ ve 1921 yılındaki ‘Jetisu’ seferleri sırasında derlenmiş etnografya malzemeleri ve 

halk edebiyatı nüshalarını inceleme, listesini oluşturma ve düzenleme konularının gündemde 

olduğunu açıklamıştır  

1930 yıllarından itibaren halk miraslarını derleme, yayımlama ve araştırma çalışmalarını eğitim 

ve kültür kurumları ele almıştır. Bu makalede 20. Yüzyıllarda Kazakistan’ın Ulusal Kültür 

enstitüsü, Kazakistan Yazarlar Birliği, Kazakistan Proletarya Yazarlarının Derneği, Kazakistan 

Devlet üniversitesi, Kazakistan Sanat ve Edebiyat basını gibi farklı kurumlar tarafından 

araştırılan halk edebiyatı mirasları hakkında anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Halk edebiyatı, derleyiciler, destan, masal 
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Use of new information technologies in educational policies 
 

Marcel SULTANESCU1 

Carmen SULTANESCU2 

 

 

Abstract 

This paper presents some aspects regarding the implementation and evaluation of new 

technologies with the implementation of interactive computing systems for human use and the 

study of the major phenomena that surround them: (1) the creation of a future policy on artificial 

intelligence, (2) implementation of support processes.  

Keywords: ICT in education, Artificial intelligence, Human–computer interaction 
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XU30 Index Prediction with Deep Learning Architectures 

Derin Öğrenme Mimarisi Kullanarak BIST30 İndeksinin Tahmini 

 

Şakir SAKARYA1  

 

Ümit YILMAZ2 

 

 

 

 

Abstract 

Deep learning methods can automatically detect and analyze to complex patterns of data and 

interactions between data in order to expedite to process and ensure accuracy in the processing 

steps. Implementation of deep learning methods in the finance area will be useful in meeting the 

need to reach information as quickly and accurately as possible. Furthermore, through the use 

of these methods, the solution of financial forecasting problems such as the design and pricing 

of mutual funds, the creation of the optimal portfolio and the realization of financial risk 

management, which involve big and complex data sets, will be facilitated. This study aims to 

obtain the daily movement forecast of XU30 Index with the deep learning architecture. 

Keywords: Deep Learning, Stock Market, XU30 

 

Öz 

Derin öğrenme yöntemleri, süreci hızlandırmak ve işlem adımlarındaki doğruluğu sağlamak 

amacıyla, verilerdeki karmaşık kalıpları ve veriler arasındaki etkileşimleri otomatik olarak 

algılayıp analiz edebilmektedir. Derin öğrenme yöntemlerinin finans alanında uygulanması, 

bilgiye mümkün olduğunca hızlı ve doğru bir şekilde ulaşma ihtiyacını karşılama noktasında 

faydalı olacaktır. Ayrıca bu yöntemlerin kullanımı sayesinde, karmaşık ve etkileşimli büyük 

veri kümelerini bünyesinde barındıran, menkul kıymetlerin tasarlanması ve fiyatlandırılması, 

optimal portföyün oluşturulması ve finansal risk yönetiminin gerçekleştirilmesi gibi finansal 

tahmin problemlerinin çözümü de kolaylaşacaktır. Bu çalışma, derin öğrenme mimarisi 

yardımıyla BİST 30 Endeksinin günlük hareket tahminini elde etmeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Derin Öğrenme, Borsa, BİST30 
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SMEs Pricing Improvement Opportunities 
 

Deimena KIYAK1 

Linara PRANCKEVICIUTE2 

 

 

 

Abstract 

The article aims to highlight the peculiarities of small and medium-sized business pricing policy 

with the help of scientific literature analysis and synthesis method. Pricing - a complex science that 

integrates management, marketing, cost accounting and financial knowledge. Service and product 

pricing is one of the leading businessmen and economists interest areas. For entrepreneurs, prices 

are a key factor in showing profits, business success or failure. In particular, pricing issues are 

important for small and medium-sized businesses, which often lack staff with analytical abilities 

who are able to properly shape the company's pricing strategy with all the necessary aspects. 

The aim of the article is to analyze pricing policy issues in the practice of small and medium-sized 

enterprises and to form a model by which companies can gather all the necessary information for 

efficient pricing decisions. 

With the help of the descriptive - analytical method, it was concluded that medium and small 

organizations primarily seek survival goals and only then accumulate resources for further 

profitability and market expansion purposes. 

The article reviews the main pricing errors in small and medium business. Using a logical 

abstraction method, a model of economic elements is formed that should be taken into account by 

any small business enterprise when making pricing decisions. 

It should be noted that the studies conducted show:  small business owners do not follow the pricing 

advices. In reality, most small businesses base their prices on a combination of 'market price' and 

'cost plus'. Small business pricing practices lead to lower than optimal financial results. It should 

be emphasized that the company must not only choose the appropriate methods when designing its 

pricing strategy, but also seek to get more detailed information about its market, consumers and 

competitors. 

Keywords: SME pricing; pricing problems; model for pricing decisions in SME 
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Öğretmen Adaylarının Sorumluluk Temelli Öğrenme Sürecine 

İlişkin Bir Durum Araştırması 
 

Dr. Öğretim Üyesi Sevgi KOÇ1 

 

Öz 

Sorumluluk, karakter eğitiminin temelinde yer alan bir değerdir ve kişinin kendi davranışlarının 

farkında olarak, davranışlarının sonuçlarını üstlenmesidir. Ayrıca, bireyin erken çocukluktan 

itibaren gelişim düzeyine ilişkin olarak görevlerini yerine getirmesidir. Sorumluluğun gelişmesi 

için bireylerin sorumluluk alabileceği bir ortamda yetişmesi gerekir. Toplumsal ve bireysel 

sorunların çözümü ancak sorumluluk bilinci oluşturmakla sağlanabilir. Aileden başlayarak 

devam eden sorumluluk kazanma sürecinin önemli bir basamağını oluşturan eğitim kurumları 

sorumluluk bilinci geliştirmiş bireyleri yetiştirmelidir. Öğretim programlarının her aşamasında 

neyi niçin yaptığını bilen, bilginin doğasını kavrayan, kendine ve çevresine karşı yerine 

getirmesi gereken görevlerin farkında olan, aldığı sorumlulukların sonuçlarını düşünen 

bireylerin oluşturduğu toplulukların toplumsal refaha ulaşması kaçınılmazdır. Sorumluluk 

kavramı daha çok felsefeciler tarafından ele alınırken, günümüzde psikoloji bilimi ve özellikle 

sosyal psikologlar kişilik özelliği olarak ele alarak sorumluluk kavramı üzerinde durmuşlardır. 

Varoluşçu felsefenin öncülerinden Satre, çektiği sıkıntıların sebebi olarak başkalarını gösteren 

kişilerin aslında sorumluluk almadıkları için acı çektiklerini savunmaktadır. Bu bağlamda, 

öğretmen adaylarında sorumluluk bilinci geliştirme ve sağlama sorumluluk eğitimini önemli 

kılmaktadır. Bu çalışma ile, öğretmen adaylarıyla yapılan sorumluluk temelli bir öğrenme 

sürecine ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma, 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi öğretmenliği 1. sınıfında okumakta 

olan öğretmen adaylarıyla, 2017-2018 yılı bahar döneminde, Fizik Laboratuarı II dersi 

kapsamında sorumluluk temelli olarak, 12 hafta boyunca yürütülmüştür. Çalışmaya 60 

öğretmen adayı dahil edilmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması 

yöntemiyle hazırlanmıştır. Öğretmen adaylarının sorumluluk temelli öğrenme sürecine ilişkin 

görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir.  Öğretmen adayları, 

ders raporları hazırlama ve etkinlik hazırlama amacıyla gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar 12 hafta 

süresince sorumluluk kazanımına ilişkin olarak bir etkinlik düzenlemiştir. Fizik Laboratuarı II 

dersi raporları öğrencilere sorumluluk kazandırmak amacıyla, grup içi sorumluluk bağlamında 

değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz 

edilmiştir. Verilerin analizi için, öğrencilerin her birine bir kod verilmiş ve öğrencilerin 

görüşlerinden alıntılar yapılmıştır. Öğretmen adaylarına sorumluluğun onlar için ne ifade ettiği 

sorulmuştur. Öğretmen adaylarının çoğunluğu, sorumluluğu ‘‘bireyin çevresine ve kendisine 

karşı yerine getirmesi kurallar’’ olarak algıladıkları görülmüştür. Bulgular değerlendirildiğinde, 

sorumluluk temelli öğrenme sürecinin, 1. sınıf öğretmen adaylarında sorumluluk değerine 

ilişkin olumlu yönde bir farkındalık oluşturduğu gözlemlenmiştir. Dersin sorumluluk temelli ele 
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alınmasının bireyin sorumluluk bilincinin oluşturulmasında önemli katkısı olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayları, değerler eğitimi, sorumluluk, durum araştırması, 

betimsel analiz  
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Pedagojik Alan Bilgisi Konusundaki Bilimsel Çalışmaların 

Bibliyometrik Profili 

 

Doç. Dr. Mustafa DOĞRU1 

 

Melahat ÇELİK2  

 

Ceren SATAR3 

 

 

 

Öz 

Akademik alandaki bilimsel faaliyetlerin oldukça hız kazandığı modern zamanlarda, alanyazın 

incelendiği zaman bibliyometri ile ilgili yapılan çalışma sayısının sürekli olarak arttığı 

görülmektedir. Bibliyometri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin bilimsel iletişim 

ortamlarına uygulanmasını içeren bir analiz yöntemidir. Bu yöntemle, belgelerin ya da 

yayınların belirli özellikleri analiz edilerek araştırılan konuyla ilgili çeşitli bulgular elde 

edilmektedir. Bibliyometrik çalışmaların sağladığı bulgular, bilimsel yayın politikalarına hem 

yön verip hem de araştırmacılara yol göstermektedir. 

Bir ülkenin eğitim sisteminin insan kaynağını öğretmenler oluşturmaktadır. Bu durumdan dolayı 

öğretmenlerin hangi yeterlilik alanlarına sahip olması gerektiği, bu yeterlilik alanlarının ayrıntılı 

bir şekilde belirlenmesi, bu alanlar arasındaki ilişkinin analizi ve yeterliliklerin kazandırılması 

tüm ülkelerin eğitim sistemi açısından hayati önem arz etmektedir. İçinde bulunduğumuz bilgi 

ve iletişim çağında nitelikli öğretmenlerin sahip olması gereken birçok türden bilgi vardır. Bu 

bilgi türlerinin başında alan ve meslek bilgisi kadar önemli olan pedagojik alan bilgisi (PAB) 

gelmektedir. Bu nedenle bu araştırmada, pedagojik alan bilgisi konusunda 1970-2019 yılları 

arasında yayımlanan 2,092 bilimsel çalışmanın bibliyometrik açıdan incelenerek son 50 yıldaki 

genel tablonun ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Bu araştırmada bibliyometrik analiz yönteminden yararlanılmıştır. Web of Science veri 

tabanında, pedagojik alan bilgisi konusuna ilişkin yapılan tarama sonucunda elde edilen tüm 

çalışmalar bibliyometrik olarak analiz edilmiştir. Web of Science Core Collection veri tabanında 

“pedagogical content knowledge” konu başlığında gerçekleştirilen tarama sonucunda ulaşılan 

2,092 çalışmanın yayın yılları, yayın türleri, yayın dilleri, başlıkları, yazar adları, yazarların 

ülkeleri, anahtar kelimeler ve kaynakça bilgilerine ulaşılarak inceleme yapılmıştır. 
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Pedagojik alan bilgisi konusunda ortak çalışmalar yayımlayan ülkeler arasındaki 

işbirlikteliklerin tespit edilmesinde, dergi-yazar-yayın ortak atıf ağının ve kavram-konu 

eğilimlerinin belirlenmesinde ise sosyal ağ analizinden yararlanılmıştır. Sosyal ağ analizinin 

gerçekleştirilmesinde CiteSpace uygulaması kullanılmıştır. Bu uygulama aracılığıyla 2,092 

çalışmaya yönelik elde edilen veriler analiz edilmiştir. 

Bu araştırmada Pedagojik alan bilgisi konusunda 1970-2019 yılları arasında Web of Science’da 

indekslenen 2,092 çalışmanın bibliyometrik özellikleri incelendiğinde en fazla yayının 2017 

yılında yapıldığı görülmüştür. Ayrıca çalışmaların ağırlıklı olarak makale-bildiri türünde olduğu 

ve İngilizce dilinde yazıldığı ortaya çıkmıştır. Ülke işbirlikteliklerinde, ABD’nin alanda 

bilimsel iletişimin sağlanmasında öncü ülke olduğu ve kilit bir rol üstlendiği tespit edilmiştir. 

Kelime analizi sonuçları ise, çalışmalarda en fazla kullanılan kavramların, “pedagojik alan 

bilgisi” ve “eğitim” olduğu görülmüştür. Alanda gerçekleştirilen çalışmalarda en çok çalışılan 

konular, “teknolojik pedagojik alan bilgisi” ve “öğrenme ilerlemesi” olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Pedagojik Alan Bilgisi, Eğitim, Bibliyometrik Analiz, Sosyal Ağ Analizi, 

Web of Science 
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The Relation of Coping with Stress Styles and Psychological 

Wellbeing 

Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Psikolojik İyioluşla İlişkisi 

 

Fatih YILMAZ1 

 

 

Abstract 

The aim of the study is to investigate the relation between coping with stress styles and 

psychological wellbeing. 278 undergraduate students of Middle East Technical University 

participated in the study online by filling out the scales of coping with stress and psychological 

wellbeing. While styles of coping stress are Self-confident, Optimistic, Submissive, Helpless 

and Seeking of social support, subdomains of psychological wellbeing are Autonomy, 

Environmental mastery, Purpose in life, Self-acceptance, Positive relations with others and 

Growth.  Collected data was analyzed through canonical correlation analysis in SPSS 24 

software. Since coping with stress scale includes five styles and psychological wellbeing scale 

has six subdomains, the analysis was expected to yield five possible correlations (according to 

minimum of five and six dimensions).  First two of possible correlations were statistically 

significant and first one was interpreted. By taking the cut-off bigger than .30 for the loading of 

variables (styles or sub-domains) to the variates, variate of set concerning coping with stress 

was composed of only Helpless and Submissive (of two of the coping styles), and variate of set 

concerning psychological wellbeing was composed of all its subdomains. In summary, not using 

Helpless and Submissive approaches was positively correlated with whole subdomains of 

psychological wellbeing.  

Keywords: coping with stress styles, psychological wellbeing, canonical correlation analysis 

 

 

 

Öz 

Çalışmanın amacı stresle başa çıkma tarzları ile psikolojik iyioluş halleri arasındaki ilişkiyi 

araştırmaktır. 278 Orta Doğu Teknik Üniversitesi lisans öğrencisi stresle başaçıkma ve 

psikolojik iyioluş ölçeklerini çevrimiçi doldurarak çalışmaya katılmıştır. Stresle başa çıkma 

tarzları: Kendine güvenli, İyimser, Çaresiz, Boyuneğici ve Sosyal desteğe başvurma şeklinde 

iken psikolojik iyioluş: Özerklik, Çevresel hakimiyet, Yaşam amacı, Öz-kabul, Diğerleriyle 
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olumlu ilişkiler ve Bireysel gelişimden oluşmaktadır. Katılımcılardan toplanan veri, SPSS 24 

bilgisayar programı yardımıyla kanonik analiz yöntemi üzerinden analiz edilmiştir. Stresle başa 

çıkma ölçeği beş boyuttan ve psikolojik iyi oluş hali altı boyuttan oluştuğu için olası beş 

korelasyon sonuç olarak beklenmiştir (beş ve altı boyuttan küçük olanın sayısı kadar). Olası 

korelasyonların ilk ikisi istatistiki olarak anlamlı çıkmıştır. Değişkenlerin  bileşik değişken 

oluştururken yüklenme değerleri .30’dan büyük alındığında, stresle başa çıkma kümesindeki 

bileşik değişkenin Çaresiz ve Boyuneğici değişkenlerinden oluştuğu  ve psikolojik iyioluş 

kümesindeki bileşik değişkenin ise psikolojik iyi oluşun tüm alt boyutlarını içerdiği 

görülmüştür. Özetle, stresle başa çıkmada Çaresiz ve Boyuneğici yaklaşımları kullanmamanın 

psikolojik iyi oluşun tüm alt boyutları ile pozitif biçimde korele olduğu görülmüştür.               

Anahtar Kelimeler: stresle başa çıkma tarzları, psikolojik iyi oluş, kanonik korelasyon analizi 
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The usage of the literature in language teaching: the adaptation of 

the western approaches and techniques in KLT 
 

 

Resul GEYİK1  

 

 

 

Abstract 

 

It is a reality that every nation has a unique literature shaped from its original conditions and 

language teaching all over the world has been getting more and more significant in many senses 

and perspectives. The traditional education has been questioned for centuries to get new paths 

for a result-based-perspective. Therefore, this article has been prepared to obtain a new 

viewpoint on teaching the language with the usage of the literature. 

In order to portray a general picture, it is a must that the general and current knowledge be 

analyzed and evaluated on an objective level. As known very well, the relation between 

literature and culture is at an indispensable level which cannot be separated from each other. 

And the point where the literature and cultural aspects meet should be transformed into smaller 

and usable parts that can be used in language classes.  

The general activities which are and might be used in class environment are as follows:   

1. prediction 

2. comparison 

3. replacement 

4. completion 

5. ordering 

6. Taxonomy 

The emphasis has been put on the place of literature in language teaching, its value along with 

its significance, benefits, linguistic, methodological, and motivational causes on a variety of 

backgrounds and factors of the literary texts should always be evaluated and new solutions and 

developmental points should be suggested. What is worth bearing in mind is that, as always, the 

individuality of each students in a crowded class.  

In conclusion, with the right usage of literature, the Ss will be able to find real stuff from the 

society s/he belongs to and will be more focussed, then the Ts will be able to motivate the 

unmotivated or , at least, the awareness and motivation level will be raised.  

Keywords: Literature, Literary Texts, Foreign Language Teaching.
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A look on history and culture through quilting 
      

Venera ABDIGANIEVA1 

 

 

Abstract 

The article devotes to the quilting and its history and culture and peculiarities of quilting in 

history, culture, tradition and in our life. Every country has its own peculiarities in history, 

culture, tradition, way of life, education etc. January is known as National Hobby Month in the 

United States. That means that Public libraries, community centers, various clubs are all 

encouraging people to discover a new hobby or spend time enjoying their current favorite leisure 

activity. 

 Quilting is old craft that is experiencing new life and it has enjoyed a long tradition in the United 

States and today is more popular than ever. According to a 2003 survey by Quilters Newsletter 

Magazine, there are more than twenty one million American quilters(representing 15 percent of 

U.S. households).The most dedicated among them are likely to have an entire room in their 

house devoted to quilting and to own more than $8,000 worth of quilting supplies. Their 

creations range from everyday items such as bed coverings, clothing, and table mats to treasured 

heirlooms and museum quality works of art. 

Keywords: quilting, handicraft, history, culture, language, art, exhibition, tradition. 
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Ability to Produce Capital 

Sermaye Üretme Yeteneği 

 

Vehbi KARA 

 

Abstract 

The dynamic behind the development of the Western world is their capacities to produce capital. 

Because capital is an important source to increase labor productivity and national wealth. 

Further, it is the lifeblood of the economic system of the developed economies and the 

significant cause of their development. 

Regardless of the efforts made by underdeveloped countries, they cannot succeed to produce 

capital. The researches on Asia, Africa, Middle East and Latin America confirm it. It is observed 

that this countries have necessary assets to develop and an important portion of people have 

savings. Poor countries own their resources in an imperfectly manner and cannot take necessary 

steps to develop. Houses and workplaces are built on non-deeds. Moreover, the obligations of 

the companies are not fully defined. 

Industry associations are established in places far away from the monitoring of financiers and 

investors. These properties cannot easily turn into capital due to the fact that their legal basis are 

not sufficiently documented. The properties cannot be sold outside the places where people 

know and trust each other. Therefore, the property is not considered as a guarantee for 

investment and cannot be considered as a share.  

In Western countries, for example, in France, it is necessary to go to the notary during the sale 

of real estate. In this way, it is possible to learn from the records about the seller, whether the 

seller is real, or the tax debts of the building. In other developed Western countries, each plot, 

building, machine and equipment are registered and carry ownership certificate. These assets 

are integrated with the whole economy and a great added value is obtained. Through this 

representative process, assets are included in an invisible parallel life process as well as their 

material existence. These assets are valid for repayment of debts. Indeed, the most important 

means of financing for a new business are the guarantees placed on the entrepreneur's home.  

Other nations and former communist countries, especially our country; are faced with the 

problem of capital insufficiency mainly because they cannot fully succeed this representative 

process. While this problem is partially overcome in the former communist countries with the 

EU Process, the lack of capital in other underdeveloped countries still remains as an important 

problem. Representing assets with deeds is one of the important indicators of the next century. 

The property reforms of Western countries prevented informality and led capital to be circulated 

beneficially. That is what we have to do as well. 

Keywords: producing capital, informality, collateral, development. 
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Öz 

Batılı ülkelerin ekonomik ve sosyal hayat olarak gelişmelerinin en önemli dinamiği ve 

sebeplerinden bir tanesi sermaye üretme yeteneğidir. Zira sermaye, işgücünün verimliliğini 

arttıran ve ulusların servetini arttıran önemli bir kuvvettir. Gelişmiş ülkelerdeki ekonomik 

sistemin can damarı, kalkınmanın temeli budur. 

Ekonomik olarak gelişmemiş ülkeler, kalkınmak için ne denli büyük bir şevk içinde bulunmuş 

olsalar dahi sermaye üretmeyi başaramamaktadırlar. Asya, Afrika, Ortadoğu ve Latin 

Amerika’daki ülkelerdeki araştırmalar bunu teyit etmektedir. Bu ülkelerin kalkınmak için 

gerekli varlıklara sahip oldukları görülmüş, en fakir ülkelerde bile yoksul insanların birikim 

yaptıkları gözlenmiştir. Yoksul ülkeler; büyük kaynaklara kusurlu bir biçimde sahip oldukları 

için gerekli kalkınma hamlelerini yapamamaktadırlar. Evler ve işyerleri, tapulu olmayan araziler 

üzerine inşa edilmiştir. Şirketlerin yükümlülükleri de tam manası ile tanımlanmamıştır. 

Sanayi kuruluşları; finansör ve yatırımcıların gözetiminden uzak yerlere kurulmuştur. Bu 

mülkler, üzerindeki hakların yeterince belgelenmemiş olmasından dolayı kolaylıkla sermayeye 

dönüşememektedir. İnsanların birbirlerini tanıyıp güvendikleri yerlerin dışında mülk satışı 

yapılamamaktadır. Keza yatırım için garanti verilememekte ve hisse olarak 

değerlendirilememektedir. 

Batılı ülkelerde örneğin Fransa’da gayrimenkul satışı sırasında notere gitme mecburiyeti 

bulunmaktadır. Bu sayede satıcının gerçek olup olmadığı, binanın vergi borcu gibi birçok bilgiyi 

tutulan kayıtlardan öğrenme imkânı bulunmaktadır. Diğer gelişmiş Batı ülkelerinde ise her 

parsel arazi, her bina, her bir makine ve teçhizat, mülkiyet belgesi ile tescil edilmiştir. Bu 

varlıklar ekonominin bütünü ile ilişkilendirilerek büyük bir katma değer elde edilmektedir. Bu 

temsili süreç sayesinde varlıklar maddi mevcudiyetinin yanı sıra gözle görülmeyen paralel bir 

yaşama sürecine dâhil olmaktadırlar. Bu varlıklar borçları geri ödeme için geçerli olmaktadır. 

Hatta yeni bir iş kurmak için en önemli finansman aracı olarak müteşebbisin evi üzerine konulan 

garantiler gösterilmektedir. 

Ülkemiz başta olmak üzere gelişmekte olan diğer uluslar ve eski komünist ülkeler; bu temsili 

süreci tam olarak yaşayamadıkları için sermaye yetersizliği sorunu ile karşı karşıya 

kalmaktadırlar. AB Süreci ile birlikte eski komünist ülkelerde bu sorun aşılmaya başlamış ise 

de diğer gelişmemiş ülkelerde sermaye yetersizliği hala en önemli sorun olarak durmaktadır. 

Gelecek yüzyılın en önemli göstergesi; varlıkların, tapu ve benzeri araçlar ile temsil edilmesidir. 

Batılı ülkelerin zamanında yapmış olduğu mülkiyet reformları, kayıtdışılığı önleyerek 

sermayenin faydalı hale gelmesine neden olmuştur. İşte biz de bunu yapmak zorundayız. 

Anahtar Kelimeler: sermaye üretme, kayıtdışılık, teminat, kalkınma.  
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One-Word Terms and Word-Groups in the Basic Lexis of the 

Albanian Mechanical Terminology  
 

Asst. Prof. Dr. Sadete PLLANA1 

 

Dr. Gani PLLANA2 

 

 

Abstract 

The terminology of mechanics is a lexicon of particular interest in the study among 

terminologies of various fields of knowledge i.e. applied sciences. This is related, on one hand, 

by mechanics itself as a broadly-based technical science of application within its own goals, 

and, on the other hand, by integrating it into many other areas of knowledge, starting with the 

more traditional ones (electricity, construction) as well as the most modern ones (electronics, 

computer science, etc.). In addition, the core concepts of all fundamental sciences such as 

mathematics, geometry, physics and chemistry are at the root of its theoretical and practical 

bases. This complex and multiple complex connection of mechanics as a science with many 

areas of knowledge makes its terminology language widely used and as such has attracted and 

attracts even today the attention of scholars of the terminology field. 

From this point of view, all the one-word terms (word terms) would be accepted as the basic 

lexicon of the terminology of mechanics. This may be furthered by the fact that almost every 

word term serves as the basis for the construction of many terms of the word-groups, which 

mark the concepts deployed in multiple branches, being introduced in different relationships, 

such as gender / type , all / parts etc. 

In this paper, we will accept not only the terminological naming units, expressed by the nouns 

and the word-groups with nominative base, but also the units expressed by other parts of the 

lecture, especially when they express the field specificity and connect to the word formation 

system with word terms as couple and (to) couple-coupled; axis-axial-axially (alb. çift  

çiftëzohet-i çiftëzuar; aks and aksial-aksialisht) 

Keywords: terminology of mechanics, one-word terms, terminological lexicon, word-group 

terms, albanization of foreign terms. 
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Gazetelerin Siyasal İletişimdeki Rolü: 2018 KKTC Genel Seçimleri 
 

Doç. Dr. Güven ARIKLI1 

Dr. Melahat ARIKLI2 

 

 

Öz 

Siyasal iletişimin planlı bir çalışma haline geldiği ülkelerde politikacılar, seçmenin isteklerini 

anlayarak, eğilimlerinden fikir alarak kampanya oluştururlar. Gelişmiş ülkelerde siyasal 

yaşamın vazgeçilmez bir aracı olan siyasal iletişim; siyasi aktör ve hedefler arasında karşılıklı 

iletişimi kurmak üzere yapılan uygulamaları içerir (Doğan, 2001). Siyasal iletişim, seçmenin 

algısını etkileyerek, kimi seçmesi gerektiği ve yönetim sürecine nasıl katılabileceği konusunda 

bir düşünce oluşturmasına yardımcı olur, ardından seçilenin seçenle arasında hoşnutluğu 

arttırmak üzere çalışır. Bu durumun kuramsal tanımlaması; belli ideolojik amaçları, toplumda 

belli gruplara, kitlelere, ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde eyleme 

dönüştürmek, uygulamaya koymak üzere siyasal aktörler tarafından çeşitli iletişim tür ve 

tekniklerinin kullanılması ile yapılan iletişim olarak yer alır (Taluk, 1999). 

Siyasal iletişim aktörleri siyasi partilerin ve milletvekili adaylarının Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nde 2018 Genel Seçimlerinde ulusal gazeteleri kullanırken izledikleri siyasal 

pazarlama yollarını araştıran, siyasal iletişim sistemi ile gazetelerin ilintisini irdeleyen ve bu 

alandaki dönüşümleri göz önüne seren bu çalışma gazetelerin de siyasal iletişim açısından 

tavrını belirler. Çalışmanın amacı, 2018 yılında bu alanda yaşanan dönüşümleri belirlemek, 

siyasetin nasıl yapıldığı, siyasal pazarlamanın siyasi partilerde nasıl kullanıldığı ve 7 Ocak 2018 

Genel Seçimleri öncesinde KKTC’de yer alan Kıbrıs, Yeni Düzen, Havadis, Star Kıbrıs, 

Diyalog gazetelerinin haberlerini siyasal iletişim açısından irdelemektir. KKTC ulusal 

gazetelerde siyasi partilerin nasıl temsil edildiğini ve gazetelerin siyasal partilere ilişkin 

tutumlarını ortaya koymayı amaçlayan araştırmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde 

seçimle ilgili, haberler, köşe yazıları yayınlanan fotoğraflar, ilanlar ve reklamlarla ilgili 

araştırma bulgularına ait genel bilgilere yer verilmiştir. Araştırmaya konu olan beş ulusal gazete 

1 Aralık 2017 -5 Ocak 2018 tarihleri arasında içerik analizi ile değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelime: Siyasal İletişim, Sosyal Medya, İletişim. 
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Analyzing the role of self- management factors on performance of 

professional athletes in Top League of the basketball competition 
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Abstract  

Self - Management is defined as a combination of behaviors that influence on how people 

manage their work and life. In this research, this skill has been examined with five factors:  self 

-awareness, self - efficiency, self - control, determining goals and changing bad behaviors in 

order to analyze the performance of professional athletes in the Top League of the basketball 

competition. 

Research Methodology :The purpose of research is practical. The population for this statistic 

was 123 of the athletes employed in the Top League in the 2018 and they voluntarily completed 

the questionnaire. 45 question was adjusted by researcher with five factors and the truth of them 

was confirmed by experts in these field and the stability according to Cronbach’s alpha 

coefficients is 0.91. The data collection were analyzed by SPSS and AMOS software   through 

statistical tests in two descriptive levels (frequency, percentage, cumulative percentage, mean, 

standard deviation) and inferential (T test, analyze variance, regression, non - parametric 

Kolmogorv – Smirnov and Friedman tests). 

Results: The results showed that five factors of self – management : self - awareness, self - 

efficiency, changing habits and bad behaviors, determining goals and self - control have an 

effect on the athlete’s performances on accomplishment of   skills   . According to the results 

from the research, it is suggested that by relying on different training methods, attempt to 

enhance self- management skill for better performance of professional athletes in the high - level 

competition. 

Keywords: Self–Management, self –awareness, self–efficiency, self–control, professional 

athletes 
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Türkiye’nin Ulus Kimlik İnşaasında Kadın Militarizasyonu  
 

Öğr Gör. Dr. Günseli GÜMÜŞEL1 

Olga 

 

Öz 

Savaş, toplumlarda büyük hareketliliklere ve dönüşümlere yol açan bir olgudur. Her ne kadar 

savaşmak erkeklere has bir eylem olarak algılansa da sosyal hayatın diğer yarısını oluşturan 

kadınların böylesi bir hareketliliğin dışında kalması düşünülemez. Özellikle Büyük Dünya 

Savaşından (1914-1918) itibaren kadınların seferberlikteki yeri belirgin biçimde güçlendi. 

Cepheye giden erkeğin yerini almaları kadınlara, ekonomik ve sosyal sorumluluklar 

kazandırması yanında aynı zamanda onları özgürleştirdi ve değiştirdi.  

Sözü edilen değişim Türkiye’de kendini Türk Bağımsızlık Savaşıyla (1919-1922) gösterdi. Türk 

kadınının seferberliğe katılımı yalnızca ekonomik ve sosyal boyutta olmadı; kadınlar askeri 

alana katkılarıyla da görünür hale geldiler.  

Türk kadınının askeri alana girişi bir özentinin ya da barış zamanında masa başında yapılan bir 

tasarının ürünü değildir. Bu bağlamda Türk kadınının vatan savunmasına aktif katılımı ulus 

kimlik inşaasında kadın militarizasyonu kavramını da beraberinde getirir.  

Çalışmada Türk kadınının savaştaki ve ulus kimlik inşaasındaki yeri ile militarize edilme süreci, 

dönemin uygulamaları ve pratikleri çerçevesinde belgeleriyle ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de ulus kimlik, ulus kimlik inşaası, Türk kadını, militarizasyon.  
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Маркетинговый анализ деятельности ЗАО «Келечек» 
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Аннотация 

В статье рассмотрены роль и значение маркетинговых исследований на предприятиях, в 

частности маркетинговый анализ на примере ЗАО «Келечек», в частности представлены 

результаты АВС анализ предприятия, SWOT анализ предприятия, матрица БКГ.  

Ключевые слова: продукт, услуга, маркетинг, конкуренция, персонал.  

 

 

Abstract 

The article discusses the role and importance of marketing research in enterprises, in particular, 

marketing analysis on the example of Kelechek CJSC, in particular, presents the results of ABC 

enterprise analysis, SWOT analysis of the enterprise, BKG matrix. 

Keywords: product, service, marketing, competition, personal. 
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Duygusal Boşanma ve Çocuklar 
 

Osman Tayyar ÇELİK1 

 

Boşanma, bir evlilik birliğinin görev ve sorumluluklarının yasal olarak sona ermesidir ve ailenin tüm 

üyeleri için büyük bir kaybı temsil eder ve sıklıkla depresyon, saldırganlık, bedensel şikâyetler ve kaygı 

ile ifade edilen kişisel işlev bozukluğuna yol açar. Boşanmanın genellikle hem ebeveynler hem de 

çocuklar için derin ekonomik, sosyal, fizyolojik ve yasal sonuçları vardır. Araştırmalar, boşanmış 

ebeveynleri olan çocukların zihinsel sağlık sorunlarına daha yatkın olduğunu ve daha fazla duygusal ve 

davranışsal zorluklar yaşayabileceğini gösteriyor. Ayrıca, boşanmanın çocukların sosyal ve eğitim 

performansı üzerinde uzun vadeli olumsuz etkileri olabilir (Sahebihagh ve ark., 2018; Esmaeilian, ve 

ark., 2018).  

Boşanmış ebeveynleri olan çocukların psikolojik ve sosyal zorluklara uyum sağlayabilmeleri için 

duygusal dayanıklılığa ihtiyaçları vardır (Hett & Rose 1991). Duygusal dayanıklılık, çocukları olumsuz 

duygusal durumlara daha etkili bir şekilde yanıt vermeye (Esmaeilian, ve ark., 2018), yaşam 

zorluklarının üstesinden gelmeye, stresli deneyimleri yönetmeye ve yaşamlarında ilerlemeye 

hazırlayacaktır. Ancak boşanmış ebeveynlerin çocukları olmak dışında duygusal olarak boşanmış 

ebeveynlerin çocukları olmak henüz fark edilmemiş tehlikeli bir durumdur. Duygusal boşanma evlilik 

ilişkilerinde ciddi bir memnuniyetsizlik yaşanmasına rağmen velayet, ekonomik durum, çaresiz 

hissetme durumların varlığından ötürü olarak resmi olarak gerçekleştirilememiştir. Bununla birlikte, 

ilişkideki olumlu sevgi ve şefkat duygularının yerini artan öfke, hayal kırıklığı, incinme, küskünlük, 

hoşlanmama veya nefret duygularının aldığı aşamadır. (Hashemi, & Homayuni, 2017). Duygusal olarak 

boşanmış insanlar, kendilerinin ve eşlerinin ayrı büyüdüklerini hissedebilirler. Kızgın ve hayal 

kırıklığına uğramış olabilirler (Lawler, 2000 ). Eşler fiziksel ayrılıktan uzak görünseler ve kavga bile 

etmeseler de, zaten duygusal olarak birbirlerinden kopmuş durumdalar. Dış dünyaya gerçek bir çift gibi 

görünüyorlar, ancak gerçek bağlantıları çoktan öldü. Başka bir deyişle, duygusal boşanma, kötüye giden 

evlilik sorununa odaklanır. 

Uzun yıllar boyunca yapılan pek çok araştırma, ebeveynlerinin boşanmasını deneyimleyen çocukların 

çok çeşitli olumsuz sonuçlar için daha yüksek risk altında olduğunu belirtmektedir. Ancak, bazen risk, 

ebeveyni resmi olarak boşanmayan çocuklarla daha da yüksek olabilir. Son yıllarda yapılan çeşitli 

araştırmalar, boşanmış ebeveynleri olan çocukların, fiziksel bozukluklar, duygusal rahatsızlıklar, sosyal 

ilişkilerde sorunlar ve akademik başarısızlık gibi problemler açısından yüksek risk taşıdığını 

göstermiştir. Spigelman ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, boşanmış ebeveynlerin 

çocuklarının, evli ebeveynlerin çocuklarına göre önemli ölçüde daha yüksek düzeyde düşmanlık, 

saldırganlık ve kaygı gösterdiğini belirtilmiştir (Spigelman, Spigelman, & Englesson, 2010) Peki ya 

duygusal boşanmanın etkileri? Ne tür bir boşanma daha fazla zarar verebilir: yasal boşanma mı yoksa 

duygusal boşanma mı? 

Duygusal boşanmış çiftlerin arasında sürekli olarak kalıplaşmış öfkeli cümle kullanımları, karşılıklı 

olarak bağırmalar, eleştiriler, suçlamalar, küçük düşürmeler, alay etmeler, görmezden gelmeler, 
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korkutma ve zarar verme tehditleri dışında gerçek fiziksel şiddete kadar şiddetin her halini içine 

barındıran çiftler ve çocuk için travmatik bir durum halini almaktadır (Bastani, Golzari, &  Rowshani, 

2011; Hashemi, & Homayuni, 2017). 

Araştırmacılar, duygusal boşanmanın çocuklar üzerindeki etkisini netleştirmeye yardımcı olabilecek, 

ebeveyn çatışması ile çocuğun iyiliği arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışmıştır. Davies ve Cummings'in 

duygusal güvenlik hipotezine göre, çocuğun ebeveynlerinin geçmişteki çatışmalarına çözüm bulup 

bulmadığına ilişkin deneyimi, ebeveyn çatışmalarının çocuk üzerindeki etkisini, çocuğun bunlara 

duygusal tepkisini ve güvenini etkiler. (Davies, & Cummings, 1998). Ayrıca yoğun, saldırgan, 

çözülmemiş ve göz korkutucu çatışmalar ve çocuğun etrafında dönen çatışmalar çocuğun duygusal 

güvenliğini azaltmakta, bu da duygusal ve davranışsal sorunlara yol açmaktadır. Tekrarlanan çatışmalar 

çocuğun duygusal güvenliğini azaltır, bu da duygusal heyecanını yönetme yeteneğini azaltır ve olumsuz 

duyguların boyutunu artırarak uyum sorunlarına yol açar (McCoy, Cummings ve Davies, 2009 ). 

Dolayısıyla, bu teoriye uygun olarak, duygusal olarak boşanmış ebeveynler arasında çözülmemiş ve 

uzun süreli birçok ciddi çatışma olduğu için, çocuklarının duygusal güvenliği azalır ve bu da çocukların 

refahını etkiler. Ayrıca, evlilik çatışmasını izlemek çocuklar için duygusal olarak rahatsız edici olabilir 

ve duygularını kontrol etme yeteneklerini zorlayabilir. Yüksek düzeyde duygusal uyarılma, yapıcı 

duygusal düzenleme için gerekli olan psikolojik varlıkları tüketmektedir. Buna bağlı olarak, ebeveynler 

arasında sürekli, ciddi ve çözülmemiş çatışmalara maruz kalan çocuklar, kalıcı çatışma beklentileri 

geliştirmeye daha yatkındır. Bu, kendi kişisel ilişkilerinde çatışma olasılığını yoğunlaştırabilir (Amato, 

2001 ). 

 

Sonuç 

Boşanma gibi zorlu bir durumda çocukların olumsuz olarak etkilenmesi kaçınılamayan bir sondur. 

Ancak duygusal boşanma durumunda ebeveynler adına resmi bir boşanma olmamakla birlikte çocuklar 

için travmatik süreçtir. Bu nedenle duygusal boşanmanın çocuklar üzerindeki etkilerinin araştırmacılar 

tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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Öz 

Tüketim reklamları reklamcılık tarihi boyunca gıda firmaları, gıda ürünü için reklam 

düzenlerken çoğunlukla tüketicilerin duyusal tepkisine güvenme eğiliminde olmuştur. Bu 

yüzden, belirtilen özellikler duyusal bir tepkiye neden olan tat ya da lezzet, renk ve aromadır. 

Elbette tüketicilerin ilgilendiği düşük fiyat ve uygun ürünler reklamcılığın en önemli temelidir. 

Kullanıcı betimlemesi, özellikle içecek reklamcılığında çok önemli olarak değerlendirilmektedir 

(Lord, 1987; Bocock, 2009).  Yapılan bu araştırmada tüketim reklamlarındaki söylemlerin 

kullanımını, belirlenen 3 dergi üzerinde incelenmiştir. 2018 yılı boyunca yayınlanan gıda 

reklamlarını incelenerek çözümleme gerçekleştirilmiştir. Dergilerde yer alan gıda reklamları 

içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, her üç dergide yer alan 

yedi gıda kategorisine ait reklamlarda tüketiciyle ilgili mesajlar, gıdanın sağlık faydaları ve 

besinsel değerleri ile ilgili iddialardan daha fazla kullanılmaktadır. En fazla gıda reklamı kadın, 

erkek ve aktüel dergiler kategorisinde; Tüketicilerin formda olma, beslenme, sağlık ve kilo 

kontrolü ile ilgilenmesine rağmen reklam verenler tüketiciyle ilgili, onların duyusal tepkisine 

neden olacak mesajları ağırlıklı olarak kullanmaya devam etmektedirler. Dolayısıyla bu 

araştırmada reklam söylemlerine ilişkin dergilerin analizi hedeflenen kitlenin amaçlarına uygun 

ve ihtiyaç gözetimini karşılayabildikleri görülebilmektedir. 

Anahtar Kelime: Tüketici Reklamlar, Reklam, Dergi. 
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Sosyal Bilgiler Eğitimi Kitapları ve Yazarları Üzerine Bazı Tespitler 

 

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN1 

Sevda ERBAŞ2 

Özge ARSLANCAN3 

Özgür BAŞ4 

İzel KAYA5 

Umut YALÇINKAYA6 

 

Öz 

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi ve öğretimi alanında yazılmış ya da 

çevrilmiş olan akademik kitapların analizini yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda sosyal bilgiler 

alanında yazılmış olan kitaplar belirlenmiş ve kitaplar; amaç, tema, sayfa sayısı, baskı yıl(lar)ı, 

kitap yazarlarının üniversitesi, unvanı, uzmanlık alanı, cinsiyeti, editörleri gibi değişkenler 

bakımından incelenmiştir. Betimsel tarama modelindeki bu çalışmada nitel araştırma 

yöntemlerinden doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada incelenmiş olan ve 

Türkiye’de yayınlanmış veya çevrilmiş olan sosyal bilgiler eğitimi ve öğretimi ile ilgili 43 kitap 

tespit edilmiştir. Yayınevleri ve kütüphaneler aracılığıyla sözü edilen kitaplardan 37’sine 

ulaşılabilmiştir. Bu araştırmada incelenmiş olan kitapların yazarları tek yazarlı ve editörlü (çok 

yazarlı) olmak üzere iki grupta ele alınmıştır. İncelenen tek yazarlı kitap sayısı 10, editörlü ve 

çok yazarlı kitap sayısı ise 27’dir. İncelenmiş olan tek yazarlı kitapların üçü kadın yazarlar 

tarafından yazılırken diğer yedi kitabın yazarı erkektir. Editörlü kitaplardaki editörlerin cinsiyet 

dağılımına bakıldığında sadece birinin kadın olduğu, 24’ünün erkek olduğu, üçünün ise kadın 

ve erkek yazarlar tarafından ortaklaşa yazıldığı görülmüştür. İncelenen kitapların kapak 

tasarımlarına bakıldığında genellikle çocuk, dünya, el, coğrafi, tarihi ve sanatsal görsellerin 

kullanıldığı gözlenmiştir. Metinlerin içinde sınırlı sayıda da olsa tablo, grafik, şema, karikatür, 

harita, gazete örnekleri, fotoğraf, resim, liste, şekil, kavram haritaları, etkinlik örnekleri, ders 

planları, ünite planları, ders müfredatı, ölçme ve değerlendirme araçları, gezi planı örneği, 
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gözlem formu ve bulmacalar görülmüştür. Sosyal bilgiler eğitimi ve öğretimi alanında yazılmış 

veya çevrilmiş olan akademik kitapların tek yazarlı olanlarının uzmanlık alanlarına 

bakıldığında, üç yazarın sosyal bilgiler eğitimi, bir yazarın tarih eğitimi, bir yazarın coğrafya 

eğitimi, beş yazarın eğitimbilimi uzmanı olduğu görülmüştür. Sosyal bilgiler eğitimi ve öğretimi 

alanında yazılmış veya çevrilmiş olan akademik kitapların editörlü ya da çok yazarlı olanlarının 

uzmanlık alanlarına bakıldığında, 251 yazarın sosyal bilgiler eğitimi, 68 yazarın tarih eğitimi, 

28 yazarın coğrafya eğitimi, 34 yazarın eğitimbilimi, 61 yazarın ise diğer alanlardan olduğu 

görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Akademik Kitaplar, Akademik Yayınevleri, Kitap Yazarları, Sosyal 

Bilgiler Eğitimi, Üniversite 
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Salīm Barakāt as Arbiter between Good and Evil: According to his 

long poem al-Mu‘jam (The Obscure) 
 

Aviva BUTT1 

 

Abstract  

In his long poem The Obscure written from Kanūn al-Thānī 2003 to Āb 2004,2  Salīm 

Barakāt repeatedly addresses the persona “Evil.” For example, he writes: 

 Enlighten them, / O Evil, / About  yourself as originator / So that they can assess the 

reality of the size of the stone.3 

In these lines, and throughout the poem, we are presented with the dichotomy of Good 

and Evil – the underlying theme of the whole of the Qur’an. Throughout his poem, the 

poet introduces various motifs in relation to Good and Evil, and in addition gives an 

impassioned account of historical events, events that have their repeat throughout 

Kurdish history. That Barakāt writes in Arabic as the language of his choice does not 

detract from the “Kurdishness” of his poem – all the more so, since the original Kurdish 

language is no longer extant, and we have only surviving dialects. I shall show that the 

poem-of-his-being, that is, what Maurice Blanchot calls “the work,” is a Kurdish poem, 

both at the linguistic level and the emotional level – an ongoing unarticulated poem that 

the poet transposes to Arabic and articulates in Arabic. In so doing, he not only revives 

the origins of the Kurdish language but also confirms Kurdish identity. He stretches the 

Arabic language to its limits, adding new vocabulary to express his Kurdish and Islamic 

themes; and, in addition, taking advantage of possibilities inherent in Arabic structures, 

Barakāt innovates – thus contributing to the musicality of modern Arabic poesy.   
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Bir Lojistik Merkez Okuması: Hamburg Limanı ve Hinterlandı 
 

 

Ramazan ERTURGUT1 

Artuğ Eren COŞKUN2 

 

Öz 

Ortaçağda denizcilik hem ulusların evrilmesine hem de feodal yapıların ulus olma sürecine katkı 

sağlamış, denizcilik ve deniz limanları sayesinde Dünyada yeni güç ve ticaret merkezleri ortaya 

çıkmıştır. 20’nci yüzyılın başlarından itibaren aynı rolü demiryolları üstlenmiş ve raylı sistemler 

uygarlaşmanın bir lokomotifi haline gelmiştir. Ticari ilişkilerin küresel bir boyut kazandığı 

günümüzde ise, lojistik akış sağlayan operasyonel faaliyetler ile tedarik zinciri süreçleri daha 

karmaşık hale gelmiş, ilk üretim noktası ile nihai Pazar arasındaki uzaklık artmış ve bu durum 

aynı sevkiyat içerisinde birden fazla taşıma türünün kullanılması ihtiyacını doğurmuştur. Uzak 

pazarların birbirlerine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan uluslararası ulaştırma 

koridorlarındaki bağlantı noktalarında intermodal taşımacılık altyapısına sahip merkezlerin 

varlığı bu sebeple büyük önem taşımaktadır. Bu gibi ihtiyaçların karşılanması amacıyla son 

yıllarda yaygınlaşarak dünyanın dört bir köşesine kurulan lojistik merkezler, işletmelerin sadece 

taşımacılık, depolama ve dağıtım ile ilgili faaliyetlerini gerçekleştirdiği alanlar olmayıp, banka, 

postane, sigorta, güvenlik gibi hizmetlerinde gerçekleştirildiği bölgelerdir. Genel olarak 

şehirlerin dışında bulunması nedeniyle, kent içerisinde kalmış tüm lojistik unsurların şehir 

dışına taşınmasını sağlayarak kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatmaktadır. Bu çalışmada, 

Dünyanın en önde gelen lojistik üslerinden biri olan, Avrupa’nın tam kalbinde yer alan ve 

Lojistik Performans İndeksinin (LPI) bir numaralı ülkesi konumunda bulunan Almanya’nın 

lider lojistik ve dış ticaret merkezi: “Hamburg Limanı” incelenecektir. Araştırmada doğrudan, 

Almanya’nın resmi kurum ve kuruluşlarının internet sayfalarında yayınladığı güncel birincil 

kaynaklardan istifade edilmiştir. Araştırma sonuçları, aynı zamanda bir lojistik merkez olan 

Hamburg Limanı’nın, yükleme, elleçleme, taşıma gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde en son 

teknolojilere sahip olduğunu, güçlü altyapısı sayesinde farklı ulaştırma türleri arasındaki yük 

aktarımlarında bile etkinliği sağladığını, atık imha lojistiğinde büyük bir görev üstlendiğini ve 

konteyner terminallerine ek olarak ağır yükler, konvansiyonel genel kargo ve proje yüklerinin 

sevkiyatlarının da yapılabildiği terminallere sahip olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar 

Almanya’nın en büyük 3. sektörü konumunda bulunan lojistik sektörünü çekirdek yeteneği 

olarak gördüğünü ve yürüttüğü Lojistik 5.0 gibi vizyoner çalışmalarıyla bulunduğu konumu 

kaybetmeme noktasında gayret içerisinde olduğunu göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: Lojistik, Lojistik Merkez, Almanya, Hamburg Limanı 

 

                                                           
1 Sorumlu Yazar, Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, E-mail: rerturgut@akdeniz.edu.tr  
2 Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, E-mail: erencoskun@akdeniz.edu.tr  

mailto:rerturgut@akdeniz.edu.tr
mailto:erencoskun@akdeniz.edu.tr


 

 
88 

Views of the Teachers over the Effects of Parents on Academic 

Achievements of Immigrant Students 

 

Fethi KAYALAR1 

 

 

Abstract 

Internal discipline, efficient studying and learning skills, active listening skills, motivation and 

personal characteristics play important roles in academic achievement of the child at school age. 

Parents have a lot of duties in support of these factors. In the study we aimed to determine the 

effects of parents on academic achievement of the school-age children of immigrant families. To 

get necessary data we interviewed with the teachers of immigrant students in some Primary and 

Secondary Schools in the city of Erzincan. Focused Group Interview technique, one of the 

Qualitative Research Methods, was used in the study, as we would research academic 

achievements of immigrant students in various schools and interview with their teachers. The 

views obtained from the teachers suggest that the parents of immigrant students are not interested 

in their children for their achievements and have much expectation from the teachers, school 

management and local administration. As the academic language proficiency of immigrant 

parents and their educational levels are lower than the native ones, the students can hardly benefit 

from their parents. Economic conditions of the immigrant families are under the normal level, 

which affects their school-age children for afterschool academic activities such as private courses. 

As a result of the study, we have the conclusion that the school-age immigrant students should be 

allowed to benefit from Youth Centres, and their parents should be admitted to Parents Training 

Programs provided by Public Training Centres of the Directory of National Education and 

encouraged to get interested in their children in terms of motivation, internal discipline, efficient 

communication and academic achievements in school environment. 

Keywords: Immigrant education, Immigrant parents, Immigrant students, Academic 

achievement 
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The Semiotic and Semantic Metaphor Usage in the Formation of 

Corporate Identity of the Business: English Address 
 

Resul GEYİK1  

 

 

Abstract 

Every brand is unique in many senses due to the fact that it has its distinguished characteristics 

such as the colour, the image, the motto or related business tools. They all try to promote their 

brand so as to elevate the level of the brand and to be noticed in many senses. The effort which 

will give the immense difference is to do with the semiotic and semantic metaphors they create 

and use.  

In today’s world, a variety of business firms always reveal their uniqueness by the differences 

they have. In this point, semiotics is important in symbolizing basic notions and ideas; and the 

through the meaning, that is, semantics where the companies need to highlight the differences of 

their products.  

As a case study, the brand which was created by us will be analyzed in terms of the general and 

specific usages of semiotic and semantic points. The period how the brand will be attractive, the 

linguistic codes to be used, the general meanings in the languages to be used and how they will 

be symbolized will be evaluated. 

Keywords: semiotics, semantic, brand, metaphor 
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Matematiğin Sağlık Bilimlerinde Kullanımı Üzerine Bir Çalışma1 
             

Seval LAÇİN 

Doç. Dr. Tamer KUTLUCA2                   

 

 

Öz 

Günümüzde de matematik gerek sosyal bilimler gerekse doğa bilimleri olsun hayata ait her 

alanda kullanılmaktadır. Damarlardaki kan dolaşımının diferansiyel denkleminin Euler 

tarafından bulunuşunun ardından matematik kullanılarak kalp, böbrek, pankreas ve kulak 

hastalıklarının teşhisinde önemli rol oynayan modeller geliştirilmiştir. Günümüzde de gerek 

kanser tedavisinde aminoasitlerin matematiği, gerekse altın oranı dikkate alarak tedavi 

düzenleme gibi yöntemlerine sıkça rastlamaktayız. Bu çalışmada matematiğin sağlık 

bilimlerinde ne amaçla ve nasıl kullanıldığının betimlenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda 

sağlık alanında çalışan bireylerin matematiği nasıl oluşturdukları ve ne amaçla kullanıldıkları 

üzerine derinlemesine bir araştırma yapılmıştır. Çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışma grubunu bir üniversite hastanesinde asistan olarak görev yapmakta olan 1 diş hekimi 

ve 1 doktor oluşturmaktadır. Diş hekimi protez alanında, doktor ise enfeksiyon hastalıkları 

alanında çalışma yapmaktadır. Çalışmanın örnekleminde amaçlı örneklem yöntemi seçilmiş 

olup, bu örnekleme çeşidi kapsamında kimler ile çalışılacağı, öğretim elemanları ile yapılan 

görüşmeler ve dokuman analiz sonrasında tespit edilmiştir. Çalışmanın verileri, araştırmacı 

tarafından yapılan gözlemlerden, yarı yapılandırılmış mülakatlardan, açık uçlu sorulardan 

oluşan anketten elde edilmiştir. Yapılan görüşmeler önce dijital ses kaydedici ile kayıt altına 

alınmış daha sonra yazıya dökülmüştür. Araştırmanın nitel olarak elde edilen verilerin 

değerlendirilmesinde içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda ölçme, hesap yapma,  

hastaların tedavilerini düzenleme,  hastalara verilecek ilaçların hangi oranda karıştırılacağını 

belirleme, estetik bir görünüm elde etmek gibi birçok amaçla sağlık biliminde matematikten 

yararlanıldığı görülmüştür. Ayrıca gerek bilgisayar gerekse tıbbi cihazlar üzerinde matematiksel 

birçok yazılım yardımı ile tıp biliminin daha hızlı ilerlediği, hastalarla ilgili daha hızlı ve daha 

doğru tedavi yöntemleri geliştirebildikleri sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: matematik eğitimi, matematiğin kullanımı, kullanma amaçları, sağlık 

bilimleri 
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İşletmelerdeki Kurumsallaşma Algılamalarının Demografik 

Değişkenler Açısından Görünümü: Ampirik Bir Analiz 
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Artuğ Eren COŞKUN2 

 

 

Öz 

20. yüzyılın başlarında temelleri atılan ve ülkemizde 90’lardan sonra dile getirilmeye başlanan 

kurumsallaşma kavramı, Dünyanın değişen şartlarına adapte olabilmek için örgütsel 

fonksiyonların standardize edilmesiyle ilgilenen kuramsal bir yaklaşımdır. Kurumsallaşma, 

işletmelere meşruiyet, düzen, süreklilik ve proaktif bir bakış açısı kazandırarak, onları içsel ya 

da dışsal her türlü değişim, fırsat ve tehdide karşı dayanıklı bir hale getirmektedir. 

Kurumsallaşmanın sağladığı tüm bu faydalar sahip olduğu formalleşme, profesyonelleşme, 

otonomi, kültürel güç, sosyal sorumluluk ve tutarlılık boyutlarının işletmelerin tüm 

kademelerince özümsenmesi yoluyla gerçekleşmektedir. Bu çalışma, işletmelerdeki çalışanların 

cinsiyetine, yaşına ve eğitim durumuna yönelik demografik özelliklerinin kurumsallaşmanın 

boyutlarını algılamada bir farklılığa neden olup olmadığını ve bir farklılık tespiti durumunda bu 

farklılığın derecesini belirleme amacını taşımaktadır. Bu amaçla Antalya, Isparta ve Burdur’da 

bulunan işletmelerdeki çalışanlara anket uygulaması yapılmış olup, toplam 390 anket 

toplanmıştır. İstatistiksel paket programı yardımıyla T-testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi 

(One-Way Anova) kullanılarak değişkenlere bağlı gruplar arasında farklılık olup olmadığına, 

bir farklılık var ise bu farklılığın düzeyine bakılmış ve ilgili bulgular yorumlanmıştır. Araştırma 

sonuçları, cinsiyetin kültürel güç, eğitim durumunun ise profesyonelleşme boyutunun 

algılanmasında gruplar arası bir farklılığa neden olduğunu, yaş değişkeninin ise kurumsallaşma 

boyutlarının algılanmasında herhangi bir farklılığa neden olmadığını göstermiştir. Anketlerin 3 

farklı ilden elde edilmesi ve 384 örneklem yeter sayısından daha fazla ankete ulaşılması, 

araştırma sonuçlarının kapsamını ve önemini artırmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kurumsallaşma, Kurumsallaşmanın Boyutları, T-Testi, Tek Yönlü 

Varyans Analizi 

 

                                                           
1 Sorumlu Yazar, Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, E-mail: rerturgut@akdeniz.edu.tr  
2 Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, E-mail: erencoskun@akdeniz.edu.tr  

mailto:rerturgut@akdeniz.edu.tr
mailto:erencoskun@akdeniz.edu.tr


 

 
92 

A Continuing Destiny of Personality from Aleksandr to Mansur 

Bey: An Intertextual View to Aleksandr Sergeyeviç Griboyedov’s 

Play  
Akıldan Bela And Mizancı Mehmet Murat’s Novel Turfanda Mı Yoksa Turfa 

Mıaleksandr’dan Mansur Bey’e Bir Kişiliğin Süregiden Yazgısı: Aleksandr Sergeyeviç 

Griboyedov’un Akıldan Bela Oyunu İle Mizancı Mehmet Murat’ın Turfanda Mı Yoksa 

Turfa Mı Romanına Metinlerarası Bir Bakış  

 

Cafer GARİPER1 

Yasemin BAYRAKTAR2 

 

 

Abstract 

19th century Russian literature writer Aleksandr Sergeyevich Griboyedov’s play Akıldan Bela 

was translated into Turkish by Mizancı Mehmet Murat in 1884. This translation of Mehmet 

Murat, who was Caucasian and studying in Moscow for a time, is among the first literary 

products transferred from Russian to Turkish. Mehmet Murat, who doesn’t only translate the 

work of a revolutionary author like himself, he also uses this play when he prepares the thematic 

power of his novel Turfanda mı Yoksa Turfa mı. 

One of the remarkable sides of Akıldan Bela, which has a simple subject, is the character 

Aleksandr. Aleksandr is an intelligent, cultured, sarcastic person. In the play, from beginning to 

end, Moscow in 19th centuries beginning is drawn with hard criticism. Government men, the 

rich and the high stratum, who bribed in government offices, subordinated civil servants are the 

target of Aleksandr's offenses. The character and behavior of Aleksandr, is similar to the 

character Mansur Bey in Turfanda mı Yoksa Turfa mı. In both cases, there is a conflict with the 

environment, a critical attentiveness, not being understood and being accused of various 

charges. Some of Aleksandr's words are almost similar to the words of Mansur like spoken out 

of his mouth. It is understood that Mehmet Murat used the play he translated when he wrote his 

novel. 

The plot in the play passes around Aleksandr. Alexander loves young and beautiful Sofia, 

Famasof’s nephew. Famasof has an important position in the palace. Aleksandr learns that his 

lover no longer loves him and makes love with another man.  Sofia claims that he is too 

intelligent, sarcastic, and very overwhelming, unable to hold his tongue. Her new boyfriend is 

always obedient and is a candidate for rich and high positions. According to Aleksandr, he is 
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incapable and dumb. Moreover, he makes love with the house maid. Aleksandr, who is more 

miserable with the turning of Sofia from himself, makes constant debates on social and moral 

issues with the elders of the era in Famasof's villa. This is the reason why he is called anarchist 

by Famasof. He always raises suspicion and distrust around himself. Finally, Sofia wanting to 

take revenge spreads around him that he his crazy. The rumor that Alexander is insane is heard 

in a short time. Finally, Aleksandr learns his ex-lover's organization and decides to leave 

Moscow never to return again. 

Mansur, who works in addition to his doctorate in the Ministry of Foreign Affairs, criticizes 

Istanbul bureaucracy, bribery, irregularity in disregard of the abandonment of the capital, leaves 

the capital, continues his life in a farm in an Anatolia village.  Unable to be effective against the 

state mechanism in the capital, Mansur sets out to realize the narrow development plan with the 

peasants in Anatolia. Mansur, who volunteers for the Turkish-Russian War of 1877-1878, dies 

in exile when he criticized the irregularities in the army. 

Keywords: Aleksandr Sergiyeviç Griboyedov, Mizancı Mehmet Murat, Akıldan Bela, Turfanda 

mı Yoksa Turfa mı, intertextuality. 

 

 

 

Öz 

19. yüzyıl Rus edebiyatı yazarlarından Aleksandr Sergiyeviç Griboyedov’un Akıldan Bela 

oyunu, 1884 yılında Mizancı Mehmet Murat tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Kafkas asıllı 

olan, bir süre Moskova’da üniversite öğrenimi gören Mehmet Murat’ın bu çevirisi, Rusçadan 

Türkçeye aktarılan ilk edebiyat ürünler arasında yer almaktadır. Kendisi gibi ihtilalci bir yazarın 

eserini çevirmekle kalmayan Mehmet Murat, daha sonra yazdığı Turfanda mı Yoksa Turfa mı 

romanının tematik gücünü kurgularken bu tiyatro oyunundan yararlanır.  

Konusu basit olan Akıldan Bela’nın dikkate değer taraflarından biri Aleksandr tipidir. Aleksandr 

zeki, kültürlü, alaycı bir insandır. Oyunda baştan sona kadar 19. yüzyıl başlarının Moskovasının 

sert eleştirilerle tablosu çizilir. Hükümet adamları, zengin ve yüksek tabaka, devlet dairelerinde 

rüşvet yiyen, boyun eğen memur sınıfı Aleksandr’ın hücumlarına hedeftir. Karakter ve 

davranışlarıyla Aleksandr, Turfanda mı Yoksa Turfa mı kahramanı Mansur Bey tipiyle benzerlik 

gösterir. İkisinde de çevreyle uyuşmazlık, etrafına daima eleştirel dikkatle bakış, anlaşılmamak 

ve çeşitli suçlamalara uğramak söz konusudur. Aleksandr’ın bazı sözleri âdeta Mansur’un 

ağzından söylenmişçesine benzerlik gösterir. Mehmet Murat’ın romanını yazarken çevirdiği 

oyundan yararlandığı anlaşılmaktadır. 

Oyunda olay örgüsü Aleksandr’ın çevresinde geçer. Sarayda önemli bir mevkiye sahip olan 

Famasof’un genç, güzel yeğeni Sofya’yı seven Aleksandr, çıktığı seyahatten dönüşte 

sevgilisinin artık kendisini sevmediğini, bir başka erkekle seviştiğini öğrenir. Sofya, onu fazla 

akıllı, alaycı, dilini tutamayan aşırı tenkitçi bulmakta, kendisini anlamadığını iddia etmektedir. 

Yeni sevgilisi ise karşısında daima itaatkâr, ayrıca zengin ve yüksek mevkilere adaydır. 

Aleksandr’a göre ise aciz ve budala biridir. Üstelik evin hizmetçisiyle sevişmektedir. Sofya’nın 
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kendisinden yüz çevirmesiyle daha bedbaht olan Aleksandr, Famasof’un köşkünde devrin ileri 

gelenleriyle sosyal ve ahlâkî konularda sürekli münakaşalar yapar. Bu yüzden Famason 

tarafından anarşist, farmason diye nitelendirilir. Etrafında daima şüphe ve güvensizlik uyandırır. 

Nihayet intikam almak isteyen Sofya, onun deli olduğunu etrafa yayar. Aleksandr’ın çıldırmış 

olduğu dedikodusu kısa zamanda duyulur. Sonunda eski sevgilisinin tertibini öğrenen 

Aleksandr, tam bir düşüş içinde gördüğü Moskova’yı bir daha dönmemek üzere terk etmeye 

karar verir. 

Doktorluğunun yanında Dış İşleri Bakanlığında görev alan, İstanbul’da bürokrasiye, rüşvete, 

düzensizliğe karşı eleştirilerde bulunan Mansur da tutunamayarak başkenti terk eder, 

Anadolu’da çiftlik kurarak köy hayatı sürdürür. Başkentte devlet mekanizması karşısında etkili 

olamayan Mansur, Anadolu’da köylülerle dar kalkınma planını gerçekleştirmeye koyulur. Bu 

sırada çıkan 1877-1878 Türk-Rus Savaşına gönüllü katılan Mansur, orduda gördüğü 

düzensizlikleri eleştirince gönderildiği sürgünde ölür. 

Anahtar kelimeler: Aleksandr Sergiyeviç Griboyedov, Mizancı Mehmet Murat, Akıldan Bela, 

Turfanda mı Yoksa Turfa mı, metinlerarasılık.  
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Lojistik Performans Boyutlarının Literatüre Dayalı Ayrıştırılması: 

Teorik Bir Yaklaşım 
 

Ramazan ERTURGUT1 

Artuğ Eren COŞKUN2 

 

 

Öz 

Lojistik performans, lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde ve tedarik zincirindeki paydaşlar 

arasındaki tüm ticari süreçlerde “en iyi yolun bulunması” amacıyla ortaya çıkmış ve çeşitli bilim 

insanları tarafından yıllar boyunca geniş çaplı olarak araştırma konusu olmuş bir kavram olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Lojistik etkinlik, etkililik, üstünlük, çeviklik, esneklik, verimlilik, 

erişebilirlik, yeterlilik, çabukluk ve daha birçok kavram lojistik performansın tanımlanmasında, 

değerlendirilmesinde ve ölçülmesinde kullanılmıştır. Lojistik performansın hangi boyutlar 

altında inceleneceği ve ölçüme tabi tutulacağı kaynaktan kaynağa farklılık göstermiş, bir diğer 

deyişle lojistik performansın literatürde hangi kriter ya da kriterler ile daha yakın ilişki içerisinde 

olduğu netlik kazanmamıştır. Lojistik performans boyutlarına yönelik saptanan bir diğer 

yazınsal problem ise, yabancı literatürden alınarak Türkçe literatürde kullanılan boyutların, 

orijinal kaynakta bahsedildiğinden farklı bir anlamda ele alınmasıdır. Örneğin, İngilizcesi 

“logistics efficient” olan ve “lojistik etkinlik” anlamına gelen kavramın, Türkçe literatürde 

İngilizcesi “logistics productivity” olan “lojistik verimlilik” ya da İngilizcesi “logistics 

effectiveness” olan “lojistik etkililik” kavramlarıyla ele alındığı görülmüştür. Lojistik 

performans boyutlarına ve tanımlamalarına yönelik ilgili karmaşıklığın giderilmesi ve gizil 

anlaşmaya bağlı kalınması bu çalışmanın hazırlanmasındaki temel motivasyon kaynağıdır. 

Araştırma bulgularına, içeriğinde lojistik performansa ve boyutlarına yönelik tanımlamalar 

bulunan çalışmaların incelenmesi yoluyla ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları, lojistik performans 

ölçümünün daha çok lojistik etkinlik, lojistik etkililik ve lojistik üstünlük boyutları kullanılarak 

yapıldığını ve gelecekteki analizlerde bu boyutlar arasına lojistik çeviklik ile lojistik esneklik 

boyutlarının da ilave edilebileceğini göstermiştir. Öte yandan lojistik etkinlik, etkililik, 

verimlilik gibi birbirleri ile karıştırılan kavramlara anlamsal açıdan netlik kazandırılmıştır. 

Çalışmanın, lojistik performans alanında gelecekte yayınlanacak olan bilimsel araştırmalara yön 

gösterici ve ilgili kavramsal karışıklıkları önleyici nitelikte olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Lojistik Performans, Lojistik Etkinlik, Lojistik Etkililik, Lojistik 

Çeviklik 
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Lojistik Performansı Artırmaya Yönelik Stratejiler ve Dünya 

Üzerindeki Uygulamaları  

 

Ramazan ERTURGUT1 

Artuğ Eren COŞKUN2 

 

 

Öz 

II. Dünya Savaşı sonrasında ilk olarak Amerikan üretim usullerine kanalize etmiş olan ve 20. 

yüzyılın sonlarına doğru Japon felsefe anlayışıyla yoğrularak temelleri atılan lojistik 

performansı artırmaya yönelik geliştirilen stratejiler, günümüze kadar Dünyanın birçok yerinde 

ve farklı zaman dilimlerinde tasarım ve kullanım noktasında devinimini sürdürmektedir.  21. 

yüzyılla birlikte lojistik sektöründe performans kavramına verilen önemde büyük bir artış 

meydana gelmiş ve performansı artıran stratejilere yönelik akılcı uygulamaların geliştirilmesi 

dikkat çekici düzeyde hız kazanmıştır. İşletmelerin hacimsel anlamda büyümesi nedeniyle 

organizasyonel yapılarının, gerçekleştirdikleri lojistik faaliyetlerin ve tedarik zinciri yönetimi 

kapsamındaki tüm süreçlerin daha sofistike hale gelmesi ve tüm bunlara ek olarak çevresel 

dinamiklere ve rekabet ortamına ayak uydurma çabası, performans artırıcı stratejilere verilen 

önemin artmasına neden olmuştur. Lojistik performansı artırmaya yönelik stratejiler, tam 

zamanında üretim ve teslimat yaklaşımı (just-in-time) ve bu yaklaşımın bileşenleri ile çapraz 

sevkiyat, toplam kalite yönetimi anlayışı, hızlı yanıt sistemleri, yalın ve çevik lojistik, etkin 

tüketici yanıtı ve etkin paketleme başlıkları altında incelenmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, 

lojistik performansı artıran stratejilerin tarihi seyrine, önemine ve hangi uygulamaları 

kapsadığına detaylıca değinerek ve Dünya üzerinde tasarlanmış olan performans artırıcı 

uygulamaları sistematik bir şekilde bir araya getirerek akademik literatüre katkı sağlamak ve 

ülkemizdeki işletmelerin konu ile ilgili farkındalıklarını artırmaktır. Araştırma bulguları, çeşitli 

veri tabanlarında gerçekleştirilen akademik yazın taraması yoluyla elde edilmiştir. Araştırma 

sonuçları, tasarlanan performans artırıcı stratejilerin çoğunlukla Amerika ve Japonya menşeli 

olduğunu, optimizasyonu artırıcı ve maliyetleri düşürücü etki sağlayarak rekabet avantajı 

yarattığını ve uygulandığı takdirde lojistik akış ile tedarik zinciri operasyonlarını hızlandıracak 

ve daha etkin, etkili ve çevik hale getirecek birçok faydaya sahip olduğunu göstermektedir. 

Gelecekte toplum ile teknolojiyi bütünleştirecek Lojistik 5.0 faaliyetlerinin lojistik performansı 

artırma anlamında tasarlanacak uygulamalara da yön göstereceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Lojistik Performans, Lojistik Performansı Artıran Stratejiler, 

Tam Zamanında Üretim, Toplam Kalite Yönetimi 
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Criticism of Social, Political and Economic Conditions in Garip 

Poetry  
Garip Şiirinde Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Şartların Eleştirisi 

 

Cafer GARİPER1 

Yasemin BAYRAKTAR2 

 

Abstract 

The art cannot be separated from the political, social and economic conditions of literature in a 

narrower sense, because the artist creates his personality within the period and environment, 

political, social and economic conditions. In this way, it is inevitable that the period in which it 

is lived will have a direct or indirect effect on the work of literature. As a matter of fact, the 

Garip generation is affected from the developments in the world within the life that continues. 

This generation, which realizes childhood and early youth between the two world wars, 

experiences a psychologically depressed period.  The pressure of the period, the world and 

country conditions, idolatry, ordinary ways of life, the shadow of the joy of life, the place of 

rebellion against society rules and life, brings the idea of emptiness and nihilism. It is possible 

to follow this psychology and the critical attitude created by the Garip members. 

The political and social atmosphere of the years when Garip members begin to produce pencil 

products is a heavy atmosphere created by the II. World War. Application of repressive one-

party rule in Turkey, economically experienced shortness of depression, is making difficult 

living conditions in the period. This leads to some negative aspects in the social structure. Garip 

poetry does not avoid voicing the negative, social, political and economic dilemmas of the 

period. 

Although the canonical literature takes the center of the elite or qualified people, the Garip poem 

places the ordinary person at the center, wants to address the wide public. For this reason, it 

concerns the life of the people and its problems. This includes poverty and class difference, and 

creates the conflict. Sometimes people who are indifferent in the face of developments and 

negativities in the world or the segments of society take their share from the critical point of 

view. 

Garip members bring a critical look to the political issues, with an ironic and sarcastic language. 

Distinguished people are open to criticism with their separation from the people and their way 

of life. Garip members develop a critical language that emphasizes class difference in a short 

and amused voice. They want to undermine the person they want to criticize, or a certain 
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segment of society or attitude. From their criticism, affluent people take their share of negativity 

in the world. 

In this paper, it will be tried to determine the critical language developed by Garip members 

against social issues, political and political structures. 

Keywords: Garip poetry, social and political criticism  

 

 

Öz 

Sanat, daha dar anlamda edebiyat yaşanan dönemin siyasî, sosyal ve ekonomik şartlarından 

ayrı düşünülemez. Çünkü sanatkâr, yaşadığı dönemin ve çevrenin, siyasi, sosyal ve 

ekonomik şartların içinde kişiliğini kurar. Böyle olunca yaşanılan dönemin edebiyat eseri 

üzerinde doğrudan yahut dolaylı yollarla etki etmesi kaçınılmaz olur. Nitekim Garip kuşağı 

da sürdürdüğü hayat içerisinde dünyadaki gelişmelerden yer yer etkilenir. İki dünya savaşı 

arasında çocukluk ve ilk gençliklerini idrak eden bu kuşak, psikolojik olarak bunalımlı bir 

dönem yaşar. Devrin baskısı, dünya ve ülke şartları avareliği, sıradan yaşama şekillerini, boş 

vermişliği, yaşama sevincinin gölgelenişini, yer yer toplum kurallarına ve hayata karşı 

başkaldırıyı, boşluk fikrini ve nihilizmi getirir. Garip mensuplarının kaleminden bu 

psikolojiyi ve yarattığı eleştirel tutumu takip etmek mümkündür.  

Garip mensuplarının kalem ürünü vermeye başladığı yılların siyasal ve toplumsal atmosferi, 

II. Dünya Savaşının yarattığı ağır bir atmosferdir. Türkiye’de tek parti yönetiminin baskıcı 

uygulamaları, ekonomik bakımdan yaşanan darlık buhranları, dönemin yaşama şartlarını 

güçleştirir. Bu da sosyal yapıda kimi olumsuzlukların belirmesine yol açar. Garip şiiri, 

dönemin olumsuzluklarını, sosyal, siyasi ve ekonomik açmazlarını dile getirmekten uzak 

durmaz.   

Kanonik edebiyatın seçkin ya da nitelikli insanı merkeze almasına karşılık sıradan insanı 

merkeze alan Garip şiiri, geniş halk kitlesine seslenmek ister. Bu sebeple halkın 

sürdüregeldiği hayatı ve onun problemlerini konu edinir. Bunların başında yoksulluk ve sınıf 

farkı ve yarattığı çatışma yer alır. Kimi zaman dünyadaki gelişmeler ve olumsuzluklar 

karşısında kayıtsız kalan insanlar yahut toplum kesimleri de eleştirel bakıştan payını alır. 

Garip mensuplarının kimi kez siyasi/politik konulara da ironik ve alaycı bir dille eleştirel 

bakış getirdikleri olur. Seçkinler, halktan kopukluğu ve yaşama biçimleriyle eleştiriye açık 

görünüm sergiler. Garip mensupları, kısa ve kıvrak bir söyleyiş içerisinde sınıf farkını öne 

çıkaran eleştirel bir dil geliştirirler. Eleştirmek istedikleri kişiyi veya belirli bir toplum 

kesimini yahut tutumu az sözle yıkıma uğratmak isterler. Onların eleştirisinden varlıklı 

kesimler, dünyadaki olumsuzluklar karşısında aldırışsız kimseler payını alır.  

Bu bildiride Garip mensuplarının sosyal konular, siyasi ve politik yapılar karşısında 

geliştirdikleri eleştirel dil belirlenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Garip şiiri, sosyal ve siyasi eleştiri.  
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The Identity of Technical Terminology as a Special Unit in the 

Vocabulary of the Albanian Standard Language  
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Abstract 

Since the creation of lexicology, as a special language science, the terminological vocabulary 

has been distinguished as part of the general vocabulary, but its research has been done in the 

context of the entire language vocabulary. Over time, especially the last seven to eight decades, 

in languages with developed terminology (German, English, Russian, etc.) the terminology has 

been separated and identified as an integral part of the language, and special national and 

international studies have been carried out for this purpose by researchers from a range of 

institutes of terminology (in Vienna, Russia, Prague) and well-known scientists like Wüster, 

Felber, Sager. In this respect, studies were also conducted in Albania after 1955, and by the 

establishment of the terminology department at the Institute of Linguistics and Literature 

terminology dictionaries have been drafted, and after a few years in Kosovo as well. However, 

terminology studies were mainly carried out in the context of general vocabulary, but the 

terminology vocabulary was the main focus. 

Keywords: The identity of technical terminology, general vocabulary, terminological 

vocabulary, technical terminology, Albanian standard language. 
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Evde Sağlık Hizmetlerinde Memnuniyeti Etkileyen Faktörler: 

Güven ve Kalite 
 

Halim KAZAN1 

Hasan Sadık TATLI2 

 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, evde sağlık hizmetini sağlayan sağlık personellerinin algılanan güven ve 

kalitesinin, evde sağlık hizmeti alan bireylerin memnuniyetleri üzerindeki etkisinin tespit 

edilmesidir. Araştırma Sosyal Devlet Anlayışı çerçevesinde şekillendirilmiştir. Ücretsiz olarak 

evde sağlık hizmeti alan bireyler araştırmanın evrenini oluştururken, araştırmanın örneklemini 

ise, söz konusu bireylerden ankete katılabilecek sağlık durumuna sahip 151 hasta 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Veri 

toplayabilmek amacıyla Oly Ndubisi (2007) tarafından oluşturulan güven ölçeği, Sevilmiş 

(2015) tarafından oluşturulan hizmet veren kalitesi ölçeği ve müşteri memnuniyeti ölçeği 

kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde, hizmetin direk uygulandığı kişiler ve bu kişilerden sağlık 

açısından anketlere rahatça cevap verebilecekler tespit edilmiştir. Veri toplama süreci sonuna 

kullanılabilir şekilde 151 adet anket toplanmıştır.  Araştırmada elde edilen verilerin analizinde 

SPSS 21 Paket programı kullanılmıştır. Yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda; güven ölçeği 

(0,917), sağlık personeli kalitesi (0,949) ve müşteri memnuniyeti ölçeğinin (0,801) güvenilirlik 

değerlerini sağladığı tespit edilmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucunda ise personel kalitesi 

(R2=0,211) ve güvenin (R2=0,204) memnuniyet üzerinde düşük düzeyde etkiye sahip olduğu 

tespit edilmiştir.  
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Lojistik ve Tersine Lojistik: Etimolojik Bir Analiz 

 
Ramazan ERTURGUT1 

Artuğ Eren COŞKUN2 

 

 

Öz 

Sanat olarak insanlık tarihi kadar eskilere dayandırabileceğimiz lojistik kavramının Bilimsel 

temellerini 2. Dünya Savaşının sonundan itibaren 1950’li yıllarda aramaktayız. Bu tarihlerden 

itibaren hem içerik hem söylem olarak Tedarik Zinciri Yönetimi’ne doğru evrilen lojistik 

olgusu, geldiğimiz noktada, günümüz işletme fonksiyonlarından ayrışmış ve disiplinlerarası bir 

zeminde ilerleyen adeta başlı başına bir işletme fonksiyonu görüntüsü vermektedir. Tersine 

lojistik ise 1980’li yıllarda lojistik kavramının bir bileşeni olarak ortaya atılmış ve halen aynı 

içerikte fakat farklı isimlendirmelerle yol alımını sürdüren bir fenomendir. Bu çalışmanın amacı 

bilimsel dönem ağırlıklı tarihsel süreç içerisinde “Lojistik” ve “Tersine Lojistik” ile ilgili 

etimolojik söylemlerin nitel bire analizinin yapılmasıdır.  Bu kadar farklı disiplinlerin oyun 

sahası haline gelen ve bu karmaşıklığın tanımlara da yansıdığı anlaşılan lojistik ve tersine 

lojistik kavramlarının etimolojik analizinin yapılmasının literatürde eksikliği hissedilen bir 

boşluğu doldurması amaçlanmaktadır. Bilimsel dergilerdeki tanımlamalar merkezli elde edilen 

bulgular, lojistik ve tersine lojistik eksenli tanım ve söylemlerin işletme lojistiği ve mühendislik 

lojistiği bağlamında ayrıştığını ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar lojistik kavramının 

disiplinlerüstü ayrışık bir uygulama ve araştırma alanı olarak gelişmesini sürdüreceği 

konusunda ipuçları vermektedir. Ayrıca yakın gelecekte Endüstri 4.0 uygulamalarının lojistik 

ve tersine lojistik söylemlerine farklı bakış açıları getirmesi iddia kapsamındadır.  
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Abstract 

Among the terminology of the various fields of knowledge, especially the science of applied 

sciences, the terminology of mechanics constitutes a vocabulary of special research interest. On 

the one hand this relates to the mechanics itself as a technical base of science with a wide 

application range within its own goals, while, on the other hand, its integration into many other 

areas of knowledge, while, on the other hand, with its integration into many other areas of 

knowledge, starting with the more traditional areas (electricity, construction) as well as with the 

most modern ones (electronics, computer science, etc.). In addition, the core concepts of all 

fundamental sciences such as mathematics, geometry, physics and chemistry lie at the base of 

its theoretical and practical basis. This complex and diverse connection of mechanics, as a 

science with many fields of knowledge makes its terminology vocabulary widely applicable and 

as such has attracted and continues to attract the attention of terminology researchers. 

From this point of view, all the single-word terms (word terms) would be accepted as the basic 

vocabulary of the terminology of mechanics. This may be furthered by the fact that almost every 

word term serves as the basis for the formation of many terms of the word-groups, which mark 

the concepts disassembled into multiple branches, being introduced in different relationships, 

such as gender / type , whole / part etc. 

In this paper, we will accept not only the terminological naming units, expressed by the nouns 

and the word-groups with nominative base, but also the units expressed by other parts of the 

word elements, especially when they express the specificity of the field and connect with the 

word terms in the word formation system such as couple and (to) couple-coupled; axis-axial-

axially (Alb. çift çiftëzohet-i çiftëzuar; aks and aksial-aksialisht) 

Keywords: terminology of mechanics, single-word terms, terminological 

vocabulary, word-group terms, Albanianisation of foreign terms. 
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Üniversiteler Perspektifinden Eğitimde Akreditasyon 
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Öz 

Akreditasyon, öz-değerlendirme ve mesleki yönden denetimi sağlayarak kaliteye 

ulaşma ve sürekli gelişmeyi desteklemektedir. Akreditasyon ile üniversiteler lisans ve 

lisansüstü programlarda en iyiye ulaşmayı hedeflemekte ve stratejik bir planlama 

yaklaşımını benimsemektedir. Günümüzde kalite ve akreditasyon tüm eğitim kurumları 

için gereklilik haline gelmiştir. Uluslararası düzeyde rekabet edebilmek için 

üniversitelerin akreditasyon çalışmalarına hız vererek bu yönde çalışmalarını 

tamamlamaları, kısa süre içerisinde belgelendirmeleri oldukça önemlidir.  
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Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin 

İncelenmesi 
Investigation of University Students' Smart Phone Addiction Levels 

 
Mete Okan ERDOĞAN1 

Ümit YILMAZ2 

Erol ÖZÇEKİÇ3 

 

 

Abstract 

Smartphones have become an important part of human life and have provided many different 

uses to individuals, from shopping to banking, in addition to communicating. The use of smart 

phones among young people of our age, who is called as a digital native, is quite common. The 

excessive use of smart phones by the younger generation is based on the fact that smartphones  

provide internet access by connect to wireless networks in an easy and fast way and support to 

social network applications. Smart phone use has a positive effect on human life, but in some 

cases it brings along risks like addiction. The aim of this study is to examine the smart phone 

addictions of young people of university age and to reveal demographic characteristics that 

cause addiction. 

In this study, students who are studying at Balıkesir University Bigadiç Vocational School and 

Pamukkale University Denizli Vocational School of Technical Sciences are discussed. 

Moreover, the data used in the study were collected by using demographic information form, 

addiction questionnaire and open-ended questions. The collected data were analyzed by 

quantitative methods. In the study, reliability analysis, factor analysis and descriptive analysis 

were performed at the beginning, then independent sample t-test and ANOVA test were 

performed to determine whether the smartphone addiction was different according to the 

demographic variables. 

Keywords: Smartphone, Addiction, Technology 
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Öz 

Akıllı telefonlar, insan yaşamının önemli bir parçası haline gelmiş ve bireylere iletişim 

kurmanın yanı sıra alışverişten bankacılığa kadar pek çok farklı kullanım alanı sağlamıştır. 

Dijital yerli olarak adlandırılan çağımız gençleri arasında akıllı telefon kullanımı oldukça 

yaygındır. Akıllı telefonların genç nesil tarafından aşırı bir şekilde kullanılmasının temelinde, 

akıllı telefonların kolay ve hızlı bir şekilde kablosuz iletişim ağlarına bağlanarak internet erişimi 

sağlaması ve sosyal ağ uygulamalarını desteklemesi yatmaktadır. Akıllı telefon kullanımı insan 

yaşamında olumlu etkiler bıraktığı gibi, kimi durumlarda da bağımlılık gibi riskleri de 

beraberinde getirmektedir. Bu araştırmanın amacı, üniversite çağındaki gençlerin akıllı telefon 

bağımlılıklarını incelemek ve bağımlılığa neden olan demografik özellikleri ortaya çıkarmaktır. 

Bu araştırmada Balıkesir Üniversitesi Bigadiç Meslek Yüksekokulu ile Pamukkale Üniversitesi 

Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda öğrenimini sürdüren öğrenciler ele alınmıştır. 

Ayrıca, araştırmada kullanılan veriler demografik bilgi formu, bağımlılık anketi ve açık uçlu 

sorular kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler nicel yöntemlerle analiz edilmiştir. 

Çalışmada, başlangıçta güvenilirlik analizi, faktör analizi ve betimsel analizler yapılmış, 

sonrasında ise demografik değişkenlere göre akıllı telefon bağımlılığının farklılaşıp 

farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla bağımsız örneklem t-testi ve ANOVA testi yapılmıştır. 
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A Group of Tiled Mihrabs Belonging to 13th Century in and 

Around Konya 
Konya ve Yakın Çevresindeki XIII. yy’a Ait Bir Grup Çini Mihrap 

 

Dr. Süleyman BÜLBÜL1 

 

 

Abstract 

Having no exact year of built, Akşehir Grand Mosque is dated to Keykubat period (616-

636/1219/1236) due to existing of the name of Alaeddin Keykubad on waqf’s records. The 

structure’s mihrab which was built with mosaic tile technique is found on qibla wall and does 

not surge from exterior surface.  Exterior kerb of mihrab is consisted of geometrical  joints with 

quadruple knot motif, formed by intersection of semi-octagons and applied in different 

geography and houses of Turkish art. Main kerb’s decor is also geometrical joint and there is 

five-armed star in its centre. Mihrab alcove having hollow with five-ordered muqarnas is 

pentahedral.  It has a technique in which purple and turquoise mosaic tiles are applied on white 

mortar. 

According to what is understood from the inscription on crown gate of the madrasa, Konya 

Sırçalı Madrasa was built by Bedrettin Muslih during the period of Giyaseddin Keyhusrev II 

(640/1242-43). The tiled mihrab is found on main iwan. Its hollow with five-ordered muqarnas 

and flat-surfaced alcove part draw attention. On mihrab on which mosaic faience technique was 

applied, turquoise, purple and dark blue were used with white mortar. In addition to geometrical 

decorations, palmette motifs are also seen. 

According to what is understood from the inscription on crown gate of the mosque, Konya Sahip 

Ata Mosque was built by Sahip Ata, son of Haji Ebubekirzade Huseyin, in 656/1258. Limited 

with thin kerb with two vegetal decorations, mihrab has hollow with six-ordered muqarnas. On 

the mihrab having mosaic faience and tile technique, purple and turquoise colours are dominant.  

According to its inscription, the structure found in Konya city centre was built in the name of 

Sadreddin Konevi in 673/1274. On mihrab with mosaic faience technique found on qibla wall, 

turquoise and purple colours were used. Alcove part of mihrab having hollow with six-ordered 

muqarnas was applied flatly. As well as geometrical motifs, there are also vegetal elements on 

mihrab having a main kerb.  

Esrefoglu Mosque found in Beysehir town in Konya was built by Esrefoglu Suleyman Sah 

between 696-699/1297-99 according to its inscription. Mihrab on qibla wall has flat-surfaced 

alcove and hollow with seven-ordered muqarnas. Turquoise and purple were used on mihrab 

built with mosaic faience technique and geometrical and vegetal ornaments were included. 
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Resembling considerably each other in terms of technique, decoration and colour, these mihrabs 

include various features in terms of their periods.  

Keywords: Mihrab, Tile, Mosaic, Hollow, Alcove 

 

 

 

Öz 

Kesin inşa tarihi olmayan Akşehir Ulu Cami Alâeddin Keykubad’ın adının vakıf kayıtlarında 

yer almasından ötürü Keykubat dönemine (616-636/1219-1236) tarihlenir. Yapının mozaik çini 

tekniği ile yapılmış olan mihrabı kıble duvarında bulunmakta olup dış yüzeyden taşıntı yapmaz. 

Mihrabın dış bordürü yarım sekizgenlerin kesişmesinden meydana gelen ve Türk sanatının 

farklı coğrafya ve evrelerinde uygulanan dörtlü düğüm motifli geometrik geçmelerden oluşur. 

Ana bordür bezemsi de geometrik geçme olup merkezinde beş kollu yıldız yer alır. Beş sıralı 

mukarnaslı kavsaraya sahip mihrap nişi beş yüzeylidir. Beyaz harç üzerine mor ve firuze mozaik 

çinilerin uygulandığı bir tekniğe sahiptir. 

Konya Sırçalı Medresenin taç kapısındaki kitabesinden anlaşıldığına göre II.Gıyaseddin 

Keyhüsrev döneminde  (640/1242-43)  Bedrettin Muslih tarafından yaptırılır. Çini mihrap baş 

eyvanda bulunmaktadır. Beş sıralı mukarnaslı kavsara ve düz yüzeyli niş bölümü dikkat çeker. 

Çini mozaik tekniğinin uygulandığı mihrapta firuze mor ve lacivert beyaz harç ile kullanılmıştır. 

Geometrik bezemelerin yanı sıra palmet motiflerine de rastlanır. 

Konya Sahip Ata Camisinin taç kapısında bulunan kitabesinden anlaşıldığına göre Hacı 

Ebubekirzade Hüseyin oğlu Sahip Ata tarafından 656/1258 yılında yaptırılır. İki bitkisel 

bezemeli ince bordürle sınırlanan mihrap altı sıralı mukarnaslı kavsaraya sahiptir. Mozaik ve 

levha çini tekniğine sahip mihraba  mor ve firuze renkler hakimdir. 

Konya merkezde bulunan yapı kitabesine göre 673/1274 tarihinde Sadreddin Konevi adına 

yaptırılır. Kıble duvarında bulunan mozaik çini teknikli mihrapta firuze ve mor renkler 

kullanılmıştır. Altı sıralı mukarnaslı kavsaraya sahip mihrabın niş kısmı düz olarak 

uygulanmıştır. Bir ana bordüre sahip mihrapta geometrik motiflerin yanı sıra bitkisel unsurlar 

da yer alır. 

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan Eşrefoğlu Camisi kitabesine göre 696-699/1297-99 

tarihlerinde Eşrefoğlu Süleyman Şah tarafından yaptırılır. Kıble duvarında yer alan mihrap düz 

yüzeyli niş ve yedi sıralı mukarnaslı kavsaraya sahiptir. Mozaik çini tekniğinde inşa edilen 

mihrapta firuze ve mor kullanılmış, bitkisel ve geometrik süslemelere yer verilmiştir. Büyük 

ölçüde teknik bezeme ve renk olarak biri birine benzeyen bu mihraplar dönemi açısından çeşitli 

özellikler içerir. 
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Bir Grup Ahlat Mezar Taşında Tipoloji ve Bezeme 
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Öz 

Van Gölü havzasında Türklerin Anadolu’yu fethinden itibaren XVI.yy’a kadar genel bir ifade 

ile Selçuklu Tarzı şeklinde  tanımlanan farklı bir grup mezar taşı –Şahide- geleneği oluşur. Söz 

konusu mezar taşlarının Van Gölü havzası dışında yaygın benzerlerine rastlanmaması bu tarzın 

öne çıkmasına neden olur. Anadolu öncesi benzerlerine sadece VIII.yy’ın ilk yarısına ait Orhun 

Abidelerinde rastlanır. 

Göl havzasında Ahlat, Erciş ve Gevaş’ta XIII ve XIV.yy’da yaygınlaşan tarz daha sonra 

gerçekleşen Osmanlı mezar taşı geleneğinden bir hayli farklı özelliklere sahiptir. Bu çalışmada 

Ahlat Tahtı Süleyman mezarlığında XIV.yy’a ait bir grup Şahide incelenerek tipoloji ve bezeme 

özellikleri irdelendi. İncelemede seçilen sekiz (8) örnekten beş tanesi İlhanlı dönemine, bir 

tanesi Karakoyunlu dönemine iki tanesi ise Akkoyunlu dönemine aittir. Seçilen örneklerde 

mezar yapısının kime ait olduğu ve ustaları da belirlenmiştir.  

İncelenen mezar taşlarından bazıları 2.00 m.yüksekliğinde olup anıtsal niteliktedir. Şahidelerin 

sahip oldukları bezeme çoğunlukla geometrik motifler Ayet ve Hadisler ile kandil objelerinden 

oluşur. Bitkisel bezemeler palmet, rumi ve kıvrık dallardan meydana gelir. Uygulanan Ayet ve 

Hadislerde yazı karakteri olarak Sülüs tercih edilmiştir. Tahtı Süleyman mezarlığındaki mezar 

taşlarının tepelik kısımları bir veya iki sıralı mukarnaslardan meydana gelir. Şahide 

yüzeylerinde en yaygın kullanılan unsurlardan bir tanesi de yüzeysel sivri kemer formlarıdır. 

Bölgesel nitelik taşıyan söz konusu mezar taşları, bezeme ve tipolojik olarak Türk Sanatında 

önemli bir yere sahiptir. 
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