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Türkiye’de Öğretmen İstihdamı 

Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme 
 

 

Kısmet DELİVELİ1 

 

 

Öz 

Eğitimin kalitesini belirleyen unsurlardan birisi öğretmenin kalitesidir. Öğretmenler, gerek öğrenciler ve gerekse 

uzun vadede tüm toplum için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasında kilit isimdirler. Çağdaş eğitim 

anlayışında bir toplumun geleceğe umutla bakabilmesi için, nitelikli ve gerçek öğretmenlere sahip olunması 

önemsenmektedir. Bu anlayışta öğretmenler sadece eğitim ve öğretim işinden sorumlu teknik elemanlar olarak 

değil, tüm topluma ve insanlığa rol model olacak insanlar olarak görülmektedir.  

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de yeni toplum düzenine yön verebilmek için, eğitim ve öğrenciye verilecek 

eğitim hizmetinin niteliği öncelikli olarak düşünülmektedir. Bu dönüşümün odak noktasını öğretmenlerin 

yetiştirilmesi konusu oluşturmaktadır. Çünkü eğitimde kalitenin artırılması için öğretmenlerin niteliklerinin 

geliştirilmesi gerekmektedir. Çağdaş eğitim anlayışına uygun toplumsal dönüşümün sağlanması için eğitimde yeni 

yaklaşımlar ve felsefeler benimsenirken,  yenilikleri destekleyen, öğretmen yeterlilikleri gelişmiş öğretmenlere 

sahip olunması önemlidir. Eğitim örgütlerinin verimliliğinin ve etkililiğinin geliştirilmesi için ise öğretmenlik 

mesleğinin profesyonel bir meslek olarak ele alınması, öğretmen eğitimi ve öğretmen istihdamı sürecinde yaşanan 

sorunların tartışılması önemlidir.  

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de öğretmen istihdamı konusuyla ilgili 1980 sonrası eğitim politikalarının 

sonuçlarını değerlendirmektir. Araştırma bulgularının öğretmen istihdamında karşılaşılan sorunların 

anlaşılmasında yol gösterici olacağı düşünülmektedir.  

Öğretmen yetiştirme uygulamalarında köklü bir geçmişe sahip olan Türkiye’nin öğretmen eğitimi ve istihdamı 

konusunda bazı sorunlarının bulunması zaman zaman farklı çözüm arayışlarına gidilmesine neden olmuştur. 

Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan itibaren öğretmen yetiştirme konusuna önem veren Türkiye’nin her branş 

düzeyinde öğretmen açığı sorunu devam ettiğinden, Devlet bu sorunları aşmak için belirli dönemlerde farklı 

çözümler üretmeye çalışırken, yedek subay öğretmenlik (1960’lar), mektupla öğretmenlik (1970’ler), farklı 

mesleklerden kişilere formasyon eğitiminin verilmesi (1980’lerden başlayarak ara ara kesintili devam eden 

uygulamalar) gibi uygulamalarla kısa vadeli çözümler üreten politikalar geliştirilmiştir. Ancak getirilen bu 

çözümler öğretmen yetiştirmede nitelik sorunlarının tartışılmasına sebep olmuştur.  

1981 tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle Türkiye’de öğretmen yetiştiren 

kuramlar “Eğitim Fakültesi” çatısında toplanmıştır. Esasen 1981’de öğretmen yetiştirme işinin üniversitelere 

devredilmesiyle öğretmenin yetiştirme/nitelik sorununa ve öğretmen açığı sorununa çözüm getirilmesi 

amaçlanmıştır. Ancak ilk yıllarda Eğitim Fakültelerinde daha çok branş öğretmenlerinin yetiştirilmesi, Temel 

Eğitim’de öğretmen açığına neden olurken, Ortaöğretimde de istihdam fazlalığına yol açmıştır. 2000’li yıllardan 

başlayarak Eğitim Fakülteleri bünyesinde ikinci öğretimlerin açılması ve zaman içinde sürekli olarak hem ikinci 

hem de normal öğretimde öğrenci kontenjanlarının artırılması, hem öğretmen eğitiminde ikilik yaratan bir durum 

yaratmış hem de öğretmen eğitiminde nitelik sorununun tartışılmasına neden olmuştur. Dahası normal ve ikinci 

öğretim yoluyla Eğitim Fakültelerinin ihtiyaçtan fazla sayıda farklı branşlarda mezun vermesi, Eğitim Fakültesi 

                                                           
1 Öğr. Gör. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, TÜRKİYE. 

 E-mail: dikismet@mu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-3035-7505 

mailto:dikismet@mu.edu.tr
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mezunlarının ve atama bekleyen öğretmen sayısının da artmasına, dolayısıyla arz talep dengesinin bozulmasına 

yol açmıştır.  

Öğretmen istihdamı ve atamalar sorununu çözebilmek için Bakanlık 1990 yılında kaldırılan yeterlik sınavı yerine, 

1999 yılından başlayarak öğretmen yerleştirme amaçlı yeni bir sınav uygulamasını başlatmıştır. Söz konusu eleme 

sınavları 1999 yılında DMS; 2001 yılında KMS; 2002 yılından itibaren de KPSS adıyla uygulamıştır.  “Genel 

Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri” alanına yönelik sorulardan oluşan bu sınava 2013 yılında 

“Öğretmenlik Alan Bilgisi” soruları da eklenmiştir. Ne var ki öğretmen seçiminde, sınav sisteminin uygulamaya 

konulması, öğretmen istihdamındaki sorunları çözmemiştir. Nitekim MEB’den alınan sayısal veriler, KPSS sınavı 

için başvuran ve atanan öğretmen sayılarında dengesizlikler olduğunu göstermektedir. 2007 yılında mezun atama 

bekleyen öğretmenlerden 30 bin öğretmenin ataması yapılırken, 2017 ve 2018 yılında 20 bin öğretmen ataması 

gerçekleşmiştir. Bu rakamlar atama sayısında azalmalar olduğunu göstermektedir. Ayrıca mevcut öğretmenlerin 

kamu maliyesi üzerindeki yükü dikkate alındığında, önümüzdeki yıllarda öğretmen atamalarında yüksek oranda 

öğretmen atama ihtimali mümkün görünmemektedir.  

YÖK’den alınan verilere göre, 2019 yılı itibariyle Türkiye’de 129 Devlet Üniversitesi, 74 Vakıf Üniversitesi ve 4 

adet de Vakıf Meslek Yüksek Okulu ve 93 Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültesi ile 50 Eğitim Bilimleri enstitüsü 

bulunmaktadır. Yükseköğretimdeki lisans öğrencilerinin yüzde %9’u, yani 221.530’u Eğitim veya Eğitim 

Bilimleri Fakültelerinde öğrenimlerine devam etmektedir. Türkiye’de özellikle 2009, 2010 ve 2011 yıllarında 

Eğitim Fakültelerinde öğrenci sayıları artış gösterirken, özellikle 2011 yılında Eğitim Fakültelerinde öğrenci 

sayısının 61886 kişiye ulaşması, atama bekleyen mezun öğrencilerin yığılmasına neden olmuştur. Bu sorunu 

çözmek için YÖK 2012 yılında Eğitim Fakültelerinde ikinci öğretimleri kaldırmış böylece Eğitim Fakültelerinde 

öğrenci sayıları azalmıştır. 2009 yılında formasyon eğitimi konusunun tartışılması sonucunda, 2009-2010’yılından 

başlayan pedagojik formasyon eğitimi yoluyla meslek dışı kişilerin öğretmen olmalarının yolunu açan uygulamalar 

tekrar gündeme gelmiştir. 20 Şubat 2014 tarihli “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" konulu 

mevzuatın yayınlanmasının ardından üniversiteler bünyesinde formasyon eğitimleri verilmiştir. Sonuçta 

Hükümetin formasyon eğitimini destekleyen uygulamaları Yükseköğretimde öğretmen arzının yükselmesine 

neden olmuştur. Sorunu çözebilmek için YÖK 2015 yılından başlayarak Eğitim Fakültelerinde ikinci öğretimleri 

kademeli olarak kaldıracağını ve formasyon eğitimi için ayırdığı kontenjanı azaltacağını bildirmiştir. 

Değerlendirildiğinde Yükseköğretimde öğretmen adayı arzının yüksek oluşu, kadroların az oluşu Türkiye’nin 

eğitim kalitesi açısından OECD ülkeleri arasında arka sıralarda olmasına yol açmaktadır. Ayrıca her yıl mezun 

olan sayısının artmasına rağmen, farklı mesleklerden kişilere formasyon eğitimi verilerek öğretmen olmalarının 

yolunun açılması öğretmen eğitiminde nitelik sorunu yanında istihdam sorununa da neden olmaktadır. 

1980’li yıllardan başlayarak yeni bir yönetsel anlayışının benimsenmesinin sonucu olarak bu gün pek çok meslek 

grubunun istihdamında, işverenler esnek istihdam modeli uygulamaktadır. Bu durum Kamu istihdam politikalarını 

etkilemiş ve Türkiye’de öğretmenlik mesleğinde de esnek istihdam modeli benimsenmiştir.  

Türkiye’de MEB öğretmenlerin işvereni konumunda olduğundan “yetişme ve çalışma ölçütlerini” Bakanlık 

belirlemekte ve “kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmenlik” gibi farklı uygulamalar yoluyla öğretmen istihdam 

etmektedir. Ancak farklı statüde öğretmenlerin görevlendirilmesi özellikle “sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik” 

yapan öğretmenlerin motivasyonlarının azalmasına ve arz-talep dengesinin bozulmasına yol açmaktadır.  

Hali hazırda özlük hakları sınırlı ücretli öğretmenlik ve sözleşmeli öğretmenlik konusu tartışılırken, Bakanlık 2018 

yılında Şubat ve Kasım aylarında 20’şer bin olmak üzere toplam 40 bin adayı sözleşmeli öğretmen olarak atamıştır. 

2020 yılı itibariyle Türkiye’de 1 milyon 77 bin 307 öğretmen bakanlığa bağlı okullarda çalışmaktadır. Bu 

öğretmenlerin 994 bin 634’ü kadrolu, 82 bin 673’ü sözleşmeli ve 80 bini de ücretli öğretmen olarak görev 

yapmaktadır. 

Türkiye açısından düşünüldüğünde gelecek nesillerin yetiştirilmesinde önemli sorumlulukları olan öğretmenlerin 

en iyi şekilde yetiştirilmesi yanında, mesleğin profesyonel bir meslek haline dönüştürülmesi için eğitim 

planlamalarının iyi yapılması gereklidir. Bu noktada öğretmen istihdamında arz-talep dengesinin kurulması, 

meslek dışı kişilerin öğretmen olarak atanmalarına son verilmesi ve nitelikli-iyi yetişmiş öğretmen adaylarının 

istihdam edilmesi önem arz etmektedir.  Bu amaç için ise 1981’den itibaren öğretmen yetiştirme işinden sorumlu 

olan üniversiteler ile büyük ölçüde öğretmen istihdamı sağlayan MEB arasında arz-talep dengesinin sağlanması 

diğer bir değişle “mezunlar ve atamalar dengesi” konusunda işbirliğinin geliştirilmesi yararlı olabilir. Sonuç olarak 

daha çok niteliği geliştirecek uygulamalara gidilmesi ve arz-talep dengesinin sağlanmasına yönelik yeni eğitim 

politikalarının uygulamaya konulması önerilebilir. Bu açıdan öğretmen istihdamı konusunda sorunlara yol açan 
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durumların ele alınması ve bu konuda çözümler öneren araştırma sonuçlarının dikkate alınması gelecek eğitim 

politikalarının uygulamaya konulmasında yol gösterici olabilir.   

Anahtar kelimeler: Öğretmen, öğretmen yetiştirme, öğretmen istihdamı politikaları.  
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Kendi Kendine Yetme Bir Erdemdir 
 

 

 

Mehmet ÖNAL1 

 

 

Öz 

Devletin ve ona bağlı olarak oluşan kurumların gerekliliğini anlatmak isteyen Sosyologlara göre, insanoğlu 

kendine kendi yetemediği ve ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadığını gördüğü için bir arada yaşamak, 

yardımlaşmak, yerleşik hayata geçmek ve bir devletin vatandaşı olmak ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu genel 

değerlendirme insanlığın bütünü için ya da sosyolojik anlamda toplum için doğru olsa da tek tek bireyler için 

durum farklıdır. Yani insanın kendi kendine yetmesi belki mutlak anlamda mümkün olmasa da bireysel olarak 

kişilerin ihtiyaçlarını ve bağımlılıklarını en aza indirerek bir kısım kendi kendine yetmesi sağlanabilir. Bu sayede 

bireylerin pek çok çatışma durumundan uzaklaşması ve devletlerin savaş durumlarından kaçınması mümkün 

olabilir. Kendi kendine yetme bir erdem olarak benimsenir ve çocuklara erken yaşlarda öğretilir ise bu bir değer 

olarak çağımızda yaşadığımız pek çok maddi ve manevi sorunlarımızı azaltan bir hayat felsefesi ve mutluluk 

öğretisine dönüşebilir. Fakat kendi kendine yetmek demek bireyin tek başına kalması, yalnızlaşması anlamına 

gelmez. Bireylerin sosyal ve fiziki ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılaması, devlete, ailesine ve yakınlarına 

mümkün olduğunca yük olmaması kendi kendine yetme erdeminin en önemli amacıdır. Bu erdem sayesinde 

insanların kimliklerine saygı duyulmasını sağlayabilecekleri gibi şahsiyetlerini de korumaları mümkün olacaktır. 

Nitekim ihtiyaç hissi insanların değerlerini ve üzerine titrediği ilkeleri yıpratmaktadır. Mesela, başkasına bağlı ve 

bağımlı kalmamak, ihtiyacı kadar üretip ihtiyacı kadar tüketmek yani asalak ve sömürgen yaşamamak için 

çabalayan aylakların en güçlü erdemleri kendi kendine yetme erdemidir. Bu sayede, az da olsa, üretilen vakit, nakit 

ve mal, bir şekilde kendi kendine yetemeyen insanlara aktarılabileceği gibi bu bireylerin kendi kendine yetmesi 

için onları eğitmeye de harcanabilir. Öyleyse kendi kendine yetme, aynı zamanda, aylak bir hayat yaşamak 

isteyenler için çok lüzumlu bir erdemdir. İşte bu bildiride, kendi kendine yetme erdemine Antik Yunan felsefesi 

başta olmak üzere düşünce tarihinde öne çıkan bazı filozof ve düşünürlerin yaklaşımlarını değerlendirerek 

tartışacağım.  

Anahtar Kelimeler: Kendine yetme erdemi, aylaklık, erdem 
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Öğretmen Görüşlerine Göre Okul 

Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik 

Durumları 
 

Mahire ASLAN1 

Ümit DOĞAN2 

* 

 

Öz 

Bu araştırma, öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin teknolojik liderlik durumunu incelemek amacıyla 

yapılmıştır. Çalışma olgubilim deseninde ve nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 eğitim 

öğretim yılında Sakarya İli Karapürçek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan 12 erkek ve 10 

kadın olmak üzere toplamda 22 gönüllü öğretmen oluşturmaktadır. Katılımcılar amaçlı örneklem yoluyla 

belirlenmiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla beş sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Elde edilen veriler nitel veri analizi teknikleri yardımıyla analiz edilmiş ve aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır: 

Okul müdürleri görevleri gereği sunum ya da bilgi paylaşımı gibi konulardan teknoloji kullanımını etkin bir şekilde 

kullandığı görülmektedir. Günden güne gelişen ve değişen teknolojinin müdürlerin işlerini daha rahat takip 

etmelerine ve daha profesyonel yapmalarına olanak sağladığı için müdürler yeni teknolojileri takip etmekte ve 

bunun için kurumundaki kişilerle işbirliği yapmaktadır. Müdürler teknolojik araçların öğrenci başarısı ve öğretmen 

işlerinin daha sistematikleşmesini göz önünde bulundurarak teknolojik araçların temini konusunda önemini bilir 

bir seviyede oldukları görülmektedir. Okul müdürleri, teknolojik araç gereçleri başarı için tek başına yeterli 

görmezken, başarıya giden önemli adımlardan biri olarak görmekte ve bu yüzden de yardımcı kaynak olarak 

teknolojik araç gereçlerin arttırılması konusunda desteklemektedirler. 

Web sitesi kullanımı ve online eğitimler, sunumlar, yeni bilgilerin hızlı bir şekilde bütün velilere ulaştırılması 

konusunda teknolojiyi kullanmanın kolaylığını bilmekte olan okul müdürleri, eğitimin ve başarının daha ileri 

seviyeye ulaştırmada okul çevre iletişiminin farkındadırlar. Bu bağlamda velilerle daima iletişim halinde 

olabilmek için güncel teknolojileri kullanmaya özen göstermektedirler. 

 Sonuç olarak müdürler 21. Yüzyılda eğitim ve öğretim sisteminde teknolojiyi kullanma ve destekleme konusunda 

ileriye dönük umut vaat edici bir yapı sergilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Liderlik, Okul Yöneticisi 
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Ukrayna’da Rusça Algısı 
 

 

 

 

Perception of Russian in Ukraine 

İsmail AYDINGÜN1 

 

 

Öz 

Batılı birçok kuramcı, dili, milliyetçiliğin biçimlendirilmesinde, ulusal duygunun güçlendirilmesinde, ulusal 

kimliğin yaratılmasında ve ulus inşa sürecinde rol oynayan önemli araçlardan biri olarak görmektedir. Sovyetler 

Birliği’nin 1991’de dağılmasının ardından, dil üzerinde olan baskı ve dile yönelik uygulanan yasaklamalar ortadan 

kalkmış ve Ukrayince kamusal alanda daha çok var olmaya başlamıştır. Ancak ülkenin farklı bölgelerinin nüfus 

yapısı, Ukrayinlerin önemli bir kısmının kendi ana dilini bilmiyor ya da konuşamıyor olması, dilin sembolik ve 

iletişimsel boyutlarının ayrı ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bağımsızlık sonrası dönemde dil meselesi, günlük 

yaşam pratiklerinden ulus inşa sürecine dek hemen her alana nüfuz etmiş sıcak bir tartışma konusu olmuştur. Dil 

konusu, süregiden tartışmalar sırasında birçok karşıt fikir, düşünce, imaj ve eylem üretmiştir. Rus İmparatorluğu 

ve Sovyet dil politikalarının yanı sıra Ukrayna’nın devlet ve ulus inşa politikaları, Rus ve Ukrayin dilleri arasındaki 

çekişmeyi biçimlendirmiştir. Bu bildirinin amacı dil, etnisite, millî kimlik ve vatandaşlık arasındaki ilişkiyi 

Ukrayna örneği çerçevesinde incelemektir. Bildiride önce kısaca 1991’den sonra ilk on yıldaki ulus inşa sürecine 

değinilecek, daha sonra Avro-Meydan sonrasında değişen dil ve kimlik ilişkisi, Ukraynalıların Rusçaya bakışları 

ve Ukraynalılığın değişen anlamı üzerinde durulacaktır. 

 

Abstract 

Many Western theorists see language as one of the important tools that play a role in shaping nationalism, 

strengthening national feeling, creating national identity, and in the nation-building process. After the collapse of 

the Soviet Union in 1991, the pressure on language and the prohibitions imposed on the language disappeared and 

Ukrainian started to exist more in the public sphere. However, the population structure of different regions of the 

country and the fact that a significant portion of the Ukrainians do not know or cannot speak their native language 

make it necessary to consider the symbolic and communicative dimensions of the language separately. In the post-

independence period, the issue of language has been a hot topic of discussion that has penetrated almost every 

field from daily life practices to the nation-building process. The topic of language has produced many opposing 

ideas, thoughts, images and actions during the ongoing discussions. The Russian Empire and Soviet language 

policies, as well as the state and nation-building policies of Ukraine, have shaped the conflict between Russian 

and Ukrain languages. The purpose of this paper is to examine the relationship between language, ethnicity, 

national identity and citizenship within the framework of the Ukraine example. The paper will first briefly touch 

upon the nation-building process in the first decade after 1991, then the changing language and identity relationship 

after the Euro-Maidan, the Ukrainian perspective on Russian and the changing meaning of Ukrainianism.  
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Early Islamo- Arab Ethnographers: Iben 

Fadlan and Al Masoudi case study 
 

 

Mohammed S. SHUNNAQ1 

 

 

Abstract 

The study sheds light on two of the most important Arab Islamic ethnographers who have been largely neglected 

by researchers and marginalized in the international arena of ethnographic research.  These are Al-Masoudi and 

Ibn Fadlan, who wrote detailed, objective, scientifically based ethnographies of North-East Asian countries that 

were not part of the Islamic Caliphate back then and whose peoples were not speaking the Arabic language. Their 

works were produced long before the age of Western geographic exploration and are not biased or ethnocentric in 

their detailed descriptions of the habits, traditions, and daily lives of the peoples of the Russian territories and 

Bulgaria. In these works, Al-Masoudi and Ibn Fadlan used deep participant observations that extended at times 

over a whole year to provide authentic and interesting observations and highly accurate descriptions of peoples, 

cultures, and communities.  These two ethnographers sought to formulate an Islamo-Arab ethnography that would 

distinguish itself from the Western ethnographies of exploration. This paper will discuss these early ethnographers 

of the Islamo-Arab era and their social identity and approaches they used in describing other cultures. It will also 

highlight their anthropological ideas, methods used, and their uniqueness in their perceptions of otherness. 

 

Keywords: Ibn Fadlan; Al-Masoudi, Islamo-Arab Anthropology; Ethnography; Theory 
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Classroom Decides the Nation’s Future: 

Alarming Encounter for Education for 

Sustainable Development in Pakistan  
 

Ayaz Muhammad KHAN1 

 

 

Abstract 

Purpose - The leading aim of the paper in hands was to evaluate the current research culture concerning Education 

for Sustainable Development in Pakistan and this would be an initiate of a sustainable future in the country. This 

empirical base of this paper was grounded on the research conducted on the substance of ESD in the universities 

and published research on that particular subject in Pakistan. 

Design/methodology/approach – tracing intensive, critical and acute literature in the field of research and 

development and more specifically education for the sustainable development in Pakistan. For this evaluation, the 

existing research practice in the area of education for sustainable development in Pakistan was purposively 

selected. Data sources were the academic research and social sciences journals (published paper on the issues of 

ESD) along with the international conferences organized by the universities on Education for sustainable 

development.  

Findings – Five themes were noted during the initial review of social sciences research Journals and reviewed 

research thesis was analyzed that shows the constant progress on ESD research in Pakistan. The comparatively 

University of Education Lahore explicitly leading in the practices of ESD through R & D practices in Pakistan.  

Research limitations/implications - Future studies may be conducted at a large scale across the organization to 

measure the ESD role for a sustainable future in Pakistan. 

Implications - The findings may also generalizable on social sustainability through education for social coherence.  

Originality/value - The analyzed results were purely researchers’ unique experience related to ESD research work 

that contributes toward a sustainable future in Pakistan.  

Keywords:-ESD, social sciences research, sustainable future  
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Outsourcing in United Kingdom 

 

 

 

Norbert KAWĘCKI1 
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The linguistic analyze of accounting 

terminology in the Kyrgyz language 
 

 

 

Zhyldyzkan ASANOVA Avazbekovna1 

      
 

 

 

 

Abstract 

The purpose of this article is to study linguistically and describe the sources of the formation, methods of term 

formation, structural-semantic and functional properties of the accounting terminology in the Kyrgyz language. 

The work is aimed at researching methods of terminology formation, and the influence of linguistic factors on a 

new terminological unit in its linguistic expression. 

In connection with the development of the economic situation, it is quite reasonable to increase the number of 

terms that denote the fundamental and applied concepts of the marketing activities of human society. 

Keywords:-ESD, social sciences research, sustainable future  
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Bir Lojistik Strateji Olarak Bilişim 

Sistemlerinin Kullanımı: Nitel Bir 

Araştırma     
 

 

Ramazan ERTURGUT1 

Fatma Cande YAŞAR DİNÇER2 

 

 

Öz 

İnternet ve bilgi-iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler geleneksel çalışma tarzını elektronik yönetim ve 

operasyonlara dönüştürerek lojistik alanı için yeni fırsatlar ve stratejik olanaklar yaratmaktadır. Günümüzde 

şirketler lojistik bilişim sistemleri aracılığıyla ticari faaliyetlerini yürütmekte, e- uygulamalar aracılığıyla yeni 

pazarlama stratejileri geliştirmektedirler.  Bu çalışmada bir lojistik strateji olarak bilişim sistemlerinin 

kullanımının nitel araştırma deseni kullanılarak sistematik literatür taraması yoluyla incelenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma içerisinde yaşadığımız ve “Dijital Çağ” olarak adlandırılan bu dönemde lojistik alanında giderek daha 

fazla ön plana çıkan ve işletmelerin rekabet unsuru haline gelen bilişim sistemlerinin incelenmesi bakımından 

önem taşımaktadır. Elde edilen bulgulara göre nesnelerin interneti, blok-zincir teknolojisi, lojistik 4.0. ve lojistik 

5.0. faaliyetleri lojistik bilişim sistemlerinde ön plana çıkan başlıklardır. Bunların yanı sıra e-uygulamalar, drone 

teknolojisi, 3D yazıcılar, otonom araçlar da bilişim sistemleri ve teknoloji aracılığıyla lojistik sektöründe kullanımı 

artan, işletmelerin rekabet ve maliyet stratejilerine doğrudan tesir eden araçlardır. Çalışma sonuçlarına göre 

lojistikte alanında faaliyet gösteren firmaların mevcut bilgi temelli ekonomide ayakta kalabilmesi için yenilikleri 

takip etmeleri ve bilgi-iletişim teknolojilerinde yaşanan güncel gelişmelere ayak uydurmaları gereklidir. Ele aldığı 

konu bakımından güncel nitelik taşıyan çalışmanın ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Bilişim Sistemleri, Strateji 
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Video- Assisted Instruction and 

Performance in Science and Health of 

Grade 6 Pupils at Naawan Central 

School 
 

 

Fernan Q. ABRAGAN1 

 

Abstract 

This study sought to find out the effects of the video-assisted instruction in the performance in Science and Health 

of grade 6 pupils at Naawan Central School. The subject consisted of 40 pupils who were grouped equally into the 

control group (the lecture method) and the experimental group (the video-assisted instruction) based on their 

performance in the pre-test. The instrument used in this study included the self-made test questionnaire, the lesson 

plans, the self-made visual aids, and the video clippings. Simple descriptive statistical tools such as the percentage, 

the mean, and the t-test to compare the performance of the pupils were utilized. The pre-test scores of the pupils 

showed that majority of the learners had prior knowledge already considering the fact that 50% of them obtained 

almost one-half of the test items in either of the methods used. While the result of the post-test scores signified 

that pupils had learned from the teacher’s discussion as shown in the increase of their post-test scores. The increase 

in their scores pointed that pupils had processed and understood the science concepts. The result showed that there 

is no significant difference (p=0.85 and t= 0.19) in the pre-test scores of the pupils taught using the video-assisted 

instruction and the lecture method in teaching Science and Health. Also, the result manifested that there is no 

significant difference in the post-test scores between video-assisted instruction and lecture method (p= 0.60, 

t=0.53).However, the result showed that there is a significant difference between the pre-test scores and the post-

test scores of the pupils taught using the video-assisted instruction and the lecture method,(p=1.12E-10, t=1.79) 

and (p=1.30E-12, t=1.73), respectively Consequently, several trials should be made in order to compare the 

effectiveness of using videos in other countries and in the Philippines. 
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Why Blended Teaching and Learning 

Model during Pandemic 
 

 

 

Fethi KAYALAR1 
 

 

 

Abstract 

The blended learning model emerged in the early 2000s. With the development of technology and the discovery 

of the internet, the extraordinary increase in the ease of access to information has raised the possibility that face-

to-face learning environments will decrease in importance over time. Thereupon, electronic learning environments 

have been designed and implemented  by some universities and institutions to carry out their education with 

electronic teaching. However, it was observed that web-based learning applications, especially distance education, 

had some shortcomings and disadvantages; as a consequence, web-based learning started to be used with the face-

to-face learning model in the classroom environments. Thus, blended teaching and learning model has emerged. 

The blended learning environment provides learners with many advantages such as being able to work from 

wherever, whenever they want, and by getting instant feedback  and correction through the web-based teaching 

environment, while at the same time discussing in a face-to-face learning environment, interacting and 

communicating directly with teachers and learners, It offers together the strengths of the face-to-face learning 

environment, such as the ability to see and examine each other's learning products. In the study, we tried to put 

through why blended teaching and learning model would be important and necessary during the Pandemic. As a 

conclusion, we recommended blended teaching and learning model, as the blended learning provides flexibility 

and convenience in the learning environment, and creates positive effects on the learning level and success, the 

rate of retention of knowledge, interest in learning and motivation towards the courses. It supports self-learning, 

controls learning with learning goal assessments, and ensures complete learning. It is a model that supports 21st 

century skills. 

 

Keywords: Blended Teaching and Learning, Virtual Education, Educational Management, Educational Planning, 

Pandemic 
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Avrupa Komisyonu’nun Türkiye 

İlerleme Raporlarında İyi Komşuluk 

İlişkileri ve Bölgesel İşbirliği 

Bölümlerinin Analizi 
 

 

Haydar EFE1 

 

 

 

Öz 

Avrupa Komisyonu her aday ülke gibi Türkiye için de her yıl genellikle son bahar aylarında düzenli raporlar 

yayınlamaktadır. Son bir yıl içinde Türkiye’de ve Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmelerin ortaya konulduğu ve 

adeta Türkiye’nin fotoğrafının çekildiği genellikle objektif hazırlanan raporlar Türkiye-AB ilişkileri konusunda 

yol gösterici belgelerdir. Avrupa Birliği’nin Kıbrıs,  Türkiye’nin bölgesel işbirliği ve sınır anlaşmazlıklarına bakış 

açısını da ortaya koymaktadır.  

Genelde Avrupa Komisyonu Türkiye ilerleme raporlarının dördüncü kısmını oluşturan “İyi Komşuluk İlişkileri ve 

İşbirliği” bölümü içinde “Kıbrıs”, “Sınır Anlaşmazlıklarının Barışçıl Çözümü” ve “Bölgesel İşbirliği” alt başlıkları 

altında rapor edilen konular incelenerek hangi konularda Türkiye’ye ne gibi şikayet ve tavsiyelerde bulunulduğunu 

ortaya koymak çalışmanın temel amacıdır.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye-AB İlişkileri, ilerleme raporları, bölgesel işbirliği  
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Kategorik Düşünme Tuzağı veya 

Anlamanın Esnekliği: Hume ve Leibniz 

Örneği  

 

Categorical Thinking Trap or Flexibility of Understanding: Hume and Leibniz Case 

 

Emin ÇELEBİ1 

 

Öz 

Bütün varlık sahasında olduğu gibi, düşünce sahasında da diyalektiğe tâbi bir sürecin varlığı ileri sürülebilir.  

Birbirine karşıt olarak konumlandırılan birçok fikir, akım ve dolayısıyla da fikir sahiplerinin olması bu tezi kanıtlar 

niteliktedir. Karşıtlıklar, birbirini beslemenin yanı sıra birbirleri ile sebep-sonuç bağı ile ilişki içerisinde de 

olabilmektedir.  Kimi zaman karşıt olarak konumlandırılan düşünceler, (i) gerçekte birbirinden çok farklı 

olamayabilirken kimi zaman (ii) tamamen karşıt kimi zaman ise (iii) benzer hatta neredeyse özdeş olmalarına 

karşın öznenin değerlendirme tarz ve niyetine göre karşıt olarak konumlandırılabilmektedir. Birinci durum, 

iletişimsizlik ile ilgili bir sorun iken ikincisi son derece seçik olan durumun özneler tarafından da teyit edilmesinin 

sonucu olarak anlaşılabilir ancak üçün şık olarak ifade ettiğimiz karşıtlık durumu, bize göre bu bildirinin başlığında 

ifade ettiğimiz kategorik bir tuzak veya anlamanın esnekliği ile ilişkilidir. Bu bildiride bu bağlam içerisinde ele 

alacağımız iki düşünür Alman filozof G.W. Leibniz’dir ve İskoçyalı filozof David Hume’dur. Hume, İngiliz 

ampirizminin önemli bir temsilcisi iken Leibniz Alman rasyonalizminin önde gelen düşünürlerindendir. Felsefi 

metodoloji ve dolayısıyla vardıkları nokta bakımından birbirine karşıt olarak konumlandırılan bu iki düşünürün 

akılyürütme biçimleri ve argümanları incelendiğinde gerçekte benzer veya aynı noktalardan hareket ettikleri ancak 

nihai olarak karşıt kutuplarda yer aldıkları görülür. İşaret etmek gerekir ki önce yaşaması itibarıyla Leibniz’in 

Hume’u etkilemesi ihtimali tabii ki vardır ancak esas olan, Hume’un bu etkilenime rağmen nasıl olup da karşıt bir 

pozisyona yerleştiğidir. Burada karşıt olarak konumlanan veya konumlandırılan düşünceler/akımlar gerçekte 

öznenin niyetine/amacına/hedefine göre şekillenmektedir. Üzerinde durulması gereken veyahut kritik olan 

hususlar, şu sorularla tavzih edilmelidir: Aynı argümantasyondan hareket edildiğinde bir meseleye ilişkin yargılar, 

çıkarımlar/sonuçlar  nasıl değişebilir? Öznenin salt niyetinin olguyu değiştirebilme kapasitesi ve gücü nedir? 

Anlama veri teşkil eden öğelerinin nesnelliğinden bahsedilebilir mi?  Bu çalışma söz konusu tavzih edici sorular 

bağlamında Leibniz ve Hume’un yargı ve vargıları değerlendirilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Leibniz, Hume, Anlam, Amaç, Yazarın Niyeti 

  

Abstract 

It can be claimed that there is a process subject to dialectics in the field of thought, as in the whole sphere of 

existence. This thesis is evidenced by the fact that there are many ideas, movements, and consequently owners of 

ideas positioned in opposition to each other. Opposites, besides feeding each other, can also be in a relationship 

with each other with cause and effect relations. While the thoughts that are sometimes positioned oppositely (i) 

may not be very different from each other in reality, they can sometimes be (ii) completely opposite, sometimes 
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(iii) similar or even almost identical, but they can be positioned as opposed to the evaluation style and intention of 

the author. While the first case is a problem with non-communication, the second situation can be understood as a 

result of the affirmation of the extremely specific situation by the authors, but the opposition of the three, which 

we express as an option, is related to a categorical trap or flexibility of understanding that we express in the title 

of this paper. The two thinkers we will consider in this context in this paper are the German philosopher G.W. 

Leibniz and Scottish philosopher David Hume. While Hume was an important representative of British 

empiricism, Leibniz was one of the leading thinkers of German rationalism. When the ways of reasoning and 

arguments of these two thinkers, who are positioned opposite each other in terms of philosophical methodology 

and hence the point they have reached, are examined. It is seen that they actually move from similar or the same 

points, but they are ultimately located at opposite poles. It should be pointed out that there is of course the 

possibility that Leibniz influenced Hume as he lived first, but the main problem is how Hume took an opposite 

position despite this influence. At this point, the thoughts that are opposed or positioned are actually shaped 

according to the intention / purpose / target of the subject. Matters that need to be addressed, or critical points 

should be addressed with the following questions: How can judgments, inferences / conclusions on an issue change 

when moving from the same argumentation? What is the capacity and power of the authors's pure intention to 

change the phenomenon? Is it possible to talk about the objectivity of the data constituting elements of 

understanding? This study will try to evaluate the judgments and conclusions of Leibniz and Hume in the context 

of these revealing questions. 

Keywords: Leibniz, Hume, Meaning, Purpose, Author's Intention. 
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Can Facial Analysis Methods Be an 

Alternative and More Effective Way for 

Assigning Teachers to Proper Age 

Groups? 

 

(Yüz Analizi Yöntemleri Öğretmenlerin Uygun Yaş Gruplarına Atanmasında Alternatif 

ve Etkili Bir Yöntem Olabilir Mi?)  

 

Murat KAPLAN1 

 

November 20th-21st, 2020 / 20-21 Kasım 2020 

 

Abstract 

In this article, we search for the answers to the question of ‘whether facial analysis methods, can be used as an 

effective method in the process of assigning teachers to the age groups they would be teaching'. 

The issue of ‘whether people are qualified for a position, whether they have proper training, skills and experience 

for the positions applied for or for the positions planned for their assignement’ has always remained crucial. 

Although the answers to this question in the modern world are sought in the resumes, where we can find the 

education and work history of the individuals, professional life obliges us to use some better and more effective 

methods by which a solid, reliable character and behavioral tendencies are measured along with the person’s 

professional qualifications for a job in almost every sector. Tests that serve this purpose are increasingly diverse 

and human resources (HR) experts are trying to bring in the most suitable individuals for positions in their 

institutions by developing different interview techniques. 

This article brings about a completely genuine method by using the facial analysis methods to find out person’s 

character and behavioral tendencies and potentials for a teaching position. The results are obtained through 

traditional Chinese medicine (TCM) diagnostic methods supported and justified by the assitance of modern 

neuroscience and biology findings to share with the professionals in the education field.  

Keywords and Concepts 

 face reading    neuroscience   face recognition  TCM 

 anxiety and learning  facial analysis  teaching  pedagogics 

 character   personality  behaviour  biology  

 job interviews   diagnosis methods personality tests  education 

    human resources (HR)  
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Öz 

Bu makalede, ‘bireylerin bazı önemli devlet pozisyonlarına atanmasından tutun, sıradan insanların kendilerine 

uygun eş arayışı gibi daha kişisel konulara kadar binlerce yıldır kullandığı ‘kadim yüz analizi yöntemlerinin, 

öğretmenlerin eğitim verecekleri yaş gruplarına atanma süreçlerinde etkili bir yöntem olarak kullanılabilir mi?’ 

sorusuna cevap arıyoruz. 

'İnsanların bir pozisyon için nitelikli olup olmadıkları, başvurdukları pozisyonlar için veya görevlendirilecekleri 

pozisyonlar için uygun eğitim, beceri ve deneyime sahip olup olmadığı' konusu her zaman çok önemli olmuştur. 

Modern dünyada bu sorunun cevapları, bireylerin eğitim ve çalışma geçmişlerini bulabileceğimiz özgeçmişlerde 

aranmasına rağmen, mesleki yaşama ait önemli bazı hususlar, sağlam ve güvenilir bir karakter ve davranışsal 

eğilimleri olan kişileri bulabilmemiz adına daha güçlü ve etkili yöntemler kullanmamız gerekliliğini 

hatırlatmaktadır. Bu amaca hizmet eden testler giderek çeşitlenmekte ve insan kaynakları (İK) uzmanları farklı 

mülakat teknikleri geliştirerek kurumlarındaki pozisyonlar için en uygun kişileri bulmaya çalışmaktadır. 

Bu makale, kişinin karakterini, davranış eğilimlerini ve bir öğretim pozisyonu için potansiyellerini bulmak için 

yüz analizi yöntemlerini kullanarak tamamen gerçek bir yöntem ortaya koymaktadır. Ve buradaki sonuçlar, eğitim 

alanındaki profesyonellerle paylaşmak üzere modern sinirbilim ve biyoloji bulgularının yardımıyla, geleneksel 

Çin tıbbı (TCM) tanı yöntemleriyle elde edildi. 

Anahtar Sözcük ve Kavramlar 
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Integrating 21st century skills and 

competencies:  A Model for Effective 

leadership of the 21st Century 

Universities 
 

 

Abeera ISMAT1 

Fakhra AZIZ2 

 

Abstract 

This study presents a new model of educational leadership for 21st century universities. It is based on  

what makes effective leadership  in the rapidly changing 21st century  universities include their  role, 

personality and style of leadership, passion and values, decision-making and problem-solving process as 

well as their expectations and levels of relationship with their followers. This study provides a practical 

approach for university leadership to develop healthy, happy, and Resilient institutes by substantially 

influencing and motivating their followers through their intellectual stimulation to achieve set 

institutional objectives both in terms of quality and quantity.   

The main focus of the study is on the role of leaders, leadership styles as well as their relationship with 

their followers in the 21st century universities. To get in-depth knowledge, literature analysis, interviews 

from employees including teaching and non-teaching staff and at the end panel discussions were held. 

Total 20 interviews were conducted. For interviews people were purposively selected and categorized on 

gender, cadre, experience and designation. For panel discussion purposively 6 experts were selected. It 

was tried that there could be equal representation of gender, and cadre. Based on the thematic analysis of 

review of related literature, interviews and panel discussions, a new model for 21st century university 

leadership was developed.  The assumption lies behind this model is that for healthy, happy and resilient 

academic institutes, both leaders and followers are significantly important. Leaders’ stimulus leads the 

followers to deliver their best effectively and efficiently. It has been observed that competition among 

universities because of new global economy, the emerging technologies, and globalization spurred by the 

Internet along with many other factors has changed the role of leadership.  The new model development  

was necessary as the uncertainty  faced by  today’s organizations are putting undue pressures on leaders  

to adopt practical approach to motivate their followers to enhance their performance, share the visions 

and missions of the institutes so as to realize their set objectives. 

Keywords: Leadership roles, leadership styles, leader-follower relationship, the 21st century universities, 

Healthy and resilient universities 
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School-students' STEM Outdoor-

learning experiment exploring social 

environmental issues in case of Estonia 
 

 

Õnne UUS1 

Kadri METTIS2 

Terje VÄLJATAGA3 

 

 

Abstract 

Prior findings reveal students' low motivation/interest to study science by traditional (teacher-centered) paradigm. 

However, contemporary societies need to prepare children for their key competencies – to independently solve 

different problems of today and the future. STEM-learning (as a student-centered approach) with an emphasis on 

multidisciplinary integration (Science, Technology, Engineering, Mathematics) and collaborative methods, can 

meet these shortfalls – to motivate and engage the learners by knowledge-in-use perspective. Although STEM-

related research has found positive effects on students' development, several accompanying aspects need to be 

examined: variability of type and content of multilevel learning-tasks heightening demand on learners' executive 

attention – to orchestrate activities while memorizing new information; technological and SDL skills – to flexibly 

employ subsequent methods (due to complex learning's dynamic nature), also individual differences in all those 

aspects. To fill this gap between the aforementioned challenges and to examine students' STEM-experience during 

their group-learning scenario, we conducted an explorative case-study of scientific Outdoor-learning with 8th-9th 

graders to practice students' formation of an evidence-based opinion and to make them start thinking in scientific 

terms about a given real-life problem (e.g., “Environment and a new road in the Estonian capital Tallinn”). 

Incorporating technical devices: mobile-learning tools, tablets, data-sensors, and smartphones, the learning design 

aimed to facilitate the participants' exploration in authentic outdoor-settings (gathering data according to their self-

created hypotheses to be analyzed and deducing their conceptual conclusions). We used semi-structured 

questionnaires about participants’ opinions and experiences with their learning. Although the results showed very 

positive attitudes towards this kind of learning design that indeed sophisticated students´ conceptual knowledge, 

we provide an overview of the problems the learners encountered performing the Outdoor-learning activities. We 

also give an insight into the SDL-general cognitive load aspects that might appear in different STEM-learning 

situations. We believe this study is important because it opens up the bottlenecks of modern educational strategies 
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that emphasize the need for interdisciplinary science/subjects integration and implementation of the SDL approach 

while encompassing a risk of cognitive overload. Thus, our work highlights important psychological aspects little 

discussed so far: relations between mentally demanding progress required during the SDL-specific cycles and 

school student's cognitive skills for that, and links between complex STEM-learning design and the question of 

scaffolding the learners (i.e., as said by the Social Cognitive Theory: from reciprocal external to one's internal 

progression). Thereby, our work can also contribute to the SDL educational literature. 

Keywords: STEM; Self-Directed Learning; Cognitive Executive Attention; Scientific Outdoor-learning; 

Children's Mental Overload; Scaffolding; Social Cognitive Theory.      
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Stresi Oluşturan Etmenlerin İş 

Performansı ile İlişikisi: Güney Ecza 

Kooperatifi Çalışanları Üzerine Bir 

Uygulama 
 

The Effect of Stress Forming Factors on Job Performance: An Application on South 

Pharmacy Cooperative Employees 

 

 

Diler YAMAN KAHYAOĞLU1 

 

 

Öz 

Örgütlerin verimli, hızlı, kaliteli ve yüksek performansta çalışması üretim faktörlerinin bileşenlerinden olan “insan 

gücü”ne bağlıdır. İnsan gücünün iş performansı da kişisel özelliklerden (cinsiyet, medeni durum yaş, çalışma 

süresi gelir ve eğitim durumu)  etkilenebilmektedir. Yapılan bu çalışmanın amacı, işgören performansı ile iş 

stresinin bazı kişisel özellikler arasında ilişki olup olmadığını belirlemek; ikinci amacı ise iş stresinin, iş 

performansı arasındaki ilişki düzeyini belirlemektir. Araştırmada kişisel bilgi formu, işgören performans ölçeği ve 

iş stres ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada, tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney Testi ve korelasyon analizi 

kullanılmıştır. Bu araştırma Mersin ilinde Güney Ecza Kooperatifi’nde görev yapan çalışanlarının stres düzeyleri 

ile iş performansları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmış ve 103 kişiye ulaşılmıştır. Çalışma sonucuna 

göre; çalışanların performansı ve iş stresi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler: İş stresi, iş performansı 

 

 

 

Abstract 

The efficient, fast, high quality and high performance operation of organizations depends on "manpower" which 

is one of the components of production factors. Job performance of manpower can also be affected by personal 

characteristics (gender, maritalstatus, age, working time, income and educational status). The purpose of this study 

is to determine whether there is a relationship between employee performance and some personal characteristics 

of job stress, the second purpose is to determine the level of relationship between job stress and job performance. 

Personal information form, employee performance scale and job stress scale were used in the study. Descriptive  

statistics, Mann-Whitney Test and correlation analysis were used in the study. This research was carried out to 

determine the relationship between the stress levels of employees working in the Southern Pharmaceutical 

Cooperative in Mersin province and their job performance (n=103). According to the study, there is a Significant 

relationship between employees' performance and job stress. 

Keywords: Job stress, job performance 
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Çizgi Filmlerde Çocuk Katılımı 
 

 

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe AKYOL1 
 

Fatma YAYLA2 
 

 

Öz 

Demokrasinin en önemli bileşenlerinden biri olan katılım, yasal bir çerçeve ile belirtildiği gibi çocukların en temel 

haklarından biridir. Çocuk katılımını gerçekleştirmenin amacı çocukların kendilerini ilgilendiren ve onları 

etkileyen her türlü kararda söz sahibi olabilmelerini sağlamaktır. Çocukların sahip oldukları katılım hakkını 

bilmeleri ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri, gelecekteki demokratik bireylerin yetişmesi açısından önemlidir. 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12. maddesine göre, çocuklar kendilerini ilgilendiren her 

konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkına sahiptir ve bu madde çocuğun doğrudan katılım sürecini 

gerektirmektedir. Daha sonraki öğretim kademeleri için kritik olan, akademik ve yaşam becerilerinin kazanıldığı 

temel eğitim kademesinde çocukların katılım haklarının desteklenmesi gereklidir. Son yıllarda çocukların farklı 

ortamlarda karar alma mekanizmalarında nasıl yer alacakları üzerinde tartışıldığı ve bunun üzerine farklı içerikte 

çalışmaların gerçekleştirildiği görülmektedir. Çocuk katılımının uygulamaya geçirilmesinde okul ve aile ortamı 

önemli olmakla birlikte medya araçlarının kullanımı da bu süreci doğrudan etkilemektedir. Bu medya araçlarından 

biri olan çizgi filmler, çocuklar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Çizgi filmlerde yer alan karakterler çocuklar 

için çoğu zaman birer rol modeli olmaktadır. Çizgi filmlerde geçen olaylar ve düşünce biçimleri çocukların kişilik, 

sosyal-duygusal gelişimlerini etkilemektedir. Ayrıca çizgi filmler bilgilendirici ve eğlendirici özelliklere de 

sahiptir. Alanyazında çizgi filmlerin değerler, toplumsal cinsiyet, şiddet, arkadaşlık, karakter özellikleri gibi farklı 

unsurlar açısından incelendiği fakat çizgi filmlerde çocuk katılımına neden yer verilmesi gerektiği üzerine bir 

çalışmanın henüz gerçekleştirilmediği görülmektedir. Buradan yola çıkılarak bu çalışmada alanyazındaki farklı 

kaynaklardan yararlanılarak, çizgi filmlerde çocuk katılımına neden yer verilmesi gerektiğinin ve çizgi filmlerdeki 

mesajların çocuk katılımı açısından öneminin açıklanması amaçlanmıştır. Bu derleme çalışmasında, çocuk katılımı 

ve çizgi filmler arasındaki önemli ilişki ilgili alanyazın ile birlikte incelenmiştir.  
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8. Sınıf Prizma Konusundaki Örneklerin Türlerine 

Göre Analizi 
 

 

 

Nezire Seda KARAASLAN1 
 

Tamer KUTLUCA2 

 
 

 

Öz 

Bu araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılında okullarda 8. sınıflarda okutulan matematik ders kitabı ile ve 

örnekler Prizma konusuyla sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın problem ifadesi; “8. sınıf matematik ders 

kitabı geometri soruları Prizma konusunda örnek türlerine göre nasıl bir dağılım göstermektedir?” olarak 

belirlenmiştir. Bu araştırmanın amacı, 8. sınıf matematik ders kitabındaki Prizma konusunda kullanılan örneklerin, 

özel olarak incelenip örnek türlerinin belirlenmesidir.  Bu araştırmada nitel araştırma yaklaşımı kapsamında yer 

alan doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. 2018–2019 eğitim-öğretim yılında ortaokullarda okutulan 8. sınıf 

matematik ders kitabındaki geometrideki Prizma konusuna ait örnek sorular derinlemesine incelenmiştir. 

Çalışmanın sonucunda En çok kullanılan örnek türünün standart örnekler olduğu, en az kullanılan örnek türünün 

tanım ve kural dışı örnekler olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Geometri, Geometrik cisimler, prizma, örnek türler 
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Native Kurdish Teenage Learners' 

Language Shift from English to Kurdish 

in Learning the Target Language; A 

Case of High School Students with 

Samples 
 

 

Mehmet Veysi BABAYİĞİT1 

 

 

Abstract 

Language shift generally occurs almost within all bilinguals or multi-linguals at the first stages of language 

learning. Language shift is never a simple or direct process; hence, it cannot be predicted easily during a 

conversation.  It is generally considered as language transfer or language replacement in a period of time; however, 

it sometimes takes places in foreign language classes for instant replies as learners do not feel secure to answer in 

the target language. The aim of this study is to investigate some language shifts from English to Kurdish in English 

classes. This study illustrates some samples taken place at a high school in the south east of Turkey.  All of the 

students in these samples are bilinguals of Kurdish and Turkish language; in other words, Kurdish is their native 

language and Turkish is their second acquired language. They are fluent in both languages. The current study also 

seeks the reasons why most of Kurdish native language students prefer Kurdish language for language shift instead 

of Turkish.  In addition, it is investigated to find out whether they may be any drawbacks for learning English as 

a second language due to choosing language shift from English to Kurdish. The results of the study revealed that 

many Kurdish native students especially the ones living in rural places prefer language shift from English to 

Kurdish since they feel more secured, relax and intellectual. Also, it is found that being stuck to language shift 

impedes students’ language learning skills as they are not open to new structures and vocabulary. It may be more 

sensible to get awareness towards learning multiple language for high school students.  

Keywords: Language Shift, Kurdish, English, Bilingualism 
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Emotional intelligence and its 

correlation with exam anxiety. A case of 

higher secondary school students 
 

 

 

 

Dr Asma Asghar RAO1 

Ms Naila LATIF2 

 

 

 

 

Abstract 

The primary focus of this descriptive investigation was to recognize a relationship between emotional intelligence 

and exam anxiety of higher secondary students. The population of the study consisted of students enrolled in higher 

secondary education. By using random sampling technique, 2 towns and then 2 colleges from each town of Lahore 

city were selected. Then purposively two cohorts were formed and 50 students from each cohort (science and arts) 

were accessed to collect data. The Rotterdam Emotional Intelligence Scale (REIS) and Westside Test Anxiety 

Scale were adopted. Data of all respondents were entered to the grid sheet of SPSS version 22. Frequencies and 

percentage were applied to scrutinize the demographic information. Descriptive statistics, t-test, spearman 

correlation and multiple regression were applied for data analysis. From findings of the outcomes, it is found that 

female students have higher emotional intelligence than the male students. Further results revealed as females had 

greater worry which influence their abilities than males however on the opposite hand, they can cope with their 

emotions well than male ’students. This may be most likely because of the enhancing chances and enthusiasm for 

girls to train and search additional skills, through that women’s have cope to acquire how to find a way to subsume 

worry and give their competencies and manage their emotions.  

This study provided evidence that emotional intelligence is correlated with exam anxiety of higher secondary 

students. Spearman correlation showed exam anxiety has a negative significant correlation with emotional 

intelligence and its subscales except for other-focused emotion appraisal and other-focused emotion regulation. 

Further, emotional intelligence is considered as a predictor to reduce students’ exam anxiety and worry level but 

it cannot help out in incapacity level.  

Keywords: Emotional intelligence, Exams anxiety, Correlation 
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Tahsin Yücel’in “Alıntı Ustası” Öyküsü 

Üzerinde Bir Okuma 
 

 

A Reading on Tahsin Yücel's Story “Alinti Ustasi” 

 

Cafer GARİPER1 
 

Yasemin BAYRAKTAR2 

 

 

Öz 

Tahsin Yücel, Golyan Devrimi adıyla anti-ütopya özelliği gösteren öykülerini kitaplaştırdı. 2008’de 

yayımlanan bu öykü koleksiyonunda yazar, Hayristan adlı bir ülkede yaşanan hayatın çeşitli görünüş şekillerini 

sergileme yoluna gider. Olay örgüsü, daha çok sosyal hayat ve siyasî iktidar çevresinde kurgulanan öykülerin 

her birinde Hayristan’ın sosyal ve siyasi hayatının bir tarafı anlatılır. Kolaycılığın, basitliğin, ön kabullerin 

yaygın olduğu Hayristan, Orta Doğu ülkelerine özgü özellikler taşır. Kitapta değişik konuları ele alan 

birbirinden farklı on dört öykü bulunmaktadır. Bunlardan “Alıntı Ustası”, gazete yazarlığı konusuna 

ayrılmıştır. Ülkenin en büyük gazetesinin patronunun fıkralara düşkün bir eczacıyı gazete yazarlığına 

özendirmesi, gazetesinde köşe yazarlığı yaptırması, eczacının yazma yeteneği olmadığı hâlde fıkralardan 

oluşan gazete yazılarıyla ülkenin öne çıkan gazete yazarına dönüşmesi alaysı bir dille öyküleştirilir. Bu yolla 

Hayristan’ın insanlarının sıradanlığı, meslek formasyonu anlayışının oluşmamışlığı, kişilerin kendilerini kabul 

ettirmelerinin kolaylığı gibi birçok özellik dikkatlere sunulur.  

Anahtar kelimeler: Tahsin Yücel, Golyan Devrimi, anti-ütopya, “Alıntı Ustası”.  

 

 

Abstract 

Tahsin Yücel has compiled his anti-utopian stories under the name Golyan Devrimi. In this collection of stories 

published in 2008, the author sets out to exhibit the various aspects of life in a country called Hayristan. One 

side of Hayristan's social and political life is told in each of the stories, which are constructed around the plot, 

mostly social life and political power.  Hayristan, where simplicity and preconceptions are common, has 

features specific to Middle Eastern countries. The book contains fourteen different stories dealing with different 

subjects. Of these, “Alıntı Ustası” is devoted to the subject of journalism. The boss of the country's largest 

newspaper who is fond of anecdotes, encourages a pharmacist to be a newspaper writer, and writing in his 
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newspaper. Although the pharmacist has not the ability to write he transforms into the country's prominent 

newspaper writer in the subject anecdotes, which is narrated in a mocking language. In this way, many features 

such as the ordinariness of Hayristan's people, the lack of professional formation understanding, and the ease 

of people's self-acceptance are presented to attention. 

Keywords: Tahsin Yücel, Golyan Devrimi, anti-utopia, “Alıntı Ustası”. 
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Postawy konsumentów na rynku 

odzieżowym, od fast fashion do slow 

fashion 
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The Eastern Gaze in Arab Travel 

Literature: An Examination of the 

Ethnographic Works of Al-Masʻūdī 
 

 

Mohammed S. SHUNNAQ1 

 

 

Abstract 

This study focuses on Abul Hassan Al-Masʻūdī who was an Arab historian, geographer, and traveler.  A polymath 

in nature, Al-Masʻūdī was one of the most significant early Arab ethnographers as he documented the geography, 

customs, traditions, and religious beliefs of peoples in the many Islamic and non-Islamic countries he passed in 

his travels.  He read extensively existing travelogues, and supplemented them with his own impressions and first 

hand experiences as he wrote his travel literature.   Al-Masʻūdī had a global interest that reached as far as Africa, 

India, and China.  He became famous for his pioneering ethnographic descriptions that combined history and 

scientific geography.  This study will explore one of Al-Masʻūdī's well-known travel books entitled  Murūj 

Aldhahab wa ma'adin aljawhar (The Meadows of Gold and Mines of Gems) and show how it differs from the 

Western colonial gaze in European ethnographic studies.  The study concludes with findings that reveal how 

unique the Eastern ethnographic descriptions of various geographic areas are and how different their purposes 

were when compared to Western travel literature. 

 

Keywords: Al-Masʻūdī; East; Ethnography; Travel literature; West   
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Fen Eğitiminde Argümantasyon Temelli 

Öğrenmenin Fen Dersine Yönelik 

Tutuma Etkisi: Bir Meta-Analiz 

Çalışması 

 

 Murat OKUR1 

Meryem ÖZER İNCİ2 

 

 

Öz 

Bu çalışmanın amacı 2007-2018 yılları arasında yapılan argümantasyon temelli öğretime dayalı öğrenmenin 

programda öngörülen yönteme kıyasla fen dersine yönelik tutumuna etkisini meta analiz yöntemiyle genel etki 

büyüklüğünü hesaplamaktır. Bu amaçla, konu alanında yapılmış olan çalışmalar incelenerek belirlenen ölçütleri 

karşılayan fen dersine yönelik tutum için 19 çalışma meta analize dahil edilmiştir.  

Bu çalışmadaki meta analiz sonuçları değerlendirildiğinde argümantasyon temelli öğretime dayalı öğrencilerin fen 

dersine karşı tutumları üzerindeki etki büyüklüğü 0,600 olarak hesaplanmıştır. Ulaşılan etki büyüklüğü Cohen 

(1988) ve Thalheimer ve Cook (2002) sınıflamalarına göre etki büyüklüğü “orta düzey” olarak açıklanmaktadır. 

Heterojenlik test sonuçlarına göre random modele göre Hedges’s g etki büyüklüğü hesaplanmıştır. Çalışmanın 

güvenirliğini sağlamak amacıyla çeşitli yanlılık testleri uygulanmış ve yanlılık tespit edilmemiştir. Verilerin 

analizinde Comprehensive Meta 

Analysis (CMA) programından yararlanılmıştır. Sonuç olarak argümantasyon temelli öğretime dayalı öğrenmenin 

programda öngörülen yönteme göre fen dersine karşı tutumları üzerindeki pozitif ve orta düzeyde bir etkiye 

sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Argümantasyon Temelli Öğretime, Tutum, Fen Eğitimi, Meta Analiz 
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Matematik Öğretmenlerinin ve 

Kaynaştirma Öğrencilerinin Destek 

Eğitimi Uygulamasina İlişkin 

Görüşlerinin İncelenmesi 
 

Analysis of the Opinions of Mathematics Teachers and Mainstreamed Students on 

Resource Room Implementation 

 

Elmas ELİÇE ÇETİNÖZ1 

Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR2 

Ahu UZUN3 

 

 

Öz 

Son yıllarda yaşanan gelişmelerle birlikte Türkiye’de özel eğitime verilen önem gittikçe artmaktadır. Bu 

kapsamda, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin normal gelişim gösteren öğrencilerden ayrıştırılarak eğitim 

verilmesi anlayışı değişmektedir. Öğrencilerin akranları ile birlikte eğitim almaları görüşüne dayalı kaynaştırma 

eğitimi ön plana çıkmaktadır. Kaynaştırma uygulamalarının en önemli unsurlarından birisinin de destek eğitim 

odaları olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, ortaokullarda görev yapan ortaokul matematik öğretmenlerinin 

ve kaynaştırma öğrencilerinin destek eğitim odası uygulamasına yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Bu 

araştırmada nitel yaklaşım esas alınmıştır. Araştırmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 2019-

2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Bartın, Bursa ve İzmir illerinde bulunan birer ortaokulda 

gerçekleştirilmiştir.  Araştırmanın katılımcılarını altı ortaokul matematik öğretmeni ve dokuz kaynaştırma 

öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubunun seçilmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak, ortaokul matematik öğretmenlerinin 

destek eğitim odasında gerçekleştirilen matematik eğitimine yönelik görüşlerini tespit etmek amacıyla dokuz açık 

uçlu sorudan oluşan öğretmen görüşme formu hazırlanmıştır. Kaynaştırma öğrencilerinin destek eğitim odasında 

gerçekleştirilen matematik eğitimine yönelik görüşlerini tespit etmek amacıyla sekiz açık uçlu sorudan oluşan 

öğrenci görüşme formu hazırlanmıştır. Veri analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın 

sonucunda, ortaokul matematik öğretmenlerinin ve öğrencilerin tamamının okullarında destek eğitim odasının 

bulunmadığını belirttikleri görülmüştür. Öğretmen ve öğrenci görüşleri incelendiğinde, destek eğitim odası 

uygulaması kapsamında matematik derslerinin boş olan herhangi bir sınıfta, matematik zümre odasında veya 

kütüphanede gerçekleştirildiği görülmektedir. Öğretmenlerin nerdeyse tamamı, destek eğitim odası uygulaması 

kapsamında derslerin gerçekleştirildiği ortamın uygun ve yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Bazı öğretmenler 

destek eğitimi odasındaki materyallerin yeterli olduğunu belirtirken bazıları da materyallerin mevcut olmadığını 

ve yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlerin tamamına yakını destek eğitim odası uygulamasının öğrenciye 

olumlu etkisi olduğunu belirttikleri görülmüştür. Benzer şekilde kaynaştırma öğrencilerinin çoğu, destek eğitim 

odası uygulamasının özgüvenlerini olumlu etkilediklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca bazı kaynaştırma öğrencileri 
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destek eğitim odası uygulaması ile matematik başarılarının arttığını dile getirmişlerdir. Araştırmada ortaya çıkan 

sonuçlardan bir diğeri de öğretmenlerin destek eğitim odasında çoğunlukla anlatım, soru cevap, materyal kullanımı 

gibi yöntem ve teknikleri tercih etmeleridir. Bulgular doğrultusunda, özel eğitimde destek eğitim odalarının 

gittikçe yaygınlaşan bir uygulama olmasına rağmen, destek eğitim odalarının fiziksel koşullarının yetersiz olduğu 

ve geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Özel eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma öğrencisi, matematik öğretmeni 

 

 

Abstract 

The importance given to special education in the Turkey has increased in conjunction with the developments in 

recent years. In this context, the way of the education of the students with special needs in separate schools or 

classrooms has changed. The idea that the students with special needs should be educated with their peers in the 

same classrooms, which is called inclusion, has become widespread. Resource room is one of the elements of 

inclusive education and has practiced within school settings. The aim of this study is to examine the opinions of 

middle school mathematics teachers and mainstreamed students on resource room implementation. This study was 

based on qualitative research approach. In this context, the case study method was used. The research was carried 

out in one secondary school in each of Bartın, Bursa and Izmir provinces in the spring semester of the 2019-2020 

academic year. The participants of the study are six middle school mathematics teachers and nine mainstreamed 

students. Easily accessible sampling method, one of the purposeful sampling methods, was used in the selection 

of the study group. In this study, as a data collection tool, a teacher interview form consisting of nine open-ended 

questions was prepared in order to determine the opinions of middle school mathematics teachers about 

mathematics education in the resource room. A student interview form consisting of eight open-ended questions 

was prepared in order to determine the opinions of the mainstreamed students about mathematics education in the 

resource room. Content analysis technique was used in data analysis. As a result of the study, it was seen that all 

middle school mathematics teachers and students stated that there is no resource room in their schools. When the 

opinions of teachers and students are examined, it is seen that within the scope of the resource room application, 

mathematics lessons are held in any empty classroom, mathematics group room or library. Almost all of the 

teachers stated that the environment in which the lessons were held within the scope of the resource room 

implementation was not suitable and sufficient. While some teachers stated that the materials were sufficient in 

the environment where they performed the resource room training, others stated that the materials were not 

available and insufficient. It was observed that almost all of the teachers stated that the resource room 

implementation had a positive effect on the students. Similarly, most of the mainstreamed students stated that the 

resource room implementation positively affected their self-confidence. In addition, some mainstreamed students 

stated that their mathematics achievement increased with resource room implementation. Another of the results of 

the research is that teachers mostly prefer methods and techniques such as expression method, question-answer, 

and material usage in resource room. In line with results showed  that  although  the  place  of  resource  rooms  in  

special  education  has  gained  importance, the physical conditions of the resource rooms are insufficent and need 

to be improved. 

Keywords: Special education, resource room, mainstreamed student, mathematics teacher. 
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Mathematics Teachers’ Teaching Style 

and Students’ Learning Style and their 

effect on the students’ Academic 

Achievement   
 

 

 

Aroona HASHMI1 
 

 

 

Abstract 

The main purpose of the research was to identify the teachers’ teaching styles and students’ learning styles and 

achievements of the students in the subject of mathematics. Causal comparative research design was followed for 

the research. Population was consisted of mathematics teachers and their students of 9th grade from public sector 

school. Stratified random sampling technique was used. Two instruments were used to collect data one was 

designed to check teachers’ teaching styles and other for students’ learning styles. The reliability of the instruments 

was determined by considering the Cronbach alpha coefficient which was found 0.813 and 0.876. Data was 

analyzed by using descriptive and inferential statistics. Independent samples t-test, one-way ANOVA and linear 

regression were calculated to see the significant difference among demographic variables and effect of teaching 

and learning style on students’ academic achievements. It was found that teaching styles not predicted students’ 

academic achievement in mathematics and there was insignificant difference in the effect of teachers’ teaching 

styles on their students’ academic achievements in mathematics at secondary level. Whereas, learning styles 

significantly predicted students’ academic achievement in mathematics with various magnitude and there was 

significant difference in the effect of students’ learning styles on their academic achievements in mathematics at 

secondary level. Teachers may be familiar with their teaching methods and their students' styles of learning. 

Keywords: academic achievement, learning style, mathematics teachers, teaching style, secondary school 

students. 
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Learning English as a Foreign 

Language: An Exploration of Students’ 

Anxiety and coping strategies 
 

 

 

Tahira KALSOOM1 

Afifa KHANM2 

Sadaf JABEEN3 

 

Abstract 

Present research was designed to discuss in detail the foreign language learning anxiety and coping strategies used 

by students. Anxiety while learning English as a foreign language is causing fatal effects on student’s performance. 

Aim of this research was to see those problems in a more comprehensive and resolving manner in order to highlight 

different causes and effects related to foreign language learning anxiety. The objective of this study was to explore 

the different levels of anxiety in case of learning English as a foreign language. It also aimed to see the affect of 

gender on level of anxiety regarding learning EFL. Descriptive method of research was used to get in-depth 

information regarding the phenomenon understudy. Sample was selected conveniently from secondary schools 

situated in Lahore city. Questionnaire was administered in order to get true picture of foreign language anxiety in 

a wider perspective. It was found that foreign language anxiety have many levels to be discussed and taken under 

consideration seriously as they have a direct effect on the educational performance of students which cannot be 

ignored at any cost. It is recommended that English should be taught in more natural and implicit manners to 

overcome learners’ anxiety. 

Key words: Learning, Foreign, Language, Anxiety, Secondary Level 
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Perceptions and Attitudes of Parents and 

Students to Homework in Mathematics 
 

 

 

Yousef Methkal ABD ALGANI 1,* 

 

 

Abstract 

Homework has become of great interest to educators and seems to lead to tension between parents and students 

(Novak & Lynott, 2015). This study investigates parents and students' attitudes and involvement in homework. 

The main research question is "what are the parents and students' attitudes towards homework in mathematics?  

Moreover, the research examines the characteristics of good homework, its purpose, the way parents follow their 

children's homework and the difficulties they face and how they overcome these difficulties. Another objective 

focuses on identifying the relationships between parents, students and teachers and to what degree they got 

influenced by the Ministry of Education that canceled homework in Israel.  

This study is a qualitative one which based on interviewing 8 parents and 8 students from elementary schools from 

the Arab sector in Northern Israel.  The interviews collected data concerning the participants' perceptions towards 

homework. 

The findings of the study show that most parents and students identify the goals and importance of homework.  

However, among the barriers that limit them in doing homework is the length and amount of homework.  

Homework influences the interaction of the triangle parent-student-teacher relationships. The research suggests 

the parents and students' solutions to promote the students in three levels: educational, interpersonal, social and 

educational spheres and the student learning Pattern. This study raises several dilemmas between the existing and 

desired according to students and parents' opinions. 

Keywords: Homework, Attitude, Parents, Student, Conceptual Teaching. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 CONTACT: Yousef Methkal Abd Algani, yosefabdalgani@gmail.com, The Arab Academic College for 

Education in Israel - Haifa, Israel.  

Department of Mathematics, The Arab Academic College for Education in Israel - Haifa, ISRAEL. 

mailto:yosefabdalgani@gmail.com
https://www.orcid.org/0000-0003-2801-5880


 

  
67 

İlkokul Çocuklarına Yönelik Çocuk 

Kitaplarında Çocuk Katılımı 
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Öz 

Her bireyin doğumdan ölüme kadar olan yaşamı içerisinde birçok hakkı bulunmaktadır. Çocukların ise kendine 

ait hakları insan hakları haricinde yasalar altına alınmıştır.  Çocuk Hakları Sözleşmesi ile güvence altına bu haklar, 

çocukların en yüksek yararı düşünülerek oluşturulmuştur. Bu bağlamda çocuk hakları, Çocuk Hakları 

Sözleşmesi’nde ayrımcılığın önlenmesi, çocuğun yüksek yararı, yaşama -gelişme hakkı ve çocuk katılımı olarak 

dört temel ilkeye sahiptir (Polat, 2006).  Bu temel ilkeler arasında çocukların toplumda bir birey olarak var 

olmaları, kendi sosyal benliklerini oluşturmaları ve demokratik vatandaş olabilmeleri katılım ilkesi ile ortaya 

konulmaktadır (Thomas, 2007). Çocukların katılımcı bir birey olarak yetiştirilmesinde eğitimin ve eğitimde 

kullanılan araçların önemi büyüktür.  Eğitim yoluyla hedeflenen, öğrencilere kazandırılması gereken tutum ve 

değerler arasında katılımcı ve barışçıl demokratik toplumlar oluşturmak yer almaktadır (UNESCO, 2002). Çocuk 

katılımını sağlayan en önemli ve etkili araçlardan biri çocuk kitaplarıdır. Bu düşüncelerden yola çıkılarak bu 

çalışmada, ilkokul çocuklarına yönelik hazırlanan çocuk kitaplarında çocuk katılımına yer verilme durumunun 

incelenmesi amaçlanmıştır.  Araştırmanın çalışma evrenini 2019-2020 eğitim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Prof Dr. Şehabettin Yiğitbaşı Kütüphanesi ve Afyonkarahisar il merkezi Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 

ilkokulların kitaplığında bulunan kitaplar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, 2019-2020 eğitim öğretim 

yılında Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı Kütüphanesi ve Afyonkarahisar il merkezi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 

ilkokulların kitaplığında bulunan Türkçe basılmış yerli ve yabancı 100 resimli çocuk kitabı oluşturmaktadır. Veri 

toplama aracı olarak Akyol (2019) tarafından geliştirilen “Çocuk Katılımını İnceleme Kontrol Listesi” 

kullanılmıştır. Araştırmada veriler doküman incelemesi ile toplanmış olup, kitaplar kontrol listesine göre 

incelenmiştir. Bu araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirme aşamasında olup, elde edilen sonuçlar kongre 

sırasında paylaşılacaktır. Bu araştırmanın, ilerde çocuk kitaplarında katılım hakkının ve çocuk haklarının 

incelenmesine yönelik çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Kazak Folklor Derleme Çalışmaları ve 

Derleme Sorunları 
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Abstract 

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. 

Folklor derleme çalışmasının geniş kapsamlı programı 1920 yılların ilk yarısındaki Jetisu, Sırdariya seferlerinin 

çalışmalarından sonra ele alınmıştır. Bu programı oluşturmada A.Divayev önemli katkıda bulunmuştur. Bu sefere 

katılan araştırmacılara yön göstererek folklorun bütün türlerini derlemede büyük önderlik göstermiştir. 

Dolayısıyla, derlemeciler Kazak halk şiirlerinin bütün türlerini yazıya geçirmişlerdir.   

XX.Yüzyılın 20-30 yıllarında yeni yönetim devlet başına geçtiğinde halka eğitim vermek amacıyla eğitim ve bilim 

çalışmaları her yönden gelişmeye başlamıştır. Halkımızın yaşam tarzı, örf ve adetleri, gelenek-görenekleri, 

geçmişten bugüne kadar süren yaşam tarihinin seceresi denmeye uygun görülen, ulusal estetiğin eleğinden geçerek 

nesilden nesile, asırlardan asırlara devam eden, ayrıca, değerli hazinelerden biri olan 1920-30 yıllarındaki  folklor 

miraslarını derleme ve yayımlama çalışmalarını eskiden beri kalıplaşmış geleneğin devamı olarak sayabiliriz.  

Anahtar kelimeler: Halk edebiyatı, derleyiciler, destan, masal 
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Litosonimlar Asosida Yuzaga Kelgan 

Antroponimlar 
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Annotatsiya 

Ushbu maqolada litosonimlar (qimmatbaho tosh nomlari) asosida antroponim(kishi ismlari)larining yuzaga kelishi 

va  bu kabi ismlarni qo’yishdan ko’zlangan asosiy maqsad bayon qilingan. 

Kalit so’z: litosonim, antroponim, V.N.Nikonov, etnografik mazmun, antroponomik indikator, forscha ismlar, 

arabcha ismlar, turkiycha ismlar. 
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Yılları Türkiye İlerleme Raporlarında 

Siyasi Kriterler ve Hukukun Üstünlüğü 

Başlıklarında Yöneltilen Eleştiriler 

Üzerine Bir İnceleme  
 

 

Haydar EFE1 

 

 

Öz 

Avrupa Komisyonu’nun her yıl genellikle son bahar aylarında düzenli raporlar yayınlamaktadır. Son bir yıl içinde 

Türkiye’de ve Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmelerin ortaya konulduğu raporlar Türkiye-AB ilişkilerinin mevcut 

durumunu büyük ölçüde ortaya koyan belgelerdir. Avrupa Birliği’nin Türkiye’de siyasi kriterler ve hukukun 

üstünlüğü konularına bakış açısını da ortaya koymaktadır. 

Avrupa Komisyonu Türkiye ilerleme raporlarının ikinci kısmını oluşturan “Siyasi Kriterler ve Hukukun Üstünlüğü 

Kapsamındaki Başlıklar” başlığı altında ilişkilerin fiilen durma noktasına geldiği, ancak Türkiye’nin “hala” kilit 

bir aktör olarak görüldüğünün belirtildiği raporda demokrasi, insan hakları,  hukukun üstünlüğü  ve yargı 

bağımsızlığı konularında eleştiri ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Çalışmanın amacı AB’nin Türkiye’ye yönelttiği 

tavsiye ve şikayetlerin neler olduğunu ortaya koymak ve yapılması gerekenler konusunda önerilerde bulunmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye-AB İlişkileri, ilerleme raporları, siyasi kriterler, hukukun üstünlüğü 
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Öz 

Hukukun üstünlüğü kavramı, hukuk ve siyaset bilimi alanındaki en çok araştırılan konulardan biridir.  Hukuk 

devleti, insan hak ve özgürlüklerinin korunmasında devletin en yüksek gelişme düzeyidir. Günümüzdeki hukuk 

devleti  anlayışı uzun tarihsel gelişim aşamalarından geçmiştir. Hukuk devleti kavramının önkoşulları antik çağlara 

kadar uzanır  ve günümüzde de incelenen en önemli konulardan biridir. Makale ayrıca antik çağlardan günümüze 

hukuk devleti kavramını da anlatıyor. Ayrıca yerli ve yabancı literatürdeki hukuk devleti  ilkelerine ve 

sınıflandırılmasına ilişkin görüşler değerlendirildi. Hukuk devleti  ilkelerine ilişkin farklı görüşleri sistematik hale 

getirerek, temel ve ek ilkeler olmak üzere iki gruba ayrıldığı belirtilmektedir. Ayrıca, hukuk devletinin temel 

ilkelerinin yanı sıra kavramın özünü tam olarak ortaya çıkaran ek ilkeleri de özetlemektedir. Araştırmacılar, hukuk  

devleti ilkelerinin temel ve ek olarak sınıflandırılması konusunda hemfikirli değiller. Bu bağlamda, makale, bu 

ilkelerin sınıflandırılmasına ilişkin çeşitli görüşler sunmaktadır.  

Anahtar kelimeler: devlet, hukuk devleti, hukuk devleti ilkeleri. 
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Knowledge-Based Economy & Quality 

Research Culture in Pakistan:  Crisis! 

What Crisis? 
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Abstract 

The creation of a knowledge-based economy in Pakistan is conceivable only through the scholarly outcomes of 

academicians.   Pakistan is a country where we see firm teaching traditions at the university level but a feeble 

research culture. Researchers are more concerned with the number of their publications rather than the quality of 

their work. The core aim of this paper was to critically explore the quality research culture in social science research 

more specifically reconnoitre the current quality practices of research systematized by universities in Pakistan. 

This investigation based on two studies as an external reviewer of Journals and as a reviewer of M.Phil. /PhD. 

Research Thesis. Using official and archival sources from a verity of secondary sources, it explores trends and 

issues over time in the quality of research culture in Pakistan was poor and refining at the initial (Universities) and 

professional (Journals) level respectively.  It was also scrutinized, supervisors, participation, supervisee/authors 

interest in conducting and compiling research, paradigm comply, quality of data analysis & citation of literature 

justification, there is no any practical active evidence in the “crisis” to withstand or sustain quality culture at the 

initial and professional level by management.  There was discipline, institutional and supervisors related 

disparities, whereas journals working well then the universities research culture (as degree requirement research), 

alarming point for the researcher, initial research culture by universities leads to the professional research handle 

by the journals, meanwhile universities are falling. Therefore, this study considered a number of possible 

explanations and clarifications for the extensively held belief that there is a serious crisis of quality research culture 

in Pakistani universities however research journals are continuously ensuring there quality level by peer review 

processes increasing category by Higher Education Commission is supporting evidence. 

Keywords: Social science research, quality culture, quality crisis  
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Arşiv Belgeleriyle Ulupamir 

Kırgızlarının Göç Süreci 
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Öz 

Bu çalışmada Ulupamir Köyünde yaşayan Kırgız topluluğunun 1978 yılında Afganistan’ın Pamir bölgesinde 

başlayarak 1982 yılında Türkiye’ye yerleşmeleriyle biten zorunlu göç süreci incelenmiştir. Ulupamir Kırgızları 

1978 yılına kadar Afganistan’ın Pamir bölgesinde göçebe olarak yaşamış, fakat siyasi nedenlerle Türkiye’ye göç 

etmek zorunda kalmış etnik bir gruptur. 1982 yılından beri Türkiye vatandaşı olan Ulupamir Kırgızları, Van-

Erciş’e 35 km. uzaklıktaki Ulupamir Köyünde yaşamaktadır.  

Çalışmanın amacı Ulupamir Kırgızlarının göç sürecini arşiv belgeleri ışığında inceleyerek sürecin ayrıntılarını 

ortaya çıkarmak ve literatürde yaygın olarak bulunduğu tespit edilen hatalı bilgileri düzeltmektir. Bu kapsamda 

Ulupamir Kırgızları hakkındaki tüm yerli ve yabancı yayınlar literatür taramasına tabi tutulmuş, müteakiben TC 

Cumhurbaşkanlığı Arşivinde yapılan araştırmalar sonucunda ulaşılan belgelerle göç sürecinin ayrıntıları ortaya 

çıkarılmıştır. Alan araştırması kapsamında icra edilen mülakatlarda göç sürecini bizzat yaşamış Kırgızlarla 

görüşmeler yapılmış ve sürece ilişkin tüm bilgilere ulaşılmıştır. 

Ulupamir Kırgızları, Afganistan’da yaşanan Saur Devriminden sonra Rusların bölgeye gelerek mallarına el 

koyacakları korkusuyla 1978 yılının Haziran ayında yaşadıkları Pamir bölgesinden Pakistan’a göç etmiştir. Dört 

yıl Pakistan’ın Gilgit şehrindeki mülteci kamplarında yaşayan Kırgızlar, liderleri Rahmankul Han aracılığıyla 

mülteci olarak kabul edilmek için önce Türkiye’ye daha sonra ABD, Sudi Arabistan ve Ürdün’e müracaat etmiştir. 

ABD tarafından Alaska’ya yerleşme talepleri önce kabul edilen Kırgızların bu talepleri Alaska İşleri Enstitüsü’nün 

göç masraflarını karşılamaktan vazgeçmesi nedeniyle son anda reddedilmiştir. Bu konuda Kırgızların ABD 

tarafından kabul edilmelerine rağmen Türkiye’yi seçtiklerine dair literatürde yaygın olarak kullanılan bilgiler 

doğru değildir. 

Türkiye tarafından iltica talepleri kabul edilen Kırgızlar,  BM tarafından tahsis edilen uçaklarla 5 Ağustos 1982 

tarihinde Adana’ya getirilmiş, akrabalık ve boy-soy ilişkisi dikkate alınarak beş yıl süreyle Malatya Boztepe ve 

Van Karagündüz köylerindeki afet evlerinde geçici iskâna tabi tutulmuştur. Toplam 1129 kişi olarak Türkiye’ye 

göç eden Kırgızlar, geçici iskân bölgelerinde eğitime tabi tutulmuş ve 2461 sayılı iskân kanunu kapsamında Van 

ili Erciş İlçesinde bulunan Altındere Harası Bölgesinde bulunan 237,430 hektarlık arazinin Kırgızlara tahsis 

edilmesine karar verilmiştir. Altındere köyünde 1987 yılında kendileri için inşa edilen 298 adet konuta yerleştirilen 

Kırgızların talebiyle köyün adı Ulupamir olarak değiştirilmiştir. Ulupamir Kırgızlarına ilişkin literatürün 

tamamında Kırgızların Türkiye’ye geldikleri tarih hatalı olarak kullanılmaktadır. Mülakatlar sırasında göç sürecini 

yaşamış bir katılımcının uçak biletini muhafaza ettiği görülmüş ve bu sayede göçün tam tarihi tespit edilebilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Pamir, Kırgızlar, Ulupamir. 
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Öz 

Otonom Öğretmen, başkaları ile işbirliği içinde bir öğretmen olarak kendisi için uygun beceri, bilgi ve tutumları 

geliştirme yetisine sahip öğretmenler için kullandığımız bir terimdir. Bu çalışmanın amacı, otonom öğretmenin 

betimleyici tanımlarını saptamak ve otonom öğretmen becerilerini sağlanmasında öğretmenlerin görüşlerini 

saptamaktır. Çalışma süresince, betimleyici olarak veriler toplanmış olup, çalışmaya katılan 15 öğretmenden 

internet üzerinden anketler yapılarak veriler toplanmıştır. Toplanan veriler; otonom öğretmenin çoğunlukla sınıfta 

veya okulda bağımsız olmaları, planlanan konuları öğrencilere neyi ve nasıl öğrettikleri konusunda karar 

kendilerinin karar verebilmesi ve yıllık planını uygulanmasında özgür olabilme yetilerine sahip olmasa gerektiğini 

öngörülmektedir. Ancak bu istenilen becerilerin Dünya’daki birçok farklı eğitim modellerinden, politikalarından 

ya da test yöntemlerinden ötürü gerçekleşemediği barizdir. Ayrıca çalışma sonucunda, otonom öğretmen 

becerilerinin geliştirilmesiyle birlikte; öğrencilerin monoton/ geleneksel öğrenme yollarından kurtarabileceğinden 

bu yöntem başarının zirvesi olarak görülen en uygun öğretim yöntemi olarak düşünülmektedir. Ayrıca motivasyon 

eksikliği olan öğretmenlerin birçok sınıfta her zaman olumsuz atmosferi yansıttığı ve öğrencilerin bu 

öğretmenlerden her şeyi tam olarak alamadığı belirlenmiştir. Dolaysıyla, öğretmenlere otonom becerilerinin 

kazandırılmasıyla birlikte iş memnuniyetini artacağı ve öğretmenlerin kişisel gelişimleri için lisansüstü eğitimlerde 

aktif roller alacağı düşünülmektedir.  
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Abstract 

Our subject is focused on Health Education. It’s to emphasize its influence for improving scholar performance in 

the long run during the stage of apprenticeship. Healthy diet or its absence can play a substantial role in cognitive 

performance in the learning process and also empower young individuals to better manage their consumption 

habits. It has been outlined in several studies across the globe how food behaviorism, lifestyle factors, poor quality 

nutriments can affect to a large extent intellectual performances or its deficiency, in the stage of knowledge 

acquirements, alongside health issues. This has drawn serious concerns to governments and health institutions 

(WHO, UNICEF) to outpoint the impact of the quality of nutriments on childhood and adolescents’ health and 

development. Our paper is meant to give some scientific based evidence through international studies on how 

effective good nutriment and food habits or their absence can improve or impair the overall health quality, but also 

scholar achievements. Health Education programs through national education plans can give awareness to this 

matter and thus positively affect the new generation to better handle their diet quality to a good extent to improve 

both psychical and mental conditions.     

 Keywords: food behaviorism, nutritional quality, school performance, cognitive efficiency, health education, 

lifestyle factors, awareness, empowerment.   
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Co-teaching Online During Covid-19 in 

Higher Education 
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Öz 

In this study we examine university students' experiences of learning online, amidst the COVID-19 pandemic in 

the United Arab Emirates.Two faculty decided to collaborate and co-teach the same course by merging their classes 

on two different campuses over a span of a semester. The course was held and co-taught via an on-line platform. 

Goals of these two faculty included; creating an engaging, interactive, supportive, and meaningful learning 

experience for students. The two faculty utilized NearPod,  Zoom and other educational engagement applications. 

Data yielded from formative feedback  (mid-way through the semester) was used by the faculty instructors to 

facilitate improved teaching practices, support  the progression of positive student learning outcomes and course 

development. Towards the end of the semester, students were also administered a survey to evaluate their course 

learning experience. Findings yielded from the collected data indicate that students were highly engaged and 

supported in their  learning. Students reported having powerful learning experiences. This study concludes with a 

recommendation that active learning online classrooms, can be enhanced by the co-teaching and collaboration  of 

faculty.  

 Keywords: Co-Teaching, Online Teaching, Online Learning, Collaboration, Active Learning, Educational 

Engagement Applications 
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Firmalardaki Kurumsal Yönetim 

Anlayışının Finansal Performans 

Düzeyine Etkisi 
 

 

 

The Effect of Corporate Governance Approach in Companies on Financial Performance 

Level 
 

 

Nilüfer YÜCEDAĞ ERDİNÇ1 
 

Diler YAMAN KAHYAOĞLU2 
 

 

 

Öz 

Kurumsal yönetim anlayışı firmaların tüm paydaşlarının haklarının korunduğu ve ilkelerle yönetildiği etkili bir 

yönetim sistemidir. Kurumsal yönetim ilkelerini benimseyen firmalarda finansal performans kalitesinin artması, 

teorik olarak beklenen bir durumdur. Firmaların yönetiminde gözlemlenen başarısızlık ve yaşanan finansal krizler 

nedeniyle kurumsal yönetim son zamanlarda sıkça tartışılan bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, 

kurumsal yönetimin firmaların finansal performansı üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Bu çalışma ile 

Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların kurumsal yönetim uygulama düzeylerinin yükselmesine katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal yönetim, finansal performans  

 

 

 

Abstract 

The understanding of corporate governance is an effective management system in which the rights of all 

stakeholders of the companies are protected and managed with principles. In companies that adopt corporate 

governance principles, the increase in the quality of financial performance is theoretically expected. 

Corporate governance has become a frequently discussed issue in recent times due to the failure in the 

management of companies and financial crises. The purpose of this study is determined to investigate the 

effect of corporate governance on financial performance. In this study, the level of corporate governance 

practices of the companies operating in Turkey aree xpected to contribute to the rise. 

Keywords: Corporate governance, financial performance 
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Fen Eğitiminde Argümantasyon Temelli 

Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisi: 

Bir Meta-Analiz Çalışması 
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Meryem ÖZER İNCİ2 

 

 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, 2007-2018 yılları arasında yapılan argümantasyon temelli öğretime dayalı öğrenmenin 

programda ön görülen öğrenme yöntemine kıyasla öğrencilerin fen dersine yönelik akademik başarılarına etkisini 

meta analiz yöntemiyle genel etki büyüklüğünü hesaplamaktır. Aynı zamanda akademik başarı değişkeninin 

moderatörleri olarak; fen alanı ce sınıf düzeyi ele alınmıştır. Bu amaçla, konu alanında yapılmış olan çalışmalar 

incelenerek belirlenen ölçütleri karşılayan fen dersine yönelik akademik başarı için 49 çalışma meta analize dahil 

edilmiştir. Verilerin analizinde Comprehensive Meta Analysis (CMA) programından yararlanılmıştır 

Bu çalışmadaki meta analiz sonuçları değerlendirildiğinde argümantasyon temelli öğretime dayalı öğrenmenin 

öğrencilerin fen dersine yönelik akademik başarıları üzerindeki etki büyüklüğü 0,964 olarak hesaplanmıştır. Bu 

çalışmada elde edilen etki büyüklüğü Cohen (1988) ve Thalheimer ve Cook (2002) sınıflamalarına göre etki 

büyüklüğü ”geniş düzey” olarak açıklanmaktadır. Sonuç olarak argümantasyon temelli öğretime dayalı öğrenme 

yöntemi, programda ön görülen yönteme göre fen dersine yönelik akademik başarı üzerinde anlamlı bir etkiye 

sahiptir. Araştırmaya dahil edilen çalışmalarda ayrıca argümantasyon temelli öğretime dayalı öğrenmenin 

öğrenme alanlarına ve sınıf düzeylerine göre karşılaştırmalı etki büyüklükleri hesaplanmıştır. 

Çalışmadan elde edilen sonuca göre argümantasyon temelli öğretime dayalı öğrenme, öğrencilerin fen dersine 

yönelik akademik başarıları üzerinde olumlu yönde etki etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Argümantasyon Temelli Öğretime, Akademik Başarı, Fen Eğitimi, Meta Analiz 
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the effectiveness of double entry journal strategy for the teaching of 

writing text description to IX class students of session (2018-2010) studying in public secondary school in Lahore. 

It is a quantitative research with pre-test post-test experimental and control group design. Two intact groups were 

selected of class 9th B and 9th E having 27 and 31 students respectively. Eight weeks training for writing text 

description with the help of DEJ was given to the students of experimental group. The purpose of this study was 

to test the effectiveness of the double entry journal strategy in learning to write descriptions for class IX students 

of Government Girls High School Rangers Colony Lahore Cantt. The instrument of data collection in this study 

was a writing achievement test to measure students' skills in writing a descriptive text. Test validity was measured 

using content validity through expert judgment. After the instrument was corrected by experts, then the reliability 

test was performed. Instrument reliability was obtained at 0.776, through Cronbach’s Alpha and was declared 

reliable. Before carrying out data analysis, the data analysis prerequisite test was performed namely, the normality 

test and variance homogeneity test. Data processing and calculation are assisted with the SPSS 21 

program. Findings showed that there was significant mean difference in ability to write a text description of the 

students who used the strategy of double-entry journal with students who did not use a strategy of double entry 

journals in class IX. Therefore, to improve writing skills, a double entry journal strategy can be used as an 

alternative learning strategy for teaching the skill of writing a descriptive text by the teacher in public schools of 

Lahore.  

Keywords: Learning Strategies, Double Entry Journal (DEJ), Description Text 
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Basic signs of classification of types of 

media discourse 
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Abstract 

This article examines one of the topical issues of modern linguistic research – the problem of the concept of media 

discourse and its genre classification. The typology of genres is analyzed from the point of view of characteristics 

of media discourse features. 

The article is aimed at distinguishing the types of media discourse by two main features: communicative functions 

and through the channels of media discourse implementation, the merging and regulation of discourse-forming 

means that is carried out in the research. In mass media, structural and stylistic changes are taking place and new 

socio-philosophical concepts are being highlighted in modern society. 

Types of media discourse differ in the communication and information channels used and are implemented using 

various language tools and strategies. Types of media discourse are directly related to the genre and functional 

features of the media space. Focusing on the present, assessing events from the point of view of the past or future 

period, participants of communication classify each other in genre types of discourse characterized not only by 

geographical, but also by historical and temporal space. Genre classification of texts related to PR-discourse shows 

that it depends on the degree of explicitness of the distinctive features of the phenomenon, the body of which the 

basic texts classify on the basis of primary/secondary, defining all the properties of the phenomenon.  

Keywords: media discourse, media space, genre, genre classification, communication, mass communication, 

verbal-semiotic communication. 
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Abstract 

The present study aimed in finding out leadership style of school principals, and the relationship of leadership 

style flexibility and effectiveness with collective teacher efficacy. It also focused on finding out the differences, if 

any, between leadership style flexibility and leadership style effectiveness of male and female principals, and the 

differences between collective efficacy of teachers working under principals with different leadership styles.  Null 

hypotheses were formulated. The population comprised Army Public Schools and Colleges located in all the eleven 

regions throughout Pakistan. The sample taken was a population sample. Data regarding school principals’ 

leadership style, style flexibility and style effectiveness were obtained through the instruments of Leader 

Behavior Analysis (LBA-II Self and LBA-II Other). Data regarding collective teacher efficacy were obtained using 

Collective Efficacy Scale (CE-Scale) Parametric statistical techniques including correlation, t-test and ANOVA 

were used to analyze the data. The key conclusions based on the descriptive and inferential statistical evidences 

of the study indicated that there was consistency between the perception of school principals and their teachers 

regarding the leadership style, style flexibility and style effectiveness of school principals. Participating was 

perceived as the primary leadership style of the majority of school principals; Selling was the secondary leadership 

style, while Delegating was perceived as the developing style. The school principals’ leadership style flexibility 

and effectiveness were inversely related with each other as well as with collective teacher efficacy. No difference 

was noted between collective efficacy of teachers working under principals with different leadership styles.  
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Öz 

İnsanlar yaşamında birçok problemle karşı karşıya kalmaktadır ve karşılaştıkları problemleri çözmekte güçlük 

yaşamaktadırlar. Öğrenciler de derslerde öğrendikleri bilgileri günlük yaşantısında nerede ve nasıl 

uygulayabilecekleri konusunda zorluklar yaşamaktadırlar. Bu problemlerden biri de matematiksel modelleme 

problemleridir.  Matematiksel modelleme problemleri, öğrencilerin bir durumu açıklamalarını ve 

anlamlandırabildikleri şekilde matematikselleştirebilmelerini, problemdeki bilgileri yorumlamalarını, ilgili 

verileri seçmelerini, yeni verilere giden işlemleri tanımlamalarını ve anlamlı gösterim şekillerini oluşturmalarını 

gerektirmektedir. Öğrencilerin matematiksel düşünme yollarını kazanabilmesi, günlük yaşamla matematiksel 

ilişkileri kurabilmesi, kendi problemleriyle başa çıkabilmesi ve bunlara etkin çözüm yolları üretebilmesi 

gerekmektedir. Öğrencilerin gerçek yaşamda kullanabilecekleri matematiksel bilgi ve üst düzey düşünme 

becerisine sahip olabilmeleri için matematiksel modelleme etkinlikleri ile öğrenme ve öğretme, birçok araştırmada 

ele alınmıştır. Bu ihtiyaçları karşılayabilecek özellikleri içeren matematik eğitimi için modelleme etkinlikleri, çok 

yönlü, oldukça etkili bir araç olarak matematik eğitimcileri tarafından kullanılmaya oldukça uygundur. Bu 

çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin matematiksel modelleme becerilerini tespit etmek ve modelleme 

problemlerinde yaşadıkları güçlükleri belirlemektir. Nitel yaklaşıma çalışmada durum çalışması kullanılacaktır. 

Bu çalışma bir devlet okulunun 7.ve 8.sınıfnda öğrenim gören 3 (1 yedinci sınıf, 2 sekizinci sınıf) öğrenci ile 

yürütülmüştür. Katılımcıların seçiminde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak bu 

araştırmada beş sözel modelleme problemi kullanılmıştır. Veriler görüşme ve doküman incelemesi yöntemleri ile 

toplanmıştır. Çalışmanın güvenirliği için bir öğrenci ile pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulamanın ilk 

aşamasında,  asıl uygulamada kullanılacak olan bu beş problem bu öğrencilere sorulmuştur. İkinci aşamada 

öğrencilerin yazılı dokümanları incelenerek, öğrencilerle yazılı cevapları üzerinden bireysel görüşmeler 

yapılmıştır. Ayrıca görüşmelerde öğrencilerin problemleri çözme sürecinde zorluk yaşayıp yaşamadıklarına 

yönelik sorular sorulmuştur. Pilot uygulama sonrasında gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Veri kaybını önlemek için 

yapılan görüşmeler ses kaydına alınmıştır. Verilerin analizinde Schoenfeld’in (1985)  matematiksel modelleme 

süreci basamakları genişletilerek bu basamaklara araştırmacı tarafından “yeterli”, “kısmen yeterli” ve “yetersiz” 
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kodları eklenmiştir. Bu doğrultuda nitel veri analizi tekniklerinden içerik ve betimsel analiz kullanılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda öğrencilerin “Parkta Yürüyüş” ve “Büyük At Yarışı” problemlerinde geçen değişkenler 

arasında ilişki kuramadıkları, dolayısıyla probleme uygun modeli oluşturamadıkları tespit edilmiştir. Diğer 

modelleme problemlerinde ise “Güzergah” , “Seyahat” , “Oto Kiralama” problemlerinde ise Schoenfeld’in (1985) 

matematiksel modelleme süreci basamaklarına göre yeterli kodunda oldukları gözlenmiştir. Bununla birlikte, 

öğrencilerin, bu modelleme problemlerini çözerken yaşadıkları zorluklar olarak problemi anlayamama ve bu tür 

problemlerle karşılaşmamaları olduğu ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Modelleme, modelleme becerisi, ortaokul öğrencileri, zorluklar. 

 

Abstract 

People are faced with many problems in their lives and have difficulties in solving the problems they encounter. 

Students also have difficulties about where and how they can apply the information they have learned in lessons 

in their daily life. One of these problems is mathematical modeling problems. Mathematical modeling problems 

require students to explain a situation and mathematize them as they can, to interpret the information in the 

problem, to select relevant data, to define the operations to new data and to create meaningful representations. It 

is essential for students to be able to gain mathematical thinking abilities, to establish mathematical relationships 

with daily life, to cope with and produce effective solutions to their own problems. The emphasis on learning and 

teaching with mathematical modeling in order to enable students to have mathematical knowledge and high-level 

thinking skills for using in real life can be found in many research studies. Modeling activities that draw attention 

to the production of individuals who can use mathematics in their life, solve problems, share their solutions and 

thoughts, and develop  positive attitudes toward mathematics are very suitable for mathematics educators as a 

versatile, highly effective tool that can meet these requirements. The purpose of this study is to detect the 

mathematical modelling skills of middle school students and their difficulties in modelling problems. This study 

was conducted with 3 (1 seventh grade, 2 eighth grade) students studying at 7th and 8th grade of a public school. 

Purposeful sampling method was used in this study. Five modelling problem is used in the study. The data are 

collected through interviews and document analysis. A pilot study was conducted with a student for the reliability 

of the study. In the first phase of the pilot implementation, these five problems that will be used in the main 

application were asked to these students. In the second stage, the written documents of the students were examined 

and individual interviews were made with the students based on their written answers.In addition, in the interviews, 

questions were asked whether the students had difficulty in solving the problems or not. Necessary corrections 

were made after the pilot implementation. The interviews are audio recorded to prevent data loss. In the analysis 

of the data, Schoenfeld's (1985) mathematical modeling process stages were expanded and the codes "sufficient", 

"partially sufficient" and "insufficient" were added to these steps by the researcher. As a result of the study, the 

findings show that the students are not able to associate among the variables ‘The Problem of Working in the Park’ 

and ‘The Problem of Big Horse Racing’ and therefore, it was determined that they could not pose a suitable model 

for the problem. On the other hand, it is found that the students are sufficient in the problems of ‘Routing’, ‘Travel’ 

and ‘Renting Car’ according to the stages of Schoenfeld’s (1985) mathematical modelling. The results of the study 

reveal that the students are partially sufficient in modelling problems in general. However, it was revealed that the 

difficulties experienced by the students while solving these modeling problems were the inability to understand 

the problem and not to encounter such problems. 

Keywords: Modeling, modeling skills, middle school students, difficulties 
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Аңдатпа 

Мақала дипломатиялық тәжірибеде қолданылатын дәстүрлі дипломатиялық және саяси қарым-қатынас 

тілін талдауға арналған. Мақалада дипломатиялық терминдердің шығу тегі анықталып, дипломатия тілі 

халықаралық тілдің бір түрі ретінде қарастырылады. Бұл зерттеудің өзектілігі болашақ дипломаттарға 

қазақ дипломатиясы тілінің ерекшеліктерін, ресми іскери стильдерінің бірі ретінде үйретудің 

маңыздылығымен ерекшеленеді. Дипломатиялық құжаттарды рәсімдеу әдістері қазақтың әлеуметтік-

мәдени дипломатиялық дәстүрімен, этикетімен салыстыра отырып талдануы керек. Бұл мақалада 

қозғалатын мәселелер қазақ дипломатиясының тілін зерттеу дипломатиялық құжаттарды әзірлеу 

талаптары мен ережелерін жан-жақты зерттеу қажеттілігін көрсетеді және дипломаттардың практикалық 

қызметін, қазақтілді болашақ дипломаттардың тілдік дағдысын  қалыптастыру маңыздылығы  көтеріледі. 

Қазақ дипломатиясы тілінің жіті зерттелуіне ерекше назар аударуға, ең алдымен, қазақ дипломатиясы 

тілінің когнитивтік-коммуникативтік аспектісі ғылыми дәстүрде жіті қарастырылмағандығымен 

дәлелденіп отыр. Зерттеудің мақсаты - болашақ дипломаттарда дипломатиялық құжаттарды құру 

дағдылары мен дағдыларын, сондай-ақ саяси және дипломатиялық қарым-қатынасты қалыптастыру және 

қазақстандық дипломатиялық тілдесім дағдысын қалыптастыру. Осы мақсаттарға жету үшін келесі 

міндеттерді орындау көзделеді: қазақ дипломатиясы тілінің тұжырымдамасын нақтылау; дипломатия 

тілінің ресми іскери стильдің субстилі ретіндегі функцияларын анықтау; дипломатиялық құжаттардың 

тілдік сипаттамаларын талдау; шешендік өнердің дипломатиялық сөйлеудегі орнын қарастыру. 

Дипломат тілі - кәсіби тіл. Дипломатиялық мәтін, әдетте, белгілі бір фактілерді бағалауды, олардың 

сипаттамасын, мемлекеттің оларға деген қатынасын ғана емес, сонымен қатар ұсыныстарды, алдағы 

қадамдар туралы ақпаратты, белгілі бір келісімді ырымашылдықты, мәмілегерлікті қамтиды. Дипломат 

басқа мемлекеттерге «бұйрық ете» алмайды. Дипломатиялық мәтінде «сіздің үкіметіңіздің міндеті», 

«сіздің еліңіз жасау керек» деген сияқты қолданыстар мүлде болмауы тиіс. Дипломатиялық мәтінде қатаң 

сөздер, айрықша көтерілген дауыс тоны, ренішті салыстырулар, мазақ, иронияға жол берілмейді. 

Дипломатиялық тәжірибеде мәтіндердің мына түрлері дәстүрлі дипломатиялық құжаттар болып 

табылады: жеке нота, вербалды нота, меморандумдар, жартылай ресми хаттар, атташе. Осы құжаттардың 

кейбіреулері сыпайылық, мақтау формулалары деп аталады. Басқа құжаттарда мұндай формулалар жоқ. 

Хаттамада жазылатын сыпайылық формулалары тек жеке және вербалды ноталарда, курьерлер жіберген 

қосымша-естеліктерде ғана қолданылады 

Кілт сөздер: дипломатиялық тіл, вербалды нота, ресми іскери стиль, қақтығыс, дипломатиялық тілдесім 

 

 

 

                                                           
1 Абай атындағы ҚазҰПУ докторанты, (Қазақстан, Алматы қ., Достық даңғылы, 13, 050050), 
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ОСОБЕННОСТИ КАЗАХСКОЙ ПОЛИТИКО-ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ 

КОММУНИКАЦИИ И ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

 

Статья посвящена анализу языка дипломатической и политической коммуникации на примере 

традиционных текстов, используемых в дипломатической практике. В статье раскрывается 

происхождение  дипломатических терминов и рассматривается язык дипломатии как одной из 

разновидностей международного языка. Актуальность данного исследования объясняется важностью 

обучения будущих дипломатов особенностям языка казахской дипломатии как одного из подстилей 

официально-делового языка. Способы составления дипломатических документов необходимо 

анализировать в сопоставлении с формой, этикетом казахской социально-культурной дипломатической 

традиции. Изучение языка казахкой дипломатии показывает, что проблема составления дипломатических 

документов разработана еще недостаточно и это негативно отражается на практической деятельности 

дипломатов и на практике преподавания и обучения данному аспекту языка казахоязычных учащихся. 

Малоизученность этой проблемы подтверждается, прежде всего, тем, что до сих пор когнитивно-

коммуникативный аспект языка казахской дипломатии в научной традиции вообще не рассматривался. 

Цель исследования заключается в разработке и формировании у будущих дипломатов навыков и умения 

составлять дипломатические документы, а также политико-дипломатической коммуникации и 

объективного понимания казахской дипломатической речи, Для решения указанных целей будут 

выделены следующие задачи:  уточнить понятие языка казахской дипломатии (с позиции казахо-

русистов); выявить функции языка дипломатии как подстиля официально-делового стиля; 

проанализировать языковые характеристики дипломатических документов;  рассмотреть место риторики 

в дипломатической речи. 

Язык дипломата — это профессиональный язык. Дипломатический текст, как правило, содержит не только 

оценку тех или иных фактов, их описание, отношение к ним государства, но и предложения, информацию 

о предстоящих шагах, закреплении той или иной договоренности. Дипломат не может «читать лекции» 

другим государствам. Дипломатический текст избегает таких выражений, как ваше правительство должно, 

ваша страна обязана. Недопустимы в дипломатическом тексте резкие выражения, повышенный тон, 

обидные сравнения, насмешки, ирония. 

В дипломатической практике наиболее традиционными являются следующие виды текстов: личные ноты, 

вербальные ноты, памятные записки, меморандумы, частные письма полуофициального характера. 

Некоторые из этих документов обрамлены так называемыми формулами вежливости, комплиментами. В 

других документах таких формул нет. Протокольные формулы вежливости применяются в личных и 

вербальных нотах, памятных записках, направляемых с курьерами 

Ключевые слова: дипломатический язык, вербальная нота, официально-деловой стиль, конфликт, 

дипломатическая речь 

 

 
 
 
 

  
 
 



 

  
101 

 
 
 
 

Ismailova Fariza Kenzhaliyevna 

doctoral student of KazNPU Abai 

(Almaty, Kazakhstan, Dostyk, 13. 050050) 

 

FEATURES OF KAZAKH POLITICAL-DIPLOMATIC COMMUNICATION AND DIPLOMATIC 

LANGUAGE 

Abstract 

 

The article is devoted to the analysis of the language of diplomatic and political communication on the example 

of traditional texts used in diplomatic practice. The article reveals the origin of diplomatic terms and examines the 

language of diplomacy as one of the varieties of the international language. The relevance of this study is explained 

by the importance of teaching future diplomats the peculiarities of the language of Kazakh diplomacy as one of 

the sub-styles of the official business language. Methods of drawing up diplomatic documents must be analyzed 

in comparison with the form, etiquette of the Kazakh socio-cultural diplomatic tradition. Studying the language of 

Kazakh diplomacy shows that the problem of drafting diplomatic documents has not yet been developed enough 

and this negatively affects the practical activities of diplomats and in the practice of teaching and learning this 

aspect of the language of Kazakh-speaking students. The lack of study of this problem is confirmed, first of all, by 

the fact that until now the cognitive-communicative aspect of the language of Kazakh diplomacy has not been 

considered in the scientific tradition at all. The purpose of the study is to develop and form in future diplomats the 

skills and ability to draw up diplomatic documents, as well as political and diplomatic communication and an 

objective understanding of Kazakh diplomatic speech.To achieve these goals, the following tasks will be 

highlighted: ); to identify the functions of the language of diplomacy as a sub-style of the official business style; 

analyze the language characteristics of diplomatic documents; consider the place of rhetoric in diplomatic speech. 

The language of a diplomat is a professional language. A diplomatic text, as a rule, contains not only an assessment 

of certain facts, their description, the attitude of the state towards them, but also proposals, information about the 

upcoming steps, the consolidation of a particular agreement. A diplomat cannot "lecture" to other states. The 

diplomatic text avoids expressions like your government should, your country should. In a diplomatic text, harsh 

expressions, a raised tone, offensive comparisons, ridicule, irony are unacceptable. 

In diplomatic practice, the following types of texts are the most traditional: personal notes, notes verbales, 

memoranda, memoranda, private letters of a semi-official nature. Some of these documents are framed by the so-

called formulas of politeness, compliments. There are no such formulas in other documents. Protocol formulas of 

politeness are applied in personal and verbales notes, aide-memoirs sent by couriers 

 

Keywords: diplomatic language, note verbale, formal business style, conflict, diplomatic speech 
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The Effect of Acoustic Neurofeedbackon 

Beta ERD during Mental Rotation Task 
 

 

Wioletta Karina OZGA1 

 

 

INTRODUCTION 

The process of creating the image is carried out in the working memory, thanks to the visuospatial sketchpad. 

According to Baddeley’s model all components of working memory are managed by central executive, which is 

an attentional controlling system (Baddeley,1998). Kosslyn's visual magery processing system also includes the 

system of attention shifting that makes it possible to create the final version of the image (2005). On the basis of 

the key role of attention in both theoretical models, it was assumed, that the increasing level of concentration will 

improve the creation of images. The basis for the process of maintaining the optimal level of attention is self-

regulation, which is based on the control of their mental processes (Rueda, P osner, Rothbart, 2011). The 

effectiveness of neuro feedback as a method of self-regulation of selected parameters of brain activity by means 

of a visual or auditory feedback has been confirmed (Carmody, Radvanski, Wadhwani, Saboand Vergara, 2001; 

Thompson and Thompson, 2012). Review of research into practical applications of cognitive neuroscience and 

advanced neurotechnology shows that the level of focus can be controlled by monitoring the engagement index, 

which is calculated based on the ratio of betapower (13–22Hz) to the sum of alpha (8–13Hz) and theta rhythms 

(4–8Hz) [β/(α+Θ)] (Mikulkaetal. 2002). According to Heil (2002), a performance of mental rotation tasks involves 

several stages representing consecutive phases of information process in. Simultaneously conducted fMRI and 

EEG measurements showed a significant relation between beta ERD and the process of mental transformation of 

objects (Sasaokaetal. 2014). Sasaoka and colleagues established that increased activation in bilateral parietal cortex 

and the left premotor cortex is accompanied with greater beta-band suppression during the mental transformation 

of 3D objects. Beta- band desynchronisation increases with the amount of mental transformation applied to an 

object; the relevant evidence was reported for the number of transformations (Sasaokaetal.2014) and for the angle 

of rotation (Chenetal.2014). Taking into account the role attributed by contemporary theories (Baddeley,1998) to 

attention involved in the process of generation and manipulation of mental representations, it was assumed that 

increased focus would foster imagery generation during the performance of object-based mental rotation tasks. 

The purpose of the present study was to identify the effect of acoustic neurofeedback on brain activity during 

consecutive phases of mental rotation of 3D objects. Given the fact that the process of rotating imagery objects is 

associated with beta ERD in the central and parietal areas, it was expected that suppression in this band would be 

greater in the experimental group than in the controls. 

PROCEDURE 

Thirty-three subjects (17 women, Mage = 32.06; SDage = 7.67) were randomly divided into two groups performing 

the classic Shepard & Metzler's mental rotation task. During the mental rotation of objects, the participants from 

the experimental group could hear a sound signal when the level of their concentration decreased. A tone with a 

frequency of 440 Hz, an intensity of 73 dB SPL, and duration of 600 ms was generated when the engagement 

index [P/(a+0)]. was below the threshold individually determined for a given person for a duration of more than 

3000 ms . The participants from the experimental group were instructed at the start that after they heard this sound 

they should try to focus their attention again. In the control group, no neurofeedback was used during the mental 

rotation 3D objects. In the experiment used 4 types of Shepard and Metzler objects (1971). Experiment consisted 

                                                           
1 Department of Experimental Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin, POLAND. E-mail:   

w.k.ozga@gmail.com 

mailto:w.k.ozga@gmail.com
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of 144 trials, the 72 control and 72 mental rotation condition. There were 9 rotation levels in 20° increments from 

20° to 180° in-depth. Stimulus picture was displayed 3000ms or until the subject responded, but no longer than 

5000ms. Stimuli were presented in a pseudo-random sequence (Fig.1). 

 

 

Fig. 1 Experimental procedure and stimuli. 

 

 

 

SIGNAL PROCESSING 

Device: Mitsar 202 EEG System,19 channels 

Sampling: 500Hz 

Reference: Left ear electrode A1 

Software:  EEG Studio Aqusition version 1.10.10; 

Mitsar recorder calculating engagement index in real time 

Matlab R2015a toolbox EEGLab v13.5.4b  

Filtering: 0.5-40Hz (FIR filter) and Clineline1.03  

Artifact removal: independent component analysis (ICA)  

Montage: P3, Pz, P4, C3, Cz, C4 

Time-frequency decomposition: event-related spectral perturbation - ERSP with 0.8 wavelet, 3 cycles  

Segmentation:-1000ms to 3000ms (baseline -1000 to 0)  

Analysed time windows: 600-1000ms; 1000-2000ms; 2000-2500ms; 2400-3000ms 

The choice of frequency ranges (18-20Hz; 20-24 Hz) was made on the basis of visual inspection of time-

frequency charts showing differences between conditions. 

The measurements were performed during single neurofeedback sessions. 
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RESULTS 

The repeated measure analysis of variance (4x2) with GROUP (experimental,control) as inter-subject factors and 

within- subject factors ROTATION (control [0°], low, medium, high) was performed separately on two sub-bands 

P = 18-20 Hz; P = 20¬24 Hz. 

 

First stage of rotation process 600-1000ms 

There was significant main effect of factor GROUP for frequency 20-24Hz, F = (1, 31) = 4.13, p = 0.05, p2 = 0.12, 

indicating, that experimental group presented stronger suppression (M = -1.27 dB, SD = 1.08 dB) over left parietal 

cortex (P3) than control group (M = -0.61 dB, SD= 0.79 dB). 

Second stage of rotation process 1000-2000ms 

There were no significant main effects or interaction for sub-bands P = 18-20 Hz; P = 20-24 Hz. 

Third stage of rotation process 2000-2500ms 

In the time window of 2000-2500 ms, a significant interaction effect was found for GroupxRotation Angle over 

the right central area of cerebral cortex (C4), F(1, 31)=3.44, p=0.020, q2=0.10. Multiple post-hoc comparisons 

with Bonferroni correction showed that in the experimental group, the strength of desynchronisation at the 

frequency range of 18-20 Hz was significantly greater for a medium rotation angle (M =-2.12 dB, SD=1.20). 

SD=1.33) compared to the 0° control condition (M=-1.17 dB, SD=1.20). 

During the late stage of the mental rotation task (2400¬3000 ms), there was a significant main effect of Group in 

the right parietal cortex (P4), F(1, 31) = 5.09, p=0.031, q2=0.14. The experimental group (M =-1.86 dB, SD=1.29) 

presented a significantly greater decrease in the strength of waves at the frequency range of 18-20 Hz compared 

to the control group (M =-0.97 dB, SD =0.97). In the same time window, there was also a significant interaction 

effect of GroupxRotation Angle in the right parietal cortex (P4), F(1, 31)=3.34, p=0.023, q2 = 0.10. Post-hoc 

analysis showed differences in the strength of suppression in the frequency range of 20-24 Hz at the high rotation 

angle (M = - 1.77 dB, SD = 1.76), medium rotation angle (M = - 1.63 dB, SD = 1.32), low rotation angle (M =-

1.50 dB, SD =1.83), and the control condition (M =-0.64 dB, SD =1.40) only in the experimental group In the time 

window of 2400-3000 Hz, there was a significant interaction effect for Group x Rotation Angle based on the 

central leads (C4), F(1, 31)=3.10, p=0.031, q2=0.09. Post-hoc analysis showed that in the experimental group, the 

strength of desynchronisation in the frequency range of 18-20 Hz was significantly greater for the low (M =- 2.19 

dB, SD = 1.65) and medium angles of rotation (M = - 2.03 dB, SD = 1.62) compared to the 0° control condition 

(M = - 0.9 dB, SD = 1.03; Fig. 2-4). 

 

 
Fig. 2. Maps of beta (18-20Hz; 20-24 Hz) distribution on the skull during early (600-2400ms) and late (2400-

3000ms) stages of performing mental rotation task. Electrodes registered statistically significant differences in 

the strength of signal between the experimental and control group were marked with red dots. 
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Fig. 3. Differences in desynchronization of P bands (18-20Hz; 20-24 Hz), related to the interaction effect of 

factors GROUPx ROTATION, during late (2400-3000ms) stage of performing mental rotation task. The vertical 

bars show 0.95 confidence intervals 

 

 

 

 

 
Fig. 4. ERD/ERS registered over the right parietal (P4) and right central areas of cortex (C4) during performing 

mental rotation task. A time-frequency range in which there were significant differences between levels of 

mental rotation depth (low, medium, high, 0°) in the experimental group was marked with a rectangular outline. 

 

 

 



 

  
106 

SUMMARY 

•Stronger beta band suppression was recorded in the experimental group compared to the control group above 

the left parietal cortex at the early stage and above the right parietal cortex at the late stage of a mental rotation 

task. 

•Only the experimental group was found with differences in beta ERD related to the varied degrees of the 

rotation angle and the control condition identified above the right parietal cortex and the central area of cerebral 

cortex.. 

•Acoustic neurofeedback might strengthen beta ERD at the early and late stages of mental rotation and 

consequently improve the process 
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Abai's logosphere: a flower of faith and a 

radiant mind 
 

 

YESSENOVA Kalbike1 

 

 

Abstract 

Kazakh philosophy seeks to recognize some of the mysterious forces in man. Features of the worldview and 

worldview of the Kazakh people are directly related to the environment in which they live.  Kazakh people, like 

other European nations, did not aim to change or dominate nature. On the contrary, he aimed to adapt to nature 

and to establish a harmonious relationship with it. In modern language, the ecological consciousness of nomadic 

Kazakhs was high. The article comprehensively deals with the doctrine of morality and human qualities, shame, 

which made up the logosphere of Abai, from a linguoaxiological, linguophilosophical point of view.  

The original history of Kazakh philosophy begins with Asan Kaigy and Muhammad Haidar Dulat. Asan Sabituly 

was a poet, thinker and statesman. He created the doctrine of "Zheruiyk" in the formation and strengthening of the 

Kazakh ethnos and state. It was the idea of creating a nation-state united by the people. In his poems and speeches, 

Asan Kaigy stated the need to strengthen the khanate (kingdom) and increase the country's defense capabilities. 

His name Asan Kaigy is a proof of the philosopher's ingenuity and wisdom. 

Abai expressed new worldviews in the study of human nature. Abai called mankind to love the relationship 

between man and God, because God created mankind with love, and therefore love existed before man, knowing 

that God is his only power. It is obligatory for man to love God, who created him with love. Abai speaks of three 

types of love: love of God, the miracle of his creation - love of man and love of justice as the way of truth. Abai 

calls these three loves flowers of faith. Hakim Abai developed the concept of "complete man" or adult. They are: 

radiant mind, warm heart, warm energy. What makes a person complete is the mind, heart and energy. Like Abai, 

Shakerim Kudaiberdiuly was trying to figure out how to make Kazakhstan a civilized government. Shakarim 

turned Abai's doctrine of faith into a doctrine of shame in his book "Three Certainties". Thus, our national values 

can be clearly seen in the Abay logosphere. 

 

 

 

 

 

 

     

                                                           
1 ф.ғ.д., профессор, Kazakh National Pedagogical University named after Abai Kunanbayev, KAZAKHSTAN 
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Интерактивные методы обучения 

студентов химическим терминам 
  

 

 

 

 

БАЛТАБАЕВА Ж.1  

ДОСАЛЫ К.2 

 

 

 

Аннотация 

В статье описаны особенности интерактивных методов изучения химических терминов. 

При обучении усвоению терминов студентами химического профиля на занятиях по казахскому языку 

следует уделять особое внимание их глубокому пониманию профессиональных слов и терминов , 

относящихся к специальности учитель химии. Термины используются в науке и технике, искусстве, жизни 

и т. д. Известно, что термин - это слово, которое выражает точное (не образное или образное) значение 

определенного понятия или предмета в данной области. Основная цель обучения терминологии - 

пополнение словарного запаса , развивая коммуникативные умения и навыки у  будущего специалиста 

словами, относящимися к специальности на родном языке. Использование  терминов в будущей  

учительской работе крайне необходимо для них, чтобы подготовить их профессионалами, деловыми 

людьми, хорошо разбирающимися в своей области. Кроме того, студенты должны работать с текстами, 

написанными в научно-техническом стиле, чтобы усвоить систему терминов и профессиональных слов, 

то есть преподаватель должен развивать у студента ради будущего  ученика навыки работы с научной 

литературой, тем самым адаптируясь к исследовательской работе. В процессе усвоения терминов, 

относящихся к специальности, студенты развивают словарный запас, совершенствуют навыки мышления, 

учатся различать термины. В этом случае необходимо использовать интерактивные методы. При 

соответствующем использовании заданий по работе в парах, в группах и индивидуальной подготовке к 

СРС  и проведении педагогической игры  с презентацией преподаватель направляет  студентов к 

профессиональной работе. При такой организации СРС и СРСП в будущем  вместе с учениками студент-

учитель сможет воспитать  уверенность в при ответах и объяснении и поиске  решения  учебных  

задач.  

 Чтобы овладеть такими навыками, студент, затем и его  ученик должны уметь изучать и распознавать 

условия упражнений, цели и задачи. Учащийся приобретает эффективные знания в той степени, в которой 

он способен изучать внутренние свойства явления, особенности объекта, законы, а также связи и 

отношения, составляющие их единое целое. Студент привыкает отвечать на такие вопросы, выражать свои 

мысли и мнения. Использование интерактивных  методов с IT средствами обучения   помогает раскрыть 

тему урока  и суть  речемыслительных явлений, вовлечь в урок всех учеников, определить уровень каждого 

из них и оценить большинство из них, вовлечь учеников в исследования и научить их работать 

самостоятельно.  

                                                           
1 профессор КазНПУ им.Абая, д.п.н., KAZAKHSTAN 
2 Магистрант, азНПУ им.Абая, д.п.н., KAZAKHSTAN 
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Таким образом, студент-учитель будет хорошо подготовлен к педагогической практике и сможет 

использовать методы в зависимости от специфики каждого урока, сложности и доступности. 

 Ключевые слова: химические термины,   интерактивные методы, научно-технический стиль, специфика  

урока, соизучени и сотрудничество. 
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Felsefede Merak Etme Duygusu ile 

Teorik Düşünme İlişkisi 
 

 

 

Mehmet ÖNAL1 

 

 

Öz 

Bu çalışmanın asıl amacı, teorik düşünme ile merak duygusu arasındaki sıkı ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Bu yolla, 

felsefede yeni fikirler üretmek, bilim ve teknoloji alanında ise keşif ve icatlara imza atmak için merak duygusunun 

ne kadar lüzumlu olduğu ortaya konacaktır. Bu bildirinin hipotezi, felsefe ve bilimde yaşatılması gereken merak 

duygusunun, çok önemli olduğu bilinen problem çözme odaklı düşünmenin de önüne geçmesi gerektiğidir. Çünkü 

merak duygusunun beslediği asıl düşünme biçimi ucu açık hakikat araştırmasıdır. Bir nevi, insanları faydacı, 

hemen sonuç almaya ya da bir problemi çözme odaklı düşünmeye alıştıran çağdaş medeniyet eleştirisi olan bu 

çalışma, çağdaş medeniyet merak ve hayret duygularını köreltmektedir, iddiasından hareket etmektedir.  

Bunun yanında, bu çalışmada, işin aslı, hakikati ya da gerçeği nedir diye sorup araştırmayı bir tarafa bıraktıran 

sofistik tavır da eleştirilecektir. Nitekim bu tavır, varlık ve olayların sadece kullanışlı olan, işe yarayan ya da fayda 

temin eden boyutlarına odaklanmakta hakikat arayışını reddetmektedir. Günümüz dünyasında, çocuklukta var olan 

eğitimin en önemli motivasyonu doğal merak ve hayret duygusunu çocuğun ailesi, çevresi ve hepsinden öte eğitim 

kurumları elbirliği etmişçesine yok etmektedir. Bu tutum çocuklarda faydacı zihin yapısı edinmeleri ile 

sonuçlandığı için eğitimin en önemli enerji kaynağı olan ve öğrenmeyi bilinçli ve kalıcı kılan içsel motivasyonu 

da yok olmaktadır. Bunun yerine sürekli rekabet ile beslenen ve ödül ile güçlendirilen dışsal motivasyon bir kısır 

döngü olarak öne çıkarılmaktadır.  

İnsanlık tarihinde olduğu gibi günümüzde de gerçek anlamda bilim ve düşünceye katkı sağlayan ya da yüksek 

ahlaki değerleri harekete geçirenlerin büyük ekseriyeti, her şeye rağmen, merak ve hayret etme duygusunu henüz 

kaybetmemiş olanlardır. İşte bu kimseler teorik düşünmeyi başarabilen bireylerdir. Felsefe eğitimi yoluyla 

ülkelerin başarması beklenen en önemli husus da, bu yüzden, merak duygusunu güçlendirmek, hayret ifadeleriyle 

sorulan soruları cevaplandırmaya çalışmaktır. Böylesi bir çalışma ister istemez teorik düşüncenin de önünü açacak 

ve onu problem çözme odaklı düşüme etkinliklerinin de ötesine taşıyacaktır.   

Anahtar kavramlar: Merak, hayret, teorik düşünme, problem çözme, faydacılık, motivasyon. 

 

 

Abstract 

The main purpose of this study is to reveal the close relationship between theoretical thinking and curiosity. In this 

way, it will be revealed how necessary a sense of curiosity is to produce new ideas in philosophy and to make 

discoveries and inventions in the field of science and technology. The hypothesis of this report is that the feeling 

of curiosity that should be kept alive in philosophy and science should also prevent problem-solving-oriented 

thinking, which is known to be very important. Because the main way of thinking nurtured by the feeling of 

curiosity is the open-ended truth research. This study, which is a critique of contemporary civilization, which 
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makes people accustomed to thinking utilitarian, immediate results or solving a problem, dulls the feelings of 

curiosity and wonder of contemporary civilization. 

In addition, in this study, the sophisticated attitude that asks the truth, what is the truth or the reality and puts the 

research aside will be criticized. Indeed, this attitude rejects the search for truth by focusing only on the useful, 

useful or beneficial dimensions of beings and events. In today's world, the most important motivation of education 

in childhood is the natural curiosity and the feeling of wonder, as if the child's family, social environment and 

above all educational institutions cooperate. Since this attitude results in the acquisition of a utilitarian mind-set in 

children, the intrinsic motivation of education, which is the most important source of energy and makes learning 

conscious and permanent, also disappears. Instead, extrinsic motivation, fuelled by constant competition and 

reinforced by reward, is highlighted as a vicious circle. 

Today, as in the history of humanity, the great majority of those who contribute to science and thought in real 

terms or mobilize high moral values are those who have not lost their sense of wonder and wonder. These people 

are individuals who are able to think theoretically. The most important thing that countries are expected to achieve 

through philosophy education is therefore to strengthen the sense of curiosity and try to answer the questions asked 

with amazement expressions. Such a study will inevitably pave the way for theoretical thinking and carry it beyond 

problem-solving focused thinking activities. 

Key concepts: Curiosity, wonder, theoretical thinking, problem solving, utilitarianism, motivation  
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Matematik Eğitimi Alanında Eğitsel 

Oyunlar Üzerine Yapılan Lisansüstü 

Tezlerin Tematik İncelenmesi 
 

 

A Thematic Analysis of Graduate Theses on Educational Games in the Area of 

Mathematics Education 

 

Mahmut DURAN1 

Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR2 

 

 

Öz 

Oyunlar, çocukların gelişiminde ve öğrenmelerinde önemli bir role sahiptir. Oyunlar, çocukları eğlendirmenin 

ötesinde onların öğrenmesi ve yaratıcılıklarının gelişmesi için de kullanılabilir. Öğretimde kullanılan oyunlar, 

eğitsel oyun kavramı ile adlandırılmaktadır. Eğitsel oyunlar öğrenenlerin algı düzeylerini, karar verme 

becerilerini ve pratik düşünebilme becerilerini geliştirmektedir. Eğitsel oyunlar, günlük yaşamla 

ilişkilendirildiğinde, öğrencilerin konuya olan ilgilerinin artmasına ve kavramları daha iyi anlamalarına yardımcı 

olmaktadır. Bu doğrultuda sınıf içi uygulamaların eğitsel oyunlarla desteklenmesinin yararlı olacağı 

düşünülmektedir. Bu çalışmada, matematik eğitiminde eğitsel oyunlar üzerine 2004 yılından 2019 yılına kadar 

yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri tematik olarak incelenmiştir. Bu araştırmanın verileri doküman analizi 

yöntemi ile toplanmıştır.  Çalışma için Türkiye’de 2004-2019 yılları ile bu yıllar arasında Ulusal Tez Merkezi 

veri tabanı üzerinden “Eğitsel Oyun”, “Oyun”, “Oyun Temelli Öğretim” ve “Matematik Öğretimi” anahtar 

kelimeleriyle arama yapılarak erişime açık matematik eğitimi alanında eğitsel oyunlara ilişkin yürütülen tezler 

incelenmiştir. Tarama sonucunda 52 tez çalışmasına ulaşılmış, bu tezlerin 7’sinin doktora, 45’inin de yüksek lisans 

tezi olduğu tespit edilmiştir. Tezler, araştırmacılar tarafından Excel dosyasına aktarılarak, tez türü, örneklem, 

yaklaşım, öğrenme alanı ve yıl temalarına göre analiz edilmiştir. Ayrıca tezlerin bu temalara yönelik dağılımlarının 

nasıl olduğu belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler frekans ve yüzde değerlerine göre yorumlanarak 

Excel programında tablolar oluşturularak sunulmuştur. İncelenen tezlerin örneklem temasına göre dağılımı 

incelendiğinde, genellikle ortaokul ve ilkokul öğrencileri üzerine çalışmaların yürütüldüğü, lise ve daha üst 

kademede öğrenim gören öğrencilerle ise çok az sayıda çalışmaya rastlandığı ortaya çıkmıştır. Bu sonucun ortaya 

çıkmasının sebebi olarak, oyunların matematik dersindeki soyut kavramları somutlaştırmasındaki rolünden dolayı, 

somut işlemler dönemindeki öğrencilerin bu araçlara daha çok ihtiyaç duymaları gösterilebilir. Bu kapsamda, 

araştırmacıların, eğitsel oyunlar üzerine bu kademelerdeki öğrencileri daha çok tercih ettikleri söylenebilir. Bu 

sonucun aksine araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından bir diğeri okul öncesinde yürütülen tezlerin sayısının az 

oluşudur. Bu sonuçtan hareketle, oyunların özellikle küçük yaştaki çocuklar için vazgeçilmez bir araç olduğu 

dikkate alınırsa araştırmacıların okul öncesi kademesinde çalışma yapmaları önerilmektedir. Yaklaşım temasına 

göre tezlerin dağılımı incelendiğinde, nicel yaklaşıma dayalı yöntemlerin ağırlıklı kullanıldığı tez sayısının fazla 
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olduğu, nitel yaklaşımın benimsendiği tez sayısının ise oldukça az olduğu göze çarpmaktadır. Öğrenme alanı 

temasına göre ağırlıklı olarak sayılar ve işlemler öğrenme alanının araştırmacılar tarafından tercih edildiği 

görülmektedir. Tezlerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde, son yıllarda çalışma sayısının arttığı en çok 2019 

yılında teze ulaşıldığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Eğitsel oyun, Oyun, Matematik öğretimi, Tematik inceleme 

 

 

Abstract 

Games have an important role in the development and learning of the children. Beyond entertaining the children, 

games can also be used for developing their creativity and their learning. Games used in teaching are named with 

the concept of educational games. Educational games improve perception levels of the learners, their decision-

making skills and practical thinking skills. When educational games are associated with daily life, they help 

students increase their interest in the subject and understand the concepts better. In this respect, it is thought that 

it would be beneficial to support classroom practices with educational games. In this study, master and doctoral 

dissertations on educational games in mathematics education from 2004 to 2019 were examined thematically. The 

data of this study were collected via document analysis method.  In the study, the open-access theses found in 

National Thesis Centre (UTM) database between the years 2004-2019, by searching with keywords 

"Educational Games", "Games", "Game-Based Teaching" and "Teaching Mathematics" were examined. 

As a result of the scanning, 52 thesis studies were reached, and it was determined that 7 of these theses were 

doctorate and 45 were master theses. The theses were transferred by the researchers to an Excel file and 

analysed according to the themes of thesis type, sample, approach, learning area and year. Also, the 

distribution of theses for these themes was determined. The data obtained from the research were interpreted 

according to frequency and percentage values and presented by creating tables in the Excel program. When 

the distribution of the studied theses according to the sample theme was examined, it was found that studies were 

generally carried out on secondary and primary school students, and very few studies were encountered with 

students studying at high school and higher levels. The underlying reason for this result can be claimed that 

students in the substantial operations period need these tools more, due to the role of games in concretizing abstract 

concepts in mathematics lesson. In this context, it can be said that researchers prefer students at these levels more 

while studying educational games.  Contrary to this result, another striking result of the study is the low number 

of theses conducted in pre-school level. Based on this result, considering that games are an indispensable tool 

especially for young children, researchers are recommended to study at the pre-school level.  When the distribution 

of theses according to the approach theme is examined, it is observed that the number of theses in which 

quantitative approach based methods are used predominantly is high and the number of theses in which the 

qualitative approach is adopted is quite low. According to the theme of the learning area, it is seen that the learning 

area of numbers and operations is preferred by researchers. When the distribution of the theses by years is 

examined, it has been determined that the number of the studies has increased in recent years, and most of the 

theses found were conducted in 2019.  

 

Keywords: Educational games, Games, Mathematics teaching, Thematic analysis 
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Valence Category in Kazakh Language 
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Abstract 

The article discusses the concept of valency as a phenomenon located at the intersection of syntax and lexical 

semantics. The paper also presents the types of valence, the directions in which the theory of valence is considered. 

Valency in the broad sense of the word refers to the ability of a language unit to enter into communication with 

other units of a particular order. Objectivity and scientific and practical significance of the theory of valence is 

determined by the lexical-semantic potential of the word. Semantic valency is based on the logical semes of the 

semantics of a word. These meanings are consistent with the logical semes of the meanings of another word, as a 

result, the given word shows the possibility of combining with another word. This is considered its semantic 

valency. We have attempted to identify and investigate a peculiar kind of valence in the Kazakh language. The 

concepts of valence and compatibility are used by us as synonymous, but in a number of works they are 

differentiated. Thus, compatibility is regarded as a realized valence, and valency as a potential compatibility of 

elements of the same language level. By compatibility is understood the property of a word to realize in speech its 

syntagmatic connections in the form of a phrase.  

A review of the works of domestic and foreign linguists showed that different linguists distinguish different types 

of valency: semantic and syntactic; lexical and grammatical; syntactic and lexical, relational and configuration; 

meaningful and formal; compulsory and optional, potential, realized, single and multi-seat; categorical and 

individual; active and passive; conventional and occasional, contact and distant; emotive; objective, indirect-

objective, meditative, respectful and causal. 

All types of valencies deserve the most careful study, however, the greatest interest of linguists is the problem of 

correspondence between semantic and syntactic valence. It is already clear to linguists that there is no one-to-one 

correspondence between the level of semantics and the level of syntax. 

Keywords: valency, compatibility, language, word semantics, syntagmatic, logical, lexical, grammatical 

connection. 
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Категория Валентности В Казахском Языке 
 

Аннотация 
В статье рассматривается понятие валентности как явления, находящегося на пересечении синтаксиса и 

лексической семантики. В работе также представлены виды валентности, направления, по которым 

рассматривается теория валентности. Под валентностью в широком смысле слова понимается способность 

языковой единицы вступать в связи с другими единицами определенного порядка. Объективность и 

научно-практическая значимость теории валентности определяется лексико-семантическим потенциалом 

слова. Семантическая валентность основывается на логических семах семантики слова. Эти семы 

согласуются с логическими семами значения другого слова, в результате у данного слова проявляютcя 

возможности сочетания с другим словом (на основании согласованных сем). Это считается его 

семантической валентностью. Нами предпринята попытка определит и исследовать своеобразный вид 

валентности в казахском языке – т. е. опосредованную валентность. Понятия валентность и сочетаемость 

употребляются нами как синонимичные, однако в ряде работ они разграничиваются. Так, сочетаемость 

рассматривается как реализованная валентность, а валентность – как потенциальная сочетаемость 

элементов одного языкового уровня. Под сочетаемостью понимается свойство слова реализовать в речи 

свои синтагматические связи в виде словосочетания.  

Обзор работ отечественных и зарубежных лингвистов показал, что различные лингвисты выделяют 

различные типы валентности: семантическую и синтаксическую; лексическую и грамматическую; 

синтаксическую и лексическую, реляционную и конфигурационную; содержательную и формальную; 

обязательную и факультативную, потенциальную, реализованную, одноместную и многоместную; 

категориальную и индивидуальную; активную и пассивную; узуальную и окказиональную, контактную и 

дистантную; эмотивную; объектную, косвенно-объектную, медиативную, респективную и каузальную. 

Все типы валентностей заслуживают самого тщательного изучения, однако, наибольший интерес 

лингвистов вызывает проблема соответствия семантической и синтаксической валентности. Уже сейчас 

лингвистам ясно, что между уровнем семантики и уровнем синтаксиса нет однозначного соответствия  

Ключевые слова: валентность, сочетаемость, язык, семантика слова, синтагматика, логическая, 

лексическая, грамматическая связь 
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Қазақ Тілінің Валенттілік Категориясы 
 

Аңдатпа 

Мақалада валенттілік ұғымы синтаксис және лексикалық семантика тоғысындағы тіркесімділік заңы 

ретінде қарастырылады. Мақалада қазақ тіліндегі тіл бірліктерінің тіркесімділік әлеует валенттілік тео-

риясы аясында анықталады және тіркесімдер түрлері айқындалады. Кең мағынада валенттілік ұғымы 

сөздің өзге тіл бірлігімен мағыналық үйлесімділігіне сай тіркесе алу қабілеті деп түсініледі. Сондықтан 

валенттілік теориясының ғылыми-практикалық маңыздылығы, шынайылығы тек сөздің лексика-

семантикалық әлеуетіне тікелей байланысты. Сөздердің семантикалық тіркесімділігі сөздің логикалық 

мәніне негізделеді. Екінші сөзбен логикалық сема арқылы ғана байланысқан тіркестердің мағыналық мәні 

болады. Мақалада қазақ тіліндегі тіркесімділіктің барлық тіл саласында да қызметтері бар екені 

анықталды. Сондай-ақ валенттілік пен тіркесімділік ұғымдарының айырмашылықтары түсіндірілді.  

Отандық және шетелдік лингвистердің еңбектеріне  көрсетілгендей,  лингвистер валенттіліктің 

бірнеше түрін ажыратады: семантикалық және синтаксистік; лексикалық және грамматикалық; 

синтаксистік және лексикалық, реляциялық және конфигурациялық; мағыналық және тұрпаттық; міндетті 

және факультативті, екі сыңарлы джәне көп сыңарлы; белсенді және пассивті; поэтикалық және бейнелі, 

узуалды және окказионалды; эмоционалды және объективті, т.б. Валенттіліктің барлық түрлері өте мұқият 

зерттеуге лайық, дегенмен лингвистердің қызығушылығында семантикалық және синтаксистік 

валенттіліктің сәйкестігі мәселесі басымдыққа ие екені байқалады.  

Семантиканың деңгейі мен синтаксистік деңгейдің арасында сәйкестік болмайтынын дәлелдеу үшін 

тіркесімділікті категория ретінде қарастырған жөн. 

Кілт сөздер: валенттілік, тіркесімділік, тіл, сөз семантикасы, синтагматика, логикалық, лексикалық, 

грамматикалық байланыс. 
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Öz 

Matematiksel modelleme, gerçek hayattan bir durumun matematiksel olarak ifade edilme sürecidir. Matematiksel 

modelleme, analiz, sentez ve yorumlama gibi birçok bilişüstü aktivitelerin kullanıldığı ve birçok becerinin 

kazandırıldığı sistematik bir süreçtir.  Matematiksel modelleme yardımıyla öğrenciler karşılaştıkları bir problemi 

basitleştirme, tabloları, şekilleri veya grafikleri kullanarak alt problemleri ve verileri analiz ederler. Türkiye’de 

ortaokul matematik dersi öğretim programında matematikle ilgili kavramlar, somut yaşam modellerinden yola 

çıkılarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda, matematiksel modelleme, eğitimin belirtilen hedeflere ulaşmasında 

büyük önem taşımaktadır. Bu hedef ancak öğrencilere ve öğretmen adaylarına öğrenim süreçleri boyunca 

matematiksel modelleme yeterliklerinin kazandırılması ile gerçekleştirilebilir. Son dönemlerde dünya genelinde 

matematiksel modellemeye olan ilgi artmış ve ilkokuldan itibaren ilerleyen kademelerin öğretim programlarında 

modelleme yeterlikleri ayrıntılı biçimde ele alınmaya başlamıştır.  Bu araştırma, matematiksel modelleme üzerine 

Ulusal Tez Merkezinde son on yılda yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerini kapsamlı bir şekilde inceleyerek, 

araştırmacıların modelleme üzerinde ne kadar durduklarını ortaya çıkararak genel eğilimi göstermeyi 

amaçlamaktadır. Araştırma için matematiksel modelleme ile ilgili olarak yapılan tezler doküman analizi ile 

incelenmiştir. Bu araştırmanın amacı doğrultusunda ölçüt olarak “matematiksel modelleme ” ya da “mathematical 

modeling “ kelimeleri anahtar kelimeler olarak belirlenerek ilgili araştırmalar içerik analizine dâhil edilmiştir. 

Araştırma kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi bünyesinde gelişmiş tarama 

yapılmıştır. Tarama çalışması 2010-2020 yıllarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Tarama sonucunda 23 

doktora tezi ve 52 yüksek lisans tezi olmak üzere toplam 75 araştırmaya ulaşılmıştır. Tarama sonucunda ulaşılan 

çalışmalar Microsoft Excel dosyasına aktarılmıştır. İkinci aşamada ulaşılan çalışmalar belirlenen temalar 

doğrultusunda sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma; araştırma türü, yayın yılı, araştırma yaklaşımı, örneklem, 

araştırma yöntemi ve analiz teknikleri temaları olmak üzere altı tema şeklinde belirlenmiştir. Araştırmadan elde 

edilen veriler frekans ve yüzde değerlerine göre yorumlanarak tablolarla sunulmuştur. Araştırma sonuçları, tez 

türlerine göre yüksek lisans tezlerinin doktora tezlerine kıyasla daha fazla olduğunu göstermektedir. Diğer temalar 
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incelendiğinde nitel çalışmaların ağırlıkta olduğu, örneklem olarak daha çok öğrenciler ile çalışıldığı tespit 

edilmiştir.  Araştırma yöntemi temasına göre incelendiğinde durum çalışması yönteminin kullanıldığı çalışmaların 

ağırlıkta olduğu dikkat çekmektedir. Veri analizi yöntemlerinden ise betimsel analizin daha çok kullanıldığı 

görülmektedir. Bir alan taraması olan bu çalışma, matematiksel modelleme alanında araştırma yapmak isteyen 

araştırmacılara matematiksel modellemeyi tanıtmak amacıyla yürütülmüştür. Ayrıca Türkiye’de bu alanda hangi 

durumların çalışıldığını ve eksikliklerin neler olduğunu göstermek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Matematik öğretimi, Matematiksel modelleme, Yüksek lisans tezi, Doktora tezi 

 

 

Abstract 

Mathematical modeling is the process of expressing a real-life situation mathematically. It is a systematic process 

in which many metacognitive activities such as mathematical modeling, analysis, synthesis and interpretation are 

used and many skills are acquired throughout the process. With the help of mathematical modeling, the students 

can simplify a problem that they encounter and analyze the sub-problems and the data using the tables, figures or 

graphs. The mathematics-related concepts and terms, which are in the mathematics curriculum of the secondary 

schools in Turkey, based on the real-life model are examined and discussed. Within this context, the mathematical 

modeling is of great importance in achieving the stated goals of education. This goal can only be achieved by 

providing the students and the pre-service teachers with the mathematical modeling competencies throughout their 

learning process. Recently, the interest in mathematical modeling has increased throughout the world and the 

modeling competencies in the curricula of the advanced levels of the primary school have started to be discussed 

in detail. This research aims to show the general trend by comprehensively examining the PhD and Master’s theses 

in the database of the National Thesis Center that written in the last decade on the subject of mathematical modeling 

and revealing how long the researchers stayed focused on modeling. For the purpose of the research, the theses on 

mathematical modeling were examined via document analysis. With this purpose of the research in mind, the 

words "mathematical modeling" or "matematiksel modelleme" were determined as keywords and the relevant 

researches were included in the content analysis. Within the scope of the research, an advanced examining 

technique was carried out within the National Thesis Center of the Council of Higher Education. The review was 

carried out to cover the years 2010-2020. As a result of the reviewing, a total of 75 studies were found out, 

including 23 PhD theses and 52 Master’s theses. The studies found out as a result of reviewing were documented 

in a Microsoft Excel file. The studies accessed in the second stage were classified according to the determined 

themes. The classification was carried out around six themes which are as following; the research type, the year 

of publication, the research approach, the sample, the research method and the analysis techniques. The data 

obtained from the research were examined according to frequency and percentage values and presented in the 

tables. The research results show that according to thesis types, the numbers of the Master’s theses are higher than 

the numbers of Phd theses. When the other themes are examined, it has been determined that qualitative researches 

are predominant and in the researches, the samples are mostly carried out with the students. When the research 

method is analysed according to the theme, it is remarkable that the studies using the case study method are more 

in number. Among the data analysis methods, it is seen that descriptive analysis is used more. This study is a field 

survey that was carried out to show the mathematical modeling and to introduce it to the researchers who want to 

do research in this field. The study was also carried out to show the researchers which cases are studied in Turkey 

within this field and what are the shortcomings of the field. 

Keywords: Mathematics teaching, Mathematical modeling, Master’s thesis, PhD thesis 
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An analysis of Similar Questions Types 

in Kurdish and English 
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Abstract 

Language is used as a tool of communication in all over the world, and each society or country may adopt a 

different language leading various dialects or language usages. In order to interrogate different aspects, multiple 

question types are utilized in a language. Also, questions are globally used to get information about a topic / issue, 

ask for confirmation, request something or clarify some controversial aspects almost in all languages. In addition, 

some questions are directed to speakers via question words such as what, where or how; on the other hand, some 

questions are conducted via helping verbs, adjuncts or question tags. Foreign language learners first learn 

affirmative, then negative and finally questions forms in the target language that is why it may be inferred that 

using questions in a language requires improvement and experience. The current study aims to find out some 

similar questions types in Kurdish and English; hence, an analysis has been conducted on question samples 
obtained descriptively in those languages. The results of the analysis indicated that there are some similar types of 

questions such as general questions, special questions, tag (disjuntive) questions and alternative questions in both 

languages. 

Keywords: Types, question, Kurdish, English, similar 
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University  
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Abstract 

As a result of the technological developments in our age, the change in the production and presentation of 

knowledge affects academic libraries as well as other types of information centers and exposes them to an intense 

competitive environment. This study aims to identify critical dimensions of service quality to  play a role in the 

future survival and success of academic libraries. The study with survey model  has been conducted at Cankiri 

Karatekin University (CAKU) in Turkey. The data used in the study has been obtained from the students of the 

Department of Information and Record Management (IRM) receiving service from the Library of Cankiri 

Karatekin University. In the scope of the study; It has been tried to determine their expectations from the services 

offered at the University Library  as future's  librarians  and  today's students and library users. Thus, the subject 

has been examined from a different perspective. The data in the study has been collected through face-to-face 

interviews with a scale developed based on SERVQUAL and LibQUAL+ ® scales. The survey has been carried 

out between 01 March 2019 and 31 March 2019 within the span of  one month with the participation of 227  from 

a total IRM Department students of 396. The obtained data has been analyzed by using univariate and multivariate 

statistical techniques. As a result of the analysis; It has revealed that the highest expectation of the IRM students 

was in the dimension of assurance, followed by tangibility, responsiveness, reliability and empathy dimensions 

respectively. According to the results of the gap analysis performed to determine whether the service quality they 

perceive meets their expectations or not, It has been understood that the service quality perceived by IRM students 

did not meet their expectations in any dimension.   

Keywords: Marketing of information service; quality measurement; LibQUAL+®, SERVQUAL; university 

libraries.  
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve 

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi  
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Öz 

Tedarik Zinciri Yönetimi’nde sosyal, çevresel ve ekonomik konular işletmelerin stratejilerine giderek daha fazla 

tesir etmektedir. Kaynakların azalması, çevresel farkındalığın ve duyarlılığın artması sürdürülebilirlik ve 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk konularının ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Tüketiciler ve STK’ların 

etkilerinin artması beraberinde ürün ve hizmetlerin üretildiği koşulların ve bunların sürdürülebilirlik etkileri 

hakkındaki bilgilerin sorgulanmasını getirmektedir. Bu minvalde çalışmada Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

çerçevesinde sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi konusunun ele alınması amaçlanmıştır. Günümüzde Kurumsal 

Sosyal Sorumluluk çerçevesinde sürdürülebilirlik yaklaşımı tedarik zinciri yönetimi konularının odak 

noktalarından birisini oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışma ele aldığı konu bakımından önem taşımaktadır. 

Çalışma nitel araştırma deseni ve literatür taraması ile kurgulanmıştır. Araştırma sonucundan elde edilen bulgulara 

göre sürdürülebilirlik konusu tedarik zinciri yönetimi stratejilerine tesir etmekte, firmalar ekonomik hedeflerinin 

yanında sosyal ve çevresel gelişmelere duyarlı olukları ölçüde rekabet avantajı kazanmaktadırlar. İşletmeler, 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk prensibi ile Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi konularına eğilerek “yeşil” 

temalı doğa dostu üretim, tasarım, dağıtım ve pazarlama ve sürdürülebilir satın alma faaliyetleri yürütmektedirler. 

Ayrıca şirketler faydalı kullanım ömrü bitmiş ürünlerin geri çağırılması, geri dönüşüm yoluyla katma değer 

yaratılarak yeniden kullanıma sokulması ya da çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi faaliyetleri yoluyla hem 

yeniden sermaye üreterek hem de müşteri gözünde “doğa dostu” kurumsal imajlarını güçlendirerek maddi ve 

manevi değer ve rekabet avantajı kazanmaktadırlar. Elde edilen bulgulardan hareketle çalışmanın ilgili literatüre 

katkı sağlayacağı ve işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde sürdürülebilirlik stratejilerini ve 

performanslarını oluşturmalarında başvurabilecekleri yardımcı bir kaynak olacağı öngörülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sürdürülebilirlik, Tedarik Zinciri Yönetimi 
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The problems of Google Translation of 

the English 'That' Clauses into Arabic. 
 

 

 

Muhammed Ibrahim HAMOOD1 

 

 

Abstract 

The present study focuses on the Arabic equivalent of English 'that' clauses based on functional grammar by using 

'Google Translate'. According to Functional Grammar, 'that' clause could be a nominal and/ or adjective clause 

that functions as a subject and an object. The main purpose of the current study is to investigate the two 'that' 

clauses in the Arabic translation. The selected date is taken from the English novel "The Old Man and The Sea" 

which is written by the American writer Hemingway. This research is an attempt to adopt Newmark's theory to 

render the English nominal and adjectival 'that' clause functions as a subject and an object to preserve the English 

'that' clauses meaning in the Arabic translation by using 'Google Translate'. 

A qualitative descriptive method is used in this paper. Furthermore, the samples examined in this study are selected 

from Hemingway's novel "The Old Man and the Sea" comparing with their translation in Arabic translation. These 

data are analyzed, according to Halliday's theory of functional grammar and tested according to Newmark's theory 

of semantic and communicative translation in Arabic translation. The findings obtained show that the selected data 

are translated semantic or commutative translation. Furthermore, a significant contribution of this study is that it 

provides a suitable version for translating 'that' clause functions as a subject and an object to render 'that' clause 

from English into Arabic in order to achieve the translation equivalence. 
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Abstract 

This action research project aimed at addressing the risk factors that lead to dropout of undergraduate students. 

The students who participated in the study were at the risk of dropping out in a women university of Pakistan. For 

them, a mentoring programme was designed and implemented over a period of four months. The mentoring 

programme tried to improve self-efficacy and coping strategies of the participants. It also tried to change 

participants’ locus of control to help them complete their degree programme. Data were gathered through 

interviews, pre and posttests. The study findings show that mentoring program enhanced participants’ self-efficacy 

and changed their locus of control. Besides, it led to greater social integration and empowerment of the participants. 

The study suggests that mentoring programs should be a regular feature at the university level.  

Keywords Retention, Dropout, Mentoring, Self-efficacy, University Students 
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Pandemi Dönemi Eğitim Ve Ebeveyn 

Rolleri 
         

 

Tugay YAZGAN1 

 

 

 

Öz 

COVİD-19 pandemisi tüm dünyada etkisini devam ettirmektedir. Bu zorlu dönemin etkisini azaltmak için birçok 

ülkede olduğu gibi Türkiye’de de eğitim zaman zaman yüz yüze yapılamamakta, eğitimler çeşitli yazılımlar 

kullanılarak teknolojik aletler (bilgisayar, akıllı telefonlar, vs…) ya da televizyon yayınları yardımı ile devam 

etmektedir. Gerekli teknolojik altyapıya sahip olmak/olmamak (internet sağlayıcı)  ve teknolojik aletlere sahip 

olmak/olmamak, kullanabilmek/kullanamamak öğrenmeyi olumsuz etkileyebilmektedir. Farklı sosyo-ekonomik 

koşullara sahip öğrenciler arasında öğrenebilme açısından makas açılabilmekte, dezavantajlı bölgeler bu süreçten 

daha olumsuz etkilenebilmektedir. Bu yeni dönem öğrencilerin ve ebeveynlerin yaşantılarında da köklü 

değişiklikler yapabilmekte ve yeni tutumlar geliştirmeye itebilmektedir. Örnek vermek gerekirse; dersleri pasif 

olarak dinleyen öğrenciler soru soramamaktadır. Bu nedenle bile ebeveylerin çocuklarına ayıracakları zaman 

uzayabilmektedir. Bu süreçte aileler iletişim şekillerini, teknolojiye olan yatkınlıklarını gözden geçirmelidir. Her 

geçiş sürecinde rastlanmasa da bu süreç birçok krizi içinde barındırabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, eğitim, kriz, ebeveyn rolleri. 
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Öz 

Bireylerde farklı zekâ alanları baskındır ve bireylerin öğrenebilmesi için en uygun zekâ türünü belirlemek gerekir. 

Derslerin zekâ türlerine uygun olarak işlenmesinde, öğrencilerin baskın zekâ türlerinin tespit edilmesi ve bu zekâ 

türlerine uygun materyal ve ders içeriği hazırlanmasıyla mümkün kılınabilir. Bu amaçla bu çalışmada ortaokul 

matematik öğretimi programında yer alan tam sayılar konusunun çoklu zekâya uygun olarak hazırlanmış 

etkinlikler ile öğrencilerin öğrendiği en uygun zekâ alanının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda tam sayılar 

konusu kapsamında, 6. ve 7. sınıf kazanımlarına yönelik olarak araştırmacılar tarafından beş etkinlik 

geliştirilmiştir. Bu etkinliklerin geliştirilmesinde alan yazında yapılan çalışmalarından yararlanılmıştır. Geliştirilen 

bu etkinliklerin geçerliliğini sağlamak amacıyla ilgili uzmanların görüşleri alınmıştır. Bu çalışma kapsamında, 

ortaokul matematik dersi tam sayılar konusunda çoklu zekâ kuramına göre etkinliklerin matematik öğretim 

programına entegre edilmesi ve matematik öğretmenleri için rehber olması hedeflenmektedir. 

Anahtar kelimeler: çoklu zekâ, matematik eğitimi, etkinlik, tam sayılar 
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Abstract 

This research Study examined Job Satisfaction level of secondary schools teachers. This is a survey based 

descriptive research   Minnesota  Job Satisfaction Questioner was used to check job  Satisfaction level of the 

teachers at Secondary Level .210 Public and private secondary schools were include in the study. A total of 820 

questionnaires were distributed to public and private Male and Female Secondary School teachers located in 

Islamabad (Pakistan), 803 out of 820 Questionnaires were returned total response rate was 97%. Parametric 

statistical techniques including correlation, t-test and Regression were used to analyze the data. The key 

conclusions based on the descriptive and inferential statistical evidences of the study indicated that there was a 

significant difference observed between Public and private school teacher’s job satisfaction. Significant mean 

difference was observed between female public and private teacher job satisfaction hence no difference was 

observed between male teacher’s job satisfaction, serving in public and private schools Overall the findings from 

this study will help adequately prepare future school leaders with effective leadership skills that are imperative 

towards implementing an environment that sustains positive teacher’s job satisfaction. 
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