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The Beginning of World War II and
Middle Eastern Countries

V.A. KUZMIN1

Abstract
In September 2019, 80 years have passed since the outbreak of World War II. The study of its history,
as before, remains an important and relevant scientific task. It should be noted that, unlike the situation
in Europe, the political course of the countries of the Middle East in the conditions of the beginning of
the World War still remains much less studied. This report, based on an analysis of diplomatic
documents of the USSR, archival materials of the British War Cabinet, Italian periodicals, diary entries
and memoirs of political and military figures from different countries, examines the development of
events in the Middle East during the first two or three weeks of September 1939, and shows the reaction
in the political circles of the countries of this region from Egypt to Afghanistan caused the outbreak of
war in Europe, the policy of the Great Powers towards Turkey and other Middle Eastern states.
Our report covers a very short period of the initial phase of World War II. Soon, it became apparent,
the defeat of Poland in the war with Germany, the departure of the Polish government outside the
country, the entry on September 17, 1939 of the Red Army into the territory of Western Belarus and
Western Ukraine, formerly part of the Polish state, the establishment of an extended common land
border between the Soviet Union and Germany dramatically changed the military-political situation in
Europe. This forced the Soviet Union, Great Britain, France, Turkey, Germany, Italy and other countries
to make significant adjustments to their foreign policy and diplomatic actions in Europe and the Middle
East. In the initial phase of World War II a new stage has begun that deserves special consideration.
The author concludes that, starting in Europe, the Second World War promptly pulled the Middle East
into its orbit. All countries of this region, from Libya and Egypt to Iran and Afghanistan, were forced
to react in one way or another to current events, take one or another position, and build relations with
neighboring states and Great Powers in a new way. Each of the Great Powers sought to draw the Middle
East countries to its side. It must be emphasized that particular importance for most states, both already
participating in the war and not having entered the war, was the position of Turkey, for the attraction of
which the Great Powers led a real diplomatic struggle.

1

Ural Federal University, RUSSIA
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Franz Kafka’nın ‘Şato’, ‘Amerika’,
‘Dava’ ve ‘Aforizmalar’ Gibi Farklı
Eserlerinde Üslubu, Bakış Açısı,
Perspektifi
Franz Kafka’s Style, Point of View, Perspective In His Different Works Such as ‘The
Castle’, ‘America’,’The Trial’, ‘Aphorisms’

Emel AYCAN ASMA1

Abstract
In this article is based on different aspects of the style, life, point of view of one of the most important
figures of literature; Franz Kafka.As we observe, his emotional world, his letters,his dreams, his
fictional world and his autobiography are all interrelated.Therefore, while reading his fictional Works,
one should make use of his letters and diaries.It is interesting that he has an eye that sees the future.
Existentialist philosophers such as Sartre and Camus think that Kafka deals with ‘fear’ and
‘nothingness’ in his Works.There sre also critics who think that Kafka criticizes the modern
industrialization and bujuvazi.For others,Kafka has a mystic side and also uses religious and mystic
symbols in his Works.In his Diary Kafka begins with the words as: “Writing is like praying for me” He
has also influence on ‘Sait Faik Abasıyanık’and ‘Samuel Becket’and many others.He does not lose time
on details, he chooses a fantastic way of telling.He thinks literature is the most important thing, even
more important than himself.In Metamorphosis, he explains how social life and expectations of society
shapes life and how this is reflected to the spiritual world.In Metamorphosis, he uses grotesque.
In his Works, it can be seen that, it is not easy to comprehend Kafka’s Works, with a single reading,
one needs to make re-readings to get into the deeper meanings of the Works.We will analyze these
deeper meanings by focusing on his style.In his style,one of the striking features is that ,’his choice of
words and ‘sentence structure’ make complex structures in his way of story telling.The article will also
analyze his concept of ‘modernity’in his different Works. His Works such as ‘The Castle’,’The
Trial’,’America’ are the embodiments of his modernist style with a ‘spiritual picresque’. He questions
the meaning of humanity and the destiny of human race. He wants to find out answers to the complex
and difficult situations of mankind. He reflects the absurdity of the world and life. We will explain how
he uses a ‘deadpan’languge in his style in examples of ‘The Castle’, and ‘The Trial’.In these books, the
1
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author, criticizes the bureaucratic procedures of his time. He creates an unfair society, since he explains
that he is obsessed with the unfair world that victimized the weak. The article will analyze his point of
view and perspective in his different Works, applying different approaches such as textual, contextual,
and biographical. Psychoanalytic criticism will also be used to analyze his inner world that forced him
to create such magical worlds in his Works.
Keywords: Franz Kafka, Absurdity, The Trial, The Castle, existentialism
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The negative impact
dysfunctions on the child

of

family

Brotac RODICA1

Abstract
The family environment is very important for the child. Any family dysfunction has a negative impact
on their harmonious development. Unfortunately, there are very few parents who realize this and do
something about it. Consequently, when the family suffers from these imbalances, in the life of the child
may occur: school failure, difficult personality, social inadequacy, emotional and affective balance
disorders, etc. We live in a society where we, as adults, feel that we are no longer capable, or that there
is no more time to achieve our childhood dreams. This is reflected in the future of our children, in the
future of the new society, and slowly.
Keywords: family, anexious children, signal of anxiety
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Kalitede Ödül Olgusu ve
Ödülleri: Global Bir Yaklaşım

Kalite

Award Phenomenon in Quality and Quality Awards: A Global Approach

Ramazan ERTURGUT1
Hasan Emin GÜRLER2

Öz
Kalite, uygarlığın ilk dönemlerinden itibaren insanlığın önemli uğraş alanlarından biri olmuştur. Kalite
konusuna sistematik yaklaşımların, Bilimsel Yönetim döneminden itibaren başladığı bilinir.
1960’lardan itibaren Japonya’da başlayan Kalite devrimi, her ne kadar aynı ölçekli bir başarı ile karşılık
bulmasa da, Dünya üzerinde toplumsal, ekonomik ve teknolojik etkiler yaratmış, Toplam Kalite
Yönetimi faaliyetleri adeta yeni bir uygarlık konsepti haline gelmiştir. Kaliteye gösterilen global ilgi
nihayetinde kalitenin ödüllendirilmesi konusunu gündeme getirmiştir. Kalite ödülleri bir çok kamusal
ve özel sektör organizasyonu için bir imaj ve prestij sembolü olarak algılanmıştır. Bu çalışmanın odak
ilgisi, seçimli bir kalite çalışması boyutu olarak, kalitenin ödüllendirilmesi ile ilgili derinlemesine bir
literatür taramasına ve sonuçlarının sıralanıp sınıflandırılmasına dayandırılmıştır. Nitel araştırma
deseninin kullanıldığı araştırmada, kalite ile ilgili yaygın literatür belirli anahtar kelimeler ile taranmış,
global düzeyde daha önce verilen ve halen verilmekte olan kalite ödülleri belirli coğrafyalar özelinde
ve toplamda global bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlar, uygarlığın beşiği olan ana
karalarda, yaklaşık 50 yıllık gelişimsel bir süreç içerisinde birbirinden farklı kalite ödüllerinin
verildiğini, bunların bir kısmının etkililiğini kaybettiğini, bazılarının ise halen saygın organizasyonlar
tarafından verilmeye devam edildiğini göstermiştir. Elde edilen yaygın ödül modelleri ile Türkiye’deki
versiyonları karşılaştırmalı bir içerik ile sunulmuş ve yorumlanmıştır. Çalışma, Yönetim ve
Organizasyon literatürüne, kalite ve kalitenin yönetimi merkezli spesifik bir bakış açısı getirerek, katkı
sağlamayı önem atfetmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kalite, Kalite Ödülü, Toplam Kalite Yönetimi, KALDER EFQM
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Abstract
Quality has been one of the most important fields of humanity since the first periods of civilization. It
is known that systematic approaches to quality started from the period of Scientific Management.
Although the Quality Revolution, which started in Japan in the 1960s, did not meet with the same scale
of success, it created social, economic and technological effects on the World and Total Quality
Management activities became a new concept of civilization. The global interest in quality ultimately
led to the issue of rewarding quality. Quality awards are perceived as a symbol of image and prestige
for many public and private organizations. The focus of this study is based on an in-depth literature
review of the awarding of quality as a selective quality study dimension and the ranking and
classification of the results. In the study, where qualitative research design was used, the common
literature on quality was searched with specific keywords, and the quality awards previously given and
still being given at the global level were handled with a global perspective in particular geographies.
The results showed that in the mainland, which is the cradle of civilization, different quality awards
were given in a developmental process of nearly 50 years, some of them lost their effectiveness and
some of them were still given by reputable organizations. The resulting models with common version
in Turkey award was presented by a comparative context and interpreted. The study attaches importance
to contribute to the Management and Organization literature by bringing a specific perspective based
on quality and quality management.
Keywords: Quality, Quality Award, Total Quality Management, KALDER, EFQM
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The cognitive origins and resources of
Shiite mysticism in two primary A.H.
centuries

Saeed RAHIMIAN1
Amir Hossein RAHIMIAN

Abstract
Shiite mysticism is a Gnosticism grown in cultural background, spiritual and cognitive sphere of Shiism
and Shiite Imams.
Although the most important cognitive resource of any mystical attitude is its own perceptions,
observation and mystical experiences, there’s a reason in attributing that resource to a special cult or
culture. For the Shiite mysticism one can find the reason in three areas based on its inspiration from
Shiite Narratives and Shiite Imams’ doctrines:
1-intuitional perceptions of its mystics (intuitional area)
2-a specific conceptual interpretation of those intuitional perceptions (conceptual Area)
3- Explicit documenting to, and clear citation from Shiite cognitive resources.
Hence one can claim that the most essential resources of Shiite mysticism have been formed in the two
primary centuries of A.H., the ages of Shiite Imams. The aim of this Article is to survey the effects of
Shiite sources on theoretical and practical mysticism. The effects which are the results of these
elements:
1234-

The profound monotheistic sermons of Shiite Imams and deep mystical narratives.
Shiite pure orisons.
Glossing the Quranic verses and using them to get the inside of Quran
Existence of the secret of Imamat as an important matter. (And also the existence of a specific
cast of companions called as specific companions and the owners of the secrets).

Keywords: Shiit mysticism-Gnosticism-Theoretical principals- Imamat
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İşe İade Talebi ve Arabuluculuk

Dr. Çağlar ÇOPUROĞLU

Öz
Yakın geçmişte, yeni İş Mahkemeleri Kanunu kabul edilerek, İş Yargısına ilişkin önemli değişiklikler
yapılmıştır. Bu önemli değişikliklerden birisi de, hukukumuza ilk defa dava şartı olarak alternatif
uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan arabuluculuğun girmiş olmasıdır. Kanunun yürürlüğüne ilişkin
38. maddesi hükmü gereğince 1.1.2018 tarihinden itibaren, işçi ve işverenler, birbirlerinden iş hukuku
kaynaklı taleplerinde, davadan önce arabuluculuk aşamasını tüketmek zorundadırlar.
İş Mahkemeleri Kanunu’na göre işçi ve işveren alacakları ile işe iade davalarında önce arabuluculuğa
başvuru dava şartıdır. Dolayısıyla arabuluculuğa başvuru yapılmaksızın dava açılmış olması halinde,
dava usulden reddedilir.
Hararetli tartışmaları da beraberinde getiren bu yeni kurum, hukukumuza henüz yeni girmiş olması
sebebiyle bir takım yasal düzenleme boşluklarına sahiptir. Her ne kadar konuyla ilgili bir yönetmelik
çıkarılmış olsa da uygulamaya geçildikten sonra fark edilen tüm düzenleme eksikliklerine cevap
verememiştir. Düzenlemelerdeki boşlukların bir kısmı yorum yöntemi ile sonuca kavuşturulabilecek
iken, bir kısmı doğrudan hukuki düzenleme gerektirmektedir.
İşçinin işverence yapılmış olan feshe itirazı ve işe iade talebi, buna ilişkin arabuluculuğun düzenlemesi
bakımından bir takım özellikler göstermektedir. Asıl işveren alt işveren ilişkisinin varlığı halinde iki
işverenin arabuluculukta birlikte yer almaları gerekmesi, anlaşma belgesinin bazı kalemleri özellikle
ihtiva etmesi gereği gibi örnekler verilebilir. Bu süreçte bazı hukuki sorunlar da söz konusudur.
Bunlardan en önemli olarak gördüklerimiz, arabulucuya başvurudaki talepler aşaması, yetki itirazı
safhası, sendikal sebeple yapılan fesihlerin durumu ve arabuluculuk sürecinin sonunda varılan işe
iadeye ilişkin anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin problemlerdir.
Bu çalışmada, arabulucuya başvuru aşamasından, sürecin sonuçlanması aşamasına kadar ve
sonrasındaki çeşitli ihtimaller ve bunlara ilişkin sorunlar, yalnızca feshin geçersizliği ve işe iade
bakımından ele alınmıştır.
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Enriched Learning Activities for
Integers and Fractions in the Context of
Mathematical Reasoning 1

Ali TUM2
Tamer KUTLUCA3

Abstract
The aim of this study is to introduce the learning environment and activities including integer and
fractions for different teaching methods that will enable the learning to be realized more effectively by
enriching the learning environment in a context of mathematical reasoning to address the individual
differences of the students. In many international and national reforms and studies on mathematics
teaching, the important role of mathematical reasoning in mathematics learning and teaching process is
mentioned. Due to the limited number of studies in the literature on the design of learning environments
including many teaching methods, it is important to contribute both to the literature and the curriculum
to be used in teaching and to introduce the sample activities that teachers can use in mathematics course.
In this context, the learning environment in which learning approaches such as integer and fractions in
the secondary school mathematics curriculum are used for technology-related applications, educational
games, use of concrete materials, use of cartoons, discussion in heterogeneous collaborative groups,
and the relation with daily life are used. is intended to describe. It is appropriate to use enriched learning
activities in order to develop mathematical reasoning of students in the process of mathematics learning
and teaching.
Keywords: Mathematical Reasoning, enriched learning, activities, integers, fractions
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Müzikte
Matematikten
Yararlanılmaktadır?1

Nasıl

Seval LAÇİN2
Tamer KUTLUCA3

Öz
Nota ve diyagramlar gibi zengin bir sembolik dil içeren müzik alanında müzisyenler 18. yüzyıldan beri
birçok amaçla matematikten yararlanmışlardır. Ünlü matematikçi Pisagor sayıların oranları ile müzikal
aralıkların ilişkisini ortaya çıkararak günümüzde kullanılan nota sisteminin temelini oluşturmuştur. Bu
durum müzikte matematikten yararlanıldığının bariz göstergesidir. Fakat lisans eğitiminde müzik
alanını tercih etmek isteyen birçok öğrenci müziğin matematik ile ilişkisi konusunda bilgi sahibi
değildir. Bu çalışmada duygu ve düşünceleri sesle anlatma sanatı olan müziğin matematikten nasıl
yararlandığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda müzisyenlerin matematiği nasıl oluşturdukları ve
ne amaçla kullanıldıkları üzerine derinlemesine bir araştırma yapılmıştır. Çalışmada özel durum
yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu bir müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın
örnekleminde amaçlı örneklem yöntemi seçilmiş olup, bu örnekleme çeşidi kapsamında kim ile
çalışılacağı, öğretim elemanları ile yapılan görüşmeler sonrasında tespit edilmiştir. Çalışmanın verileri,
araştırmacı tarafından yapılan gözlemlerden, yarı yapılandırılmış mülakatlardan, açık uçlu sorulardan
oluşan anketten elde edilmiştir. Yapılan görüşmeler önce dijital ses kaydedici ile kayıt altına alınmış
daha sonra yazıya dökülmüştür. Araştırmanın nitel olarak elde edilen verilerin değerlendirilmesinde
betimsel analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda nota sayısı ve nota değeri belirleme, beste yazma,
öğrenci eğitimi, ritim öğrenme, müzik aleti tasarlama, akort ayarlama gibi birçok amaçla müzikte
matematikten yararlanıldığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: matematik eğitimi, müzik ve matematik, matematikten yararlanma
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David Hume ve Bitişiklik Kuramı
Üzerine İnceleme

An Investigation on David Hume and Contiguity Theory
Sultan DÖNMEZ*
Ekin KAYNAK ILTAR1

Öz
İskoç Aydınlanması’nın en ünlü düşünürlerinden biri olan David Hume (1711-1776) empirizm temelli
bilgi felsefesiyle ve “Nedensellik” fikriyle felsefe tarihinde önemli bir yere sahiptir. Hume’un felsefesi
ve epistemolojisi hakkında bilgi edindiğimiz önemli eserlerinden biri İnsan Yapısı Üzerine
Deneme’sidir. Fakat bu eseri Hume’a göre beklenilen ilgiyi görmemiştir. Bunun üzerine eseri
kısaltmaya gitmiş ve ortaya İnsan Anlığı Üzerine Araştırma adlı kitabını çıkartmıştır. Hume’un 18.
yüzyıl Aydınlanma ruhunu gerek metafiziğe karşı eleştirel tutumu gerekse bilimciliğiyle en iyi şekilde
temsil ettiği ifade edilebilir. David Hume epistemoloji üzerine derin bir sorgulama yapmış, bilginin
kaynağı ve sınırına ilişkin sistemli bir felsefe ortaya koymuştur. İnsan zihni ve düşüncelerin sınırı
incelendiğinde birbirleriyle bağlantıları yokmuş gibi görünmektedir. David Hume bu sınırların varlığına
vurgu yapacak çağrışım yasalarını öne sürmüştür. Bu bağlamda zihin, izlenimler sayesinde ulaştığı
ideler arasında çeşitli bağlantı ilkelerine sahiptir. Hume bu yasalarla hem insan zihninin işleyişini, hem
de deneysel sürecin yasalarını ortaya koymaya çalışmıştır.
Bu çalışmada Hume’un İnsan Yapısı Üzerine Deneme adlı eseri ışığında, çağrışım yasalarından biri
olan bitişiklik/yakınlık üzerine düşünceleri incelenecek ve nedensellik kuramı içerisindeki önemi ortaya
konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: David Hume, Bitişiklik/Yakınlık, Nedensellik
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Abstract
David Hume (1711-1776), one of the most famous philosophers of the Scottish Enlightenment, has an
important place in the history of philosophy with his empiricism-based knowledge philosophy and the
idea of causality principle. One of the important work that we have obtained knowledge about his
philosophy and epistemology, is his own work titled An Essay on Human Nature. However, this work
did not draw the expected interest according to Hume. Then, he edited the work and published his book
titled “A Treatise on Human Momentariness”. It can be rendered that Hume represented ideally 18th
century Enlightenment spirit both with his critical attitude against metaphysics and with his scientism.
David Hume made a deep inquiry about epistemology and proposed a systematic philosophy of the
source and boundary of knowledge. When the boundaries of the human mind and thoughts are
examined, it seems that they are not connected. David Hume suggested the laws of association that
would emphasize the existence of these limits. In this context, the mind has various principles of
connection between the ideas it reaches through impressions. Hume tried to present both the functioning
of the human mind and the laws of the experimental process with these laws.
In this study, Hume’s thoughts on contiguity/closeness which is one of the laws of association will be
examined in the light of his work titled “An Essay on Human Nature” and their importance will be
presented within the principle of causality.
Keywords: David Hume, Contiguity/Closeness, Causality Principle.
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An
Alternative
Educational
Schrödinger’s Cat

Perspective
in
Administration:

Ali KORKUT1
Mahire ASLAN2

Abstract
Today is characterized by complexity, accessibility of information and fast pace of communication,
thanks to technological developments in mass communication. These opportunities provide a vast range
of ways to access information, learn more about other countries, societies and cultures and share ideas
using web and network software. People currently have platforms and media through which they can
broaden their horizon and enrich their potential, both for self-improvement and professional
development. Complexity and quantum perspectives stand as other factors that change our perspective
and perceptions about the world. At the end of the nineteenth century, scientists realized that there exist
some phenomena that are not possible to explain according to the classical physic rules and laws.
Schrödinger’s cat stands as a highly distinguished proposal to understand the very nature of quantum
perspective. The particle and wave duality does exist simultaneously when we are asked to reflect on
the cat inside a glass box. When we are informed that there exists a dangerous gas installation, we are
mostly directed to think that ‘the animal is dead.’ Or, we may utter that ‘It is alive.’ However, all these
two options reflect our limitations about how to perceive the outer world. We generally focus on only
one perspective, rather that accepting that other options may also be valid for the time being. Education
may resemble ‘a glass box’ and teachers, administrators and even learners may stand for the cat itself.
In this theoretical paper, it is discussed how we may judge or assess / evaluate educational organizations,
within a ‘cat framework’.
Keywords: Shrödinger’s cat, educational organizations, teacher evaluation, school development
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Probing into correlation of leadership
styles and teachers’ performance at
secondary school level

Dr Moafia NADER1
Dr Tahira KALSOOM2

Abstract
The present descriptive research conducted in quantitative paradigm aimed to correlate principles’
leadership styles with the teachers’ performance at secondary level in Lahore. The target population of
this study was consisted of principles, teachers and students from whole public secondary schools
located in Lahore.Sample was collected through random sampling technique. The sample was consisted
210 teachers, for assessing the leadership styles of their principals while for measuring their
performance 34 principals and 176 students were randomly selected from the same schools. In this
research project two questionnaires Leadership Styles Measurement Questionnaire (LSMQ) and teacher
performance questionnaire (TPQ) were used.
The accumulative sum of the teacher’s perception about their principals was interpreted in numeric
forms or responses. These teachers’ principals and students’ responses were presented as the result of
this research. The end results of this research showed that there was a relationship between teacher
performance and different leadership styles at secondary level.A positive relationship was found
between democratic style and autocratic style and teacher’s performance. A negative association was
reported between laissez faire style and teacher’s performance.
Keywords: Democratic leadership, Autocratic leadership, Laissez faire leadership, Teachers
performance
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Kimya Öğretiminde İyi Örnekler: Atom
ve Periyodik Sistem

Ayşegül ASLAN1
Suat ÜNAL2

Öz
Son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalar incelendiğinde; yapılandırmacı yaklaşımın benimsendiği
ve bununla birlikte farklı öğretim yöntem ve tekniklerin önem kazanmaya başladığı görülmektedir. Bu
çalışmanın amacı, kimya öğretmenlerinin “Atom ve Periyodik Sistem” ünitesini öğrencilerine sunarken
kullandıkları kendilerine özgü stratejileri (benzetim, kodlama, anekdot paylaşma vb.) belirlemektir.
Belirlenen amaç doğrultusunda, öğretmenlerin çoğunlukla ne tür stratejiler kullandıkları ortaya
çıkarılacaktır. Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması ile yürütülmüştür.
Durum çalışması desenlerinden bütüncül çoklu durum deseni seçilmiştir. Durum çalışmaları, ele alınan
sınırlı olgu hakkında derinlemesine bilgi verebildiği için eğitim araştırmalarının doğasına da oldukça
uygundur. Tüm bu avantajlar göz önüne alınarak bu yöntem tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemini
farklı okul türlerinde görev yapan 17 öğretmen (10 kadın, 7 erkek) oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri
araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 5 sorudan oluşan “Kimya 9. Sınıf Konularına Yönelik Öğretim
Stratejilerini Belirleme Formu” kullanılarak elde edilmiştir. Hazırlanan formdaki sorular kimya
öğretim programındaki 9. Sınıf ünitelerinin her birine (Kimya Bilimi, Atom ve Periyodik Sistem,
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, Maddenin Halleri, Doğa ve Kimya) yöneliktir. Veriler
toplanmadan önce okullara gidilerek öğretmenlerle yüz yüze görüşülüp çalışmanın amacından
bahsedilmiş ve gönüllü olan öğretmenlere form verilerek 4 hafta sonra kendilerinden alınacağı ifade
edilmiştir. Soruları cevaplandırırken yazım dışında çizimlerden de yararlanabilecekleri belirtilmiştir.
Veri toplama süreci bu şekilde tamamlanmıştır. Veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir.
Soruların her birine verilen yanıtlardan elde edilen verilerle tematik bir çerçeve oluşturulmuştur.
Öğretmenlerin görüşlerini yansıtmak için de formda belirttikleri ifadelerden doğrudan alıntılar
yapılmıştır. Sorulara verilen yanıtlar araştırmacılar ve bir kimya eğitimi alan uzmanı tarafından ayrı
ayrı incelenerek kodlanmış ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Elde edilen bulgular, öğretmenlerin
“Atom ve Periyodik Sistem” ünitesinde çoğunlukla analojilerden ve bellek destekleyici ipuçlarından
(ilk harf yöntemleri) yararlandıklarını ortaya çıkarmıştır. Kullanılan analojilerin bir kısmı atom
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modellerine yönelikken diğerlerinin periyodik tabloda elementlerin sınıflandırılması ile ilgili olduğu
görülmüştür. Elementlerin sınıflandırılmasıyla ilgili olan örneklerin genellikle akrostiş ve akronim
şeklinde oluşturulan kodlamalar olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda ortaya çıkan bu iyi
örneklerin özellikle öğretmenlik mesleğinin başında olan daha genç öğretmenlere fikir vereceği ve 9.
sınıf konularını öğrencilerine kavratmada onlara yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Kimya öğretimi, kimya öğretiminde iyi uygulama örnekleri, analoji, bellek
destekleyici ipuçları

17

Revisit Chomsky’s Language and
Freedom: From the Muslim Perspective
as Projected by Al-Attas’ Islamization of
Knowledge

Mohamed Eusuff AMIN1

Abstract
As the title suggests above, this work is an intellectual effort to contribute an article into the
world of Islamic literature by borrowing a Western idea. There are two names mentioned in
the title. One is Noam Chomsky, an American linguist, philosopher and political commentator;
and the other is Syed Naquib Al-Attas, a Malaysian philosopher and a giant Muslim Malay
intellectual. Chomsky is known for his Anarchism principle in politics, and this reflects much
in his scientific approach too. Like his anarchism, he would question what justifies a certain
scientific conclusion. In other words, science to him is to ask the question “why?”. One of Syed
Naquib Al-Attas’ major contribution is the “Islamization of Knowledge” a term coined by him
in the 1970’s. The importance of that idea is, as according to Al-Attas, knowledge is neutral
and human is the interpreter. For this reason, a world view is important as the base for scientific
and knowledge development, in a sense, a worldview provides the limits that brings meanings
into their scientific framework. Without ‘limit’ science and philosophy could not achieve their
purpose, a common agreement between Chomsky and Al-Attas. Islam has its own world-view.
In this paper, we will divide it into three parts. First part is to look at Al-Attas’ “Islamization
of Knowledge’. Second part we will discuss Chomsky’s essay, Language and Freedom. The
third part, we will perform the Islamization process on the idea presented in Chomsky’s essay.
Keywords: Chomsky, Al-Attas, Islamization, epistemology, language, politics, anarchism,
freedom, human nature
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The Effects of School Principals with
Sociotropy-Autonomy
Personalıty
Traits on the Motivation of Teachers and
School Staff

Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özelliklerine Sahip Olan Okul Müdürlerinin Öğretmen Ve
Çalışanların Motivasyonu Üzerine Etkileri

Doç. Dr. Fethi KAYALAR1

Abstract
Teacher motivation plays an important role in improving the quality of teaching and learning. Motivated
teachers are more likely to motivate students to learn in the classroom. The efforts of school principals
to increase the authority and motivation of teachers in the schools they work for are the most important
factors in improving the quality of teaching. In this study, the sociotropy-autonomy personality traits of
managers and their effects on increasing the motivation of teacher and school staff were examined. In
the study, Sociotropy-Autonomy Scale (SAS) developed by Beck et al was applied to 12 principals
working in high schools. Four sociotropic and four autonomic principals were determined, and two
open-ended question were asked to the teachers and staff working in the schools of the principals who
were determined by the scale. Qualitative Research Model was used in the study. The data obtained
from the study revealed that the principals with autonomy personality traits are more effective in
increasing motivation of teachers, giving responsibility and leadership characteristics to the teachers. It
was also determined that teachers and students could not devote sufficient time to social activities, thus
they had motivation problems in school environment.
Keywords: Sostotropic personality, Autonomic personality, School principal, Educational
management, Motivation
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Öz
Öğretmen motivasyonu, öğretme ve öğrenme kalitesinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. Motive
olmuş öğretmenlerin, öğrencileri sınıfta öğrenmeye motive etme olasılıkları daha yüksektir. Okul
yöneticilerinin görev yaptıkları okullardaki öğretmenlerin yetki ve motivasyonlarını artırma çabaları
öğretme kalitesinin artırılmasında en önemli etkendir. Bu çalışmada yöneticilerin sosyotropi-otonomi
kişilik özellikleri ve bu özelliklerin öğretmen motivasyonunu artırmadaki etkileri incelenmiştir.
Çalışmada liselerde görev yapan 12 öğretmene Beck ve ark tarafından geliştirilen ve Şahin tarafından
Türkçeye uyarlanan Sosyotropi-otonomi Ölçeği (SOSOTÖ) uygulandıktan sonra belirlenen 4
sosyotropi ve 4 otonomi kişilik özelliğine sahip olan okul müdürlerinin yöneticilik yaptığı okullarda
görev yapan öğretmenlerle yüz yüze görüşme yapılarak iki açık uçlu soru sorulmuştur. Nitel araştırma
modeliyle yapılan bu çalışmadan elde edilen veriler öğretmenlerin motivasyonun artmasında,
öğretmenlere sorumluluk verme ve liderlik özellikleri kazandırmada sosyotropi özelliğine sahip olan
yöneticilerin otonomik özelliğe sahip olan yöneticilerden daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
Otonomi kişilik özelliğine sahip olan yöneticilerin görev yaptığı okullarda tamamen başarıya
yönelmeleri öğretmen ve öğrencilerin sosyal etkinliklere yeterince zaman ayıramamalarına yol açtığı
ve bu yüzden motivasyon problemleri yaşadıkları da bu çalışmayla belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Sostotropik kişilik, Otonomik kişilik, Okul yöneticisi, Eğitim yönetimi,
Motivasyon
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Teachers’ Integration of Information
and Communication Technology (ICT)
Tools into Writing Classes: A
Qualitative Study

Luqman RABABAH1

Abstract
Integration of ICT is invaluable in writing classes as it affects the writing abilities of the students
positively and improves their EFL writing. This study has made use of qualitative design. Ten EFL
teachers have been chosen based on the convenience sample to answer the research questions. Using
the observation tool, this study has been carried out in the second first semester of the academic year
2018/2019. The participants were all from private secondary school stages in Irbid, Jordan where the
ICT infrastructure is available in the classrooms. The observations revealed that observed teachers
integrate various media and technologies in their instruction in classrooms. Further studies are
recommended to compare between public and private schools in terms of the integration of ICT tools.
Keywords: ICT, EFL writing, creativity, constructivism, integration.

1

Jadara University, JORDAN

21

The Turks in the Records of Muslim
Historians

Prof. Dr. Salah Hadi Mustafa AL- HAIDERI1

Abstract
Muslim historians mention that the Turks in the time of pre – Islam have been living in Transoxania
(central Asia) which considered being the original home of the Turks. The Turks who inhabited in that
area looked back to a legendary ancestor called Tur who claimed that he descent from Jafith b. Nuh.
The historians indicate that Tur led the Turkish warriors in long wars against Persia and China.
The Turks are recognized for their strength and bravery in the wars. So much so, that the historians
compared them to the lions. They were also regarded as more steadfast in difficulties and ordeals…
According to Jahiz, Ibn Haswal and Hamadhani, the Turks bore patiently and severe trial which faced
them. It seems that it was these characteristics which induced the Muslim Caliphs to obtain the services
of Turks and gradually to employ more and more of them especially after they adopted Islam. The
Caliphs and statesmen married Turkish women, thus helping to bring about the integration of the Turks
into Islamic society.
During the reign of the Caliph Mutasim, Turks rose to positions of even greater importance. He
increased degree of reliance on their services, was a result of his needs and certain circumstances. Their
numbers were increased in Baghdad. So, the city have been congested, therefore, the Caliph decided to
build the city of Samarra in the year221A.H/ 835A.D, and transfer his new elements to it. The new city
became the capital of Islamic state for many years until the Caliph Mutamid returned to Baghdad.
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An exploration of Causes and Effects of
Conflicts between Academic Leaders
and Staff

Dr Tahira KALSOOM1
Dr. Afifa KHANAM2

Abstract
The study was designed to find out the causes and the effect of conflict among university teachers and
heads. The main purpose was to explore the reasons, and impact of conflict among university teachers
and heads. It is expected that finding of the research are significant to understand the reasons of conflict
and to devise strategies for the management of conflict among heads and teachers. Good relationships
are important among teacher and their heads for the smooth running of their department. Mixed method
was used for this research. Sample was selected in two phases. In first phase 6 universities were selected
and then 40 heads and 260 Teachers were selected through convenient sampling. Semi structured
interview protocol and questionnaire was used for data collection. Means, Standard deviation, and
frequencies were used for descriptive data analysis. T test and ANOVA was used to make inferences.
Data collected through interviews was coded and thematic analysis was done qualitatively. It is
concluded that the poor communication of teachers and extra workload is major cause of conflict
between heads and teachers. Lack of discipline also creates conflict among university teachers and
heads. Conflict creates stress and tense environment among university teachers and heads. Noninvolvement of teachers in decisions making may also cause conflict between teachers and heads.
Keywords: conflict, cause, effect, heads, academic, staff, academic
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Yeni Bir Terim mi “Çeviribilim”?

“Çeviribilim”: A New Term in Turkish Translation Studies?

Özgür ÇAVUŞOĞLU1

Öz
Günümüz Türkiyesi’nde çeviriyle ilgili tüm olguların bilimsel olarak çalışıldığı özerk ve görgül (deneye
ve gözleme dayalı) alana veya disipline “çeviribilim” (İng. translation studies) denmektedir. Bu terim,
Türkçede “çeviri” ve “bilim” sözcüklerinin yan yana getirilmesiyle türetilmiştir ve bitişik
yazılmaktadır. Bundan yaklaşık otuz beş sene önce ise, Türkiye’de akademik çeviri eğitiminin henüz
başladığı 1980’li yılların ilk yarısında, üniversiteler bu alanla ilgili program (bölüm) başlıklarında başka
bir bileşik sözcük olan ve sırasıyla yazılı ve sözlü çeviri alt alanlarına karşılık gelen “mütercimtercümanlık” terimini yaygın olarak kullanmaya başlamışlardır. Ne ki, akademik çeviri etkinliğimiz
yıllar içinde nitelik ve nicelik bakımından geliştikçe, özellikle 2000’li yılların başlarından itibaren, bazı
üniversitelerin program veya bölüm adlarında “çeviribilim” terimini tercih etmeye başladığı
gözlemlenmektedir (krş. Kumlu, 2018: 1). Son yıllarda ise “çeviribilim” terimine, örneğin Ayşe Nihal
Akbulut’un (2016) yayıma hazırladığı Türkiye’de Çeviribilim başlıklı kitapta görüldüğü gibi, çeviri
üstüne söylem üreten her türlü akademik makalede, kitapta, dergide, toplantı ve etkinlikte çeviri alanına
dair “özerk” bir bilim dalının adı olarak sıklıkla rastlanır hale gelmiştir. Türkiye’de akademik çeviri
etkinliğinin özellikle son yirmi yılında çarpıcı olarak yaşanan bu kavramsal ve terminolojik değişim,
aslında, örneğin Osman Türkay’ın 1967 yılında yayımlanmış olan bir dergi makalesinde görüldüğü
üzere, ülkemizdeki akademik çeviri eğitiminin başlamasından çok daha önce kendisini göstermeye
başlamıştır. Kavram olarak “çeviri”den “çeviribilim”e geçiş sürecimizin özellikle Cumhuriyet Dönemi
çeviri etkinliğimizin olumlu bir sonucu olarak oluştuğu; çeviri terimleri bakımından yaşanan bu değişim
ve dönüşümün ise Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin dönemlerini de kapsayan Anadolu ve hatta
Asya’daki kültürümüze kadar dayandığı görülmektedir (bkz. Çavuşoğlu, 2016). Böylece bu araştırma,
kültürümüzde “evirmek”, “döndürmek”, “tercüme”, “çevirme”, “çeviri” (bkz. Demircioğlu, 2011) gibi
terimleri üretip kullanarak günümüzde “çeviribilim” kavramına ve terimine ulaşan bu “çeviribilimsel”
yolculuğu, çeviri kuruluşlarının oluşturulması gibi önemli olayları; yazar, çevirmen, akademisyen gibi
öne çıkan aktörleri ve konferans, sempozyum gibi sosyal etkinlikleri ile terim, kitap gibi ürünleri
vasıtasıyla betimlemeye çalışmaktadır. Çeviriye “toplumsal bir kurum”, bir “sistem” (Hermans, 1997
ve 1999) ve “toplumsal bir uygulama” (Chesterman, 2006: 9) olarak yaklaşan araştırmanın bu amacı
doğrultusunda, öncelikle, Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi’ndeki çeviri etkinliğinde etkin bir rol
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oynadıkları için yazar, şair, yazın çevirmeni, eleştirmeni, akademisyeni gibi “yazınsal aktörler”
(Çavuşoğlu, a.g.e.: 2) tarafından üretilmiş olan yazılı çeviri söylemleri ile günümüz Türkiyesi’ndeki
“çeviribilimci”lerimizin üretmiş olduğu yazılı çeviri söylemlerinin incelenmesinden yararlanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye çeviri tarihi, çeviribilim, çeviri, çeviri terimleri, etimoloji.

Abstract
In today’s Republic of Turkey, the autonomous and empirical (based upon experiments and
observation) field or discipline in which all the phenomena related to translation are studied
scientifically is called “çeviribilim” (translation studies) in Turkish. This term was invented by
juxtaposing the Turkish words “çeviri” (translation) and “bilim” (science) and it is written as a
compound word without any space or hyphen between them. And nearly thirty-five years ago, in the
early 1980’s, when the academic translation training started in Turkey, universities commonly began to
use a different compound term in the names of their programs (departments) related to the field of
translation: “mütercim-tercümanlık”, which corresponds to written translation and interpreting
respectively. However, in parallel with the qualitative and quantitative developments in our academic
translation training within years, especially in the early 2000’s, some universities are observed to have
begun to opt for the term “çeviribilim” within the names of their translation programs or departments
(cf. Kumlu, 2018: 1). Recently it has become quite ordinary to come across the term “çeviribilim” as
the designation for the “autonomous” discipline that studies translating and translations almost in every
academic text or event that produces discourse on translation, namely academic meetings, activities,
articles, journals and books, just as the book entitled Türkiye’de Çeviribilim (Translation Studies in
Turkey), edited by Ayşe Nihal Akbulut (2016), exemplifies. This striking conceptual and terminological
change seen in the Turkish academic translation activity in the last twenty years especially, in fact,
seems to have emerged at those times when the academic translation training had not started in Turkey
yet, as seen in the example of a journal article written by Osman Türkay in 1967. It is observed that
while the conceptual transition from “translation” to “translation studies” in Turkish culture seems to
be a positive result of our translation activity in the Republican period especially, the terminological
transformation dates back to our Anatolian culture that includes Seljuk and Ottoman states, and even
our Asian heritage (see Çavuşoğlu, 2016). Thus, this research aims to describe this journey in translation
studies that has reached today’s concept and term “çeviribilim” after the use of such translation terms
like “evirmek”, “döndürmek”, “tercüme”, “çevirme”, “çeviri” (see Demircioğlu, 2011) by way of its
important events such as foundation of translation institutions; its eminent actors such as writers,
translators, academics; and its social activities such as meetings and symposiums. To this end, the
research, which approaches translation as a social “institution” and “system” (Hermans, 1997 and
1999), and “a social practice” (Chesterman, 2006: 9), will benefit from the analysis of the written
translation discourses produced primarily by “literary actors” (“yazınsal aktörler”, Çavuşoğlu, op. cit.:
2) such as writers, poets, literary critics, translators and academics as these people played an influential
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role in the translation activity within the Republic of Turkey and those written translation discourses
produced more recently by our “translation studies scholars” in today’s Turkey.
Keywords: translation history of Turkey, translation studies, translation, translational terms,
etymology.
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Predicting Teacher Evaluation Score
Through Grit and Resilience

Muhammad AKRAM, PhD1
Rafaqat Ali AKBAR, PhD2

Abstract
Teacher evaluation is a formal and systematic process of identifying effective teachers. Effective
teachers are required to be identified to meet the accountability standards and make promotion
decisions. The purpose of this study was to identify and predict teacher evaluation score through
measuring grit and resilience. Grit is a passion, commitment, and determination to achieve long-term
goals. Resilience is an ability to bounce back in facing uncertain situation or adversities. Using the
multistage sampling technique, 2270 public high school teachers (1260 male and 1010 female) from 60
public high schools (30 male and 30 female) in 3 districts of Pakistan (Lahore, Okara, and Sargodha)
were randomly selected . One Questionnaire—Teacher Self-Assessment Instrument for Teacher
Evaluation (SITE) was adopted, while the questionnaires on Grit and Resilience were adapted and pilot
tested accordingly. The overall reliability of each questionnaire was found to be high (SITE, α=.94),
Grit, α=.84), and Resilience, α=.82). Significant moderate positive correlations were found between
factors of teacher evaluation and grit and resilience. Based on simple linear regression analysis, the Grit
explained 49% of variance in teacher evaluation score, while Resilience predicted 41 % of variance in
teacher evaluation score. Multiple regression analysis found that Grit and Resilience combined to
predict 56% of variance in Teacher evaluation score.
Keywords: Teacher evaluation; grit; resilience; Consistency of Interest; Consistency of Effort
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Relationship
Evaluation
Effectiveness

Between
Score
and

Teacher
School

Rafaqat Ali AKBAR, PhD1
Muhammad AKRAM, PhD2

Abstract
The purpose of this study was to measure the relationship between teacher evaluation score and school
effectiveness in public high schools in Pakistan. Teacher evaluation is a formal and systematic process
of evaluating teacher performance and it plays an important role in enhancing student achievement.
School effectiveness is a process that ensures that a particular school has effectively maintained safe
and orderly environment, implemented instructional framework and curriculum that focuses on
enhancing student learning, where school monitoring system is highly responding, and where a
competency based system is in practice that ensures increased student achievement. A correlational
research design was used to conduct this study. Data were collected through multistage sampling
technique. Initially, 40 public (20 boys and 20 girls) high schools (strata) in District Okara were
randomly selected. At the second stage, 50% (n=580) of the teachers from these schools were randomly
selected as sample of the study. Two valid and reliable instruments namely Self-Assessment Instrument
for Teacher Evaluation (SITE) and School Effectiveness Questionnaire (SEQ) were used for data
collection. The Pearson correlation coefficient showed that teacher evaluation scores and school
effectiveness scores were significantly correlated with each other (r=.69). As the score on teacher
evaluation increased, the score on school effectiveness also increased. Multiple regression analysis
revealed that teacher evaluation score significantly predicted 65% of variance in school effectiveness.
Further, male and female teachers did not significantly differ on their perceptions of teacher evaluation
and school effectiveness; however, teachers in urban schools showed higher score on school
effectiveness indicators as compared to rural school teachers.
Keywords: Teacher Evaluation; School Effectiveness, Subject Matter Knowledge, Instructional
Planning and Strategies, Assessment, Learning Environment, Effective Communication.
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The Examination of the Relationship
Between Anxiety and Attachment Levels
of Mothers Who Have Baby

M.Sc. Funda AKÇIL1
Prof. Dr. Aynur BÜTÜN AYHAN2
Assist. Prof. Dr. Utku BEYAZIT3

Abstract
Maternal attachment is vital for mothers to preserve a healthy caregiving to the baby after the
birth. When the mother can not establish a healthy emotional bond with the baby, child’s
overall development may be impaired. On the othe hand, mothers may experience anxiety after
the birth due to a number of psychosocial reasons, which may impact their attachment to their
babies. Within this context, in the present study, it was aimed to examine the relationship
between anxiety and attachment levels of mothers who have baby. In addition, it was also
aimed to assess whether anxiety and attachment levels of mothers who have baby differ
according to some variables. The study group consisted of 111 voluntary mothers who have
baby and registered to the Family Health Centers in Sincan county of Ankara. As the data
gathering instruments, the mothers were administered an Individual Information Form,
prepared by the authors. In addition, in order to assess mothers’ anxiety level State-Trait
Anxiety Inventory (STAI) developed by Speilberger (1970) and in order to assess mothers’
attachment level Maternal Attachment Inventory (MAI) developed by Mary E. Muller (1994)
were administered. As the preliminary analysis, a normality test was conducted which that the
data collected was non-parametric. Therefore Mann-Whitney U, Kruskal Wallis and Sperman
Correlation tests were implemented in the analysis of the data. According to the results, it was
found that there is a significantly negative correlation between anxiety and attachment levels
of mothers who have baby; that is, the mothers who have higher anxiety levels, have lower
levels of attachment to their babies (p<.05). In the study, it was also found that the anxiety level
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of the mothers differed according to their income level and the maternal attchment level
differed according to whether the mother has any support in housekeeping and caregiving of
the baby. The anxiety levels and maternal attchment levels did not differ according to age,
education level, the number of the child, whether the pregnancy was planned or not, the gender
of the baby and whether the marriage was planned or not (p>.05). The results are discussed in
line with the relevant findings in the literature.
Keywords: Mother, maternal attachment, anxiety
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Vanf Sanal Herbaryumu’nun Hazırlanış
Aşamaları ve Gerekliliği

Nasip DEMİRKUŞ1
Ayşe YENİLMEZ2
Esra KORKMAZ3

Öz
Biyoloji, tıp, ziraat, ilaç, kozmetik, gıda ve diğer pekçok bilim dallarına yönelik önemli bitkileri
bulundurma potansiyellerinden dolayı yeni keşfedilen bölgelerin floraları, hemen her zaman
araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Araştırmacıların topladıkları bitki örneklerinin her zaman
incelenebilmesi ve bunların muhafaza edilmeleri için herbaryumlar kurulmuştur. Bu bağlamda
araştırmacılar kendi imkânları doğrultusunda gerek bulundukları yerdeki gerekse farklı
ülkelerden topladıkları önemli örnekleri ve onlara ait bilgileri derleyerek toparlamaya
çalışmışlardır. Yaşadığımız dönemde ise GPS sistemleri, dijital kameralar, bilgisayarlar,
yazılımlar, veri tabanları ve internet de bu koruma çabasına dahil olmuştur. Bu çabalardan birisi
olan sanal herbaryum terimi ise bir bitki koleksiyonuna ait tüm verilerin dijitalleştirilmiş
görüntülerinin web-tabanlı bir koleksiyonunu ifade eder.
Bu çalışmada; Türkiye’nin ilk görsel destekli sanal herbaryumlarından birisi olan VANF (Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu) içerisinde bulunan bitki örneklerinin düz
yataklı camlı tarayıcıdan taranarak dijital ortama aktarım aşamalarının sunulması ve sanal
herbaryumların yaygınlaşması ile birlikte dijitalleştirilmiş verilerin çeşitli floristik
araştırmalarda üstlenebileceği önemli rollerin ortaya konulması amaçlanmıştır.
Van Flora Uygulama merkezinin bünyesinde faaliyet gösteren VANF herbaryumuna kayıtlı
23500 herbaryum örneğine ait veri ve görüntüler, veri tabanı yazılımları ve sanal programlar
yardımıyla sanal hale dönüştürülmüştür. Türkiye için görsel destekli bir sanal herbaryum
olması bakımından ilk örnek teşkil edecek olan VANF sanal herbaryumu
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http://vanf.yyu.edu.tr/ web adresinden herkesin özelikle de botanikçilerin hizmetine
sunulmuştur. Sunulan veriler bilgilendirici, kullanışlı, görsel destekli ve uzaktan erişilebilir
nitelikte olmasından dolayı araştırmacılara birçok açıdan kolaylık sağlamaktadır. Bu dijital
görüntülerin online mevcudiyeti ise bu alanla ilgilenenlerin özellikle de sistematik çalışan
botanikçilerin vazgeçilmez bir aracı olması bakımından önem arz etmektedir. Üstelik, bu
online veri tabanı bitki sistematiği, ekoloji, bitki topluluğu analizi, fenolojik çalışmalar, çevre
bilimleri, tarım ve ormancılık alanları ile ilgili araştırmaları güçlü bir şekilde etkileyebilmesi
ve zaman açısından da tasarruf sağlayabilmesi açısından önemlidir. Ayrıca, bu veri tabanının
düzenli olarak güncellenmesi ile birlikte bu bölgenin bitki çeşitliliği hakkındaki bilgilere de
uzaktan erişiminin sağlanması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Herbaryum, Sanal, VANF, Online
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Matematik
Öğretiminde
Kavram
Haritası Kullanımına Yönelik Bir
Hizmet İçi Eğitim Çalışması

An In-Service Training for Using Concept Map in Mathematics Teaching)

Muhammet DÖNER1
Tamer KUTLUCA2

Abstract
The aim of this study is to plan, implement and evaluate In-Service Training in order to increase
mathematics teachers' concept map knowledge, skills, beliefs, desires and awareness. In this study, a
qualitative research method has been used since it is tried to investigate a situation in depth. Special
case method was used in the study. The study was conducted with 27 primary and secondary
mathematics teachers working in Genç district of Bingöl province. A questionnaire at the beginning
and end of In-Service Training, daily during the In-Service Training process and Observation method
during the preparation of the concept map were applied to the teachers who were taken into service as
data collection tool. Based on the findings obtained from the data collection tools, it was concluded that
mathematics teachers had In-Service Training needs on concept map, and the mathematics teachers'
concept map knowledge, skills, beliefs, desire to use and awareness levels increased. The beliefs of the
necessity of concept map usage of mathematics teachers were measured as high and their use status was
low. It was concluded that this was due to insufficient knowledge and skill levels.
Keywords: Concept map, In-service training
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A Comperative Study On Fatherhood
Perception and Father Involvement In
Fathers Who Have Autistic and Who
Have Typically Developing Children

Dr. Utku BEYAZIT1
Aynur BÜTÜN AYHAN2

Abstract
Fathers who have positive perceptions about fatherhood is more concerned and involved in caregiving
their children. However, having a child with special needs such as autism may have effects on
fatherhood perception and fathers’ involvement in caregiving their children. The concepts related to
fatherhood is mostly studied in fathers who have typically developing children whereas the
configuration of these concepts is a matter of interest in fathers who have children with autism. Within
this context, in the present study, it was aimed to examine fatherhood perception and father involvement
in fathers who have autistic children and compare it with fathers who have typically developing
children. In line with this purpose, it was also aimed to examine whether the fatherhood perception and
father involvement differed according to age, educational status and income level of fathers who have
autistic children and of fathers who have typically developing children. The study group was comprised
of 96 fathers who have autistic children and 117 fathers who have typically developing children. As the
data collecting instruments, the fathers were administered an Individual Information Form, prepared by
the authors. In addition, in order to assess fathers’ perception of fatherhood, Fatherhood Role Perception
Scale, developed by Kuzucu (1999) and in order to assess father involvement Father Involvement Scale
developed by Sımsıkı and Şendil (2014) were administered. Prior to the onset of the data analysis, a
preliminary test was conducted to examine the hypothesis of normality. The result of the analysis
revealed that the data collected was non-parametric. Therefore, Mann-Whitney U and Kruskal Wallis
testst were performed in the analysis. According to the results of the study, it was found that the level
of fatherhood perception and fatherhood involvement of the fathers who have typically developing
children are higher than the fathers who have autistic children (p<.05). In the study, it was also found
that in fathers who have autistic children, fatherhood perception increased by income and education
level; and father involvement increased by age and education level. No statistical differences were found
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according to age, income and education level in fatherhood perception and father involvement in fathers
who have typically developing children. The results are discussed in line with the relevant findings in
the literature.
Keywords: Father, fatherhood perception, father involvement

35

İslam ve Serbest Piyasa Ekonomisi

Islam and Free Market Economy

Vehbi KARA1

Öz
İslâm hukukunda serbest piyasa düzeni önem kazanmış ve devletin ekonomiye karışması doğru
bulunmamıştır. Bunu hadis ve fıkıh alimlerinin kitaplarında çok rahatlıkla görebiliriz. İslam dini; alışverişte kârı yasaklamadığı gibi, onun için bir sınır da koymamıştır.
Ancak alış-verişlerde yalan, hile, malın kendisinde olmayan sıfatlarla övme veya satılacak maldaki bazı
kusurları gizleme yasaklanmıştır. Hz. Peygamber (asm) döneminde piyasaya müdahale edilmeyip,
piyasa fiyatlarının serbest rekabetle meydana gelmesi önemsenmiştir. Zira satıcının kendi mülkünde
mutlak tasarruf hakkı vardır. Alışverişlerde ise karşılıklı rıza esası getirilmiştir. Serbest rekabet esasını
korumak ve insanların temel ihtiyaçlarının istismarını önlemek için faiz gibi haksız kazanç yolları ise
yasaklanmış ve kapatılmıştır. İslam ülkeleri ticaretten uzaklaşıp memuriyet ve askerliğe dönmeye
başlamıştır. Hadiste geçen “rızkın onda dokuzu ticarettedir” düsturu son döneme kadar unutulmuştur.
İşte Müslümanların iktisadi hayatta gerilemelerinin en önemli nedeni budur.
Anahtar Kelimeler: Serbest Piyasa, rekabet, ticaret, kâr.

Abstract
Free market order gained importance in Islamic law and it is considered wrong to interfere in the
economy. We can see this very easily in the books of Hadith and Fiqh scholars. Islam did not forbid the
profit on the transactions, nor did it set a limit for it.
However, it is prohibited to lie in the shopping, to cheat, to praise the items with misleading information
or to hide some flaws in the goods that are going to be sold. During the period of the Prophet (pbuh),
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the market was not intervened and it was important that the market prices occurred with free
competition. Because the seller has absolute right to possess his or her property. The principle of mutual
consent was brought to the shopping. In order to protect the basis of free competition and to prevent the
exploitation of people's basic needs, unjustified ways of gain such as interest are prohibited and closed.
Islamic countries began to turn away from trade and returned to civil service. The fundamental principle
rooted from the hadith that the nine-tenth of the sustenance is gained by the means of trade has been
forgotten until today. This is the most important reason which explains the economic decline and
welfare problems of the Muslims.
Keywords: Free market, competition, trade, profit.
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Bahçesaray (Müküs / Van) ve
Çevresindeki Gıda, Yem, Yakıt ve Diğer
Amaçlar için Kullanılan Bitkilerin
Etnobotanik Özellikleri

Esra KORKMAZ1
Nasip DEMİRKUŞ2

Öz
Bu çalışmada; Van’ın Bahçesaray (Müküs) ilçesi ve çevresinde gıda, yakacak, boyar madde, ekonomik
değeri olan bitkiler, yem ve elsanatları için halk tarafından kullanılan bitkiler; kullanım amaçları,
kullanım şekilleri, kullanılan kısımları ve yöresel adları ile birlikte verilmiştir.
Çalışma; 2016-2018 yılları arasında Bahçesaray (Müküs) ve çevresinde yaşayan halk ile görüşmeler
yapılmış ve anket çalışmaları değerlendirilmiştir. Bilgi veren 185 kullanıcının %57’ si kadın, %43’ü ise
erkektir. Kadın kullanıcıların hepsi ev hanımı, erkek kullanıcılar ise farklı meslek gruplarıyla
uğraşmaktadırlar.
Bu çalışmanın amacı Bahçesaray (Müküs) ilçesine bağlı köylerde ve bu köylere bağlı mezralarda
yaşayan halkın yararlandığı doğal ve kültür bitkileri saptamak ve etnobotanik özellikleri belirlemektir.
Araştırma sonucunda farklı nedenlerle kullanılan 24 familyaya ait 57 bitki taksonuna ait bilgiler
verilmiştir. Toplanan bitkilerden 46 tanesi gıda, 10’u yem, 11’i yakacak ayrıca 3 tanesi el sanatları, 2
tanesi ekonomik ve 2’side boyar madde madde olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca 5 bitkinin
de farklı alanlarda (süs, zehir, oyuncak vb.) kullanımları belirlenmiştir.
Bu çalışmada çeşitli amaçlarla kullanıldıkları tarafımızdan belirlenen 6 taksonun daha önce
kullanıldıkları ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamıştır ve ilk faydalı kullanımları bölgemizde
belirlenmiştir. 12 taksonun da bugüne kadar bilinen kullanımlarından tamamen veya kısmen farklı amaç
veya şekilde araştırma bölgemizde kullanıldıkları ve ayrıca bazı bitkilerin de birden fazla amaç için
kullanıldığı belirlenmiştir.

1

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, TÜRKİYE

2

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, TÜRKİYE

38

Bu çalışmada, Bitkinin bilimsel adı, Bitkinin yerel adı, Bitkinin literatürdeki diğer isimleri, Bitki
toplama ayı / ayları, Bitkinin kullanılan kısmı, Bitkinin kullanım amacı, Bitki nasıl kullanılır, Bitkinin
lokalitesi, Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları vb başlıklar altında her taksona ait ayrıntılı bilgi
verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Etnobotanik, Bahçesaray, Müküs, Van, Türkiye.
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The future educational potentials and
challenges of extended reality: A
comparative analysis with distance
education

Emin İBİLİ1

Abstract
Extended reality (XR) technology is an umbrella term for Virtual Reality (VR), Augmented Reality
(AR), Mixed Reality (MR) technologies and the different realities that these technologies can bring. XR
refers to all real and virtual environments created by computer graphics and wearable technologies. In
this study, a review of the existing research investigating the educational potentials, limitations,
advantages, and disadvantages of XR supported learning environments compared to distance education
was presented. Also, the contribution of XR-related technologies such as 5G, Artificial Intelligence and
Cmi5 to XR learning environments was investigated. According to the results of the research; XR
enriches the learning environment due to the combination of physical and digital content and encourages
students to learn deeper and more actively. Thanks to advances in wearable technologies and new
interaction possibilities, XR allows users to learn in a collaborative learning environment. Besides, XR
technology allows the creation of a spatial collaborative environment where users from different
locations can come together and interact with each other through natural interaction such as hand
gesture, voice, etc. The concept of distance education, on the other hand, is the teaching method that
teachers and students in different places come together synchronously or asynchronously. In this
respect, XR-supported teaching eliminates the pedagogical limitations of distance education that arise
due to the presence of students and teachers in different places and offers an alternative face-to-face
education within a spatial environment. On the other hand, with the introduction of Cmi5 standards
instead of the standards commonly used in distance education systems such as SCORM 1.2 or SCORM
2004, the spread of XR-based learning materials and data monitoring will be made easier. Furthermore,
Artificial Intelligence (AI) will be able to evaluate and analyze these data effectively. 5G technology
will provide a strong technological infrastructure for XR supported learning environments thanks to its
advantages of connection speeds, extremely low latency and unrestricted capacity. It is clear from these
technological advances that learning methods supported by XR technologies will become more popular
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in the future. However, in order to integrate these technologies effectively into the curriculum, careful
planning and further research are required from a technological and pedagogical point of view.
Keywords: Extended reality (XR), Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR), Virtual Reality
(VR), Distance Education.
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Rusya’da İklimin Yerleşme ve Ulaşıma
Etkisi

Gaye ERTİN1

Öz
Araştırma, bölgesel coğrafyanın “dünyanın çeşitli kısımları hakkında bilgi sahibi olunması” ilkesinden
hareket edilerek hazırlanmıştır. Günümüzde teknolojik gelişmeler insanın yaşam sınırlarını çok
genişletmiş olsa da, iklimin insan yaşamını sınırlayan ve biçimlendiren etkisi göz ardı edilemez. Bu
bakımdan, dünyanın yerleşilmiş en soğuk alanlarından biri olan Rusya, iklimin insan yaşamı üzerindeki
etkisinin en güçlü hissedildiği ülkelerden biridir. Ülkenin 2/3’ünü içine alan yaklaşık 11 milyon km2’lik
kuzey kesiminde nüfusun sadece 1/15’i yaşar. Tayga ve tundra bölgelerini içine alan bu kesim doğal
kaynaklar bakımından zengindir, ancak yeterli demir ve karayolu ağı yoktur, yapımı da oldukça
maliyetlidir. Çünkü yılın büyük bir kısmında donmuş olan (permafrost) topraklar ve bataklık alanlarıyla
kaplıdır.
Kuzey ve doğu Sibirya’da, derinliği oldukça fazla olan donmuş topraklar -permafrost– yaz aylarında
birkaç metre derinliğe kadar erise de sıcaklıklar buzul döneminden gelen bu donmuş toprakları eritemez.
İşte bu sebeple, söz konusu sahalarda karayolu,demiryolu,havayolu ve bina yapımında önemli
mühendislik sorunları yaşanır. Çünkü temel atılması için sağlam kaya veya çakıllara kadar inilerek
inşaat için uygun derinliğe ulaşılmalıdır. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için hafif bir erimenin olduğu
yaz aylarını beklemek gerekir.Ancak yaz aylarında bile,temel atılması için açılması gereken derinliğe
ulaşmak, oldukça yüksek maliyetli bir çalışma gerektirir.
İklimin oluşturduğu güç koşullar ve beraberinde getirdiği ekonomik külfet yaşamı ekstra düzeyde
zorlar.Düşük sıcaklıklar, karla kaplı zemin,sis,permafrost ve diğer doğal koşullar ulaşım ve inşaatı
büyük oranda güçleştirirken,verimsiz topraklar, kısa yetişme mevsimi ve sürekli donmuş zemin,
nüfusun,yerel olarak sebze, süt ve et gereksiniminin karşılanmasını güçleştirir.Çünkü çoğu permafrost
alanda, tarım sadece yaz aylarında ve ancak toprağın 3 m ve üzerindeki kısmında yapılabilir.
Kuzeyde ulaşım büyük ölçüde hava taşımacılığına bağlıdır. Uçaklar kuzeye kolay ulaşırlar fakat halkın
ihtiyaç duyduğu besin ve diğer çeşitli materyalleri hemen temin edemediklerinden burada devamlı
yerleşmelerin oluşmasına katkıda bulunamazlar. Ülkenin sınır uzunluğunun 2/3’sini denizler
oluşturmasına rağmen Baltık topraklarındaki Kaliningrad ve ılık Gulfstream akıntısının etkisinde olan
Murmansk limanları hariç, diğer limanlar yılın büyük bir kısmında buzlarla kaplıdır.
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Karların erimeye başladığı aylarda su basması ve donma nedeniyle asfaltta oluşan patlamalar ve çamur
karayollarında ciddi güçlükler yaratır. Bu durum sadece yüksek nüfuslu yerleşmelerin kara ulaşım
ağlarıyla sınırlandırılsa bile yine de oldukça yüklü bir maliyet gerektirir. Tüm olumsuz koşullar
nedeniyle Rusya’da en tercih edilen ulaşım sistemi demiryollarıdır. İklim demiryolu ulaşımına da
engeldir, fakat yüzeyin engebesiz oluşu demiryolu yapımını ve işlemesini kolaylaştırmaktadır.
Sonuç olarak; dünyanın farklı bir bölgesi olan Rusya’nın kendine özgü yerleşme düzeni ve ulaşımında
iklimin etkisi yadsınamaz. Kuzey Buz Denizi ve çevresinde, yetişme devresinin kısa oluşu, soğuk yazlar,
güneşin etkisinin zayıf olduğu uzun bir sürenin varlığı, en sıcak ay ortalamasının sıfırın üzerinde 100C’yi
bulmaması, 8-10 ay boyunca buzların hiç çözülmemesi, sıcaklığın –300C ile –600C arasında olması gibi
etkenler yerleşmeyi sınırlandırır. Bu kesimlerde askeri üsler, madencilik şehirleri ve göçebe topluluklar
dikkati çeker.
İklimin biraz daha yumuşak olduğu Avrupa kesiminde, St. Petersburg örneğinde olduğu gibi milyonluk
şehirler Doğu Sibirya’ya oranla daha kuzeye 600 kuzey paralelinin biraz üzerine çıkabilir. Buna karşılık
Doğu Sibirya’da iklimin sertleşmesine bağlı olarak Habarovsk (48’inci paralel,) Vladivostok gibi
şehirler(43’üncü paralelde) 600 paralelinin güneyinde yer alırlar. Ülkede ulaşım sistemleri de daha
ılıman iklim koşullarının hakim olduğu güney bölümden geçer.
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Bilimin Değeri Eserinin Işığında Henri
Poincaré’nin Bilim Anlayışı

Henri Poincaré's Concept Of Science in The Light Of His Work “The Value Of Science”

Mert ÇELİK*
Ekin KAYNAK ILTAR1

Öz
Fransız matematik profesörü ve bilim felsefecisi Henri Poincaré’nin (1854-1912) adı 58 yıllık hayatı
boyunca matematikten astronomiye, fizikten geometriye kadar içinde matematik ilminin bulunduğu
hemen her konuda geçmektedir. Bunun yanı sıra bilim felsefesinde ortaya atmış olduğu yeni düşünceleri
ile önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde yeterince çalışılmamış ve bu sebeple hak ettiği değeri görememiş
olsa bile dünya çapında büyük bir üne sahiptir, öyle ki İngiliz filozof Bertrand Russell onun hakkında
“O Fransa'nın yetiştirdiği en büyük adamdır.’’ cümlesini kurmuştur. Henri Poincaré felsefe ile doğrudan
ilgilenmemiştir, fakat Bilimin Değeri, Bilim ve Metot, Bilim ve Varsayım ve Son Düşünceler adlı
eserlerinde bilim felsefesine ilişkin görüşlerini dile getirmiştir.
Bu çalışmada Henri Poincaré' nin ''Bilimin Değeri'' adlı eseri ışığında bilim hakkındaki görüşleri
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Henri Poincaré, Bilim, Bilim Felsefesi, Konvansiyonalizm.

Abstract
Henri Poincaré (1854-1912), a French professor of mathematics and a philosopher of science, has been
mentioned in almost every subject, that is relevant to mathematics, from mathematics to astronomy,
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from physics to geometry, for all of his lifetime, 58 years. In addition to this, he has an important place
with his new ideas which he claimed in the field of science philosophy. Even though his works haven’t
been studied broadly and therefore he hasn’t been valued as he deserved in our country, he has a great
reputation throughout the world, so much so that about him, the British philosopher Bertrand Russell
said, “He is the greatest man whom France ever raised”. Henri Poincaré was not interested in
philosophy directly, but he mentioned his views on the philosophy of science in his works titled The
Value of Science, Science and Method, Science and Assumption and The Last Thoughts.
In this study, Henri Poincaré’s views on science will be examined in the light of his work “The Value
of Science”.
Keywords: Henri Poincaré, Science, Philosophy of Science, Conventionalism.
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Hizmet
Kalitesinin
Y
Kuşağı
Müşterilerin
Tatmin
Düzeyleri
Üzerindeki
Etkisi:
Havayolu
Endüstrisinde Kuşak Temelli Bir
Araştırma
The Effect of Service Quality on Satisfaction Levels of Generation Y Customers: A
Generation Based Research in the Airline Industry

Ramazan ERTURGUT1
Hasan Emin GÜRLER2

Öz
Havayolu endüstrisi, Türkiye’de ve dünya genelinde en hızlı büyüyen ve küresel ekonominin yanı sıra
turizme ve ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsılalarına önemli katkılar yapan endüstrilerden birisidir. Son
yıllarda söz konusu endüstride, uluslararası kuruluşların tahminlerinin üzerinde gelişmeler
yaşanmaktadır. Bu durum, yoğun rekabet ortamında ayakta kalmak ve sürdürülebilir rekabet avantajı
elde etmek isteyen firmalar için kaliteli hizmetler sunarak mevcut müşterileri elde tutmalarını ve
potansiyel müşterileri kendilerine çekmelerini zorunlu kılmaktadır. Bununla birlikte müşterilerin
aldıkları hizmete ilişkin kalite algılamaları, onların tatmin düzeylerini etkileyebilmektedir. Bu nedenle
bu çalışmada; havayolu ulaşımını tercih eden Y kuşağı müşterilerin memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi
amaçlanmıştır. Verilerin elde edilmesi için anket formu hazırlanmış ve yüz yüze görüşme yöntemiyle
veriler elde edilmiştir. Anket formu, Antalya Havalimanı iç hatlar gelen-giden yolcu bölümündeki
yolculara uygulanmıştır. Çalışmada; Frekans ve Yüzde analizleri, Güvenilirlik analizi, Faktör analizi,
Normallik testi, Bağımsız İki Örneklem T Test ve Çoklu Regresyon Analizi yapılmıştır. Sonuç olarak;
Y kuşağı kadın müşterilerin tatmin düzeylerinin Y kuşağı erkek müşterilerin tatmin düzeylerinden daha
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Y kuşağı kadın müşterilerin “Fiziksel Görünüm” ve “Empati”
boyutlarına ilişkin algılamalarının, Y kuşağı erkek müşterilerin ise “Güvenilirlik” ve “Yanıt
Verebilirlik” boyutlarına ilişkin algılamalarının tatmin düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve
pozitif bir etkiye sahip olduğu bulgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Havayolu Endüstrisi, Müşteri Memnuniyeti, Kuşak Kavramı, Y Kuşağı.
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Abstract
The airline industry is one of the fastest growing industries in Turkey and worldwide and is one of the
industries that make significant contributions to the global economy as well as to tourism and the Gross
Domestic Product of the countries. In recent years, there has been an improvement over the estimates
of international organizations. This situation has made it mandatory for firms, which want to survive in
a highly competitive environment and obtain sustainable competitive advantage, to offer high-quality
services and retain existing customers and attract potential customers. However, customer’s perceptions
of service quality can affect their level of satisfaction. Fort his reason, in this study it was aimed to
measure the satisfaction levels of the generation Y customers who prefer air transportation. In order to
obtain the data, a questionnaire was prepared and data were obtained by face to face survey method.
The questionnaire form was applied to the passengers in the domestic passenger departure section of
Antalya Airport. Frequency and Percentage Analysis, Reliability Analysis, Factor Analysis, Normality
Test, Independent Two-Sample T Test and Multiple Regression Analysis were performed in the study.
As a result, it was found that the satisfaction levels of the Y generation female customers were higher
than the satisfaction levels of the Y generation male customers. In addition, it was found that the
perception of the Y generation female customers about the Physical Appearance and Empathy
dimensions and the perception of the Y generation male customers about the Reliability and
Responsibility dimensions had a statistically significant and positive effect on their satisfaction levels.
Keywords: Airline Industry, Customer Satisfaction, Generation Concept, Generation Y.
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Hükümetlerin İş Dünyasına İlişkin
Politikalarının Girişimcilik Üzerine
Etkisi

Öğr. Gör. Dr. Seyfi AKTOPRAK1
Fatih GÖREN2

Öz
Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimleri açısından önemli bir faaliyet olarak kabul edilen girişimcilik
kişisel ve çevresel faktörlerden etkilenebilmektedir. Bu çalışmanın amacı da ülke ekonomi
politikalarının girişimcilik üzerindeki etkilerinin analiz edilmesidir.
Çalışmada Global Girişimcilik Monitörü’nde 2018 yılı girişimciler için finansman, hükümet desteği ve
politikaları, vergi ve bürokrasi, hükümet politikaları ile toplam erken evre girişimcilik etkinliği verileri
Çoklu Doğrusal Regresyon analizi ile test edilmiştir.
Gerçekleştirilen analiz sonucunda girişimciler için finansman, hükümet desteği ve politikaları, vergi ve
bürokrasi, hükümet politikalarının girişimcilik üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, İş Dünyası Politikaları, Çoklu Doğrusal Regresyon
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Tokat
Domatesinin
Gastronomik
Değerlendirmesi

İhracat
ve
Açılardan

Evaluation of Tokat Tomatoes in Export and Gastronomic Aspects

Dr. Hüseyin DİNÇ1

Öz
Yaklaşık 13 bin insanın domates tarımı ile uğraştığı İl’de toplam 250 bin ton domates üretilmektedir.
Bu rakam toplam ülke üretiminin yüzde 5’ine tekabül etmektedir. Üretilen domatesin % 90’i ise ihracat
olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’den yapılan 1.268,0 bin ton ihracatın da yaklaşık 1/5’i Tokat iline
aittir.
İl’de üretilen domatesler 54 farklı vilayette tüketilmektedir. Ayrıca üretilen domatesler Avrupa
ülkelerine özellikle Almanya, Belçika, Fransa ve Avusturya’ya sofralık ve salca olmak üzere ihraç
edilmektedir. Toplam 60 bin dekar alanda üretimi yapılan Tokat domatesini farklı kılan ise ilin coğrafik
özelliğinden kaynaklanan gece ve gündüz ısı farkıdır. Isı farkının yüksekliği bölgede üretilen domatesi
lezzet ve aroma bakımından benzerlerine göre daha değerli yapmaktadır. Tokat domatesi nakliye ve raf
ömrü açısından da diğerlerine göre daha uzun ömürlüdür. Tokat domatesi sofralık tüketimin dışında
endüstride kurutma, salça, konserve ve dondurulmuş hazır gıda olarak değerlendirilmektedir.
Gastronomik özellikleri bakımından domates; Türk kültürünün özelliği sonucu Türk mutfağında
domates ve salça büyük bir öneme sahiptir. Bunun yanı sıra dünyada ketçap tüketiminin yüksek olması
ise onu gastronomik ürünler içerisinde ön sıralara taşımıştır. Bu durum, beraberinde domatese olan
gereksinimi artırmıştır. Türk ve dünya mutfaklarında bu denli yüksek oranlarda domates tüketiminin
olması, domatesi değerlendirme ve pazarlama stratejilerini zorunlu hale getirmiştir. Dünyada
gastronomi sektörünün bilime ve sanata dönüşmesi onu hem tanıtım hem de turizm gelirleri bakımından
önemli yapmıştır. Tokat’ta üretilen domatesler gerek sofralık gerekse sanayi ürünü olarak; domates
suyu, salça, ketçap, kuru sebze, sos, turşu, konserve ve hazır dondurulmuş gıda olarak gastronominin
içinde yer almaktadır. Tokat domatesinin sofralık olarak değerlendirildiği en önemli alan ise yine ismini
Tokat ilinden alan Tokat Kebabı yemeğidir.
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Abstract
In the province, where approximately 13 thousand people are engaged in tomato cultivation, a total of
250 thousand tons of tomatoes are produced. This figure corresponds to 5% of the total country
production. 90% of the tomatoes produced are exported. 1268.0 thousand tons of tomato exports from
Turkey, up to 1/5 belongs to Tokat province. Tomatoes produced in the province are consumed in 54
different provinces. In addition, tomatoes produced are exported to European countries such as
Germany, Belgium, France and Austria for table and tomato paste. What makes Tokat tomato
differentiated in its 60 thousand decare area is the high temperature difference between day and night.
The higher the temperature difference, the better the quality of tomatoes produced in the region. Tokat
tomato has a longer life compared to others in terms of transportation and shelf life. Tokat tomato,
except table consumption, in industry; drying, tomato paste, canned food and frozen ready food.
Tomato in terms of gastronomic properties; As a result of the characteristics of Turkish culture, tomato
and tomato paste are of great importance in Turkish cuisine. In addition, the high consumption of
ketchup in the world has made it an important gastronomic product. This increased the need for
tomatoes. The fact that tomato consumption is high in Turkish and world cuisines necessitates the
evaluation and marketing strategies of tomatoes. The transformation of gastronomy into science and art
in the world has made it important in terms of country promotion and tourism revenues. Table and
industrial tomatoes produced in Tokat are concidered tomato juice, tomato paste, ketchup, dried
vegetables, sauce, pickles, canned foods and frozen foods. In addition, Tokat Kebab, which takes its
name from the province of Tokat, is the most important area in which Tokat tomato is considered a
table meal.
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İş Yapma Kolaylığı Endeksi: Türkiye ile
BRICS Ülkeleri Karşılaştırılması

Öğr. Gör. Dr. Seyfi AKTOPRAK1
Fatih GÖREN2

Öz
Dünya üzerinde aynı coğrafyada yaşayan veya aynı ekonomik sınıfın içerisinde yer alan ülkelerin
yabancı yatırımcı çekebilmeleri için önemli bir kriter olarak kabul edilen İş Yapma Kolaylığı
Endeksi’nin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu çalışmanın amacı da İş yapma Kolaylığı
Endeksi bakımından gelişmekte olan ülkeler içerisinde yer alan Türkiye ile BRİCS ülkelerinin
karşılaştırılmasıdır.
Çalışmada Dünya Bankası tarafından 2019 yılında açıklanan Türkiye ile BRİCS ülkelerine ait İş Yapma
Kolaylığı Endeksi verileri Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir.
Analiz sonucuna göre İş Yapma Kolaylığı Endeksi bakımından Türkiye ile BRİCS ülkeleri arasında
istatiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır (p=0,667). Bu sonuca göre yabancı yatırımcılara
sunulan olanaklar bakımından Türkiye ile diğer gelişmekte olan ülkelerin yer aldığı BRICS ülkeleri
arasında önemli bir farklılık bulunmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: İş Yapma Kolaylığı, BRICS, Mann Whitney U
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Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Ünitesine
Yönelik
Öğretmenlerin
Kullandıkları Stratejiler

Suat ÜNAL1
Ayşegül ASLAN2

Öz
Kimya, soyut ve daha fazla zihinsel düşünmeyi gerektiren birçok temel kavram içermektedir. Bu
nedenle, öğrenciler tarafından anlaşılması zor bir disiplin olarak görülmektedir. Bu durumu ortadan
kaldırmak amacıyla kimya öğretmenleri ve eğitimcileri tarafından birçok strateji geliştirilmekte veya
kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kimya öğretmenlerinin “Kimyasal Türler Arası Etkileşimler”
ünitesini öğrencilerine sunarken kullandıkları kendilerine özgü stratejileri (benzetim, kodlama, anekdot
paylaşma vb.) belirlemektir. Belirlenen amaç doğrultusunda, öğretmenlerin çoğunlukla ne tür stratejiler
kullandıkları ortaya çıkarılacaktır. Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması
ile yürütülmüştür. Durum çalışması desenlerinden bütüncül çoklu durum deseni seçilmiştir. Durum
çalışmaları, ele alınan sınırlı olgu hakkında derinlemesine bilgi elde etme imkânı sunduğundan, eğitim
araştırmalarının doğasına oldukça uygundur. Araştırmanın örneklemini farklı okul türlerinde görev
yapan 17 öğretmen (10 kadın, 7 erkek) oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından
geliştirilen ve 5 sorudan oluşan “Kimya 9. Sınıf Konularına Yönelik Öğretim Stratejilerini Belirleme
Formu” kullanılarak elde edilmiştir. Hazırlanan formda kimya öğretim programındaki 9. Sınıf
ünitelerinin her birine (Kimya Bilimi, Atom ve Periyodik Sistem, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler,
Maddenin Halleri, Doğa ve Kimya) yönelik birer soru bulunmaktadır. Veriler toplanmadan önce
okullara gidilip öğretmenlerle yüz yüze görüşülerek çalışmanın amacından bahsedilmiş ve gönüllü olan
öğretmenlere form verilerek 4 hafta sonra kendilerinden alınacağı ifade edilmiştir. Soruları
cevaplandırırken yazım dışında çizimlerden de yararlanabilecekleri belirtilmiş ve bu şekilde veri
toplama süreci tamamlanmıştır. Veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Soruların
her birine verilen yanıtlardan elde edilen veriler bir araya getirilerek tematik bir çerçeve
oluşturulmuştur. Öğretmenlerin görüşlerini yansıtmak için de belirttikleri ifadelerden doğrudan alıntılar
yapılmıştır. Öğretmenlerin sorulara verdiği yanıtlar araştırmacılar ve bir kimya eğitimi alan uzmanı
tarafından ayrı ayrı incelenerek kodlanmış ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Elde edilen bulgulara
dayalı olarak, öğretmenlerin “Kimyasal Türler Arası Etkileşimler” ünitesindeki kavramları sınıf
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ortamında anlatırken sıklıkla analojilerden faydalandıkları, bunun yanı sıra akronim ve akrostiş
yöntemleri ile oyunlar ve çizimlerden de yararlandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonucuna bağlı
olarak, kimya öğretmenlerinin kullandıkları stratejiler ve iyi örnekler için ders gözlemlerinin yapıldığı
ve bu sayede kullanılan stratejilerin veya iyi örneklerin öğrenciler üzerindeki etkilerinin de
belirlenebileceği çalışmaların yapılması önerilmiştir.
Anahtar kelimeler: Kimya öğretimi, kimya öğretiminde iyi uygulama örnekleri, analoji, bellek
destekleyici ipuçları
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Lojistik Performans Endeksi’nde Yer
Alan Ülkelerin Uygarlık Ve Lojistik
Performansları
Arasındaki
İlişki:
Danimarka-Avusturya Örneği

The Relationship between Civilization and Logistics Performance of the Countries in
the Logistics Performance Index: The Example of Denmark-Austria

Ramazan ERTURGUT1
Hasan Emin GÜRLER2

Öz
Son yıllarda dünya genelinde önemi gittikçe artan lojistik sektörü, ülkeler için büyük önem arz etmekte
ve ülkelerin GSYİH’larına önemli katkılarda bulunmaktadır. Rekabet yoğun sektörde lojistik
performansı ölçmek büyük önem arz etmektedir. Özellikle lojistik performans bakımından ülkelerin
mevcut durumunu ortaya koymak, yapılacak iyileştirmeler ve geliştirmeler için önemlidir. Bu noktada;
uluslararası kuruluşlar tarafından oluşturulan ve yayınlanan raporlar yol gösterici olmaktadır. Söz
konusu bu raporlardan biri Lojistik Performans Endeksi (LPI)’dir. LPI, istatistiksel verilerden
yararlanarak ülkelerin lojistik performanslarını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada; yayınlanan son
LPI’nde 4.sırada yer alan Avusturya ile 8.sırada yer alan Danimarka başta lojistik sektörü ve lojistik
altyapı olmak üzere birçok konuda karşılaştırılmış ve LPI alt bileşenleri bakımından değerlendirilmiştir.
Çalışma sonucunda; Avusturya’nın çekirdek bileşeninin “Lojistik Kalite ve Yeterlilik” olduğu,
Danimarka’nın çekirdek bileşeninin ise “Zamanında Teslim” olduğu bulgulanmıştır. Ayrıca,
Avusturya’nın U.S. News sıralamasında yer alan üniversitelerinin hiçbirinde lojistik eğitiminin
olmadığı, Danimarka’nın ise U.S. News sıralamasında yer alan 4 üniversitesinde lojistik eğitiminin
olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Lojistik Performans Endeksi, Lojistik, Avusturya, Danimarka.

1

Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, TÜRKİYE

2

Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, TÜRKİYE

54

Abstract
The logistics sector, which has become increasingly important in the world in recent years, is of great
importance for countries and makes a significant contribution to the countries' GDP. It is of great
importance to measure the logistics performance in the competition-intensive sector. It is especially
important to reveal the current status of countries in terms of logistical performance and to make
improvements and developments. At this point, reports issued and published by international
organizations are guiding. One of these reports is the Logistics Performance Index (LPI). LPI uses
statistical data to reveal the logistics performance of countries. In this study, Austria, ranked 4th in the
last published LPI, and Denmark in the 8th place, were compared in many areas, particularly in the
logistics sector and logistics infrastructure, and evaluated in terms of LPI sub-components. As a result
of this study, it was found that the core component of Austria was “Logistics Quality and Competence”,
while the core component of Denmark was “Timeliness”. In addition, it was determined that there was
no logistics education in any of the Austrian universities in the ranking of U. S. News while it was
determined that there were logistics education in 4 Danish universities in the ranking of U. S. News.
Keywords: Logistics Performance Index, Logistics, Austria, Denmark.
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Modernizm
(Modernistler)
ve
Muhafazakârlık
(Muhafazakârlar)
Arasında Din Ve Eğitimi

Religion and Religious Education Between Modernism (Modernists) and Conservatism
(Conservatives)

Cevdet TEKİN1
Mehmet ŞANVER2

Öz
İslam dünyasının Batı karşısında gerilemesi, İslam ülkelerinde iki tip insan/akım ortaya çıkarmıştır.
Bunlardan birincisi modernist (modernizm), diğeri ise muhafazakârdır (muhafazakârlıktır). Aralarında
çok ciddi farklar bulunmasına rağmen, din ve din eğitimi konusunda şaşırtıcı ortak taraf ve özelliklere
sahiptirler. Modernistler, İslam’a, bünyemize, yapı ve dokumuza uymayan Batılı reçeteler;
muhafazakârlar ise günceliğini kaybetmiş, eski reçeteler sunmaktadır. Hem modernistler, hem de
muhafazakârlar, tıpkı Batılıların anladığı gibi, İslam dinini yalnız dar anlamda yani religion (inanç ve
maneviyat) olarak anlamakta ve bu yanlış anlama doğrultusunda dini, din eğitimini, dinin özünü, dinin
hayata ve tabiata bakışını, onun tarihteki ve dünyadaki rolünü, diğer dinler arasındaki yerini anlamaya
ve anlamlandırmaya çalışmaktadırlar. Doğal olarak bu durum, geniş anlamda bir din olan İslam’a,
dolayısıyla İslam dünyasına ve insanlığa zarar vermektedir.
Bu çalışmanın amacı, modernist ve muhafazakârların İslam din ve eğitimini nasıl yanlış anladıklarını,
İslam’a ve müslümanlara nasıl zarar verdiklerini ve İslam dünyasını nasıl geri bıraktıklarını ortaya
koyarak çözüm önerilerinde bulunmaktır.
Anahtar kelimeler: Modernizm, muhafazakârlık, İslam, dar ve geniş anlamda din, religion.
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Abstract
The decline of the Islamic world against the West introduced two types of individuals/movements in
Islamic countries. The first type is modernists (modernism), and the second is conservatives
(conservatism). Despite significant differences between them, these two share surprising common
aspects and characteristics on religion and religious education. Modernists present western prescriptions
that go against Islam, our constitution, structure and fabric, whereas conservatives propose old and out
of date recipes. Both modernists and conservatives see the religion of Islam, just like the Westerners,
only in the narrow sense, i.e. as a religion (faith and spirituality), and try to understand and make sense
of religion, religious education, the essence of religion, perspective of religion on life and nature, its
role in history and in the world, and its place among other religions in line with this misunderstanding.
Naturally, it harms Islam as a religion in the broad sense, and thus the Islamic world and humanity.
The aim of this study is to indicate how modernists and conservatives misunderstand Islam and Islamic
education, do disservice to Islam and Muslims, and cause the decline of the Islamic world, and to
propose solutions in this regard.
Keywords: Modernism, conservatism, Islam, religion in a narrow and broad sense, religion.
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Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin
Mobil
Öğrenmeye
Yönelik
Hazırbulunuşluklarının İncelenmesi

Aysel ARSLAN1

Öz
Günümüzde eğitim gittikçe sınırlı ortamların dışına çıkmaktadır. Sadece belirli sürelerde belirli
mekânlarda öğretim imkânı sunmak yerine zaman ve mekân sınırsız olarak verilen öğretim olanakları
kullanılmaktadır. Burada hem artık sadece kurumlarda verilen öğretimin bireyin hayatının tamamında
yetersiz olması hem de teknolojinin eğitimde kullanılmaya başlanmasının önemi büyüktür. Sınırlı
öğretim ortamlarından bağımsız olarak sunulan öğrenme yöntemlerinden biri de mobil öğrenme olarak
ifade edilmektedir. Mobil öğrenme teknolojinin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan e-öğrenme kavramının
başlığı altında yer almaktadır. Dünyada internet bağlantılı akıllı telefonların yaygınlaşması sonucunda
birey her türlü bilgiye her ortamda rahatlıkla erişebilmektedir. Bu erişim olanaklarından eğitimde de
yararlanılmış ve bireyin eğitiminde senkron veya asenkron olarak hazırlanan materyaller yaygın olarak
kullanılmaya başlanmıştır. Bireyin mobil öğrenme materyallerinden doğru ve verimli bir şekilde
yararlanabilmesi için öncelikle istekli olması sonrasında ise bu öğrenme türünü kullanabilecek
hazırbulunuşluğunun, özdisiplininin olması gerekmektedir. Çünkü teknolojiye dayalı öğretimde
öğrenme sorumluluğu ve denetimi bireyin kendisinde olmaktadır.
Bu çalışmanın amacı; Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik
hazırbulunuşluklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmada betimsel tarama
modeli kullanılmış ve veriler seçkisiz kolay örnekleme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir.
Araştırmanın örneklem grubunu 2018-2019 akademik yılı bahar döneminde Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi bünyesinde yer alan üç farklı meslek yüksekokulunda eğitim görmekte olan 340 kız, 332
erkek olmak üzere toplamda 672 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin elde edilmesi amacıyla Lin, Lin,
Yeh ve Wang (2016) tarafından geliştirilen Türkçeye uyarlaması Gökçearslan, Solmaz ve Kukul (2016)
tarafından yapılan 17 madde ve 3 faktörden oluşan “Mobil Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluk
Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin toplam güvenirliği .95, bu çalışmada ise .96 olarak belirlenmiştir.
Araştırmada elde edilen verilerin analizi için aritmetik ortalama, yüzde, normallik değerler, karşılandığı
için bağımsız gruplar T-testi, ANOVA ve TUKEY analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırma
bulgularında; öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin yüksek düzeyde
(72.50) olduğu; cinsiyet, sınıf düzeyi, ekonomik durum, ikâmet yeri, anne ve baba eğitim düzeyi, mezun
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olunan lise türü ve eğitim gördükleri meslek yüksekokulu değişkenlerine göre anlamlı farklılık (p<.05)
gösterdiği, sınıf düzeyi değişkeni açısından göstermediği (p>.05) belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Mobil öğrenme, eğitim, meslek yüksekokulu, öğrenci

59

Narratives of Academic Leadership
about University’s Role in Knowledge
Economy of the Country

Dr. Uzma QURAISHI1

Abstract
Universities are contributing in efforts for development of knowledge economy by producing human
capital and creating new knowledge. The purpose of this study is to find out the narratives of academic
leadership about role of universities in developing knowledge economy and challenges faced by them
in this endeavor. 10 semi structured in-depth interviews and two focus group discussions were
conducted. The sample was collected from the academic leaders from universities in Lahore. The
thematic analysis was used to analysis the narratives of participants. Academic leadership admitted
multiple role of universities in development of knowledge economy and at the same time identified a
number of challenges faced by the universities in this endeavor.
Keywords: knowledge economy, human capital, creating new knowledge
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Sinir-Bilim,
Bütüncül
Sağlık
ve
Sürdürülebilir Farkındalığın Öğrenme
Sürecindeki Yerleri

Murat KAPLAN1

Öz
Öğrenme sürecine etki eden çok sayıda unsurdan belki de en önemlileri, konunun sinir-bilimsel arka
planı, tarafların bütüncül sağlıkları ve bireylerin ulaştıkları sürdürülebilir farkındalık düzeyleridir.
Bu üç unsur, birbirleriyle doğrudan ilişkili olmalarına ve öğrenme sürecine sağladıkları üst düzey
katkılara rağmen, çoğu zaman hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından ihmal edilmektedir. Oysa
güncel bilimsel araştırmalar bazen bu üç unsuru birlikte ele alarak, bazen de bağımsız katkıları
çerçevesinde inceleyerek, öğrenme sürecine olumlu etkilerine dikkat çekmektedir.
Bu sunumda, bahsi geçen üç önemli unsurun öğretmenliğe ve/veya sunumlara dâhil ettiğimizde ne gibi
katkılar gözlemleyebileceğimizi ve bu alanda yapılan diğer bilimsel çalışma örneklerini inceliyorum.
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Gençlerde İnternet Bağımlılığı

Internet Addiction in Adolescents
Ahmet Gündüz AKINCI1
Mehmet ŞANVER2

Öz
Günümüzde Internet kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Gittikçe kolay ulaşılabilir olması kullanım
sıklığını arttırmaktadır. Teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu çağda, bilgisayar ve internet,
gençlerin yaşamında gittikçe daha önemli bir yer edinmeye başlamıştır. Bilgiye kolay ve hızlı ulaşma
gibi amaçları olmasına rağmen, internet kullanımının kontrolsüz kullanılması, “internet bağımlılığı” adı
verilen yeni bir bağımlılık türüne yol açmıştır.
Teknoloji, gelişmişliğin ve çağdaşlaşmanın bir göstergesi olarak insan hayatını kolaylaştırırken,
bilinçsiz kullanımından kaynaklanan bazı tehlikeleri de beraberinde getirdiği bir hakikattir. Özellikle
kontrolsüz internet kullanımı, gençleri psikolojik ve sosyal açılardan olumsuz etkileyebilmektedir.
Gençlerin bilgisayar ve internetin sağladığı bilgiye erişim imkânı, doğru, etkin ve verimli kullanılması
durumunda son derece yararlıdır. Ancak internetten doğru bir şekilde yararlanmaları için, gençlerin öz
bilinçlerinin geliştirilmesi ve gerekli motivasyonun sağlanmasının yanında, ailelerin ve eğitimcilerin
konuyla ilgili doğru bilgi sahibi olmaları ve bilgi birikimlerini sürekli güncellemeleri gerekir.
Bu makalenin amacı, internet bağımlılığı sorunu yaşayan gençlerin ebeveyn ve eğitimci desteğiyle
özgüvenlerini kazanmaları için gerekli motivasyonun önemini vurgulamaktır.
Anahtar kelimeler: İnternet, teknoloji, bilgisayar, bağımlılık, genç.

Abstract
Today, the use of the internet is becoming widespread. The fact that it is easily accessible increases the
frequency of use. In this age, which can be called as the age of technology, computer and internet have
become increasingly important in the lives of adolescents. Despite the aims such as easy and fast access
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to information, uncontrolled use of the internet has led to the definition of a new addiction called
“internet addiction”.
While technology facilitates human life as an indicator of development and modernization, it is a fact
that it brings with it some dangers arising from its unconscious use. Uncontrolled use of the Internet in
particular can adversely affect the psychological and social aspects of youth. The opportunity for
adolescents to access the information provided by the computer and the internet is extremely useful if
they make the right, effective and efficient use. However, in order to make use of the internet correctly,
the motivation necessary for the development of self-awareness of adolescents, as well as families and
educators need to have accurate information on the subject and constantly update their knowledge.
The aim of this article is to emphasize the importance of motivation for adolescents with internet
addiction to gain self-confidence with the support of parents and educators.
Keywords: Internet, technology, computer, addiction, adolescent.

63

Beşinci
Sınıf
Öğrencilerinin
Vücudumuzdaki Organları Tanıma
Durumlarının Belirlenmesi

Salih GÜLEN1
Nasip DEMİRKUŞ2

Öz
Fen bilimleri içerisinde öğrencilerin en erken tanıştıkları konulardan biri vücudumuzdaki organlardır.
Doğumundan itibaren duyu organlarını, sonrasında kalp, mide, bağırsaklar, karaciğer gibi organları
öğrenirler. Nitekim okul öğrenimi boyunca ilgili zamanlarda vücudumuzdaki sistemler veya organlar
olarak karşılarına çıkmakta ve öğrenmeler pekişmektedir. Bu araştırmada temel amaç ortaokul beşinci
sınıf öğrencilerinin vücudumuzdaki organları tanıma durumlarının belirlenmesidir. Bu kapsamda
ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin vücudumuzdaki organlar bilgisi, organları şekil üzerinde
gösterebilme düzeyleri ve organlar bilgisi ile organları şekil üzerinde gösterebilme bilgisi arasındaki
anlamlılık incelenmiştir. Nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi ve amaçsal örnekleme
kullanılmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim sezonunda Doğu Anadolu Bölgesindeki bir devlet
okulunda 5. sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırmaya gönüllülük ilkesine bağlı olarak toplamda 62
öğrenci katılmıştır. Verilerin toplanması amacı ile araştırmacılar tarafından geliştirilen bulmaca ve
şekil-kavram tamamlama formları kullanılmıştır. Bulmaca formu EclipseCrossword programı
kullanılarak hazırlanmıştır. Bu formda vücudumuzdaki temel organların görevlerinden yola çıkarak
bulunması beklenen 12 kavram sorgulanmaktadır. Şekil-kavram tamamlama formunda ise vücudumuza
ait bir şekil verilmiş ve şekil üzerinde 12 organ işaretlenmiştir. Bu organların 5 tanesinin isimleri
yazılmışken 7 tanesinin isimlerinin yazılması istenmiştir. Çalışmada kullanılan ölçme araçlarının
verileri Microsoft Excel programının yardımıyla analiz edilmiştir. Analizde frekans ve yüzde değerleri
gibi teknikler kullanılmıştır. Analizler sonucunda; öğrencilerin vücudumuzdaki organlar konusundaki
kavram bilgisinin çok iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin vücudumuzdaki organlar
konusundaki kavramları verilen şekil üzerinde gösterme durumlarının orta düzeyde olduğu tespit
edilmiştir. Öğrencilerin organlara yönelik sahip oldukları bilgileri kullanamadıkları tespit edilmiştir.
Nitekim öğrencilerin sahip oldukları organ bilgisini kullanabilecekleri veya gösterebilecekleri bir insan
vücudu şekli verildiğinde şekil üzerinde yeterli düzeyde başarı elde edemedikleri, yaptıkları yanlış
eşleştirmeler ile belirlenmiştir. Söz konusu durumlarda başarı oranının artması için organ bilgisinin
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model kullanarak, görsel işitsel materyaller veya sanal ders materyalleri kullanarak verilmesi
gerekmektedir.
Anahtar kavramlar: Beşinci sınıf, Bilgini kullanılması, Vücudumuzdaki Organlar
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Filmle Öğrenme Öğretme Yönteminin
Uygulanışı ve Gerekliliği

Nasip DEMİRKUŞ1
Salih GÜLEN2

Öz
Filmler her türlü mesaj veya bilgiyi aktarmak için çok etkin kullanılan araçlar haline gelmiştir. Özellikle
eğitimsel değer taşıyan filmler öğrenme ortamlarında rahatlıkla kullanılabilmektedir. Özellikle
ulaşılması zor olan ve direkt elde edilemeyen kavramların eğitiminde rahatlıkla kullanılmaktadır. Uzay
ve ötesi ile ilgili çekilen belgesel filmler uzay, yıldızlar, gezegenler ve daha birçok kavramının
öğretiminde görsel ve işitsel rol oynamaktadırlar. Vahşi veya doğal ortamdaki bir canlının yaşam
ortamı, yaşam süreci, doğumu, büyümesi, olumu, beslenmesi gibi durumların öğrenilmesinde görsellik
ve işitsel durumun aynı anda verilmesinin öğrenme için önemi asla göz ardı edilemez. Bu araştırmanın
temel amacı filmle öğrenme ve öğretme yönteminin aşamaları ve uygulama örneği sunmaktır. Bu amaç
kapsamında; (1) Filmle öğrenme ve öğretme yöntemi nedir? ve (2) Bir filmin filmle öğrenme ve
öğretme yöntemine göre hazırlanması ve sunulması nasıldır? sorularının cevapları aranmıştır.
Araştırmada nitel araştırma ilkelerine uygun olarak doküman incelemesi yapılmıştır. Araştırmada
yüzüncü yıl üniversitesi eğitim fakültesi biyoloji eğitimi bölümü film arşivinden 1000’e yakın belgesel
ve bilimsel film kullanılmıştır. Filmler materyal hazırlama ilkeleri ve kavramların eğitimsel önemine
göre izlenmiştir. Gerekli sanal bilgisayar programları kullanılarak hazırlanmıştır. Filmler birden fazla
şekilde izlenmiştir. Filmin özeti çıkartılmıştır. Film içerisinde eğitimsel önemi olan kavramlar iki
akademisyen tarafından belirlenmiştir. Sanal programlar kullanılarak filmin web sayfası, özet ve
kavramlarına ait linkler atılmıştır. Ayrıca kavramların web sayfaları ve kavram ağı hazırlanmıştır.
Öğrenen birey film ve ilgili kavramlarına ayrıca filme yönelik sorulan soruların cevaplarına tek adres
üzerinden ulaşabilmektedir. Araştırmanın sonucunda sanal bilgisayar programları kullanarak filmle
öğrenme ve öğretme yönteminin kullanışlığı ve gerekliliği belirlenmiştir. Bu gereklilik konusunda
literatürde çalışmalar mevcut olup örneklik teşkil etmesi açısında sanal bilgisayar programların
kullanımlarına yer verilmiştir. Sonuçlarla orantılı önermelerde bulunmuştur.
Anahtar kavramlar: Filmler, Filmle öğrenme öğretme yöntemi, Sanal araçlar,
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Matematik Öğretmenlerinin Kavram
Haritası Durumlarının Mesleki Hizmet
Süresi ve Görev Yapılan Kademe
Değişkenlerine Göre İncelenmesi
Investigation of Concept Map Status of Mathematics Teachers According to
Professional Service Period and Level of Service

Muhammet DÖNER1
Tamer KUTLUCA2

Abstract
The aim of this study is to investigate the concept map of the mathematics teachers according to the
variables of sensation, knowledge, skills, belief, desire, awareness and usage status according to the
level of duty and duration of professional service. In this study, a qualitative research method has been
used since it is tried to investigate a situation in depth. Special case method was used in the study. The
study was carried out with 4 primary and secondary mathematics teachers working in Genç district of
Bingöl. In this research, an interview was conducted with the aim of collecting data. Based on the
findings obtained from the data collection tool, the concept map sensations and knowledge levels of
teachers decreased as the professional service time increased, the concept map effectiveness beliefs of
high school teachers were lower than the secondary school level teachers, and the concept map usage
beliefs and desires decreased in all subjects. It was found out that the level teachers did not use the
concept maps. In the study, it was concluded that the teachers' concept mapping skills decreased their
ability to schematize and propose concepts as professional service time increased, and teachers with
lower professional service time were more successful in these skills. In addition, it has been concluded
that mathematics teachers' concept map usage type preferences are very diverse, all of them prefer
activity paper, and their preference as a measurement-evaluation tool decreases as professional service
period increases.
Keywords: Mathematics, Concept map, Level of duty, Professional service period
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Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin
Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin
İncelenmesi

Aysel ARSLAN1

Öz
Birey, hayata gözlerini açtığı andan itibaren çevresinde olan bitenleri gözlemekte ve öğrenme süreci
başlamaktadır. İnformal öğrenme olarak adlandırılan deneyim ve çevreden öğrenmeleri hayatı boyunca
devam etmektedir. Bu süreçte dinleme, konuşma, beslenme, iletişim kurma, bedenini kontrol etme,
arkadaşlık vb. pek çok kazanım elde etmektedir. Sonrasında ise formal öğrenme ortamlarına girerek
daha profesyonel ortamlarda ve öğreticilerle kasıtlı öğrenmeler gerçekleştirmektedir. Formal
öğrenmelerin gerçekleştiği kurumlar olan okullarda okuma ve yazma başta olmak üzere, günlük,
akademik ve iş hayatında gerekli olan farklı bilgileri öğrenmektedir. Geçmişte okul ortamında edinilen
bilgilerle birey hayatını çok da problem yaşamadan sürdürebilirken günümüz dünyasında bilginin çok
hızlı gelişim, dönüşüm ve değişim göstermesi nedeniyle bireyin okul sonrasında da öğrenme sürecini
devam ettirmesi zorunluluk olarak kabul edilmektedir. Bu gerçeklikten hareketle pek çok toplumda
yaşam boyu öğrenmenin üzerinde durulmakta ve bireyin öğrenmelerini sürdürebilmesi için gerekli
önlemleri alınmaktadır. Yaşam boyu öğrenmeler belirli kurumların çatısı altında yüz yüze yapılabildiği
gibi uzaktan eğitim araçlarıyla da gerçekleştirilebilmektedir. Bireyin yaşam boyu öğrenmenin öneminin
farkında olması, bu yönde çaba göstermeye istekli olması gerekmektedir.
Bu çalışmanın amacı; Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin çeşitli
değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmış ve veriler
seçkisiz kolay örnekleme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu 20182019 akademik yılı bahar döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde yer alan üç farklı
meslek yüksekokulunda eğitim görmekte olan 340 kız, 332 erkek olmak üzere toplamda 672 öğrenci
oluşturmaktadır. Verilerin elde edilmesi amacıyla Diker’in (2004) geliştirdiği dört faktör ve 27
maddeden oluşan “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin toplam güvenirliği
.91,bu çalışmada ise .94 olarak belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizi için aritmetik
ortalama, yüzde, normallik değerler, karşılandığı için bağımsız gruplar T-testi, ANOVA ve TUKEY
analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularında; öğrencilerin yaşam boyu eğilimlerinin orta
düzeyde (59.57)olduğu; öğretim türü, ikamet yeri, baba eğitim düzeyi, mezun olunan lise türü ve eğitim
1
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gördükleri meslek yüksekokulu değişkenlerine göre anlamlı farklılık (p<.05) gösterdiği, cinsiyet, sınıf
düzeyi, ekonomik durum, anne eğitim düzeyi değişkenleri açısından göstermediği (p>.05)
belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Yaşam boyu öğrenme, eğitim, meslek yüksekokulu, öğrenci

69

Tracing the Idea of Existentialism in
Shakespeare’s Hamlet

Dr. Ufuk ÖZEN BAYKENT1

Abstract
The present study aims to investigate one of the well-known and typically studied tragedies by the
English dramatist William Shakespeare, namely Hamlet in terms of the existentialist ideas which can
be traced between the lines. Hamlet is a tragedy which is mostly remembered with the famous soliloquy
of the protagonist and the lines “to be or not to be, that’s the question”. Today, this piece of drama has
been translated to many languages, read as one of the classics and acted on stage. However, it can be
argued that reading and understanding Shakespeare requires a background for the idea of existentialism.
It is fascinating to see the concepts of freedom and self-becoming as establishments of links between
Shakespeare and the existentialist movement. Initially in the study, preliminary information is given
about the existentialist thought. Then, Shakespeare and his tragedies are discussed briefly. Later, the
impact of existentialism on readings of Shakespeare is explored. Finally, the study focuses on the
tragedy Hamlet in order to reveal the existentialist ideas in the play.
Keywords: Existentialism, Shakespeare, Hamlet, Tragedy, Freedom
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Kırım Tatar Yazarı Mehmet Niyazi’nin
(1878 – 1931) Ömrü ve Edebi Faaliyeti

Legacy of Memet Niyaziy (1878 – 1931) – the Crimean Tatar literary figure
Жизнь и творчество крымскотатарского деятеля литературы Мемета Ниязия (1878 –
1931)

Tahir KERİM1

Öz
Araştırmacıların çalışmalarında M. Niyazi kendi devrinin mahsuldar bir yazarı, gazetecisi, maarifçisi
ve diasporadaki Kırım Tatar millî mücadelesinin görkemli katılımcısı olarak tanıtılmıştır. Bu medeniyet
erbâbının yaratıcı faaliyetini üç mühim dönem içerisinde ele almak mümkündür. O, Romanya, Türkiye
ve Kırım’da çeşitli yıllarda yaşamış, Türkçülük, maarifçilik, milliyetçilik gayelerini kendi halkına
anlatmıştır. Ömür boyu çalıştığı mekteplerde, yayınlanan eserlerinde, millî toplantılarında söylediği
nutuklarında vatan topraklarının, istiklâl davası için kurban verilen canların mukaddesliğinden övgüyle
bahsetmiştir. Hatta vatan mücadelesini ölümünden sonra da devam ettirmeye hazır olduğunu ifade eden
şiirlerinden ise edibin büyük bir idealist, inkılâpçı romantik olduğunu da açıkça görüyoruz.
İşte, 1878 senesi Dobruca’nın Mangalya şehri civarındaki Aşçılar köyünde doğup, iptidai tahsilini mahalli
mektep ve rüştiyede alan Mehmet Niyazi 1889’da İstanbul Darü’lmuallimi’ne okumaya gider. Tanzimat
yazıcılarının milliyetçi eserlerinden ilham alarak şiirlerini yazmaya başlar. Nihayet, tahsilini tamamladıktan
sonra 1898’de Kırım’a gelerek hocalık görevini sürdürür. Fakat, Rus çarlığı rejiminin baskısı neticesinde
kısa zamanda geri döner. 1900 senesi vatanına tekrar dönse de, ilk seferi gibi, siyasi sistemine uymayıp gene
memleketini terk etmeye mecbur olur. İstanbul’da aynen inkilâbî bakış açısı sonucunda istibdat hafiyeleri
tarafından takip edilir. Bunlardan kurtullmak için 1904’te Romanya’nın Köstence şehrine göç eder. Burada
bir kaç yıl rüşdiye mektebinde hocalık ve sonra müdürlük görevinde bulunur.
1914’de Mecidiye şehrine gelip Müslüman lisesinde Türk dili ve edebiyatı derslerini verir. Birinci Kırım
Tatar Kurultayı’nın açılışı ve Kırım Halk Cumhuriyeti’nin ilânı münasebetiyle Pazarcık Müftüsü Halil
Fehim, Dr. Mehmet Nuri ve diğer Romanyalı arkadaşlarıyla Kırım’a gelir. Bu tarihi olay hakkında
Kurultay’ın neşir organı “Millet” gazetesinde “Dobruca’dan Size Selâm Götürdüm”, “Yolculuk
Hatıralarından” adlı duygulu şiirlerinde yazıyor. O vakitlerde “Millet”in hadimleri Ethem Feyzi
(Gözaydın) ve Yusuf Vezir (Çemenzeminli) verdiği habere göre, M. Niyazi 1918 senesinin sonlarında
intişara başlayan “Hak Ses” (Akmescit) gazetesinde Mehmet Nuri ile birlikte muharrirliye tayin olunur.
Doç. Dr. Tahir Kerim. Kırım Mühendislik ve Pedagoji Ünifersitesi, Kırımtatar Edebiyatı ve Gazeteciliği
Bölümü, KIRIM
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Yakınlarda V. Vernadskiy Adında Ukrayna Milli Kütüphanesi arşivinde bulunan Kırım Tatarca
gazetelerin arasında “Hak Ses” gazetesinin 13 Aralık 1918 (№ 4) ve 1 Şubat 1919 (№ 22) senesi için iki
nüshası bulunmuştur. Bu siyasi, içtimai ve edebi gazete muharrirler birliği tarafından hazırlanılıp, haftada
3 defa basılır. Araştırmacı Prof. N. Yablonovskaya’nın bildirdiğine göre, 1918 senesi Aralık 4’ten itibaren
neşredilmeye başlanan bu yayının dili Kırım Tatar ve Rusça olup muharrirler heyetini S. Şirinskiy, H.
Ulanov, K. Krımtayev, M. Nuri Efendi oluşturmuştur. Bunların dışında M. Niyazi Bahçesaray şehrindeki
kadim Zincirli Medresesi’nde müdürlük görevinde de bulunur. 1920’li yıllarda Kırım Tatar Millî
Parlamentosu’nun dağılması sonucunda Mecidiye’ye döner ve önceden başlayan hocalık faaliyetini
hayatının son nefesine kadar devam ettirir. Bu yerde onun ailesi, yani eşi Şefika hanımı ve dört kızı ile iki
oğlu yanında oldular. Niyazi’nin yazarlık faaliyetini göz önüne alırsak, onun “Hak Ses” gazetesi muharrirler
heyetine girmesi apansız değildir. Çünkü 1910 – 1916 senelerinde “Dobruca Sadası”, “Teşvik” (İstanbul),
“Tan” (Pazarçık), “Mektep ve Aile” (Mecidiye) yayınlarının muharrirliğini yapmıştır. Ayrıca edibin çeşitli
yıllarda basılan maarif, medeniyet konulu eserlerini “Işık” (Mecidiye), “Dobruca” (Pazarçık), “Hak Söz”
(Silistre), “Emel” (Pazarçık) gibi periodik yayınlarda ve “İthafat” (İstanbul, 1911), “Kök Kitap” (İstanbul,
1919), “Sağış” (Pazarçık, 1931) gibi şiir antolojilerinde de rastlamaktayız. Bugün söz konusu edibin “İthafat”
ve “Sağış” kitapları ile 1915 – 1916 yıllarında neşredilen “Mektep ve Aile” mecmuası E. Ülgen, A. Aksu ve
diger araştırmacılar tarafından Osmanlıcadan Latin alfabesine aktarılıp tekrar neşredilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Kırım, Türkiye, Romanya, Edebiyat, Tanzimat, Mehmet Niyazi.

Abstract
M. Niyaziy is traditionally considered as a talented writer, educator, activist of the Crimean Tatar national
movement. Throughout all his life he popularized the ideas of the liberation struggle, national education and
Turkism. Through works of art Memet Niyaziy expressed his commitment to idealism and revolutionary
romanticism. The writer was born in 1878 in a settlement of Crimean emigrants Ashchilar, located on the outskirts
of the Romanian city of Mangalia. Here, he gets the initial and secondary education. In 1889, he moved to Turkey
with his family. Enrolling in Istanbul pedagogical institute he studied the creative heritage of the poetsphilosophers of the Tanzimat period. Under their influence, he begins to master the basics of writing. Having been
graduated from the institute he repeatedly visited his homeland, engaged in public, teaching activities. But under
pressure from the tsarist regime, each time forced to leave Crimea. The death of father, political persecution of
Turkish security police forced M. Niyaziy to return to Romania (1904). For some time, he works as a teacher,
director of the school-rushdie in Constance. In 1914 he moved to Medjidia, where he continues to teach the
Turkish language and literature in a Muslim lyceum. On the occasion of the proclamation of the Crimean Tatar
Parliament the Crimean Peoples Republic he arrived in Simferopol again with the Romanian delegation.
This historical event is evidenced by him in the poems "Dobducadan sizge selâm ketirdim" ("I brought a blessing
from Dobrudja", 1918), «Yolculıq hatıralarından» (Travellerэs Memories, 1918) published in the newspaper
“Millet” (“People”). It is known that M. Niyaziy and his Romanian ally Memet Nuri in 1918 were appointed to
the editorial board of the newspaper «Haq ses» ("Voice of Truth"). In the collections of the National Library of
Ukraine named after Vernadsky have been revealed several rare issues of the mentioned newspaper of dated by
1918 and 1919. Political and literary newspaper was issued 3 times a week in Crimean Tatar and Russian.
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According to the information by prof. N.V. Yablonovskaya, in the editorial board of “Voice of Truth” also
included S. Shirinsky, H. Ulanov and K. Krymtaev. In addition to his editorial activities M. Niyaziy helds the
position of director of the Zyndzhyrly medrese in Bakhchisarai. In 1920, with the dissolution Crimean Tatar
Parliament and political instability he came back to Medjidiya, where until the end of his life he remained devoted
to the enlightenment of Muslim Turks. It is important to note that before his work in the editorial board of the
Crimean newspaper Haq ses M. Niyazy had a large editorial and publishing experience. From 1910 to 1916 he
participated as editor and publisher of some newspapers and magazines: “The Voice of Dobruja,“ Assistance”(
Istanbul); «Dawn» (Pazardzhik), «Family and School»(Medzhidiye). Works by Niyaziy found in other pre-war
periodicals different years. For example, this is “Ray” (Medjidiya), “Dobruja” (Pazardzhik), “Word of Truth”
(Silistra), "Aspiration." Of a special interest are authorial and collective poetic collections, such as “Initiations”
(Istanbul, 1911), “The Blue Book” (Istanbul, 1919), “Longing” (Pazardzhik, 1931) and others.
Keywords: Crimea, Turkey, Romania, literature, Tanzimat, Memet Niyaziy.

Аннотация:
В работах исследователей М. Ниязий рассматривается как талантливый писатель-просветитель, активист
крымскотатарского народного движения. На протяжении всей жизни деятель литературы популяризирует
идеи освободительной борьбы за родину, национального образования и тюркизма. Посредством
художественных произведений выражает приверженность к идеализму, революционному романтизму.
Писатель родился в 1878 г. в поселении крымских эмигрантов Ашчылар, расположенного на окраине
румынского города Мангалия. Здесь, он получает начальное и среднее образование. В 1889 г. с семьей
переезжает в Турцию. Поступив в Стамбульский пединститут занимается изучением творческого наследия
поэтов-философов периода танзимата. Под их влиянием начинает осваивать азы писательского мастерства.
После окончания учебы неоднократно посещает родину, занимается общественной, преподавательской
деятельностью. Но, под давлением царского режима каждый раз вынужден покидать Крым. Смерть отца,
преследования по политическому мотиву агентов полиции турецкой власти заставляют М. Ниязия
вернуться в Румынию (1904). Некоторое время он работает учителем, директором школы-руштие в
Констанце. В 1914 г. переселяется в г. Меджидия, где продолжает преподавать турецкий язык и литературу
в мусульманском лицее. По случаю провозглашения крымскотатарским Парламентом Крымской
национальной республики с румынской делегацией вновь прибывает в Симферополь. Об этом
историческом событии свидетельствуют опубликованные им в газете «Millet» («Народ») стихотворения
«Dobducadan sizge selâm ketirdim» («Я привез благословение с Добруджи», 1918), «Yolculıq hatıralarından»
(«Путевые воспоминания», 1918). Известно, что М. Ниязий и его румынский соратник Мемет Нури в 1918
г. назначаются членами редколлегии газеты «Haq ses» («Голос правды»). В фондах Национальной
библиотеки Украины им. В.И. Вернадского выявлено несколько редких номеров упомянутой газеты 1918
и 1919 гг. издания. Политическая и научно-литературная газета выходила 3 раза в неделю на
крымскотатарском и русском языке. По информации проф. Н.В. Яблоновской, в состав редакционной
коллегии «Голоса правды» также входили С. Ширинский, Х. Уланов и К. Крымтаев. Помимо редакторской
деятельности М. Ниязи занимает должность директора медресе «Зынджырлы» в Бахчисарае. В 1920 г. с
роспуском крымскотатарского Парламента и политической нестабильностью возвращается в Меджидие,
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где до конца жизни остается преданным делу просвещения тюрков-мусульман. Перед приходом в
редакцию крымской газеты «Haq ses» М. Ниязий имел за плечами большой редакционно-издательский
опыт. С 1910 по 1916 гг. он принимал участие в организации, издании газет и журналов: «Голос
Добруджи, «Содействие» (Стамбул); «Рассвет» (Пазарджик), «Семья и школа» (Меджидия).
Произведения Ниязия встречаются и в других довоенных периодических изданиях разных лет.
Например, это «Луч» (Меджидия), «Добруджа» (Пазарджик), «Слово истины» (Силистра),
«Стремление». Интерес представляют авторские и коллективные поэтические сборники, как
«Посвящения» (Стамбул, 1911), «Голубая книга» (Стамбул, 1919), «Тоска» (Пазарджик, 1931) и др.
Ключевые слова: Крым, Турция, Румыния, литература, Танзимат, Ниязий Мемет.

74

Evaluation of Family Functions of
Families with Cerebral Palsy

Kızbes Meral KILIÇ1
Bülent ELBASAN2
A. Şebnem SOYSAL ACAR3

Abstract
Cerebral Palsy is a permanent movement and posture disorder due to a brain damage. Lesions in the
brain cause problems in muscle tone and coordination, and secondary disorders in the musculoskeletal
system occur over time. Children with cerebral palsy have problems in communication with cognitive,
behavioral, sensory and perceptual disorders along with motor deficits. In cerebral palsy, obstacles
associated with problems in personal care functions such as feeding, dressing and bathing may cause
long-term care needs. The diagnosis and consequences of cerebral palsy in the child lead to a permanent
change in the family. Given the different characteristics of the families in which the child is born,
Cerebral Palsy is likely to affect families' functions. Generally, the level of acceptance of the child with
cerebral palsy is different from each other. Even the birth of a “healthy” child can put pressure on
families, while families with children with cerebral palsy are more likely to cope with their children's
illness, burden of care, financial problems, divorce, and problems with other members of the family.
Providing such care can harm both the physical health and psychological well-being of parents of
children with chronic disabilities and may affect family income, family functioning, and sibling
compliance. Family is the first environment in which the child was born. The family environment, in
which the genetic characteristics brought about by birth is shaped by learning and socialization
processes, is critical for the developmental stages of the child. n our country, there have been some
studies examining the level of family functionality in families with children with disabilities, but these
studies have been found to be very few. The aim of this study was to compare the family functions of
children with and without cerebral palsy in their families. The study group of the study consisted of the
families of 38 children with cerebral palsy and the families of 44 children who were not diagnosed with
cerebral palsy. In the study, “Personal Information Form” was used to collect some socio-demographic
information of the families of children with and without cerebral palsy and “Family Assessment Scale”
was used to evaluate family functionality. The data were analyzed by using “Percent Analysis” and “t
1
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test for Independent Groups”. As a result of the statistical analyzes, it was found that the subscale scores
of the children of cerebral palsy were higher than the families of the control group children in terms of
“problem solving”, “communication”, “emotional response”, and “showing the necessary attention”.
The families of children with cerebral palsy have problems in family functioning in these areas.
Suggestions were made in the light of the findings.
Keywords: Cerebral palsy, family, family functioning
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Thomas Samuel Kuhn’un “Bilimsel
Devrimlerin Yapısı” İsimli Eseri Üzerine
Konvansiyonalizm Bağlamında Bir
Değerlendirme

Yağmur BAŞKAYA*
Ekin KAYNAK ILTAR1

Öz
Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) ‘paradigma’ kavramının kurucusu olarak bilinen bilim felsefecisi,
fizikçi ve tarihçidir. Bilim felsefesine ilişkin görüşleri devrim etkisi yaratmıştır. Kuhn’un ‘Bilimsel
Devrimlerin Yapısı’ isimli eseri incelendiğinde Poincaré’in kurucusu olduğu konvansiyonalist görüşe
çok yakın noktalar belirlenebilmektedir. Her ne kadar kendisini konvansiyonalist olarak sunmasa da bu
çalışmada ortaya atmış olduğu kuramın konvansiyonalizme ne derece yakın olduğunun tespiti
yapılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kuhn, konvansiyonalizm, paradigma, bilim felsefesi, Poincaré
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Juliet and Romeo in Romeo and Juliet

Yakup YAŞAR1

Abstract
Romeo and Juliet is one of the significant tragic plays written by William Shakespeare. Even though its
genre is tragedy, it is not like Shakespeare’s other plays Hamlet, Macbeth, Othello, King Lear and so
on. The tragedies in these plays are caused by the main characters’ own faults, whereas Romeo and
Juliet are not responsible for the tragic end they experience. Normally, if a Work can be called as a
tragedy the hero/ heroine should have a ‘tragic flaw’ which causes him/her to commit a fault leading
him/her to the tragic end. This type of tragedy has been common since the ancient times in which it was
known as an Aristotelian tragedy. In this study the tragedy induced by some other people rather than
Romeo and/or Juliet is discussed and the reasons behind it are scrutinized. Additionally, the characters,
Juliet and Romeo in particular, are examined and the factors making them be the salient subjects of the
tragedy of the play are determined. Patriarchy is discussed as well, since it is seen as one of the essential
elements taking the lovers to the grievous end. Finally, The reasons why Romeo and Juliet is called as
a tragedy are determined, discussed, and some symbols and figures used in the play are analyzed within
the scope of features of tragedy too.
Keywords: Romeo, Juliet, Tragedy, Patriarchy, Symbols, Figures.

Öz
Romeo ve Juliet William Shakespeare tarafından kaleme alınan önemli trajik oyunlardan biridir. Türü
trajedi olmasına rağmen Shakespeare’in Hamlet, Macbeth, Othello, King Lear ve benzeri oyunları gibi
değildir. Bahsi geçen oyunlarda trajedi ana karakterlerin kendi hatalarından kaynaklı ortaya çıkarken,
Romeo ve Juliet yaşadıkları trajik sorunun sorumluları değildirler. Normalde, bir eserin trajedi türüne
girmesi için kahramanın kendisini yıkıma götürecek hatayı yapmaya iten trajik kusurunun olması
gerekir. Bu trajedi türü Aristoteles’in Tragedyası adıyla bilindiği Antik çağdan bu yana yaygın
olagelmiştir. Bu çalışmada Romeo ve Juliet’in dışında kişilerin sebep olduğu trajedi ele alınmış olup
bunun ardında yatan nedenler irdelenmiştir. Buna ek olarak, Juliet ve Romeo başta olmak üzere
oyundaki karakterler incelenmiş ve bu kişileri trajedinin kaynağı haline getiren faktörler saptanmıştır.
Dr. Öğret. Üyesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölümü, TÜRKİYE
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Oyunun başkişilerinin acı sona sürükleyen temel unsurlardan biri olmasından ötürü ataerkillik üzerinde
de durulmuştur. Son olarak, Romeo ve Juliet’in tragedya olarak nitelendirilmesinin nedenleri tespit
edilmiş, tartışılmış ve oyunda yer alan bazı sembol ve figürler tragedyanın özellikleri çerçevesinde
analiz edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Romeo, Juliet, Tragedya, Semboller, Figürler
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Effectiveness of Teaching Practicum in
an Online Pre-Service Teacher Training
Program: A Case Study of Virtual
University of Pakistan
Dr. Sadaf JABEEN1
Dr Tahira KALSOOM2
Abstract
Although online mode of education is no more considered to be a new paradigm of education, it
continues to offer challenges to various study domains due to the execution issues. One such challenge
is the execution of teaching practicum/fieldwork in pre-service teacher training programs. Many
universities offer teacher education programs in online mode but the methods used for teaching
practicum vary from case to case. Teaching practicum is an integral part of teacher preparation programs
as it prepares pre service teachers to become skilled teachers in future. Virtual University of Pakistan
is the only fully online university in Pakistan that offers teacher education programs. It offers a blended
mode for teaching practicum as it aims to prepare teachers for conventional face to face mode of
teaching. This study aims to explore teaching practicum experiences of the students enrolled in an online
B.ed 1.5 year secondary education program. It also sought to examine challenges encountered by the
cooperating teachers and supervisors during teaching practicum communication process. The study
used a mixed method research approach and triangulation was used for data collection. An online survey
questionnaire was administered to elicit the responses of the students. The population comprised of 202
students of B. Ed 1.5 year secondary education program (Fall 2016- Fall 2017). The sample comprised
of 100 prospective teachers who had completed 6 credit hours teaching practice during their respective
academic session. Ten cooperating teachers and four supervisors were interviewed to evaluate the
effectiveness of the blended mode used for the practicum as well as the problems and challenges faced
by the students, the cooperating teachers and supervisors due to geographical distribution, distance and
communication barriers. Overall the method was a success but a few recommendations are suggested
to further improve the execution process by minimizing barriers of communication and impersonation
cases.
Keywords: teaching practicum, online mode, blended learning, Virtual University of Pakistan, teacher
training.
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Otantik Etkinlikler İle Desteklenen
Matematik Dersine Yönelik Öğrenci
Görüşleri1
Tuba ÖZKAN2
Elif KILIÇOĞLU3

Öz
Değişim ve gelişime açık çağdaş matematik eğitiminin amacı öğrencilerin kendi deneyimleri ile nitelikli
ve kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmektir. Öğrencilerin bu deneyimleri yaşaması otantik etkinlikler ile
mümkün olabilir. Bu çalışmada otantik etkinliklere yönelik öğrenci görüşlerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Çalışma 2017 / 2018 eğitim öğretim döneminde Hatay İlindeki bir ortaokulun 7. Sınıf
matematik dersinde 5 hafta boyunca 17 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Durum çalışması
olarak modellenen bu çalışmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmamış günlüklerden
yararlanılmıştır. Araştırmacı tarafından bu günlükler tek tek incelenmiş daha sonra içerik analizi
yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sürecinde ilk aşama araştırma için önemli görülen cümle ya da
kelimelerin belirlenerek kodların oluşturulmasıdır. Daha sonra oluşturulan kodlar uygun temalar altında
birleştirilmiştir. Bu süreçte araştırmanın geçerliğinin ve güvenirliğinin sağlanması için uzman
görüşünden yararlanılmıştır. Süreç sonunda üç temaya ulaşılmıştır. Birincisi; süreçte gerçekleşen
öğrenme durumları (süreç hakkında yorum), ikincisi; etkinlikler hakkında yorum, üçüncüsü ise süreçte
fiziksel boyuttur. Oluşturulan temalara ait öğrenci günlüklerinde yer alan bazı ifadelere çalışmada yer
verilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin tuttukları günlüklerden elde edilen veriler ışığında
otantik etkinlikler ile işlenen ders sürecini eğlenceli, yararlı ve işbirliği sağlama gibi olumlu sonuçlar
ortaya çıkmıştır. Matematik dersinde öğrencilerin aktif katılımlarının ve motivasyonlarının sağlanması
için günlük yaşam problemlerini içeren otantik etkinliklere sıkça yer verilmelidir.
Anahtar sözcükler: matematik eğitimi, otantik öğrenme, otantik etkinlikler, öğrenci günlükleri.
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8. Sınıf Öğrencilerinin Matematikle
Başa Çıkmaları İle Matematiksel Akıl
Yürütme Becerileri Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi 1
Cemile TUNCEL2
Tamer KUTLUCA3

Öz
Bu çalışmanın amacı 8. Sınıf öğrencilerinin, matematikle başa çıkma düzeyleri ve matematiksel akıl
yürütme becerileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemini sekizinci sınıfta öğrenim
gören 162 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın yöntemi nicel olup, verilerin analizinde ilişkisel tarama
modeli kullanılmıştır. Veri toplama araçları olarak matematikle baş etme düzeylerini belirlemek
amacıyla Ader ve Erktin (2012) tarafından geliştirilen ‘‘Matematikle Baş Etme Ölçeği’’ ve
araştırmacılar tarafından geliştirilen cebir öğrenme alanı içeriğine sahip rutin olmayan problemlerden
oluşan, ‘‘Matematiksel Akıl Yürütme Testi’’ kullanılmıştır.
Elde edilen bulgulara göre Matematiksel Baş Etme Ölçeğinin alt boyutları (problem çözmeye
odaklanma, başkalarını referans alarak başa çıkma ve üretken olmayan baş etme) ile Matematiksel Akıl
Yürütme Testi arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki vardır. Ayrıca Matematiksel Baş Etme Ölçeğinin alt
boyutlarının (problem çözmeye odaklanma, başkalarını referans alarak başa çıkma ve üretken olmayan
baş etme), matematiksel akıl yürütme başarısına anlamlı bir etkisi vardır. Sonuç olarak matematik
kaygısını kontrol altına alabilen öğrencilerin matematikle başa çıkabildikleri ve bununla beraber
matematiksel akıl yürütme düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür.
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