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We had participants from 23 countries, displayed in the graph above.

Hope to meet you again in our upcoming conferences!
Thank you for your support and collaboration.
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The importance of administrative law and state
administration in the statal construction
Rëndësia e së drejtës administrative dhe administratës shtetërore në
ekzistencën e shtetit

Dardan VUNIQI, Ph.D.
University "Ukshin Hoti" Prizren, Kosovo

Abstract

One of the first generally accepted definitions of the subject of administrative law was proposed
by R. Prunty. According to him, the subject of administrative law is the public relations of
managerial nature, directly related to the performance by state agencies of specific executive and
administrative tasks, namely, the constant and direct management of economic and culturalpolitical construction.
State administration is one of the key components of state construction and is the process of
implementing state executive power as a means of functioning of any social community. The
category of state administration is conceptualized as the activity of the state (public authorities)
aimed at creating conditions for the fullest possible realization of the functions of the state, the
fundamental rights and freedoms of citizens, the harmonization of various interest groups in
society, and between the state and society, ensuring public development with appropriate
resources. State administration is the practical, organizing, and regulating influence of the state
(through the system of its structures) on the public and private life of people for ordering,
preserving, or transforming it, based on its domineering power. State administration is the process
of implementing authoritarian governance through the formation and implementation of a system
of state executive bodies at all levels of the administrative and territorial division of the country,
which uses a combination of methods, mechanisms, methods of power influence on society. As
for public administration, according to the UN glossary, public administration has many
definitions. Public administration is the centralized organization of the implementation of public
policies and programs, as well as the coordination of staff activities. Other specialists in the field
of state administration determine that public administration is connected with the
implementation of laws and other norms adopted by the legislative bodies of the state. Still, others
argue that public administration is used in managerial, political, and legal theory and is a
procedure for carrying out actions by the legislative, executive, and judicial branches of
government to implement state regulations and provide services to the public.
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According to the UN, public administration has two closely related meanings:
1) a holistic state apparatus (policies, rules, procedures, systems, organizational structures,
personnel, etc.) that is financed from the state budget and is responsible for managing and
coordinating the work of the executive branch of government, and its interaction with other
interested parties in states, society and external environment;
2) management and implementation of the whole complex of state measures that are related to
the implementation of laws, decisions of the government, and management related to the
provision of public services. To finalize this abstract , what we need to do is to analyze the necessity
of proper legislation in the public administration to accomplish the state meaning as a regulator
of the society.
Keywords: Administrative law, state administration,bureaucracy, organizational structures

Abstrakt

Një nga përkufizimet e para të pranuara të së së drejtës administrative u propozua nga shkencëtari
R. Prunty. Sipas tij, subjekt i së drejtës administrative janë marrëdhëniet me publikun e natyrës
menaxheriale, të lidhura drejtpërdrejt me kryerjen nga ana e agjencive shtetërore të detyrave
specifike ekzekutive dhe administrative, përkatësisht, menaxhimit të vazhdueshëm dhe të
drejtpërdrejtë të ndërtimit ekonomik dhe kulturo-politik.
Administrata shtetërore është një nga komponentët kryesorë të ndërtimit të shtetit dhe është
procesi i zbatimit të pushtetit ekzekutiv shtetëror si mjet i funksionimit të çdo bashkësie
shoqërore. Kategoria e administratës shtetërore konceptohet si veprimtaria e shtetit (autoritetet
publike) që synon krijimin e kushteve për realizimin sa më të plotë të funksioneve të shtetit, të
drejtat dhe liritë themelore të qytetarëve, harmonizimin e grupeve të ndryshme të interesit në
shoqëri, dhe midis shtetit dhe shoqërisë, duke siguruar zhvillimin publik me burimet e duhura.
Administrata shtetërore është ndikimi praktik, organizues dhe rregullues i shtetit (përmes sistemit
të strukturave të tij) në jetën publike dhe private të njerëzve për urdhërimin, ruajtjen ose
transformimin e tij, bazuar në fuqinë e tij dominuese. Administrata shtetërore është procesi i
zbatimit të qeverisjes autoritare përmes formimit dhe zbatimit të një sistemi të organeve
ekzekutive shtetërore në të gjitha nivelet e ndarjes administrative dhe territoriale të vendit, i cili
përdor një kombinim të metodave, mekanizmave, metodave të ndikimit të pushtetit në shoqëri.
Sa i përket administratës publike, sipas fjalorit të OKB -së, administrata publike ka shumë
përkufizime. Administrata publike është një organizatë e centralizuar e zbatimit të politikave dhe
programeve publike, si dhe koordinimi i aktiviteteve të stafit. Specialistë të tjerë në fushën e
administratës shtetërore përcaktojnë se administrata publike është e lidhur me zbatimin e ligjeve
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dhe normave të tjera të miratuara nga organet legjislative të shtetit. Megjithatë, të tjerët
argumentojnë se administrata publike përdoret në teorinë menaxheriale, politike dhe juridike dhe
është një procedurë për kryerjen e veprimeve nga pushteti legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor për
të zbatuar rregulloret shtetërore dhe për të ofruar shërbime për publikun.
Sipas OKB -së, administrata publike ka dy kuptime të lidhura ngushtë:
1) një aparat shtetëror holistik (politika, rregulla, procedura, sisteme, struktura organizative,
personel, etj, që financohet nga buxheti i shtetit dhe është përgjegjës për menaxhimin dhe
koordinimin e punës së degës ekzekutive të qeverisë, dhe ndërveprimin e tij me palë të tjera të
interesuara në shtete, shoqëri dhe mjedis të jashtëm;
2) menaxhimi dhe zbatimi i të gjithë kompleksit të masave shtetërore që lidhen me zbatimin e
ligjeve, vendimeve të qeverisë dhe menaxhimit në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike.
Për të finalizuar këtë abstrakt, ajo që duhet të bëjmë është të analizojmë domosdoshmërinë e
legjislacionit të duhur në administratën publike për të arritur kuptimin shtetëror si rregullator i
shoqërisë.
Fjalët kyçe: E drejta administrative, administrata shtetërore, burokracia, strukturat organizative
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Lojistik Firmalarının Faaliyetlerinde Toplam Kalite
Yönetiminin Etkisi
The Effect of Total Quality Management on the Activities of Logistics
Companies
Orhan ÇOBAN
Prof. Dr., Gaziantep Üniversitesi, İİBF, Gaziantep, Türkiye; ocoban@gantep.edu.tr ORCID ID: 00000001-6137-8937.
Mehmet Erkan TOKSÖZ
Gaziantep Üniversitesi, SBE, Gaziantep, Türkiye

Öz
Bu çalışmanın temel amacı, lojistik sektöründeki faaliyetler üzerinde, toplam kalite yönetimi
unsurlarının etkisinin incelenmesidir. Bu sayede toplam kalite yönetimini benimseyen lojistik
firmalarının, müşteri memnuniyeti, kar ve verimliliğinin artışı, maliyetlerinin azalışı ve rekabet gücünün
yükselişi gibi konular incelenerek literatüre katkı sağlanmaya çalışılacaktır. Çalışmada lojistik kavramı
ve faaliyetleri, toplam kalite yönetiminin tanımı, amacı, ilkeleri ve uygulamaları araştırılmış, lojistik
sektöründe toplam kalite yönetimi ve kalite süreçleri incelenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde,
firmadaki kalite çalışmalarının üst yönetim tarafından desteklenmesi gerektiği, toplam kalite
yönetiminin doğru bir şekilde uygulanmasıyla maliyetlerin düşebileceği, kalite çalışmalarının
sürdürülebilir olmasıyla lojistik firmalarının en iyiye hızlı ve kolay şekilde ulaşabileceği, müşteri ve
çalışan memnuniyetinin önemli olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Lojistik, Kalite, Toplam Kalite Yönetimi, Lojistikte Kalite

Abstract
The main purpose of this study is to examine the effects of the elements in total quality management
on the activities in the logistics sector. In this way, it will be tried to contribute to the literature by
examining issues such as customer satisfaction, increase in profit and efficiency, decrease in costs and
increase in competitiveness of logistics companies that adopt total quality management. In the study,
the concept of logistics and its activities, the definition of total quality management, its purpose,
principles and practices were investigated, and total quality management and quality processes in the
logistics sector were examined. As a result of the examinations, it has been concluded that the quality
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studies in the company should be supported by the senior management, that costs can be reduced
with the correct implementation of total quality management, that logistics companies can reach the
best quickly and easily, and that customer and employee satisfaction is important.
Keywords: Logistics, Quality, Total Quality Management, Quality in Logistics
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Rola i status organizacji międzynarodowych w
budowaniu cyberbezpieczeństwa

Ph.D. Krzysztof GAWKOWSKI
Helena Chodkowska University of Technology and Economics, Faculty of Management and Logistics,
Poland
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Rescue and Civil Protection in ensuring safety urban
agglomeration
Ph.D. Agata HRYNKIEWICZ-MAZUREK
Helena Chodkowska University of Technology and Economics, Faculty of Management and Logistics,
Poland
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Internal Migration and the Wellbeing in Pakistan
Sarfraz KHAN
Assistant Professor, Department of Sociology, Quaid-i-Azam University, Islamabad sarfraz@qau.edu.pk
Pakistan

Sana MEHMOOD
Independent Researcher, sanaraja310@gmail.com Pakistan

Abstract
The current research study was conducted in Islamabad to measure the impact of internal migration
on the socio-economic wellbeing of sampled families who moved from District Ghizer, Gilgit-Baltistan.
In the case of highland regions of Pakistan, especially the Gilgit-Baltistan, most of the people are in a
search for suitable options in the well-settled regions across Pakistan to relocate there for a number
of reasons. Among others, better educational and health facilities, good job opportunities, investments
in a business and other related activities are the main reasons which serve as pulling factors for the
aspirant individuals and families. In most of the cases, the internal migration can profoundly affect the
life aspects of people since their objectives are very clear; elevate their socio-economic well-being. For
them staying back at origin is not a good choice as it could not only ruin their future but at the same
time it could be disastrous for their next generations. The researchers proceeded this research study
by identifying the relevant respondents in various locations across Islamabad through the social
mapping and referral method in which the people from the same origin helped in finding suitable
respondents from the same origin. At the later stage, the qualitative research techniques were used
to collect data from concerned respondents. Key Informant Interviews (KIIs) and In-Depth Interviews
(IDIs) were used to get detailed information from the respondents about the process of migration and
their wellbeing in a post-migration scenario. At this stage the selection of respondents was made
through the systematic random sampling with a selection criterion of: a) they have been moved to
Islamabad from District Ghizer, Gilgit-Baltistan, and b) have spent at least last five years in Islamabad,
before the time of the interview. The Human Capital model was used to see the impact of internal
migration on the well-being of the selected community. The results of the current research revealed
that the internal migration was induced by some selective pushing as well as puling factors. In addition
to pulling factors mentioned above, there were number of pushing factors for the people who initiated
internal migration, i.e. lesser educational and health facilities, hazardous environmental conditions,
lesser opportunities to earn, shortfall of electricity, and one session agriculture production. The
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majority of the respondents mentioned that in the post-migration scenario, they were fully satisfied
with their situation as their socio-economic position was substantially improved.
Keywords: Internal Migration, Well-being, Human Capital Model, Ghizer, Gilgit-Baltistan, Pakistan.
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Koronavirüs Salgını Sürecinde Öğretmen Yaşantıları
Salih YILMAZ
Dr., Millî Eğitim Bakanlığı, Bursa, Türkiye, ylmz_salih@hotmail.com ;ORCID: 0000-0002-5890-0699

Necdet KONAN
Prof. Dr., İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya, Türkiye, necdet.konan@inonu.edu.tr, ORCID:
0000-0001-6444-9745

Öz
Koronavirüs salgını, tüm ülkeleri etkisi altına almış ve ülkelerin eğitim öğretim süreçlerinde aksamalara
yol açmıştır. Ülkeler, yaşanan bu aksamaların önüne uzaktan öğretim ile geçme çabası içine girmiştir.
Salgının başlarında ve belirli bir süre, Türkiye’de de sayısı milyonları bulan öğrenci ve öğretmen
evlerinde kalarak teknolojik araçlar yardımıyla öğrenme ve öğretme süreçlerini gerçekleştirmeye
çalışmıştır. Uzaktan öğretim süreci, zaman zaman yüz yüze eğitimle beraber yürütülmüş, günümüzde
aşıya erişim ve aşılama oranının artmasıyla uzaktan öğretimin ağırlığı, yüz yüze eğitime doğru geçmeye
başlamıştır. Okul paydaşlarının yaşantıları ise bu süreçten çeşitli şekillerde etkilenmiştir.
Bu araştırmanın temel amacı, koronavirüs salgını sürecinde öğretmen yaşantılarını ortaya çıkarmaktır.
Böylelikle uzaktan öğretim sürecinde öğretmenleri en çok neleri etkilediği, öğretmenlerin nelere özlem
duyduğu ve salgın sonrası yapmak istedikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacını
gerçekleştirmek için olgubilim deseninde nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma
grubunu, 2020-2021 öğretim yılında Malatya ilindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan toplam
53 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı
yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmış ve içerik analiziyle çözümlenmiştir. Bildiri kabul
edildiği takdirde araştırmanın henüz tamamlanmayan bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler bölümü
kongrede paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, koronavirüs salgını, uzaktan öğretim

19

Covid-19 Sonrası Dış Ticarette Küresel Değişimler ve
Türkiye Ekonomisi
Fatih MANGIR
Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Konya, Türkiye, E-posta:
fmangir@selcuk.edu.tr ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-1348-7818
Mustafa KARTAL
Sorumlu yazar; Arş. Gör. Dr., Selçuk Üniversitesi, Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, Konya, Türkiye,
E-posta: mkartal@selcuk.edu.tr ORCID ID https://orcid.org/0000-0002- 5404-5365

Öz
Covid-19 salgını üretim ve tüketim süreçlerinde yaratmış olduğu etkiyle küresel ekonomide ve dış
ticarette ciddi bozulmalara kaynaklık etmiştir. 2020 yılının ikinci çeyreğiyle beraber salgının ekonomik
etkileri şiddetlenmeye başlamış; bu dönemden sonra bir yandan arz ve talep yapısındaki bozulmalar
artmış, diğer yandan dış ticaret hacmindeki düşüş belirginleşmiştir. Buna karşın salgın kaynaklı
ekonomik şokun etkisi, özellikle doğu Asya ülkelerindeki canlanmaya beraber hafiflemiş, özellikle bu
ülkelerde Covid-19 ile ilgili ürünlerin ihracatın arması dış ticaretteki hareketliliği tekrar canlandırmıştır.
Nitekim tedarik zincirlerindeki toparlanma ve gelişmiş ülkelerdeki talep artışı ekonomideki nispeten
olumlu gidişatı hızlandırmıştır. 2021 yılının ilk yarısında mal ticareti bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %30
artış göstererek salgın öncesi dönemdeki artışı geride bırakmıştır. Ancak yoksul ülkelerin ihracat
seviyeleri salgın öncesindeki seviyelere ulaşamamıştır. Bu durum ekonomi ne kadar küçükse, ekonomik
açıdan salgın öncesi seviyeler dönüşün o kadar gecikeceğine işaret etmektedir.
Bu çalışmada, Covid-19 salgınına ilişkin teorik ve istatistiki bilgiler verildikten sonra salgının dış ticaret
üzerindeki olası etkileri ortaya konacaktır. Salgın ve dış ticaret ilişkisi açıklanırken salgının etkisinin
ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre farklılık gösterip göstermediği ele alınacaktır. Salgınla beraber dış
ticarette ülkeler ve ürün bazlı küresel değişiklikler analiz edilecek, daha sonra Türkiye ekonomisi
açısından bir durum analizi yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19 salgını, dış ticaret, Türkiye ekonomisi.
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New Institutional Economics in the era of modern
threats - can be an alternative to traditional
economics in aspects of economical development?
Nowa Ekonomia Instytucji w dobie współczesnych zagrożeniem - czy może być alternatywą dla
ekonomii tradycyjnej?”

Dr Dorota STOKOWSKA
Helena Chodkowska University of Technology and Economics, Faculty of Management and Logistics,
Poland
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Herşey Dâhil Sistemde Kullanmadıklarını İade Al
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DİNÇ

Öz
Konaklama işletmeleri için Her Şey Dahil Sistem: , konaklama, yiyecek-içecek, rehberlik, eğlence ve
diğer tüm otel ürün ve aktivitelerini içeren tek fiyat uygulamalı geceleme programına denir. İlk 1950
lerde İspanya sahillerinden Mayorka’da uygulamaya başlanmış ve daha sonra Club Meditarranean
işletmeleri tarafından yaygın şekilde uygulanmaya başlamış bir sistemdir. Zaman içerisinde sistemin
sıkıntıları ortaya çıkmasına rağmen hiçbir ülke ve işletme bu sistemden dönüşü göze alamamıştır.
Bu çalışma; herşey dahil sistemden kopamayan ancak bu sistemin sıkıntılarının da farkında olan işletme
ve müşterilere; her ikisini de yani herşey dahil ve alakart sitemleri bir arada uygulama imkanı
sunmaktadır. Bu sistem sayesinde müşteriler herşey dahil sistemi doyasıya yaşarken diğer tarftan
sadece kullandıkların ödeyerek kullanmadıklarını ödeme zorunluluğundan kurtulmaktadırlar. Sunulan
bu teknik; turisti herşey dahil yüzünden otel hapisinden kurtaracak, ülke ve yöre güzelliklerini görmeye
vesile olacak, yerel mutfakları tatma şansı verecek, müzeleri gezmesine, yöre tarihi ve doğasını
yaşamasına aracılık edecektir. Aslına bakılırsa tatilcilerin büyük bir kısmı ucuz diye tercih ettiği, "her
şey dahil" sistem nedeni ile daha kısıtlı ve pahalı tatiller yapmaktadırlar. Çünkü dilediği yere
gidememekte ve kullanmadıklarını da ödemektedirler. Bu formattan çıkıldığında her bir tatilcinin daha
ucuza; sevdiği yiyecek, içecek, mekan ve yerleri deneyimlemesi söz konusu olabilecektir. Bu sistem terk
edilmeden spesifik tatil keyfi yaşamaları mümkün gözükmemektedir. Turist ürününü özgörce –maddi
kaygı taşımadan seçebilecek ve bu sayede tatilden aldığı haz daha büyük olacaktır. Kullanmadıklarını
iade al sistemi tatili: yemek, içecek, deniz, kum ve güneş dışına çıkartabilecek önemli bir sistemdir . Bu
sistem ile turistin gördüğü, tattığı, gezdiği ve deneyimlediği ürün sayısı artacak, daha renkli ve geniş
yelpazede bir tatil keyfi yaşayacaktır.
Çalışma herşey dahil sistemin esnetilmiş bir türü olma özelliğindedir. Herşey dahil sistem bu şekli ile
turiste kendini daha özgür hissettirecek ve aldatılmışlık hissini de ortadan kaldıracaktır. Bu sistem
sayesinde müşteriler, kullanmadıklarını ödemeyecek, İşletmeler de yiyecek ve içecek giderlerinden
tasarruf sağlayacaktır. Bu sistemin bir diğer avantajı da turiste kendini tatilde ve hayatta hissettirmesi
ve gereksiz tüketilecek içki ve yemekten onu uzak tutarak sağlıklı kalmasına vesile olmasıdır. Tüm
bunların yanında bir diğer özelliği çevrede bulunan işletme ve turistik ürünlere yaşam hakkı tanımasıdır.
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AMACI:
Herşey Dahil sistemde konuklar; kullanmadıkları ürünlerinde ücretini öderken işletmelerde kontrolsüz
ve bilinçsizce tüketilen pek çok ürüne büyük bütçeler ayırmaktadırlar. HERŞEY DAHİL SİSTEMDE İADE
AL yöntemi bu sıkıntıları gidermiştir. Bu yöntemin amaçları:
-

Konukların kullanmadığı hizmetler için ödeme yapmalarını önleyerek daha uzun yada daha
ekonomik tatil yapmalarına imkan tanımak,
Konaklama hizmeti sunan işletmenin giderlerini kontrol altına almak
Çevre işletme vb turistik unsurların turizmden maksimum pay almalarını sağlamak.

YÖNTEMİN UYGULANMASI
Sistemin uygulanması pek çok şekillerde yapılabilir. Bu sistemi küçük büyük tüm konaklama
işletmelerinde basit yöntemlerle uygulanabilir. Uygulama ya tüketim ünitelerinin (restoran, bar)
girişlerine konacak bir turnike ile yada satış bankosu, standı, yemek büfesi vs girişine konacak kişi
tanıma sistemleri ile yapılabilmektedir.
Kişi Tanıma işlemi aşağıdaki yöntemlerden bir yada bir kaçı ile yapılabilir.
1. Yüz ve göz tanıma
2. Çip kartlı Bileklik
3. Parmak okuyucu
Yukarıda belirtilen yöntemler ile ürünlerin müşteriye sunumu yapılırken müşterinin neleri tükettiği ve
neleri tüketmediği de kontrol altına alınmış olacaktır. Sistem uygulaması müşterinin çok fazla
sıkıştırılmaması, sıkılmaması, rahatsız edilmemesi, bekletilmemesi, külfet ve angarya yüklenmemesi
esası ile yapılmalıdır. Aksi taktirde faydadan çok zarar getirebilir. Hizmetler kontrol yada tasarruf
sağlanacak diye zorlaştırılmamalı sistem akıcı bir şekilde uygulanmalıdır.
Ayrıca müşteri her tükettiği ürün için çip okutmamalı sadece işletmede yada tüketim birimlerinde
bulunduğunu göstermek için kısıtlı sayıda yada zaman aralığında okutmalıdır. (sabah, öğle, akşam, gece
gibi)
Eğer öğünlerde yada hizmetlerin tüketiminde bulunmamış ve çip kaydı bulunmuyorsa bunlar çıkışta
hesabından düşülmeli kendisine iade yapılmalıdır. Bununla ilgili yiyecek ve içecek birimlerinin üretim
kapasitelerini ayarlayabilmeleri için de müşterilerin bir gün önceden resepsiyona katılmayacakları;
öğünleri, aktiviteleri ve hizmetleri bildirmeleri sağlanmalıdır. Daha sonra bunların denetimleri
çiplerinden yapılabilir.

İADELER:
Öğün iadesi
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Alkol iadesi
Hizmet iadesi (spor salonu, sauna vb)
Aktivite (konser, tiyatro)
Diğer
İadeler müşterilerin işletmeye maliyetleri esasına göre yapılmalıdır. Örneğin 5 yıldızlı bir otelde yaklaşık
10 avro olan günlük yiyecek içecek maliyeti o gün işletmenin hiçbir ürününü tüketmeyen müşteriden
düşülebilir. Hangi hizmet için ne kadar iade yapılacağı işletme tanıtım klavuzlarında, kataloglarda,
insertlerde web sayfalarında ve işletme içi iletişim birimlerinde (anons, kapalı devre yayın vb) sık sık
duyurulmalıdır. Başta bu uygulama işletme için çok büyük bir gidermiş gibi gözüksede aslında işletme
ile alakalı olan bir durum değildir. Çünkü bu gider hiç işletmenin kasasına değmeden tedarikçi firmalara
giden meblağdır. işletme burdan zarar görmeyecek tam tersine fayda sağlayacaktır. Daha az personel
daha az enerji gideri, daha az hizmet vb. gibi. İadeler işletme kapasitesi yeterli ise tatil uzatması şeklinde
de yapılabilir.
Bu uygulamanın işletmeye bir diğer faydasıda talep gören ve görmeyen ürün ve hizmetlerin cinsini
miktarını ve çeşidini belirleyebilmesidir. Bu istatistiği elde eden işletme üretim planlamasını daha
bilinçli yaparak öngörülemeyen pek çok zayiattan kurtulmuş olur.
Sistemin bir diğer faydası: çevre işletme ve turizm ürünlerine yönelik talep artışları sağlamasıdır. Tüm
yöre işletmelerinin şikayet ettiği herşey dahil sistem bu sayede ister istemez TÜKETİLENLER DAHİL
sistemine dönüşecektir. Böyle olunca da turist tüketimlerinin bir kısmını dış mekanlara
kaydırabilecektir. Turistin otel dışına gitmesi; nakliye, market, restoran, büfe, müze, AVM giderlerini
yükseltecek bu da ülkeye daha çok döviz girişi sağlayacaktır .
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Öğretmenlerin Paylaşılan Liderlik ve Okul Kültürü
Algıları Arasındaki İlişki
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Öz
Araştırmanın amacı, kamu ortaokullarında görev yapan öğretmenlerin paylaşılan liderlik ve okul
kültürü algılarını belirleyerek bunları bazı demografik değişkenler açısından analiz etmek ve
aralarındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için nicel araştırma yöntemlerinden
ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2019-2020 öğretim yılında Gaziantep ili
Şehitkâmil ilçe merkezinde bulunan 54 kamu ortaokulunda görev yapan 3.080 öğretmen
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise küme örnekleme yöntemi ile seçilen 12 ortaokulun 437
kişilik öğretmen grubu oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Okul Örgütlerinde Paylaşılan Liderlik
Ölçeği (OÖPLÖ) ile Okul Kültürü Ölçeği (OKÖ) kullanılmıştır.
Araştırmanın bulgularına göre kamu ortaokullarında görev yapan öğretmenlerin paylaşılan liderlik ile
okul kültürüne yönelik algıları arasında pozitif yönde, yüksek düzeyde bir ilişki bulunmuştur.
Öğretmenlerin paylaşılan liderliğe ilişkin görüşlerinin branş, mezun olunan okul türü ve öğrenim düzeyi
değişkenlerinde anlamlı fark bulunmazken; cinsiyet ve mesleki kıdem değişkenlerinin alt boyutlarında
anlamlı fark bulunmuştur. Öğretmenlerin okul kültürüne ilişkin görüşlerinde ise branş ve cinsiyet
değişkenlerinde anlamlı fark bulunmazken; mesleki kıdem, mezun olunan okul türü ve öğrenim düzeyi
değişkenlerinde anlamlı fark oluştuğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Liderlik, Paylaşılan Liderlik, Kültür, Örgüt Kültürü, Okul Kültürü.
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Perception of Secondary School Teachers, Parents and
Students Regarding Delivery and Communication
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Abstract
The problem of this study was inadequate communication between teachers, parents and students in
discussing sex related issues and problems. The objective of the study were to: investigate the level of
awareness of secondary school students on issues related to sex, Investigate the perceptions of
teachers, parents and students on the teaching and learning of sex education in schools, Investigate
the communication methods used by teachers and parents in communicating sex-related issues with
students, Identify the challenges that the teachers, parents and students face in communicating sex
related issues, Suggest ways through which communication between teachers, parents and students
on sex issues can be improved. The assumption of the study was that teachers, parents and students
frequently share information related to sex. The study adopted a mixed-method research design. In
collecting the data, 300 students, 50 teachers and 50 parents participated in this study. Data were
collected using open-ended and close-ended questionnaires for teachers, parents and students. This
study use both the qualitative and quantitative research design to analyze the data. The data were
presented in tables and graphs using percentage and frequencies. The significance of this study was
that the findings would provide proper communication skills to discuss sex-related issues between
teachers, parents and students. Findings indicated that most of the students have exposed to sex
education. This type of education is done in higher classes of school. Findings also shows that the
positive attitude and behavior among parents and teachers. Findings shows that teachers and students
wants the teaching aids like video, audio, clips etc kind of communication method to discuss sex
education. And parents want the discussion method to discuss sex-related issues. Findings also shows
that teacher, parents and student face many challenges and barriers to discuss sex-related issues. They
faces many challenges like lack of time, lack of facilities, shyness, religious boundaries, cultural values,
lack of adequate training for teachers, parents busy in daily routine, negative attitude of teachers and
parents. To improve communication between teachers, parents and students the study suggest the
following method: Open class discussions, use of debates based on sex topics, incorporating sex
education with the curriculum, availing resources like books and other visual aids, more time to be
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created and sensitizing the parents and the community in general on the need to encourage the
children to be open in discussing sex- related issues.
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Abstract
This article sheds light on the various strategies to teach mathematics and whether they are employed
or not. The study investigates the employed mathematics-teaching strategies in Arab schools in
northern Israel, and the hindrances that prevent teachers from applying diverse effective strategies in
their classrooms. The researcher follows the qualitative approach based on in-depth interviews and
recommendations of previous studies and observation to obtain the maximum benefits and give
accurate qualitative results based on interviews, from Arab schools in northern Israel who study in six
different schools. Teachers assert that employing the different innovative strategies are vital and
efficient in teaching mathematics, but there are many handicaps that prevent teachers from exploiting
them including, amongst others, the imposed duties to complete the entire amount of loaded study
material during the semester, as well as the lack of available tools to computerize classes and teaching
process in general, the lack of building tangible tools, and the low proficiency level of some teachers.
The results of the interviews showed that technology is rarely employed in teaching mathematics – if
ever, as well as innovative and modern strategies. The study concludes that the heavy burden of
teaching mathematics should be lightened to allow space for creativity in teaching strategies, as they
need more time to be employed. In addition, for mathematics to be understood properly, the teaching
process should be interesting to attract students. Besides this, the suggested strategies are
advantageous to be applied in the teaching process.
Keywords: Teaching mathematics, Conceptual method, Innovative method.
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Öz
Sosyal medya insanların hayatında çok önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Ancak aşırı sosyal medya
kullanımı, insanların akademik hayat, iş hayatı ve hatta özel hayat gibi hayatlarının farklı alanlarında
başarısızlığa neden olan sosyal medya bağımlılığını da beraberinde getirebilmektedir. Bu çalışmanın
temel amacı, açıklık, yalnızlık, benlik saygısı, yaşam doyumu, yaratıcılık, stres, nevrotiklik, sosyal zekâ
ve narsisizm gibi belirli davranışsal faktörlerin sosyal medya bağımlılığı üzerindeki etkilerini
araştırmaktır. 506 katılımcı ile anket çalışması yapılmıştır. Anket verisine betimsel istatistikler, bağımsız
örneklem t testleri, tek yönlü varyans analizi testleri, korelasyon analizleri ve yapısal eşitlik
modellemesi uygulanmıştır. Bu analizlerin sonuçları, cinsiyet, medeni durum, yaş ve eğitim düzeyi gibi
demografik faktörlerin sosyal medya bağımlılığını etkilerken, gelir durumu ve mesleğin sosyal medya
bağımlılığı üzerinde hiçbir etkisi olmadığını göstermiştir. Ayrıca açıklık ile yaratıcılık, açıklık ile benlik
saygısı, benlik saygısı ile yaşam doyumu, yalnızlık ile nevrotiklik arasında pozitif, benlik saygısı ile
nevrotiklik, yaşam doyumu ile stres arasında negatif ilişkiler tespit edilmiştir. Ağırlıklı olarak stres,
nevrotiklik ve sosyal zekâ gibi bazı davranışsal faktörlerin sosyal medya bağımlılığı üzerinde olumlu
etkisi olduğu, ancak sosyal medya bağımlılığı üzerinde açıklık, yaratıcılık, benlik saygısı, yalnızlık, yaşam
doyumu ve narsisizmin etkisinin olmadığı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Medya Bağımlılığı, Davranışsal Faktörler

75
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Abstract
Recent studies show that education of children at the early ages has gained great importance and
requires more support after the arise of the Covid-19 pandemia. Before the pandemia, children
attending the nurseries between the ages of two and six, were already having difficulties in adapting
to the new school environment and had some associated problems which would lead to serious
concentration and education deficiencies. Some of those children used to take time to adapt to their
new environment and if the adaptation period was long, it lead them to lag behind their classmates.
Especially during the pandemic period, being forced to have online education, children inevitably
stayed isolated, away from their classmates, thus having deficiency of social interactions.
As a result, when the pandemic measures became less strict and the children started returning to
schools, psychological and physical adaptation to the new environment, became more demanding, not
only for the children and parents, but also for the service providers (teachers, administrative staff, etc).
Thus bringing the need for the improvement of the quality and safety of services provided by nurseries.
This study aims, using anthropometric principles, color theories and cognitive factors, to design an
Orientation Center for nurseries admitting nursery children, between ages of two to six. The
Orientation Center is aimed to function within the nurseries for easy adaptation of the children to the
school environment after the pandemic period. The center is designed to have the required facilities
for making the adaptation period short, safe and easily manageable with pedagogical support. The
design includes a separate play and therapy room according to ergonomic, anthropometric principles
and cognitive factors .
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An “Orientation Center Guideline” is produced for easily adapting the facilities of a nursery to have
this center. The guideline includes mainly three parts. First part includes the anthropometric design
principles for the play and therapy rooms, second part includes issues regarding cognitive
requirements and the third part includes health and safety requirements.. The design is easily
adaptable by any nursery, provided that the guidelines are followed. The Orientation Center Guideline
is planned to be a useful guide for education policy makers and related service providers.
Keywords: anthropometrics, cognitive design, orientation center, nursery children, guidelines.
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Abstract
Since the 1990s, Russian-speaking Koreans (Koryo Saram) began to actively move from the former
republics of the USSR to the Republic of Korea. Most of them were labor migrants. After 2007, their
flow has seriously increased, areas of compact residence in large South Korean cities have emerged.
Currently, the largest and most famous settlement communities are located in Ansan (Gyeonggi
Province), Gwangju (Jeolla-namdo Province), as well as in the Seoul Dongdaemun Market area. The
city of Gimhae (Gyeongsangnam-do province) becomes a new center as well. These areas received the
name "Koryoin maeul" in South Korea (고려인 마을). The problem of integrating of the incoming
migrants into South Korean society is a serious problem for the South Korean authorities. CIS ethnic
Koreans have difficulties in learning Korean language and South Korean culture, in legal employment,
obtaining medical care and special education. South Korean government attract NGO activists to solve
these tasks, allocating funds to support projects related to the adaptation and integration of Koryo
Saram in South Korean society. The success of this approach is demonstrated by NGO working in
Gwangju and Ansan. The NGO's activities allow ethnic Koreans of the community to integrate into
South Korean society, while preserving their specific features and traditions, as well as South Korean
citizens of the district can expand their ideas about the world and develop a tolerant attitude towards
other groups within a multicultural society. But there is still no unified position among the ethnic
Koreans from the CIS countries living in the Republic of Korea regarding full integration into South
Korean society.

Список источников и литературы
Ким Г.Н. Объединение Кореи неизбежно. Книга 2. Сеул, 2017. – 260 c.
Choi, Youngjin. (2015). Eurasian Initiative and Strengthening Goryeoin’s Capacity & Networks// Slavic Review
(슬라브학보), № 30(3), рp. 233-261.

89

강성희. “안산 ‘땟골마을’ 고려인들의 학습 문화 기술지 연구.” 아주대학교 석사학위논문, 2016.
고려인 지원센터 너머 홈페이지 URL: http://www.jamir.or.kr/main/main.php (27.09.2021)
고려인마을 협동조합 URL: http://www.koreancoop.com/ (27.09.2021)
김경학. “우즈베키스탄 고려인의 한국 이주와 가족유형의 성격.” 디아스포라 연구Vol.9 No.2, 2015.
김경학. “중앙아시아 고려인의 한국 이주와 정착 : 광주 ‘고려인마을’을 중심으로.” 국제지역연구. 제17권
제4호, 한국외국어대학교 국제지역연구센터, 2013, 259-282쪽.
김나경. (2013). 재한

고려인의

공간

형성과

공동체

활동. 전남대학교

글로벌디아스포라연구소

국내학술회의, р. 137-155.
김승력. (2017). 안산 고려인 현황과 지원활동. 전남대학교 글로벌디아스포라연구소 국내학술회의, 19-32.
김영술, 홍인화. “중앙아시아 고려인의 광주지역 이주와 문화변용에 관한 연구.” 디아스포라연구Vol.7
No.1, 2013.
김재기. “광주광역시 광산구 지역 귀환 고려인의 이주배경과 특성.” 재외한인연구Vol.32, 2014.
김재기. 세계 한인 디아스포라의 귀환 현상과 지원정책. 지성계, 2014.
배명숙. (2017). 동대문 고려인 커뮤니티의 현황과 변화. 고조선단군학, (36), 127-161.
선봉규. (2016). 광주광역시 광산구 고려인마을의 공간적 특성. 전남대학교 글로벌디아스포라연구소
국제학술회의, 44-57.
선봉규. (2017). 한국에서 외국인 집거지의 형성과 공간적 특성에 관한 연구. 한국동북아논총, (83), 193214.
안산시고려인문화센터. URL: www.koreansan.org (27.09.2021).
임영상, 정막래 (2016). 한국 속의 러시아. 동서인문학, 52, 275-295
정막래, 주동완. (2017). 광주고려인마을의 발전을 위한 위키백과 구축 연구. 슬라브학보, 32(3), р. 149-171.
조규형. “국내거주 러시아 CIS(고려인) 현황 조사 .” 재외동포재단, 2016.
황영삼. (2016). 구소련 지역 고려인 사회에 대한 재인식과 구조적 특징. 민족연구 제68호 , pp. 162-197.

90

Sınıf Öğretmeni Adaylarına Sunulan Bibliyoterapi
Eğitiminin
Katılımcı
Görüşleri
Açısından
Değerlendirilmesi
Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN
Doç. Dr.; Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Türkiye. E-mail:
mensurealkis@hotmail.com

Öz
Kitapla iyileşme süreci olarak bilinen bibliyoterapi eğitimleri, yurt dışında her kademede pek çok
branştan öğretmen adayı ile yürütülmektedir. Ülkemizde de son dönemlerde bibliyoterapi ile eğitim
ve çocuk edebiyatı unsurları birleştirilmeye başlanmıştır. Ancak hem ilkokul düzeyinde bibliyoterapi
kapsamına giren konularda yeterli çocuk kitabına ulaşma sıkıntısı yaşanmakta hem de sınıf öğretmeni
adaylarına kitaplarla destek olmanın öğretimi konusunda beceri kazandırmaya yönelik herhangi bir
çalışmanın yürütülmediği görülmektedir. Bu ihtiyaçtan hareketle ilkokul düzeyinde sınıf ortamında
farklı problem ve gereksinimleri olan öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çocuğa uygun edebi
eserlerin seçilmesine yönelik bir eğitim planlanmıştır. İlgili bu eğitimde, çocuk kitaplarının çocuğun
rahatlaması ve iyileşmesi noktasında nasıl kullanılabileceğiyle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlara
yer verilmiştir. Dolayısıyla kitapla iyileşme süreci hakkında hem teorik hem de beceri amaçlı uygulamalı
eğitimlerin verilmesi hedeflenmiştir. Bu hedefle hazırlanan bir çalışma TÜBİTAK 2237-A programınca
desteklenmiş ve çevrimiçi ortamda 6 günde toplam 36 saatlik bir bilimsel program ile hayata
geçirilmiştir. Bu programda özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma, ilköğretim matematik
öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği ve sınıf eğitimi alanlarında görev yapan ve farklı disiplinlerde
çalışmaları bulunan uzman eğitmenler yer almışlardır. Hazırlanan bilimsel etkinliğe sınıf eğitimi lisans
programında öğrenim gören 30 aday katılmıştır. Belli kriterler doğrultusunda eğitime kabul edilen
adaylar eğitim boyunca çalışmalara aktif olarak katılmışlardır. 6 gün boyunca adaylara çocuk edebiyatı
ve eğitim, bibliyoterapinin tanıtılması, çocuk kitaplarının kullanım alanları, bibliyoterapiye uygun kitap
seçme, bibliyoterapi niteliğinde özgün bir öykü yazma ve yazılan öyküleri dijital ortama aktarma
konularında uygulamalı eğitimler verilmiştir. Eğitimler sonunda elde edilen ürünler projenin web
sitesinde erişime açılmıştır. Adaylara sunulan eğitimler çevrimiçi odak grup görüşmeleri yoluyla
adaylarla yapılan görüşmelere göre değerlendirilmiştir. İlgili değerlendirmeler sonunda programa
katılan adaylar; eğitimlerin kendilerine mesleki anlamda yarar sağladığını, sadece farkındalık oluşturma
düzeyinde değil uygulamaya geçecek beceriler kazandırma noktasında da etkili olduğunu
belirtmişlerdir. Katılımcılar ayrıca süreç içinde farklı disiplinlerde çalışmaları olan alan uzmanlarından
eğitim almanın çocuk edebiyatına farklı bir bakış açısı kazandırma anlamında fayda sayladığını
bildirmişlerdir. Bunun yanı sıra katılımcılar 6 günlük programın çok yoğun olduğunu, sürecin daha geniş

91

bir zaman dilimine yayılması gerektiğini, bireysel çalışmaların daha fazla ön plana çıkarılması gerektiğini
ifade etmişlerdir. Bu kapsamda hem proje koordinatörüne hem de proje destekleyicisi kuruma yönelik
öneriler sunmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: bibliyoterapi, kitapla destek, sınıf öğretmeni adayları

Investigating barriers and providing in-service training
Solutions in Iranian organizations
Dr.Omid RADWEYSI
Iran

Abstract
Evaluation of any training program should give us sufficient information about employee behavior, and
the need for change in the organization, It should be noted that the training program offered was able
to provide goals, in terms of costs incurred, and benefits achieved. Training as a process of developing
skills, habits, knowledge, attitudes and increasing the effectiveness of employees in their current
position, and preparing for future goals is one of the goals of the organization. This is a practical study
and the method of data collection is descriptive. The statistical population included employees,
managers and professors. Data were collected through sample selection and questionnaires.
Descriptive statistics were used to measure the main indicators for evaluating the effectiveness of
training courses. Also, the collected data on effectiveness evaluation showed that the level of learning
response, organizational behavior needs to be improved. The study showed that effective evaluation
requires improvement through optimization of designed training, redefining training, providing
adequate funding according to individual needs, organizational job and the use of continuous
evaluation.
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Öz
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin seçili sektörlerdeki ihracat rekabet gücünün belirlenmesi ve Avrupa
Birliği piyasasında Azerbaycan ile ihracat uzmanlaşma düzeylerinin bir karşılaştırmasını yapmaktır. Bu
amaç doğrultusunda iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve ihracat benzerliği 2001-2005, 2006-2010,
2011-2015, 2016-2020 olmak üzere dört dönemin verileri esas alınarak araştırılmıştır. Bu veriler,
Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan Standart Uluslararası Ticaret Sınıflamasında yer alan SITC
Revize 3’e göre ele alınmıştır. SITC Revize 3’e göre ticarete konu olan mallar on gruba ayrılmıştır. Veriler
incelendiğinde Türkiye’den Azerbaycan’a 2005 yılından 2015 yılına kadar ticaret hacmindeki yükselme
dikkat çekmektedir. 2005 yılından 2015 yılına kadar ihracat %296 artış gösterirken ithalatın artış oranı
%31’de kalmıştır.
Finger – Kreinin ihracat benzerlik indeksi 0 ile 100 arasında değer alır ve indeksin 100’e yakın olması
ülkeler arsındaki ihracat benzerliğinin ve ülkelerin uluslararası ticarette rekabetinin yüksek olduğunu
gösterir. İndeks 0’ a yaklaştıkça ülkelerin ticaret rekabetlerinin zayıf olduğu anlaşılmaktadır.
Hesaplama sonuçlarına göre O' a yaklaşan indeks değerleri Türkiye- Azerbaycan ülkeleri arasında
ihracat benzerliğinin giderek azaldığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Azerbaycan, Ticaret Hacmi, İhracat Benzerliği İndeksi
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Fen Lisesi Öğrencilerinin Geometri Başarılarının
İncelenmesi
Examination of Science High School Students' Geometry Success1
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Abstract
Mathematics education has an important role in the development of creative thinking, making sense
of the physical and social environment, and gaining knowledge and skills. Geometry is one of the
important sub-learning areas of mathematics education, which is used in disciplines such as science
and art in daily life. In addition to these important aspects of geometry, it is seen that most students
find it unattractive, and students' geometry success is low in national and international exams. In this
context, in this study, it is aimed to examine the results of the 25-question geometry achievement test
developed by the researcher according to the geometry achievements in the high school curriculum of
the science high school students, who are the students with the highest scores in the high school
entrance exam in our country. The survey model, which is one of the quantitative research methods,
was used in the study. The sample of the study was chosen by the purposeful sampling method, and
the study group consists of 244 students studying in three science high schools affiliated to the Ministry
of Education in the city center of Diyarbakır in the fall semester of the 2020-2021 academic year. The
data of the study were obtained from the answers given by the students to the geometry achievement
test. The results obtained from the answers given by the students to the geometry achievement test
were analyzed with the SPSS package program. As a result of the research, it was found that the
average of the geometry achievement test consisting of 25 questions of Science high school students

1

Bu bildiri Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (DUBAP) Koordinatörlüğünce ZGEF.20.006 nolu yüksek
lisans projesi kapsamında desteklenmiştir.
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was 12.65. According to this result, it can be said that science high school students have an upper
average with a very small difference from half the number of questions in the geometry achievement
test and they have half the achievements of the high school geometry curriculum. In addition, in the
results obtained from the geometry achievement test, a significant difference was found between the
science high school, which received the highest score in the province, and the other two science high
schools, according to the entrance exam scores from schools to high schools.
Keywords: Geometry, Geometry Success, Science high school students

1.Giriş
Kendine özgü sistematik bir mantığa sahip olan matematik gündelik yaşantımızın vazgeçilmez
unsurlarından olup diğer bilim dallarının öğrenilmesinde de önemli bir araçtır (Laurens, Batlolona, F.A.,
Batlolona, J.R. ve Leasa, 2018). Günlük yaşamda, bilim ve sanat gibi disiplinlerde kullanılan matematik
eğitiminin önemli alt öğrenme alanlarından biri geometridir (National Council of Mathematics Teachers
[NCTM], 2000). Günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan matematiğin sezgisel ve görsellik yönünü
temsil eden geometri öğrencilerin sezgi, tahmin, görselleştirme, akıl yürütme ve problem çözme ve akıl
yürütme becerilerinin gelişmesinde önemli bir role sahiptir ( Pesen, 2003; Kutluca ve Zengin, 2011).
Günlük hayatımızda geometri, mühendislikte, mimarlıkta ve diğer bilim dallarında, problem çözmede
ve matematiksel model oluşturmada sürekli kullanılan matematiğin alt öğrenme alanıdır (Aksu, 2005:
26). Matematiğin cebir, sayılar ve işlemler gibi diğer alt öğrenme alanlarına geometri görselleştirme
katarak uygulama alanı bulmakta ve bu durum geometriyi matematik öğretim programlarında önemli
kılmaktadır (Sherard,1981). Ülkemizde de geometri alt öğrenme alanı olarak matematik öğretiminde
ilkokuldan başlayarak matematik programları içinde önemli bir yer bulmaktadır. Ülkemizde Milli Eğitim
Bakanlığı [MEB]’ in ilkokuldan liseye kadar matematik programları incelendiğinde geometrinin önemli
bir yere sahip olduğu görülmektedir.
Geometri öğretiminde birbiriyle bağlantılı iki amaç bulunmaktadır. Bu amaçlar öğretim programında
bulunan kazanımların öğrencilere kavratılması ve öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerini
geliştirmektir (Baykul, 2014). Geometri öğretimi temeli ilkokuldan başlayarak oluşturulması
gerekmektedir. Geometri öğretimi ilkokuldan başlayarak yeterince kavratılmadığında ileriki öğretim
dönmelerinde bu dala bağlı ve matematik öğretimine bağlı diğer konuların kavratılmasında sıkıntılar
yaratmaktadır. Ülkemizde geometrinin öğrenciler tarafından anlaşılmadığı da bilinen bir gerçektir
(Yılmaz, Keşan ve Nizamoğlu, 2000).
Ülkemizde yapılan tüm araştırmaların ve sınavların sonuçlarını incelediğimizde her öğrenim
kademesinde geometri başarısının çok düşük olduğu görülmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada
Ülkemizde Liselere giriş sınavında en yüksek puana sahip öğrencilerden oluşan Fen Lisesi öğrencilerinin

95

lise müfredatındaki geometri kazanımlarına göre araştırmacı tarafından geliştirilen 25 soruluk geometri
başarı testi sonuçlarını incelemek amaçlanmaktadır.
2. Yöntem
Fen Lisesi öğrencilerinin geometri başarısını MEB 2018 matematik ortaöğretim müfredatı geometri
kazanımlarına göre incelemeyi amaçlayan çalışmamızda nicel araştırma desenlerinden tarama modeli
kullanılmıştır. Geçmişte ya da günümüzdeki var olan bir durumu dışarıdan müdahale etmeden ve
etkilemeden bulunduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan yaklaşıma tarama modeli denir (Karasar,
2009, s. 77). Çalışma yapılacak okullar amaçlı örneklem (Baki ve Gökçek, 2012) yöntemi ile seçilecektir.
Amaçlı olarak seçilen okulların seçilme nedeni çalışma yapılacak okulların Diyarbakır il merkezinde ilde
en yüksek liselere giriş puanına sahip devlet Fen Lisesi öğrencilerden oluşmakta olmalarıdır. Bu liselere
ait 2020 yılı liselere giriş taban puanları Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi’nin (480,189), İMKB
Fen Lisesi’nin (463,019), Vali Aydın Arslan Fen Lisesi ‘nin (462,980) şeklindedir.
Araştırmanın çalışma grubunu Diyarbakır ili Yenişehir ilçesinde bulunan Rekabet Kurumu Cumhuriyet
Fen Lisesi bünyesinde okumakta olan 60 12. Sınıf öğrencisi, Bağlar ilçesinde bulunan İMKB Fen Lisesi
bünyesinde okumakta olan 101 12. Sınıf öğrencisi ve Sur ilçesinde bulunan Vali Aydın Arslan Fen Lisesi
bünyesinde okumakta olan 83 12. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 244 öğrenci
katılmıştır. . Araştırmada veriler araştırmacı tarafından MEB 2018 ortaöğretim matematik müfredatı
geometri kazanımlarına göre geliştirilen 25 soruluk geometri testi kullanılarak toplanmıştır. Geometri
başarı testinden toplanan veriler Statistical Package for social Sciences (SPSS) istatistik programıyla
analiz edilmiştir. Veriler için normallik testi yapıldıktan sonra SPSS programının Ortalama, standart
sapma, frekans, yüzde teknikleri ve okullar arasında geometri başrı testi sonuçlarına göre anlamlı bir
farklılık olup olmadığını belirlemek için SPSS programının tek faktörlü varyans analizi (One-Way Anova)
tekniği kullanılmıştır.
3. Bulgular
Araştırmada çalışma grubuna ait geometri başarı testi betimsel bulguları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Çalışma Grubuna ait Geometri Başarı Testi Betimsel Bulguları

Cumhuriye
t Fen Lisesi
Vali Aydın
Arslan Fen
Lisesi
İMKB Fen
Lisesi
Toplam

96

15,45

Standart
Sapma
3,67

Standart
Hata
0,47

Min. Doğru
Sayısı
7

Max. Doğru
Sayısı
21

83

12,18

4,43

0,48

3

21

101

11,38

4,43

0,44

2

21

244

12,65

4,54

0,29

2

21

N

Ortalama

60

Tablo 1’ deki değerler incelendiğinde öğrencilerin geometri başarı testi ortalamaları Cumhuriyet Fen
Lisesinde 15,45, Vali Aydın Arslan Fen Lisesinde 12,18, İMKB Fen Lisesinde 11,38 olarak görülmektedir.
Toplamda geometri başarı testine verilen en düşük doğru cevap sayısı 2, en yüksek cevap sayısı ise 21
dir.
Okullar arası Varyansların homojen dağılıp dağılmadığının belirlenmesi için uygulanan Levene’s testi
bulguları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Okulların Geometri Başarı Testi Levene’s Testi Bulguları

Geometri
Başarı Testi
Toplam Puan

Levene
İstatistik

df1

df2

Sig.(p)

2,270

2

241

,105

Tablo 2 incelendiğinde Okulların geometri başarı testi Levene’s testi bulgularına göre p = 0,105 > 0,05
olduğu için varyanslar homojen dağılıma sahiptir.

Okullar arasında geometri başarı testi sonuçlarına göre farklılık olup olmadığını belirlemek için Tek
Yönlü Varyans Analizi (Anova) testi kullanılmıştır. Testin sayısal değerleri aşağıda Tablo 3’ te verilmiştir.
Tablo 3. Okullar arası Geometri Başarı Testi Anova Testi Bulguları

Anova

Gruplar
arası
Grup içi
Total

Kareler
toplamı
650,002
4379,080
5029,082

Df
2
241
243

Kareler
ortalama
325,001

F

Sig.(P)

17,886

,000

18,170

Tablo 3 incelendiğinde Okullar arası geometri başarı testi sonuçlarına göre anlamlı farklılık olduğu
görülmektedir. ( p = 0,00 < 0,05). Bu farklılığın tespiti için post-hoc testlerden Scheffe testinden
yararlanılmıştır. Testin sayısal değerleri aşağıda Tablo 4’ te verilmiştir.
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Tablo 4. Okullar arası Geometri Başarı Testi Scheffe Testi Bulguları
Okul (I)

Okul (I)

Fen Vali Aydın Arslan
Fen Lisesi
İMKB Fen Lisesi
Vali Aydın Arslan Cumhuriyet
Fen
Fen Lisesi
Lisesi
İMKB Fen Lisesi
İMKB Fen Lisesi
Cumhuriyet
Fen
Lisesi
Vali Aydın Arslan
Fen Lisesi
Cumhuriyet
Lisesi

Ortalama Fark
(I-J)

Standart Hata

Sig.(p)

3,26938*

,722

,000

4,06386
-3,26938*

,694
,722

,000
,000

,79458
-4,06386*

,631
,694

,454
,000

-,79458

,631

,454

Tablo 4 incelendiğinde geometri başarı testi sonuçlarına göre Vali Aydın Arslan Fen Lisesi ile İMKB Fen
Lisesi arasında anlamlı fark olmadığı görülmektedir. ( p = 0,454 > 0,05) Bu iki okul arasındaki 0,631
ortalama fark rassal nedenlerden kaynaklıdır. Cumhuriyet Fen Lisesi ile Vali Aydın Arslan Fen Lisesi
arasında Cumhuriyet Fen Lisesi lehine anlamlı fark bulunmuştur. ( p = 0,000 < 0,05) Benzer şekilde
Cumhuriyet Fen Lisesi ile İMKB Fen Lisesi arasında Cumhuriyet Fen Lisesi lehine anlamlı fark
bulunmuştur ( p = 0,000 < 0,05).

4. Sonuç
Fen Lisesi öğrencilerinin geometri başarısını MEB 2018 matematik ortaöğretim müfredatı geometri
kazanımlarına göre incelemeyi amaçlayan çalışmamızda okullar ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde Van
Hiele geometrik düşünme testi ortalamaları Cumhuriyet Fen Lisesinde 16,68, İMKB Fen Lisesinde 13,78,
Vali Aydın Arslan Fen Lisesinde ise 14 olarak bulunmuştur. Okullar arasında Van Hiele geometrik
düşünme testi yönünden Anova testi bulguları incelendiğinde Vali Aydın Arslan Fen Lisesi ile İMKB Fen
Lisesi arasında anlamlı fark olmadığı, ilde liselere giriş sınavında en yüksek puanla öğrenci alan
Cumhuriyet Fen Lisesi ile Vali Aydın Arslan Fen Lisesi ve İMKB Fen Lisesi arasında Cumhuriyet Fen Lisesi
lehine anlamlı fark olduğu görülmektedir.
Ayrıca çalışma grubundaki Fen Lisesi öğrencilerinin 25 sorudan oluşan geometri başarı testi
ortalamalarının 12,65 olduğu bulunmuştur. Bu sonuca göre de Fen Lisesi öğrencilerinin geometri başarı
testinin soru sayısının yarısından çok küçük bir fark ile üst ortalamaya sahip olduğu ve lise geometri
müfredatı kazanımlarının yarısı kadar kazanıma sahip oldukları söylenebilir.
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Сегодня, система образования нашей страны, перешла на обновлённое содержание
образования, требующая от педагогов активного внедрения эффективных методов
преподавания, способствующих формированию навыков «широкого спектра» необходимых для
жизни в современных условиях. Важным элементом является наличие «сквозных тем» между
предметами как внутри одной образовательной области, так и при реализации межпредметных
связей. А спиральное построение образовательных программ, позволяет выстроить логический
переход, от простых идей до более сложных, т.е. ученики могут применять знания изучая
последующие темы. Интеграция знаний различных предметов и наук, позволяет учащимся
расширять горизонты своих навыков.
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Использование дистанционного обучения потребовало от нас совершенно нового подхода,
который бы способствовал создать условия для формирования творческого мышления и
повышения учебной мотивации школьников. Использование интегрированного подхода к
обучению с использованием разных учебных дисциплин, которые, на первый взгляд кажутся
несовместимыми, позволяет сформировать полную картину мира и его закономерностей в
целом.
Наш опыт показывает, что в первом классе эффективнее интегрировать такие предметы как:
математика, познание мира, естествознание, самопознание, художественный труд. Только
обучение грамоте и познанию мира утомляют ребёнка и развивают у него отрицательные
эмоции. А задача учителя именно в том, чтобы с первых дней учёбы в школе, у ребенка не
угас интерес к учению. Чередование вышеперечисленных предметов поддерживает интерес
ребёнка к процессу познания и активизирует его деятельность.
Понятно, что главной особенностью сегодняшнего интегрированного онлайн урока является то,
что такой урок строится на основе одного предмета, который является главным. Остальные,
интегрируемые с ним предметы, помогают шире изучить его связи, процессы, глубже понять
сущность изучаемого предмета, понять связь с реальной жизнью. Интеграция предметов в
современной школе - реальная потребность времени.
Для успешной реализации этого обучения вам потребуется:
Проанализировать программу школы по различным учебным предметам.
Определить темы позволяющие интегрировать их с другими предметами.
Объединить их с позиции ведущей идеи и\или ведущих положений;
Познакомиться с психологическими и дидактическими основами протекания интеграционных
процессов.
Определить связи между сходными элементами знаний.
Изменить последовательность изучения тем, если в этом есть необходимость;
При планировании урока, выделить главные и сопутствующие цели обучения.
Моделирование урока, наполнение его только тем содержанием, которое поддерживает
главную цель.
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Наблюдение за реализацией позволило нам понять, что в любом процессе существуют
«скрытые» элементы, о которых мы узнаем только в процессе.

Сильные стороны
Повышают мотивацию, формируют
познавательный интерес

Повышают уровень обученности и
воспитанности учащихся
Способствуют формированию целостности
научной картины мира

Позволяют систематизировать знания
Способствуют снижение перегрузок учащихся

Дозирует домашнее задание

Слабые стороны
Страх педагогов перед неудачей
Тайм - менеджмент (учителя должны строго
соблюдать регламент урока, тщательно
продумывать каждый этап онлайн урока и
время, отводимое для работы).
Отсутствие
интегрированных
материалов и ресурсов.

учебных

Отсутствие методических рекомендаций по
проведению
интегрированных
онлайн
уроков.
Отсутствие нормативного документа
Использование
обучения

традиционных

средств

Получить обратную связь одновременно по
двум и более предметам

Компетенции
использования
информационно-коммуникационных
технологии

Формируют общеучебные умения и навыки

Отсутствие
единой
образовательной
платформы для обучения школьников

Благодаря этому педагоги, также работают дистанционно, в паре, и даже если в определённый
момент ведущую роль играет один педагог, второй не должен сидеть в тени. Он либо готовится
к следующему этапу, либо наблюдает за работой помогать. Многие привлекают учащихся к
подготовке интегрированного онлайн урока, заранее предлагая им подготовить часть материала
и во время эфира предоставить слово учащемуся. Это позволит вовлечь учащихся в
самостоятельное обучение.
Знание и применение идей предложенных Б. Блумом в таксономии образовательных целей,
приобретает особое значение и в этом процессе обучении. Интеграция предметов и наук
позволяет не только приобрести знания, но и развивать навыки высокого порядка,
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направленные на умение ученика применять, расширять, оценивать и анализировать
информацию, т.е. детализировать изученный материал, разделить на отдельные его
составляющие, определить их взаимосвязь.
В результате, это позволит сформировать высокообразованную, интеллектуально развитую
личность
с
целостным
представлением
картины мира, с пониманием глубины связей явлений и процессов. Интегрированный
онлайн урок это одна из форм организации дистанционного обучения, способствующая
повышению интереса к знаниям, самостоятельности, возможности сотрудничества учителей и
учащихся, способ устранения формализма в подходе к изучаемому материалу.
Использование интеграции предметов в системе дистанционного образования позволяет
решить задачи, поставленные в настоящее время перед школой и обществом в целом. Любой
успешно реализуемый педагогический опыт заслуживает внимания, так как только обмен
знаниями между коллегами, позволит расширить рамки образовательного пространства для
самообучения и саморазвития.
В статье рассмотрены проблемы интеграции учебных дисциплин в рамках дистанционного
обучения начального,основного и общеего среднего образования.
Отсутствие образовательных программ начального,основного и общего среднего образования
и образовательных платформ интегрированных уроков, отражающиеся на качестве системы
образования в целом.
В статье также приводятся обоснование необходимости пересмотра образовательных учебных
программ и подготовке будущих педагогов для преподования интегрированных уроков, что
позволит сформировать
высокообразованную, интеллектуально развитую личность
с
целостным
представлением
картины мира, с пониманием глубины связей явлений и процессов.

Ключевые слова: система образования, интегрирация предметов, учебные программы,
дистанционное обучение, Таксономия Б.Блума, подготовка педагогических кадров.
Keywords: education system, integration of subjects, learning programs, distance learning, B. Bloom's
Taxonomy, teaching staff training.
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Psikoloji Biliminin Eğitim Politikası ve Uygulaması
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Öz
Bu çalışmanın amacı, psikolojik araştırmanın eğitim politikasını ve araştırmasını geliştirmek için nasıl
kullanılabileceğini ve bu iyileştirmelerin eğitim politikası planlama ve uygulamasında ne ölçüde
sağlanabileceğini sorgulamak, eğitim ortamlarında akademik başarıya götüren eğitim politikası
reformları ve psikolojik araştırmaların kritik önemini vurgulamaktadır. Psikoloji araştırmalarının eğitim
politikası ve uygulamasında kullanılması, eğitimcilerin öğrenme ve motivasyon teorisinin yanı sıra
insani gelişmede kapsamlı bir temele sahip olması gerektiği fikriyle desteklenmiştir. Bu bağlamda,
öğrenme sonuçlarını belirleyen temel motivasyonel veya duygusal faktörlere dikkat çektiği için eğitim
politikası ve uygulamasında psikolojik araştırma gereklidir. Buna ek olarak, psikoloji, eğitim başarısının
ilgili bilişsel belirleyicilerinin anlaşılmasına yardımcı olur. Ayrıca psikoloji, sosyoekonomik faktörlerin
eğitim çıktıları üzerindeki etkisini ve eğitim başarısını etkileyen psikolojik mekanizmaları açıklar. Tüm
bu görüşler ışığında, psikolojik araştırmaların eğitim politikası ve uygulamasında uygulanmasının eğitim
politikası reformlarını ve uygulamasını önemli ölçüde iyileştirebileceği sonucuna varılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Psikoloji, Eğitim, Eğitim Psikolojisi
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Developing Soft Skills in Higher Education Foreign
Language Programs
Nazli TYFEKCİ
University of Gjakova ”Fehmi Agani”, Kosovo

Abstract
Soft skills have become a subject of increasing interest in lifelong learning. The development of these
skills is intended to enable and enhance personal development, participation in learning and success
in employment. The assessment of soft skill is therefore widely practiced, but there is little in the way
of research or evidence on how well this assessment is conducted.
The purpose of this article is to discuss the importance of soft skills in the context of higher education
of the foreign language learning classroom alongside defining the concept of soft skills and offering
possible ways of grouping these skills. Furthermore, the paper aims to propose models of
implementing these skills in English as a foreign language learning in teaching situations and activities
which will facilitate the application besides with the need of embedding them in study programs.
The findings reveal that teachers should be provided with pedagogical activities, techniques and
methods that contribute to the diversity of teaching and learning by developing soft skills. This implies
that teaching should be shifted from lecturing to learning through work techniques that foster
activism, collaboration, critical thinking, imagination, creativity and emotion in students.
Keywords: soft skills, EFL classroom, model activities.
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Öz
Teknoloji alanındaki gelişmeler matematiği öğretme biçimini yeniden şekillendirmiştir. Teknoloji
çağına ayak uydurmak için matematik eğitiminde de yazılımlardan faydalanmak gerekmektedir.
Matematik eğitiminde kullanılan yazılımlar arasında en çok GeoGebra tercih edilmektedir. Ara yüzünün
kullanımının kolay ve ücretsiz olması GeoGebra’yı kullanıcı dostu yapmaktadır. Ayrıca GeoGebra’nın
matematik kavram yanılgılarını gidermede faydalı bir yazılım olduğu görülmektedir. Bu çalışmada
Türkiye’de matematik eğitimi alanında yayımlanan ortaokullarda GeoGebra ile ilgili yapılan bazı
çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle Tr dizin, Google Akademik ve DergiPark veri tabanı
kullanılarak 2017-2021 yılları arasında yayımlanan 13 makale incelenmiştir. Makalelerde ağırlıklı olarak
geometri konuları çalışılmıştır. Makalelerde daha çok GeoGebra’nın başarıya, öğrenmeye ve kalıcılığa
etkisi incelenmiştir. Genellikle GeoGebra ile ilgili yapılan makalelerde nicel araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda Geogebra’nın öğrencilerin akademik başarılarında olumlu
etkisi olduğu, öğrenmeyi kolaylaştırdığı, günlük hayatla öğrenmeyi ilişkilendirdiği, keşfetme fırsatı
sunduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: GeoGebra, Matematik Eğitimi, Ortaokul
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Öz
Mobil cihazlar internet kullanımının yaygınlaşması ve hızının artması ile birlikte mobil cihaz kullanımı
ve mobil uygulamalar da artarak hayatın her alanına girmiş durumdadır. Her yaştan bireyler tarafından
mobil teknolojiler kullanılmasının sonucu olarak da mobil uygulama ortamlarının gün geçtikçe kullanımı
artmış ve uygulama ortamlarına sürekli olarak yeni uygulama ve programlar yüklenmektedir. Bu
nedenle bireylerin mobil uygulama ortamlarını ne şekilde ve nasıl kullandıklarının incelenmesi de önem
arz etmektedir. Bu çalışmada bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencilerinin mobil uygulama ortamlarını
kullanma durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın katılımcılarını 2018-2019 eğitim öğretim yılında Sakarya Uygulamalı Bilimler
Üniversitesinin Bilgisayar Teknolojileri Bölümlerinde öğrenim gören 151 önlisans öğrencileri
oluşturmaktadır. Araştırmada Uğur ve Turan (2016) tarafından geliştirilen “Mobil Uygulama Kabul
Modeli Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencilerin mobil
uygulama ortamlarını orta düzeyde kabul ettikleri görülmüştür. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf
düzeyi ve cinsiyetleri açısından sadece ölçeğin “Özel Normlar” boyutunda anlamlı farklılık olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen bir diğer sonuç ise Mobil veri kullanan
öğrencilerin wi-fi kullanan öğrencilere göre “kullanıma yönelik tutum” ve “algılanan fayda” boyutunda
mobil uygulama ortamlarını daha çok kabul ettikleridir. Ayrıca ölçeğin “Özel Normlar”, “Davranışsal
Niyet” ve “Algılanan Fayda” boyutlarında öğrencilerin mobil uygulama ortamlarını kullanım sürelerine
göre anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Mobil uygulama, mobil ortam, bilgisayar teknolojileri
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Abstract
Nature and biodiversity are of crucial importance to people. Albania is distinguished for its rich
biodiversity and landscape. The origins of this diversity lie in the geographic position, geological,
hydrological, relief and climate factors. Biodiversity policy and law have impact on different aspects of
policies and are crucial to our economic thinking and to building a more sustainable, local and global
society. Conserving biodiversity is not just about protecting species and habitats. It is also about
maintaining nature’s capacity to deliver the goods and services that we all need, and whose loss comes
at a high price. Loss of biodiversity requires a greater commitment to human factor, that these trends
slow down. Biodiversity policies will also need to be integrated to sectoral policies and be taken into
account in wider policy concerns. Biological and natural resources have great natural, scientific and
economic importance, but at the same time they are quite sensitive to intentional or non-human
interventions and development.
Today there is a constant threat to the natural environment and the impoverishment of biodiversity in
many areas. This is mainly due to the excessive use of land, river beds and coastal lines, excessive
agricultural, forestry and industrial activities, urbanization, infrastructure and mass tourism, often
uncontrolled and accompanied by serious air pollution, water and soil. This paper aims at identifying
the state of biodiversity in Albania in the context of approximation of the Albanian environmental
legislation with the environmental acquis and the measures taken by the Albanian authorities to
improve the situation in this sector of the environment.
Keywords: biodiversity, fauna, flora, natural habitats, ecosystems etc.
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Abstract
The present COVID-19 pandemic has caused a crisis on all levels of education. The century-old
monolithic delivery model which widely depends on physical structures has been disrupted globally.
The evidence for the vulnerability of the entire system risks to cause severe damage to an entire
generation of learners with lasting impacts on societies and economies.
In this disruptive environment, a group of global academics studies which options are existing to find
future-oriented answers to what supposedly forms a bifurcative environment whose outcome is
presently uncertain. The objective is to radically innovate the sector of higher education.
The research discussed in this paper is an interim ethnographic report. It investigates causes and
effects which includes latest technological advancements with reference to the contemporary learner.
They are digital natives and social media influenced. Gamification and learner-influenced content
which take place in an accessible and affordable virtual learning environment are findings which were
identified as solutions of impact. Technology-based higher education of contemporary relevance
delivering best quality and considers the needs of socialisation attempts to bridge the frequent
mismatch between graduates and employers. Affordability and accessibility are driving parameters of
the research project.
Keywords: Higher Education System, Bifurcation, Radical Innovation, Monolithic Teaching
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Öz
Günümüzde eğitim ortamları giderek farklılaşmış ve bireylerin eğitim ortamlarını daha aktif bir şekilde
kullanmalarına imkân sağlayacak şekilde dizayn edilmeye başlanmıştır. Çevrimiçi öğrenme ortamları da
bunların başında gelmektedir. Çevrimiçi öğrenme ortamları öğrenenlere çok çeşitli eğitimsel
kaynaklara istedikleri zaman ve istedikleri yerden ulaşabilme olanağı sunmaktadır. Özellikle de salgın
hastalıklar döneminde olduğu gibi öğrencilerin sınıf ortamlarında bulunamadığı durumlarda çevrimiçi
öğrenme ortamları her yaştaki birey tarafından hemen hemen her alanda kullanılmaktadır. Diğer bir
ifadeyle çevrimiçi öğrenme ortamları eğitim uygulamalarını sınıfın fiziksel sınırlarının ötesine taşıyarak
öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen arasındaki çevrimiçi etkileşimi eğitimin bir parçası haline
getirmiştir. Salgın döneminde tüm öğrenciler gibi özel eğitim dersini alan çocuk gelişimi programı
öğrencileri de eğitimlerine çevrimiçi öğrenme ortamlarında devam etmişlerdir. Özel eğitim dersinin
genellikle teorik boyutta yürütülüyor olması, etkinlikler ile desteklenmeyi gerektirdiği ayrıca dersin
içeriğinde özel gereksinimli her grubun kendine özgü öğrenme özelliklerinin anlatılması nedeni ile
online olarak yürütülmesinin dersi alan öğrenciler açısından ne anlam ifade ettiği önem arz etmektedir.
Bu nedenle bu araştırmada eğitimlerine çevrimiçi ortamlarda devam eden özel eğitim dersini alan ön
lisans öğrencilerinin çevrimiçi eğitime yönelik tutumlarının ve düşüncelerinin incelenmesi
amaçlanmaktadır. Bu çalışmada özel eğitim dersini çevrimiçi ortamda alan çocuk gelişimi programı ön
lisans öğrencilerinin çevrimiçi eğitime yönelik tutumlarının ve düşüncelerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2020-2021
öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi programında öğrenim gören
209 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Usta, Uysal ve Okur (2016) tarafından geliştirilen “Çevrimiçi
Öğrenme Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında veriler toplanmış ve toplanan veriler
analiz aşamasındadır.
Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi öğrenme, çevrimiçi öğrenme ortamı, özel eğitim dersi, tutum
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Abstract
By researching various literature and publications we have managed to summarize a proper structure
related to this topic.
CEFTA (Central European Free Trade Agreement) is a free trade agreement in which eight countries of
the Western Balkans region participate. CEFTA was established with the aim of eliminating payments
for mutual trade between member states; creating favorable conditions for the development and
diversification of trade; promoting trade and economic cooperation; intensification of economic
relations for mutual benefit and for the contribution to the EU integration process; contribution to the
development of EU trade relations and integration into the multilateral trading system. in the EU.
Although not mandatory, CEFTA is the inevitable path for all EU aspiring countries. It is also one of the
conditions for Kosovo to integrate into the EU, but from the research we reach a conclusion that the
Cefta Agreement was not favorable for Kosovo and the Trade that it conducts with the Balkan
countries.
Also, the presence of Kosovo in Cefta as a representative of UNMIK and not as an independent state
like the Republic of Kosovo provides an overview that Kosovo in Cefta is conditional starting from its
absence as a state and then in the space provided in market, states that do not recognize Kosovo's
citizenship are a barrier to Kosovo's integration into this agreement.
In terms of trade, Kosovo is obliged to start these barriers set by non-recognizing states of its
citizenship and to act with the same currency, these states especially Serbia and Bosnia have constantly
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hindered the development of Kosovo economy which aim only to benefit from Kosovo which trade
policies link to the political status that these countries develop towards each other.
As Kosovo does not have the expected benefits from this agreement, some advice and
recommendations are given to change the situation, but it is not a solution to set obstacles, as the very
purpose of integration in this agreement has been the release of barriers and cooperation between
member countries.
Since the commitment to implement CEFTA is also included in the Stabilization and Association
Agreement signed between Kosovo and the European Union, the opportunity for Kosovo is to
renegotiate this agreement together with other member states.
Keywords: Tax (tarrif), Export, Import, Market, Economic Report, Domestic Products, Competition

112

The Peculiarities of the Preschool and School
Education System In The Country of Japan
Япония Мамлакатида Мактабгача ва Мактаб Таълим Тизимининг Ўзига Хосликлари

A.J.TUREKEEVA
Base doctoral student, Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyoz, Nukus, Uzbekistan

Annotation
the article describes the peculiarities of kindergarten, primary education, secondary and high school
system, high school, Private School-Academies, National School in the country of Japan.
Keywords: Han, shogakko, special activity, dzyuku, gakuens, credit.

А.Ж.Турекеева
таянч докторант
Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти, Нукус шаҳри Узбекистон
turekeeva_a@umail.uz

Аннотация: Мақолада Япония мамлакатидаги болалар боғчаси, бошланғич таълим, ўрта ва
юқори мактаб тизими, юқори мактаб, хусусий мактаб-академиялар, миллий мактабланинг
ўзига хос хусусиятлари ҳақида баён этилган.
Калит сўзлар: хан, сёгакко, махсус фаолият, дзюку, гакуэнлар, кредит.

113

Япония-жуда тез ривожланаётган давлат бўлиб, бу ҳол асосан японларнинг табиатан
меҳгатсеварлик ва ишбилармонлиги билан боғлиқдир.
Дунёдаги барча янгиликлар ва юксалишлар сари интилиш, энг сўнгги ютуқлардан фойдаланиш
ва уларни янада ривожлантириш - бу япон халқининг азалий миллий одатларига айланиб қолган.
Бугунги кунда Япония дунёдаги барча давлатлар учун очиқ ва ҳалқаро ҳамкорлик майдонида
фаол иштирок этиб келмоқда. Японияда жуда қадимдан халқнинг ақлий имкониятларидан
фойдаланувчи фан ва техникани қўллаш сиёсати энг муҳим ўрин тутади. Ҳозирги даврда Япония
илмий тадқиқотларга кетган сармоя миқдори бўйича дунёда 2-ўринда туради.
Япония таълимининг шаклланиши 1867-1868 йилларда бошланган. Япония ўз олдига 2
вазифани: 1-бойиш, 2-ғарб технологияларини Япония ишлаб чиқаришига киритиш масаласини
қўйди ва бу ишни амалга ошириш учун биринчи галда таълим тизимини тубдан ўзгартириш
кераклигини англади.
Мактабгача таълимга Японияда катта эътибор берилади, чунки психологларнинг таъкидлашича
7 ёшгача инсон билимларни 70%ни, қолган 30%ни бутун қолган умри давомида ўзлаштирар экан.
Мактабгача тарбия одатда оиладан бошланади. Япон аёллари учун оналик биринчи ўринда
туради. Кўпгина япон аёлларининг айтишларича, бола тарбияси-уларнинг ҳаётларининг
мақсадларидир.
Японлар боланинг эрта вояга етиши тарафдоридирлар. Турли ёшларда тарбиянинг турли
муаммоларига урғу беради. Масалан, 1 ёшда-ўзига ишонч ҳиссини уйғотиш, 2 ёшда-амалий
санъат қўл меҳнатини кўрсатиш, 3 ёшда-бурч ҳиссини тарбиялаш, 4 ёшда-яхшилик ва ёвузликни
фарқлашга ўргатиш, 5 ёшда-лидерлик ҳислатларини тарбиялаш, мустақилликка режа тузиш ва
уларни бажаришга ўргатиш. Болалар ва қизлар турлича тарбияланадилар. Ўғилга оиланинг
бўлажак таянчи сифатида қарайдилар ва қийинчиликларни енгишга ўргатадилар. Қизларни эса
уй ишларига тайёрлайдилар.
Япония боғчаларида болаларни 8 кишилик кичик гуруҳлар-“хан”ларга бўлади. Бу болаларга
боғчада “ўз иш ўрни” ажратилади, улар ўз ханларига ном танлайдилар. Шу тариқа энг кичик
ёшдан жамоада ишлашни ўргатадилар. Бу гуруҳдаги ҳар бир ўқувчи гуруҳда ўз ўрнига эга бўлиши
лозим. Бундай ханлар кейинги таълим босқичида ҳам қўлланилади. Ўрта мактабда ханлар
доимий эмас, улар янги шароитларга тезроқ кўникиш учун ҳар 5 ойда ўзгартириб турилади.
Япония боғчаларига 3-5 ёшдаги болалар қабул қилинади. Болалар боғчаларининг мақсади
болаларнинг ақлий ва жисмоний қобилиятларини ривожлантириш, мустақиллик ва ички тартиб
кўникмаларини тарбиялаш, жамият ҳодисаларига тўғри муносабатда бўла олишни ўргатишдан
иборат. Шунингдек, оғзаки нутқ, сўзларни тўғри қўллашни ўргатишга ҳам катта эътибор
берилади. Эртаклар, китоблар, мусиқа, спорт ўйинлари, рассомлик каби шахснинг ижодий
хусусиятларига қизиқиш уйғотилади. Ҳозирги кунда мактабгача тарбия муассасаларига 60%
болалар жалб этилган. Бошланғич таълимга эрта қабул қилишга ўтиш мақсадида 4-5 ёшдаги
болаларнинг барчасини болалар боғчасига жалб қилиш кўзда тутилмоқда.
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Болалар боғчаси Японияда ватан фуқаросини шакллантириш тизимининг 1-босқичи
ҳисобланади. Мустақил фаолият, жамоавий онг, ижтимоий масъулият кўникмаларини
шакллантиришга алоҳида эътибор қаратилади.
Болалар боғчасининг асосий вазифаси-болани мактабга тайёрлашдир. Бу ерда расм, мусиқа,
ритмика, жисмоний тарбия бўйича машғулотлар ўтилади. Индивидуаллик, у қанчалик яхши
бўлмасин, ўқувчиларни ўзига жалб қилмайди, болалар жамоаси томонидан қабул қилинмайди.
Бошланғич таълим -“сёгакко” Бошланғич мактаб таълимнинг илк 6 йилини қамраб олади ва
унинг асосий қисми ҳисобланади. Японияда мактабга 6 ёшдан борилади.
Бошланғич мактабга 6 ёшдаги япон болаларнинг 99% қатнайди. 99% япон бошланғич мактаблари
давлат тасарруфида, 1% - хусусий. Ўқув режасига япон тили, гуманитар фанлар, арифметика
кабилар киради. Санъат ва ҳунар (япон хусни хати), мусиқа, уй хўжалигини юритиш, жисмоний
тарбия, ахлоқий одобнома академик предметлар ҳисобланмайди. Японияда бошланғич таълим
мажбурий ва бепул бўлиб, машғулотлар апрель ойида бошланади. Ўқув йили 3та чорактриместрга бўлинади. 1-чорак-6 апрелдан-20 июлгача давом этади, кейин ёзги таътил
бошланади. 1-сентябрдан 2-триместр бошланади ва 26 декабргача давом этади. 26-декабрдан
7-январгача қишли таътил бўлади. Охирги 3-триместр 7-январдан 25-мартгача давом этади. 25мартдан 6-апрелгача баҳорги таътил бўлади. Шу пайтда ўқувчилар синфдан синфга кўчади.
Чорак-триместрларнинг бошланиши ва тугалланиши турли мактабларда турли саналарга тўғри
келиши мумкин. Таътил пайтида ўқувчилар уй вазифаларини оладилар. Баъзан таътил пайтида
ҳам, агар триместрда яхши ўқимаган бўлса, махсус курсларда ўқийдилар. Японияда ўқиш 6
кунлик, лекин ҳар 2-шанба дам олиш куни ҳисобланади. Мактабларда ўқитиш дастури
ўзгарувчан, лекин Таълим вазирлиги тасдиқлаган стандартларга асосланади. Бошланғич
таълимни молиялаштириш, ўқитувчилар билан таъминлаш, мактаб дастурларини яратиш
маҳаллий ҳокимият зиммасида. Бошланғич таълимда болалар давлат ҳисобидаги 1945 канджи
иероглифдан 1006тасини ёд олиши керак. Бошланғич таълим “сёгакко” қуйидаги вазифаларни
ҳал қилади:
-ўқувчиларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, ватанига, ўз қадриятларига ҳурмат ҳиссини
ўргатиш;
-ўқувчиларни халқаро хамкорлик руҳида тарбиялаш;
-она тилидан тўғри фойдаланиш;
-иқтисодий тарбия бериш;
-баркамол шахсни тарбиялаш.
Ўқув мақсадларига аниқ ўқув фанлари бўйича ўқув режалари ва дастурларни тайёрлаш орқали
эришилади. Бошланғич мактабда япон тили жамиятшунослик, табииёт, мусиқа, расм ва ҳунар,
уй ижодиёти, этика каби фанлар ўқитилади, жисмоний тарбия билан шуғулланадилар.
Шунингдек “махсус фаолият” фани ҳам ўқитилади, унга клуб ишлари, мажлислар, спорт
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тадбирлари, саёҳатлар, байрамлар ва б. киради. Кам таъминланган оилаларнинг болалари
мактаб нонушталари, турли хизмат ва саёҳатларга пул тўлаш учун дотация оладилар. Ота-оналар
фарзандларини ўз туманларида жойлашган мактабга боришини истамасалар, хусусий пуллик
таълим муассасасига беришлари мумкин, лекин бу мактабларга жуда қийин танлов орқали
қабул қилинади.
Японияда ўрта ва юқори мактаб тизими. Кичик ўрта мактаб-тюгакко. Бошланғич мактабни
тугатган ўқувчи ўқишни кичик ўрта мактабда давом эттириши лозим. Япон тили, математика,
жамиятшунослик, этика, табииёт, мусиқа, санъат, махсус фаолият, жисмоний тарбия, техник
маҳорат ва уй хўжалигини юритиш каби мажбурий фанлардан ташқари ўқувчилар чет тили,
қишлоқ хўжалиги ёки математикадан чуқурлаштирилган курс каби фанларни танлашлари
мумкин [1].
Кичик ўрта мактаб 3 та синф 7,8,9-синфларни ўз ичига олади ва мажбурий таълимнинг охирги
босқичи бўлиб ҳисобланади. Ўқувчилар ёши 12дан 15 ёшгача бўлади. Худди бошланғич
мактабдагидай, ўрта мактабнинг асосий қисми давлат тасарруфида, 5%-хусусий. 2001 йил
апрелдан бошлаб инглиз тили мажбурий фан бўлиб ҳисобланади. Кўпчилик ўқувчилар битта ёки
бир неча мактаб тўгараклари, қизиқишлари бўйича клубларга қатнашадилар. Бу дарсдан кейин
соат 18:00гача иш кунлари, дам олиш кунлари эрталабки вақтни эгаллайди.
Кичик ўрта мактабда ўтиладиган фанлар қаторига инглиз тили, бир неча танлов фанлар киради.
Бу фанларнинг таркиби мактабларга боғлиқ. Энг қийин фанлар математика ва япон тили
ҳисобланади.
Японликлар фарзандларининг энг яхши, юқори таълим олишини жуда ҳоҳлайдилар. Таълимга
бундай катта эътибор “дзюку” мактабларининг яратилишига асос бўлди. “Дзюку”-нуфузли ўқув
муассасаларига тайёрловчи махсус кечки мактаблардир. Бундай мактабларнинг аналоги XVIII
асрда япон черковида пайдо бўлган, ҳозирги кунда дзюкулар сони 100 мингдан ошиқ.
“Кичик дзюку”лар 5-6 ўқувчидан иборат бўлиб, ўқитувчининг уйида шуғулланади. “Катта
дзюку”лар 5 минггача ўқувчиларни йиғади. Ўқиш бу мактабларда соат 16:50дан 20:50гача давом
этади, дарслар душанбадан жумагача бўлади, ҳафталик назоратни одатда якшанба эрталабгача
белгилашади.
Юқори (ўрта) мактаб-котогакко. Юқори (ўрта) мактаб мажбурий эмаслигига қарамай, унда 94%
ўқувчилар таҳсил оладилар. Юқори ўрта мактаб сони 55%ни ташкил этади, шунга қарамай давлат
ва хусусий катта мактаблар пуллик. Юқори ўрта мактабнинг 1-йил учун дастури ҳаммага бир хил,
лекин кейинги 2 йил ичида олий таълим олиш мақсадига кўра курсни танлаш назарда
тутилмоқда.
Юқори мактаб дастурлари ўрта мактаб ва бошланғич мактаб дастурларига кўра хилма-хил, лекин
ўқувчиларга билимнинг у ёки бу соҳасига ихтисосланиши бўйича имкониятлар яратилади.
Юқори мактабларда ўқиш пулли, лекин давлат муассасаларида арзонроқ. Пулли, хусусий ўрта ва
бошланғич мактаблар ҳам бор. Барча пулли таълим муассасаларида стипендиялар конкурси
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ғолиби бўлса, текин ўқиш мумкин ёки чегирмалар олиш мумкин. Ўрта мактабдан юқори
мактабга ўтиш имтиҳонлар натижаларига боғлиқ ҳолда амалга оширилади. Ўрта мактабда
ўзлаштириш кўрсаткичига кўра ўқувчи кириш имконияти бор бўлган катта мактаб рўйхатини
олади. Одатдаги давлат мактабларидан ташқари пулли хусусий мактаб-академиялар (гакуэнлар)
бор. Шунингдек, умумдавлат мактаби мақомидаги “миллий мактаблар” мавжуд. Бу академияга
кириш учун юқори конкурс асосида алоҳида имтиҳонлар топширилади. Бир тарафдан
академияда яхши таълим дастурлари мавжуд бўлиб, уларнинг кўпчилиги олий мактаб ёки
университетга кириш учун имконият беради.
Япония ҳукумати ОЎЮлари битирувчиларини ўқитувчи лавозимига тайинлашда қаттиқ танлов
сиёсатини олиб боради. Бошқа давлатлардан фарқли ўлароқ, давлат мактаби ўқитувчиси бўлиш
учун япон фуқароси ўқитувчи дипломини олиши керак ва ўқитувчиликка тайинлаш имтиҳонидан
ўтиши керак.
Японияда юқори ўрта мактабларнинг кундузги (ўқиш -3йил), кечки ва сиртқи (ўқиш 4 йил)
турлари бор. Кечки ва сиртқи мактабни битирганлик ҳақидаги гувоҳномаси худди кундузги
юқори мактабникидай бўлса ҳам, 95% ўқувчилар мактабнинг кундузги бўлимида таҳсил
олишади. Юқори мактабларга қабул қилиш кичик мактабни тугатганлик ва кириш имтиҳонлари
натижалари бўйича конкурсдан ўтганлиги ҳақидаги ҳужжат асосида амалга оширилади.
Юқори ўрта мактабда япон тили, математика, табииёт, жамиятшунослик ва б. мажбурий
умумтаълим фанларига қўшимча ҳолда ўқувчилар танлов бўйича фанларни таклиф қиладилар,
бу инглиз тили, ёки бошқа чет тиллар, шунингдек, техник ва махсус фанлар бўлиши мумкин. 12синфда ўқувчилар ўзи учун таълим профилларидан бирини танлаши керак [2].
Таълим, фан ва маданият вазирлиги кўрсатмасига кўра, Юқори ўрта мактабда билимларни
баҳолашда ОЎЮ тизимидан фойдаланилади. Бу ҳар бир ўқувчи 12 йиллик ўрта таълимни
тугатганлиги ҳақида гувоҳнома олиши учун 80 кредит (зачёт бирлиги)ни йиғиши лозим
деганидир. Масалан, япон тили ва замонавий япон адабиётини ҳар бир курсини ўрганиш
натижалари бўйича 4та кредит берилади, япон тили лексикологияси бўйича 2 кредит, классик
тил бўйича-2 кредит.

ФОЙДАЛАНГАН АДАБИЁТЛАР
1 1 http://www.mext.go.jp/
2. Джалалова Д.Х. Основные тенденции развития современной японской школы: автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 . 2004.C.-7
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İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Akademik
Başarı ve Yazma Kaygıları Üzerindeki Etkisi
Aysel ARSLAN
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, SHMYO, Çocuk Gelişimi, Sivas, Türkiye. ORCID ID: 0000-0002-87751119. E-mail: *ayselarslan@cumhuriyet.edu.tr

Abstract
İşbirlikli öğrenme; önceden belirlenen ortak öğrenme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak
öğrencilerin küçük gruplara ayrıldıkları ve bu grupların birlikte çalıştıkları, konu ve kavramları üst
düzeyde öğrendikleri, grup içindeki arkadaşlarıyla öğrendiklerini paylaştıkları, aktif ve etkin öğrenmeye
dayalı bir model olarak ifade edilmektedir. Bu modelin sınıf içindeki uygulaması geleneksel eğitim
anlayışındaki küme çalışmasıyla karıştırılmamalıdır. İşbirlikli öğrenme, basit ve sıradan bir grup
çalışması değildir. Öğrenciler gruptaki çalışma ve etkinliklerle hem kendilerini hem de gruptaki
arkadaşlarını geliştirmek için sonuna kadar çaba göstermektedir. Sürecin sonunda elde edilen
kazanımlara bakıldığında grubun kazanımı tek tek öğrencilerin kazanımlarından çok daha yüksek
düzeyde olmaktadır. İşbirlikli öğrenmenin sınıf içinde etkin ve verimli olarak uygulanabilmesi için
dayandığı temel ilkelere dikkat etmek gerekmektedir. Bu ilkeler: olumlu bağlılık, grup ödülü, yüz yüze
destekleyici etkileşim, bireysel değerlendirilebilirlik, kişiler arası ve sosyal beceriler, eşit başarı fırsatı
ve grup süreci olarak ifade edilmektedir. İşbirlikli öğrenme modeli temele alınarak geliştirilmiş birçok
yöntem ve teknik bulunmaktadır. Eğitim alanında en çok kullanılan işbirlikli öğrenme yöntemlerinden
biri olan Birleştirilmiş İşbirlikli Okuma ve Kompozisyon (BİOK) yöntemi geleneksel okuma yaklaşımları
temelinde Slavin’in tarafından geliştirilmiştir. Farklı okuma düzeylerine sahip öğrencilerin heterojen bir
yapılandırmayla bir araya getirildiği gruplarda öğrencilerin ileri düzeyde anlamlı okuma ve yazma
becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. BİOK uygulamalarında öğretmenler sınıf düzeyine uygun
olarak belirlenen temel okuma metinlerini, hikâye ve romanları kullanmaktadır. Öğrencilerin grup
içinde farklı etkinlikler yoluyla üst düzey öğrenmeleri, etkinlikler sırsında birbirlerinin hatalarını
düzeltmeleri beklenmektedir. Araştırmanın örneklemi 2019-2020 eğitim dönemi ilk yarıyılında Sivas il
merkezinde bir ortaokulda sınıf düzeyinde yer alan iki şubede Türkçe dersinde haftada iki saat olmak
üzere dört haftalık bir süreçte yürütülmüştür. Bu iki şube random olarak kontrol ve uygulama grubu
olarak atanmıştır. Deney grubunda 21 öğrenci, kontrol grubunda 24 öğrenci olmak üzere toplamda yer
almaktadır. Dersler deney grubunda BİOK yöntemine, kontrol grubunda mevcut öğrenme yöntemine
uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmanın verileri Arslan (2021) tarafından geliştirilen akademik başarı
testi ve Daly ve Miller (1975) tarafından geliştirilen Türkçeye uyarlaması Özbay ve Zorbaz (2011)
tarafından yapılan “Yazma Kaygısı Ölçeği” öntest ve sontest olarak uygulanarak elde edilmiştir. Elde
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edilen verilerin analizinde tanımlayıcı analizler, kümeleme analizi, bağımlı ve bağımsız gruplar t testi
uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre; BİOK yönteminin öğrencilerin akademik başarıları üzerinde
mevcut öğrenme yöntemine göre daha etkili olduğu, yazma kaygılarının daha düşük olmasında pozitif
bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords: BİOK, akademik başarı, yazma kaygısı, Türkçe dersi
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Metaphoric Perceptions of Primary Mathematics Teacher Candidates about Smart Board
Concept
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Mahmut GÖMLEKÇİ
MEB, Sezai Karakoç Anadolu Lisesi, Diyarbakır / TÜRKİYE, E-posta: mahmutgomlekci@gmail.com

Tamer KUTLUCA
Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Diyarbakır / TÜRKİYE,
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Abstract
This study was evaluated the metaphorical perceptions of primary mathematics teacher candidates
about the concept of smart board. In this study phenomenology which is one of a qualitative research
was used. The study group of the research consists of 74 primary mathematics teacher candidates who
were continuing their education in 1st and 4th classroom of Dicle University in the 2019-2020 academic
year. For the collection of the data, teacher candidates were asked to complete the sentence “Smart
board is like ……; because ……”. Content analysis technique was used in the analysis of the data. The
data obtained from the study were presented and interpended as the form of tables including
frequency and percentage rates. In some places, teacher candidates’ views are included with direct
quotations. As a result of the research, it was determined that 1st grade teacher candidates produced
the most metaphors of assistant, library and game/intelligence game, respectively. It was determined
that mathematics teacher candidates in the 4th grade mostly produced the metaphors of teachers,
books and friends, respectively. As a result, it can be said that mathematics teacher candidates have
generally positive perceptions about the concept of smart board.
Keywords: smart board, metaphor, mathematics, teacher candidate
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Social work with families at social risk: The case of
Lithuania
Diana MAČIUIKIENĖ
Rita Ilgūnė MARTINĖLIENĖ
Vilniaus University of aplied sciences, Lithuania

Abstract
During the pandemic, direct communication with the family decreased but the work of the social
worker became more intensive: they call families more often to inquire about the progress of the tasks
set in the plan, to encourage them to solve the difficulties.
In addition, it is recommended for social workers to stay in touch with families during which practical
examples can be given, Also, in order to motivate families at social risk,it is recommended to diversify
dialogues with different motivators: motivational words, proverbs, praises, thankfulness, give
feedback and constantly look for solutions to any situation on the basis of successful cases. The results
of this study can be applied in the social field when working with families at social risk.
Keywords: social worker, family at social risk, motivational measures.
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Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretiminde çeşitli
araçların kullanımı
Aytan MAMMADOVA
Sumgait State University, Azerbaijan

Özet
Dil eğitiminde görsel-işitsel materyallerin kullanımının hızla yaygınlaşmasına rağmen öğrencilerin ilgi
ve düzeylerine uygun olarak hazırlanmış ders kitaplarının önemi hâlâ yerini korumaktadır. Yabancı dil
öğretimi yapan bir öğretmenin, uygun bir ders kitabını izlememesi ve bu şekilde başarılı olmaması
imkansız. İyi bir ders kitabının öğrenci ve öğretmenlerin ilgisini çekebilmesi gerekmektedir. Yabancılara
Türkçe öğretimi için hazırlanmış ders kitaplarının seçimi çok önemlidir. Yanlış ölçütlere göre
hazırlanmış, kafa karıştırıcı, düzenli olmayan, bol örnek içermeyen ders kitapları yeğlenmemelidir. Bol
örnekli, resimli, ve metinlerinde güncel örneklere yer veren ders kitapları öğrencilerin Türkçe
öğrenmesini kolaylaştıracak ve isteklerini artıracaktır. Ders kitabı eşliğinde kullanılabilecek, seviyeye
uygun çalışma kitapları ve öğretmenlerin dersi daha iyi planlayabilmelerine ve yürütebilmelerine
olanak tanıyan öğretmen kılavuz kitapları da eğitmenlerin her zaman yanlarında bulundurmaları
gereken gereçlerdir.Yabancı dil öğretimi için hazırlanmış ders kitaplarının, sunumların ve alıştırma
kitaplarının resimsiz olması o dersin ilgisizce izlenmesinin nedenlerinden biridir. Bu yüzden yabancı dil
olarak Türkçe öğretiminde materyal tasarlarken resimlerden yararlanılmalıdır. Özellikle görsel zekâya
sahip olan öğrenciler için dersin daha ilgi çekici olmasında resimlerin kullanılması yerinde olacaktır.
Görsel zekâya sahip öğrenciler ses ve sözcükleri belleklerinde canlandırarak öğrenme yerine resimler
aracılığıyla kavramayı yeğlerler . Yabancı dil öğreniminde özellikle başlangıç düzeyinde sözcük
öğretiminin önemi çok büyüktür. Sözcük öğretiminde flaş kartların kullanımı, derse olan ilgiyi
artırmakta ve öğretimi kolaylaştırmaktadır.
Resimler alanında uzman kişiler tarafından çizilmelidir.
Resimler hedef öğrenmeye uygun olmalıdır.
Resimlerin kullanımında seviyelere dikkat edilmelidir.
Öğrencileri meraklandırıcı resimler kullanılmalıdır.
Dil öğretiminde posterler, öğretilecek konu ile ilgili sözcük veya olayların resimlerin yardımıyla
anlatılmasında kullanılan araçlardır. Sınıf duvarlarına, koridorlara ve sınıf kapılarına uygun biçimde
asılan posterler öğrencilerde ilgi uyandıracaktır. Böylece edilgen olarak öğrenilen bilgiler yeri
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geldiğinde kullanılacaktır. Posterler sınıfa ve okula canlılık da getirirler. Posterlerin ilgi çekici olmaları
için kullanılacak karikatür ve resimlerin net biçimde görülebilmesi eğitim açısından önemlidir. Bu
yüzden posterlerin öğrencilerin sürekli olarak görebilecekleri yerlere asılması çok önemlidir.
Yazı tahtasının kullanımı
Yazı tahtalarını geleneksel olarak kara tahta, pazen tahta, manyetik tahta ve bülten tahtası olarak
sınıflandırabiliriz. Öğretmenlerin daha çok kullandıkları yazı tahtaları kara tahtalardır. Öğrenciler de
öğrendikleri sözcükleri tahtada görmek isterler. Yabancılara Türkçe öğretiminde yeni sözcüklerin
tahtanın sağ tarafına düzenli şekilde yazılıp ders boyunca orada kalması dikkat çekiciliği açısından
yararlıdır. Tebeşirle kullanılan kara tahtaların yanı sıra keçeli kalemle kullanılan beyaz tahtalar da
eğitimcilerce yeğlenmektedir. Tahta teknolojisinde gelinen son nokta ise akıllı tahtalardır. Akıllı tahtalar
ile gösterilecek programlar ve sunumlar yabancılara Türkçe öğretiminde etkili olacak ve derslerde
zaman kazanma açısından önemli olacaktır. Akıllı tahtalar görsel açıdan çok zengin bir ortam
oluştururlar. Yukarıda ifade edilen görsel ve işitsel materyallere ek olarak; levhalar, çalışma yaprakları,
güncelliği azalmış olsa da radyo ve teypler, sınıf ortamına getirilebilecek olan gerçek nesne ve modeller,
kuklalar, hareketli filmler ve yansıtıcılar eğitim ortamına çeşitlilik ve canlılık katacaktır. Şüphesiz ki
öğrenenlerin ihtiyaçlarını en iyi tespit edecek olan dil eğitmenleri öğrenme ortamına katacakları yeni
ve etkili materyaller ile öğrenmeyi daha kalıcı hale getirebilirler.
Sonuç ve Öneriler
Yabancı dili öğretmek yalnızca dille ilgili yapısal bilgileri öğrencilere kazandırmak değildir. Dil öğretimi
aynı zamanda kültür aktarımıdır. Türkçeyi yabancı dil olarak öğretirken yapıları işlevsel olarak vermeli,
kültür de uygun bağlamda aktarmalıdır. Kültür aktarımı yaparken oranlı davranmalı, öğretim bir kültür
dersi durumuna getirip sıkıcı olmaktan kurtarılmalıdır. Bunun yolu da öğretimde uygun görsel ve işitsel
materyaller kullanımıdır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimde sadece ders kitabı ve yazı tahtasına
bağımlı kalmamalı, çağın gereklerine uygun olarak görsel ve işitsel araçlarla öğrencilerin duyularına
seslenmeli ve dersi tekdüzelikten kurtarmalıdır.

139

Scale Development Study for Determining the Views
and Evaluation Forms of Secondary School Math
Teachers about Homework
Ahmet Burak SÜZEN
Millî Eğitim Bakanlığı, Şht. Eyyüp Oğuz AİHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Elâzığ, Türkiye.
E-mail: hocaburak23@gmail.com

Tayfun TUTAK
Dr. Öğrt. Üyesi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Elâzığ, Türkiye.
E-mail: tayfuntutak@hotmail.com

Abstract
The purpose of this study is to develop a valid and reliable scale that reveals the views and evaluation
forms of secondary school mathematics teachers about the assignments given in mathematics lessons.
For this purpose, literature has been examined and sample questions have been prepared. For the
validity of scope, structure and appearance of the prepared materials, the opinions of the five experts
in Mathematics Education, Computer Education and Instructional Technologies (BÖTE) and
Educational Sciences fields were consulted. As a result of evaluations made according to the opinions
of field experts, the number of items in the measure was reduced from 41 to 38 and applied to a total
of 256 mathematics teachers. At this stage, 20 teachers did not answer the questions. For this reason,
scale forms collected from 236 mathematics teachers were included in this study. The construct
validity of the scale was examined by the Explicit Factor Analysis (AFA). According to the results of AFA,
the scale is a seven-dimensional measure which explains 64,643% of the total variance with 21 items
of 5-point Likert type. The reliability of the scale was tested with the Cronbach Alpha coefficient and
the Cronbach Alpha coefficient was found to be 0.737. The seven dimensions of the scale were named
"Homework Relation", "Motivation", "Control and Evaluation", "Time", "Domestic Social Interaction
Effect of Homework", "Resource Usage" and "Independent Homework Conception". As a result, it can
be said that Teacher Approach Scale for Mathematics Homework is a valid and reliable tool
Keywords: Mathematics Education, Homework, Scale Development
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Abstract
International economic law is a very important branch of economic law which regulates the economic
order and economic relations between nations. An important role in the functioning and importance
of international economic law is directly played by various economic organizations which aim to ensure
the implementation of laws and regulations that determine them depending on the type of
organization, and their scope. Through this paper will be researched and analyzed some of the general
international economic organizations, an analysis which has been done by studying the roles,
functions, goals, basic principles on which they operate, projects, characteristics and organizational
structures.
The main focus almost during the elaboration of each organization will be the Republic of Kosovo, the
difficulties it has encountered from the post-war period which have still left traces in the economic
sphere as well as the projects and assistance that these organizations have developed in order to to
change the economic situation, strengthen businesses and improve competition.
This paper will also compare and detail in detail the processes and conditions that each organization
determines for the membership of the new member states, the duties and responsibilities of the
current member states, and the cases of departure of some of the member states. In order to achieve
the expected results in the paper, concretization methods, generalization methods, research methods,
historical methods, statistical methods and analysis methods were used. During the analysis and
research of the paper, as a conclusion we will come to understand the importance of each organization
and especially in their cooperation in the fight against global poverty by comparing Kosovo and the
challenges that await.
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Alienation and Identity in the Song of Reed by Rumi
Dr. Sherzad Shafie BABO
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Abstract
This study tackles the alienation of the soul in this world and its search for a real identity. Rumi uses
the sad music of the reed as a symbol of complaining of being separated from the beloved. When the
reed is separated from its canebrake it becomes gloomy and melancholic and wants to return to its
original home. Rumi uses reed as a symbol of soul which has been alienated from its origin and when
the musician plays it complain from this estrangement. Rumi opens his famous book of Masnavi by the
Song of Reed and the rest of the book is somehow related to this introductory part.
Keywords: Reed, Masnavi, Rumi, alienation, identity.
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Abstract
Tüm dünyada ve dolayısıyla da ülkemizde yaşanan gelişim ve değişimler teknolojiyi hayatımızın bir
parçası haline getirmiştir. Gittikçe birçok alanda oldukça yoğun olarak yerini alan teknolojinin insan
hayatında birçok farklı noktada etkisini hissetmekteyiz. Teknoloji kavramı her yüzyılda kendi çağının en
ileri seviyesindeki gelişmelere atfedilen bir kavram olup günümüzde en çok dijital kavramıyla birlikte
dijital teknoloji olarak öne çıkmaktadır. Bireyler hayatın her alanında yağın olarak kullanılan dijital
teknolojiyi; internet ağının yaygınlaşması ve erişimin neredeyse dünyanın her noktasından sağlanması
sebebiyle bireyler akıllı telefon, bilgisayar, tablet benzeri araçlar aracılığıyla ulaşmaktadır. Dijital
öğrenme sürecinde en yaygın kullanılan araçlar bilgisayar ve telefon olmaktadır. Bireyin bu araçları
kullanarak sağlıktan eğitime iletişimden eğlenceye kadar oldukça geniş bir yelpazede bilgiye erişimi,
bilgiyi kullanması ve yönlendirmesi mümkün olmuştur. Bu bağlamda eğitimle ilgili ortamlarda da yüz
yüze yapılan öğretme-öğrenme alanlarının yerine dijital teknoloji aracılığıyla uygulanan eğitim
ortamlarının aldığı görülmektedir. Dönem olarak içinde bulunduğumuz Covid 19 pandemisi dijital
öğrenmenin oldukça yoğun olarak kullanıldığı bir süreci mecburi kılmıştır. Bu süreçle birlikte dijital
öğrenme ile ilgili birçok altyapı oluşturulmuş ve bundan sonrası için yapılacak süreç planlamalarında
artı ve eksileriyle birlikte değerlendirilecek veriler sunmaktadır. Öğrencilerin dijital teknolojiye yönelik
tutumlarının belirlenmesinin bu bağlamda belirlenmesinin yapılacak çalışmalar destek sunacağı kabul
edilerek bu çalışma yürütülmüştür. Yapılan bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin dijital teknolojiye
yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre belirlenmesi ve yordanması amaçlanmıştır. Araştırmada
random örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemi 2020-2021 eğitim dönemi ilk
yarıyılında Sivas il merkezinde dört farklı ortaokulda öğrenim gören 738 (323 kız - 415 erkek) öğrenci
oluşturmaktadır. Verilerin elde edilmesinde Cabı (2016) tarafından geliştirilen “Dijital Teknolojiye
Yönelik Tutum Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Beşli likert tipinde hazırlanan ölçek Yetkinlik, Sosyal Ağlar,
Derste Teknoloji Kullanımı, Teknolojiye Yönelik İlgi, Benim İçin Teknoloji, Olumsuz Yönler, Eğlence
Amaçlı Kullanım, Bilinçli Kullanım olmak üzere sekiz faktörlü bir yapıya sahip olup toplamda 39
maddeden oluşmaktadır. Ölçek geliştirme çalışmasında ölçeğin toplam güvenirliği .90 olarak bu
çalışmada ise .89 olarak saptanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı analizler, bağımsız
gruplar t testi, ANOVA analizi, Tukey analizi, Pearson Korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon
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analizi uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre; ortaokul öğrencilerinin dijital teknoloji tutumları
cinsiyet, sınıf düzeyi, anne ve baba eğitim değişkenleri açısından manidar düzeyde farklılaşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dijital teknoloji, tutum, ortaokul, öğrenci
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Öz
Medievalism yani Ortaçağcılık genel anlamıyla Ortaçağ’a ait olan herhangi bir verinin ya da bir veriler
bütününün teknolojik araçlar yardımı ile modern dünya içerisinde tarihsel gerçeklik ya da özgünlük gibi
ölçütler uyarınca yeniden işlenmesi ya da kurgulanmasıdır. Dilimizde henüz yeni bir terim olsa da
kavram olarak dünya genelinde özellikle de insanlara ulaşmanın kolay olduğu sinema filmlerinde çokça
uygulanmıştır. Bu ister dönem ve mekân olarak Ortaçağ tercih edilmiş olsun ister Ortaçağvari ögeler
modern temalarla birleştirilmiş olsun Ortaçağ’ı bir biçimde konu edinen tüm filmler için geçerlidir.
Sinemanın belirli bir dönem, kişi ya da olguyu işlemesiyle izleyicinin dikkatini çekebilmesi oldukça kolay
olmuştur. Karanlık bir ortamda film karşısında pasif konumda olan izleyici filmle bir bütün olmakta ve
böylece yapımcının bizlere aktarmak istediği biçimde aktarılanı kabul etmektedir. Bu haliyle sinema bir
propaganda aracı olarak görülebilir. Ancak bunun da ötesinde sinema hem bir bilgi ve eğitim kaynağı
hem de tarihsel bir doküman olarak da görülmelidir. Çünkü LeGoff ve Le Roy ile birlikte Annales
dergisinin bir dönem yöneticiliğini de yapmış olan Fransız tarihçi Marc Ferro’nun da dile getirdiği üzere
film tarihtir. Bu açıdan incelendiğinde sinema filmlerinde oluşturulan gerçekliğin tarihsel gerçeklikle
uyumu; tarihsel gerçeklikten ne ölçüde uzaklaşabileceği ve bu durumda neden uzaklaştığı; sinema
filmlerinin oluşturduğu yeni kurgunun tarih yazımı, popüler tarih algısı ve Ortaçağ araştırmaları
alanlarında geçerliliği ve verimliliği Ortaçağcılık kapsamına giren sorular olarak araştırmacıların
karşısına çıkmaktadır.
Bu çalışmada öncelikle terim olarak Ortaçağcılık sözlük anlamı bakımından irdelendikten sonra bir filmi
Ortaçağ’a ait olarak nitelendirebilmemiz için gerekli ölçütler kısaca ele alınacaktır. Akademik yazının
Ortaçağ filmlerini değerlendirme ölçütlerine değinilmesiyle birlikte filmlerin tarih ile benzerliği özellikle
tarihçi Marc Ferro’nun bu konudaki görüşleri ışığında açıklanacaktır. Konuya ilişkin olarak Paul B.
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Sturtevant’ın Based on a True History?: The Impact of Popular ‘Medieval Film’ on the Public
Understanding of the Middle Ages başlıklı doktora tezinde hazırlamış olduğu anketin sonuçları uyarınca
Ortaçağ konulu filmlerin yapılmasının ve Ortaçağcılık açısından değerlendirilmesinin olumlu ve olumsuz
yanları tartışılarak çalışma sonuca ulaştırılacaktır.
Anahtar sözcükler: Sinema Felsefesi, Ortaçağcılık, Ortaçağ Araştırmaları, Sinemada Ortaçağ, Ortaçağ
Felsefesi.
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Reform of the Constitutional Court as a Challenging
Process for the Justice System
Sofjana VELIU, PhD
Renata KAU, PhD

Abstract
During its activity, since the establishment in 1992 and up to now, the Constitutional Court has had the
opportunity to consider issues of varying nature and dimensions by creating step by step a wealthy
practice, evidenced by the ongoing effort to give protection to proper constitutional principles.
Naturally, there is space for criticism, but given the fact that in a short time decisions were to be made
on important issues; this organ has endeavored to show its tendency for impartiality in the trials given.
The Constitutional Court has often become subject to criticism by the government because of the
nature of the cases judged by it. Such clashes are inevitable, taking into account that the Constitutional
Court must exercise control over legislative or executive acts, which ultimately has been formed by the
majority voted in the political elections.
From this point of view, the Constitutional Court should not be considered as an organ that stands over
the other institutions. On the contrary, it plays a balancing role in protecting the system of separation
and mutual control of powers as a fundamental principle of the rule of law. This constitutional control
exercised by the Constitutional Court is the best form found to date to ensure functioning based on
the legitimacy of state organs, which is also the main element of the rule of law.
The constitutional doctrine embraced the idea of Hans Kelsen (Austrian constitutionalist - the founder
of the Constitutional Court). With reference to the latter the Constitutional Court should be an organ
in charge of controlling the activity of other state organs with the sole purpose of not leaving space for
arbitrariness and anarchy, which gives its consequences, often severe, directly to the citizens.
Taking instance from the analysis of the constitutional right this article is written in order to analyze
the role of the Constitutional Court in shaping and strengthening the rule of law. Furthermore, this
article seeks to highlight the development associated with the constitutional right as well as the
challenges facing the Constitutional Court. The latter, being an organ that seeks legitimacy, justifies
that it undoubtedly deserves such a noble mission, of guaranteeing and respecting the Constitution as
a “pactum societatis” as well as a symbol of virtues and values. Lastly, this article tends to answer the
question whether the Constitutional Court is the most effective mechanism forming and strengthening
the constitutional order. This research, seeking to answer the aforementioned question, does not only
give evidence to the contribution of the Constitutional Court but also clarifies the fundamental
elements of Rule of Law.
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Abstract
Research findings are able to produce an innovation in the field of education. As a result, the
productivity of individual and institutional will increase. Among the factors contributing to the
effectiveness of a research is leadership factor. Leaders are given systematic guidelines to influence
followers to carry out research effectively. However, in the Malaysian higher education institutes,
there is still a lack of leaders who understand the roles of research leadership. Thus, this article aims
to explore the established definitions and models of research leadership that are currently applied in
some higher educational institutes of developed countries. Afterwards, the scenarios of research
leadership application in some western and Malaysian higher educational institutes. This article also
discusses about the challenges and solutions ways of research leadership application in global higher
educational institutes. This article is able to make stakeholders, especially leaders of higher learning
institutions, aware of the need to lead research efficiently and effectively from the initial phase as
planning to the impact of research findings on stakeholders.
Keywords: Research Leadership, Higher Education Institutes, Malaysian Scenario
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Abstract
Today, the rapid developments and changes in the field of science and technology have led to the
differentiation of the knowledge and skills that need to be acquired by individuals. Now, there is a
need for individuals who use knowledge, not knowers. Thus, with the changing human need, the
quality of schools has also changed, and schools have become institutions that offer students the
opportunity to learn, not teach. It is important to choose models, methods and techniques suitable for
the constructivist education approach in order to provide an effective education in the classroom.
Among these approaches, cooperative learning is an approach where students work in small mixed
groups to achieve a common goal. cooperative learning; It is an approach where students learn by
working together and helping each other learn, not by competing with each other as in traditional
methods, and group success is rewarded as a result. There are many techniques used in cooperative
learning. Cooperative learning techniques include Learning Together, Student Teams Achievement
Sections, Team-Play-Tournament, Team Supported Individualization, Combined Cooperative Reading
and Composition, Group Research, Collaboration-Collaboration, Ask Together, Let's Learn Together,
Jigsaw (Combination) and Station Model. In this study, we aimed to determine the efficiency of Station
Model in language teaching.
Keywords: Station Model, Blended Learning, Cooperative Learning, Educational Management
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Covid 19 Pandemi Sürecinin Çocuklar Üzerindeki
Etkileri: Sistematik Bir Derleme Çalışması

Osman Tayyar ÇELİK
İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye. E-mail: otayyar.celik@inonu.edu.tr

Öz
Bu araştırmada Covid 19 pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki etkilerini literatüre dayalı olarak ortaya
koymak amaçlanmıştır. 2020-2021 yıllarında yayınlanan çalışmalar sistematik derlemeye dahil edilerek
değerlendirilmiştir. Google akademik, Dergipark, Scopus, WoS veri tabanları “çocuk”, “Covid-19”,
“pandemi”, “koranavirüs” anahtar kelimeleri kullanılarak taranmıştır. Sistematik derleme olarak
tasarlanan araştırmaya 12 çalışma dahil edilmiştir. Araştırma sonucunda Sonuç olarak
değerlendirildiğinde, pandemi süreciyle birlikte çocuklarda önemli sorunların ortaya çıktığı
söylenebilir. Genel olarak araştırmalarda, korku, kaygı, düzensiz beslenme, uyku problemleri, dijital
bağımlılık, akademik başarıda düşme ve sosyalleşememe ortak sorunlar olduğu belirlenmiştir. Bu
sonuçlar geliştirilecek müdahale programları ve alınacak önlemler için yol gösterici nitelikte olabilir
Anahtar Kelimeler: Covid 19, pandemi, çocuk, sorun
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Abstract
Geometry is an important sub-learning field of mathematics because it is frequently used in many
branches of science and in daily life. In addition to these important aspects of geometry, it has been
observed that the geometry success of the students is low in the exams held in the world, especially in
our country. Dutch Dina Van Hiele and her husband Pierre Maria Van Hiele, investigating the reason
for this situation, revealed the Van Hiele geometric thinking theory and developed the Van Hiele
geometric thinking test based on this theory. In this context, in this study, it is aimed to determine the
Van Hiele geometric levels of science high school students, who are the students with the highest
scores in the high school entrance exam in our country. The survey model, which is one of the
quantitative research methods, was used in the study. The sample of the study was chosen by the
purposeful sampling method, and the study group consists of 244 students studying in three science
high schools affiliated to the Ministry of Education in the city center of Diyarbakır in the fall semester
of the 2020-2021 academic year. The data of the study were obtained from the students' answers to
the Van Hiele geometric thinking test. The results obtained from the answers given by the students to
the Van Hiele geometric thinking test were analyzed with the SPSS package program. As a result of the
research, it was found that the majority of Science High School students (63.6%) and 155 students
were at Level 3 (Informal Inference) Van Hiele geometric thinking level and above. In addition, in the
results of the Van Hiele geometric thinking test, a significant difference was found between the Science
High School, which received the highest score in the province, and the other two Science High Schools,
according to the high school entrance exam scores.
Keywords: Van Hiele, Geometric Thinking, Science high school students
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Аннотация
Статья посвящена вопросам специфики перевода и межъязыкового соответствия анатомических
терминов и номенклатурных наименований на материале латинского, украинского и русского
языков. Акцентируется внимание, что перевод анатомических терминов и номенклатурных
наименований представляет собой особый вид перевода, требующий от филолога, изучающего
этот раздел общей медицинской терминологии, лексикографа, работающего в сфере
составления медицинских словарей, преподавателя и обучающегося, терминологической
компетентности. На значительном фактическом материале продемонстрировано, что differentia
specifica перевода таких терминологических единиц ‒ системность терминов, их
кодифицированность, принадлежность к определенному семантическому полю, исторические
факторы, обусловившие становление современной анатомической терминологии и
соответствующей номенклатуры. Авторы подчеркивают, что формирование терминологической
компетентности предусматривает специально организованную работу в процессе обучения
латинскому языку и медицинской терминологии, разработку и выполнение упражнений,
заданий и тестов, их включение в учебную и справочную литературу.
Ключевые слова: анатомическая терминология, анатомическая номенклатура, перевод
терминов, векторные межъязыковые соответствия, латинский язык, украинский язык, русский
язык.

Abstract
The article is devoted to the issues of specificity of translation and interlanguage correspondence of
anatomical terms and nomenclature names based on the material of Latin, Ukrainian and Russian
languages. The authors emphasize that the translation of anatomical terms and nomenclature names
is a special type of translation that requires terminological competence from a philologist, who studies
this section of general medical terminology, from a lexicographer, who works in the field of compiling
medical dictionaries, as well as from a teacher and a student. Based on significant factual material, it
has been demonstrated that the differentia specifica of translating such terminological units is the
consistency of terms, their codification, belonging to a certain semantic field, historical factors that
determined the formation of modern anatomical terminology and the corresponding nomenclature.
The authors emphasize that the formation of terminological competence provides for specially
organized work in the process of teaching the Latin language and medical terminology, the
development and implementation of exercises, tasks and tests, their inclusion in educational and
reference literature.
Keywords: anatomical terminology, anatomical nomenclature, translation of terms, vector interlingual
correspondences, Latin, Ukrainian, Russian.
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Öz
Çevre, canlı ve cansız varlıkların karşılıklı olarak etkileşim içerisinde bulunduğu her yeri ve her şeyi
kapsamaktadır. İçinde yaşadığımız dünyadaki çevre, fiziksel ve toplumsal çevre olarak ikiye
ayrılmaktadır. Fiziksel çevre ise kendi içerisinde doğal çevre ve yapay çevre olarak iki grupta kategorize
edilmektedir. Doğal çevre insan müdahalesinin olmadığı, yani kendiliğinden oluşmuş çevredir.
Ormanlar, vadiler, ovalar, dağlar, denizler, nehirler vb. doğal çevreyi oluşturmaktadır. Yapay çevre ise
insan eliyle oluşturulmuş, yani doğada hazır olarak bulunmayan çevredir. Okullar, konutlar, alışveriş
merkezleri, köprüler, barajlar vb. yapay çevreye örnektir. Toplumsal çevre, fiziksel çevre içerisinde
insanların belirli kurallara bağlı olarak karşılıklı etkileşim içerisinde olmasıdır. Örneğin bir alışveriş
merkezine giderken diğer insanlarla kurduğumuz pasif ya da aktif iletişimler toplumsal çevreyi
oluşturmaktadır. İnsanlığın ilkel zamanlarından bu yana toplumsal çevre var olmuştur. 20. yüzyılda
teknolojinin gelişmesiyle birlikte fiziksel çevre içerisinde gerçekleşen etkileşimler artık internet
vasıtasıyla dijital ortamda vuku bulmaktadır. Artık alışveriş merkezine gitmeden istediğimiz ürünü
internet vasıtasıyla almamız ya da devlet kurumuna gitmeden e-devlet vasıtasıyla resmî belge almamız
mümkündür. İnternetin ve telefon, bilgisayar ve tablet gibi teknolojik aletlerin yaygınlaşması ile birlikte
toplumsal çevre küçülürken, sanal çevre de genişlemektedir. Günümüz dünyasında eğitim, iş, alışveriş,
resmi işler, oyun ve eğlence gibi daha önce toplumsal çevre içerisinde gerçekleştirilen birçok şeyi sanal
çevre içerisinde yapmamız mümkündür. Başka bir ifade ile belirtmek gerekirse, günümüz dünyasında
insanlar yaygın bir şekilde sanal ortamda etkileşime girerek yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadır.
Sanal çevrenin giderek yaygınlaşmasına rağmen çevre bilimi literatüründe kapsamlı olarak
tartışılmamaktadır. Bu çalışmanın temel amacı sanal çevrenin kapsamını analiz etmektedir. Bu
çalışmada iki temel bulguya ulaşılmıştır. Birincisi, bu çalışmanın sonuçları göstermektedir ki, sanal
çevre, toplumsal çevreye alternatif olarak ortaya çıkmış yeni bir çevre türüdür. İkincisi, sanal çevre
ekolojik dengenin korunmasında birçok avantaja ve bazı dezavantajlara sahiptir. Bunlardan bazıları şu
şekildedir; (1) doğal kaynaklardan tasarruf edilmesine katkı sağlamaktadır; (2) toplumsal düzeyde çevre
bilincinin gelişmesine katkı sağlamaktadır; (3) çevre sorunlarının azalmasına katkı sağlamaktadır; (4)
hayvanların ve bitkilerin yaşam alanlarının korunmasına katkı sağlamaktadır; (5) tüketimi daha fazla
teşvik etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Türleri, Sanal Çevre, Toplumsal Çevre, Fiziksel Çevre.
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Abstract
The environment includes every place and everything where living and non-living beings interact with
each other. The environment in the world we live in is divided into two as physical and social
environment. The physical environment is categorized in two groups as natural environment and
artificial environment. The natural environment is an environment that does not involve human
intervention, that is, it has formed spontaneously. Forests, valleys, plains, mountains, seas, rivers, etc.
constitutes the natural environment. The artificial environment, on the other hand, is the environment
created by man, that is, not readily available in nature. Schools, residences, shopping malls, bridges,
dams, etc. is an example of the artificial environment. The social environment is the interaction of
people in the physical environment depending on certain rules. For example, the passive or active
communications we establish with other people while going to a shopping mall constitute the social
environment. The social environment has existed since the primitive times of humanity. With the
development of technology in the 20th century, interactions in the physical environment now take
place in the digital environment via the internet. It is now possible to buy the product we want via the
internet without going to the shopping mall, or to get an official document via e-government without
going to a government institution. With the spread of the internet and technological devices such as
phones, computers and tablets, the social environment is shrinking, while the digital environment is
expanding. In today's world, it is possible to do many things that were previously done in the social
environment, such as education, work, shopping, official affairs, games and entertainment, in the
digital environment. In other words, in today's world, people are trying to maintain their lives by
interacting widely in the digital environment. Despite the increasing prevalence of the digital
environment, it is not extensively discussed in the environmental science literature. The main purpose
of this study is to analyze the scope of the digital environment. Two main findings were reached in this
study. First, the results of this study show that the digital environment is a new type of environment
that has emerged as an alternative to the social environment. Secondly, the digital environment has
many advantages and some disadvantages in maintaining ecological balance. Some of them are as
follows; (1) it contributes to the saving of natural resources; (2) it contributes to the development of
environmental awareness at the social level; (3) it contributes to the reduction of environmental
problems; (4) it contributes to the protection of the habitats of animals and plants; (5) it encourages
consumption more.
Keywords: Environment, Types of Environment, Digital Environment, Social Environment, Physical
Environment.
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Abstract
Under the guidance of the goal of establishing and developing strategic cooperative relations, the
governments of China and Turkey have comprehensively improved the level of cooperation in various
fields. This has also promoted the development of the study of Sino-Turkish relations in the 21st
century. However, there are some sensitive issues in bilateral relations, which have become potential
threats that limit or even undermine the healthy development of China-Turkey relations. This has also
led to the fact that since the 21st century, Chinese and Turkish scholars have mostly used the research
mode of current problems-solutions when studying Sino-Turkish relations. The “Belt and Road”
initiative proposed by Chinese President Xi Jinping in 2013 provides a broader platform for practical
cooperation between the two sides. It is foreseeable that with the in-depth development of SinoTurkey relations, the horizons of research on Sino-Turkey relations will become broader.
Keywords: Sino-Turkish Relations, 21st Century, Characteristics and limitations, problems-solutions ,
“Belt and Road” initiative
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Öz
Bu araştırmada öğretmenlerin belirsizlikten kaçınma eğilimlerini cinsisyet ve kıdem değişkenleri
açısından incelmek amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modelinde ve nedensel karşılaştırmalı araştırma
deseninin kullanıldığı çalışmanın evreninin Malatya ili merkez ilçelerinde (Battalgazi ve Yeşilyurt) görev
yapan ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri örneklimini ise araştırmaya gönüllü olarak katılan ve
tesadüfi olarak belirlenen 414 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin
belirsizlikten kaçınma eğilimlerinin yüksek düzeyde olduğu, cinsiyet ve kıdem açısında öğretmenlerin
puan ortalamaları arasında anlamlı farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Belirsizlikten kaçınma eğilimi
öğretmenlik mesleği açısnda olumsuz davranış eğilimleri olarak değerlendirilebilir. Bu kapsamda
öğretmenlerin belirsizliğe karşı toleranslarını desteklemek önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, belirsizlikten kaçınca, cinsiyet, kıdem
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Öz
Oyun, çocuk için yeni bir ihtiyaç olmayıp oyunun tarihsel süreç içerisindeki önemi sürekli bir biçimde
vurgulanmış ve oyunla öğretime yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu bağlamda oyunu temele alan
kuramlar öne sürülmüş ve bu kuramlarda oyunun çocuk üzerinde duygusal açıdan, sosyal, dil ve bilişsel
gelişimi ile yaratıcılık hususu açısından katkılarına değinilmiştir. Ülkemizde 2018 ilkokul öğretim
programlarında öğrencilerin öğretmenleri ve akranlarıyla etkili iletişim kurmaları, işbirliği içinde
olmaları ve öğrenmeyi öğrenmeleri temel amaç olarak belirtilmiştir. Bu temel amaçlara ulaşmada
öğretmenlerin rehber konumundan bahsedilmiş ve çocuğa uygun öğretim yöntemlerinin kullanımı
işaret edilmiştir. Bu noktada hem öğretmenin hem de öğrencinin dikkatini toplama, dersi sevme ve
motivasyonunu sağlamada eğitsel oyunların önemi fark edilmektedir. Oyunun eğitimde bahsedilen bu
önemi dikkate alınarak sınıf öğretmenlerine yönelik TÜBİTAK 4005 programı kapsamında 6 günlük
uygulamalı bir eğitim süreci planlanmıştır. Buna göre Konya ilinde görev yapan ve farklı düzeyde
mesleki deneyimine sahip olan 30 sınıf öğretmeni projeye dâhil edilmiştir. Dâhil edilme sürecinde
gönüllülük esası benimsenmiş olup belli kriterler dikkate alınmıştır. Bu süreçte sınıf öğretmenlerine
ilkokul kazanımlarını oyunla öğretmeye yönelik beceri kazandırma eğitimi verilmiştir. İlgili eğitimler
sınıf eğitimi alanında eğitsel oyun konusunda çalışmalar yürüten uzmanlar ve eğitsel oyun konusunda
fark yaratan öğretmenler tarafından katılımcılara sunulmuştur. Proje kapsamında sınıf öğretmenlerine
örnek oyun tasarımları gösterilmiş ve bu oyunları sınıf ya da bahçe ortamında diğer meslektaşlarıyla
oynamaları istenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin kendi oyunlarını geliştirmelerine imkân tanınmış ve
geliştirdikleri oyunları dijital ortama aktararak projenin yaygınlaşması sürecine hizmet edilmiştir. Bu
süreçte projeye katılan sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyuna yönelik tutumları incelenmiştir. Tarama
yönteminin benimsendiği çalışmada 30 sınıf öğretmeninden “Eğitsel Oyuna Yönelik Tutum Ölçeği”
yoluyla veriler toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel ve istatistiksel analizlere tabii tutulacak ve elde
edilen analiz sonuçlarına yer verilecektir. Bu bağlamda projeye katılan sınıf öğretmenlerinin mesleki
deneyimleri, yaş, cinsiyet, çalışma koşulları ve önceki deneyimlerinin eğitsel oyuna yönelik tutum
üzerindeki etkileri açığa çıkarılmaya çalışılacaktır. Elde edilecek sonuçlar literatür ışığında tartışılacak
ve projenin katkı ya da sınırlılıkları üzerinden hareketle öneriler sunulacaktır. Elde edilecek sonuçlar
sınıf öğretmenleriyle yürütülecek ilk kapsamlı çalışma olması açısından oldukça değerli görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: eğitsel oyun, ilkokul kazanımları, sınıf öğretmeni
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В статье рассматриваются вопросы развития одарённости школьников и уделяется внимание
необходимости тесного сотрудничества образовательных организаций общего образования и
научных подразделений вузов, создание научного школьного центра «Успешное развитие для
всех».
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Abstract
The article discusses the development of gifted students and pays attention to the need for close
collaboration between educational organizations of general education and scientific departments of
higher education institutions and the creation of a scientific school centre «Successful development
for all».
Keywords: education, collaboration, development, escort, school.
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В настоящее время достаточно активно происходят изменения как в структуре управления, так и
в содержании системы образования. В деятельности образовательных организаций всё больше
прослеживается внедрение научного подхода, применение психолого-педагогических
технологий.
Особое внимание уделяется поиску наиболее оптимальных и эффективных путей, обучения и
воспитания одаренных детей в соответствии с требованиями времени, государственных
образовательных стандартов. Педагоги всё чаще проводят исследования, в школах эффективно
работают экспериментальные площадки, преследующие цель приблизить образование,
обучение и воспитание к требованиям, предъявляемым государством и обществом с учётом
научного прогресса, инновационных технологий, компетентностного подхода.
Немаловажное значение в этой работе имеет тесное сотрудничество образовательных
организаций образования и научных подразделений ВУЗов, ведь добиться результата можно,
лишь объединив усилия с профессионалами. Поэтому на сегодняшний день необходимо
партнерство школы и Вуза.
Актуальность подобного сотрудничества не вызывает сомнения, так как взаимодействие сторон
позволяет создать условия для выполнения требований государственных образовательных
стандартов специальностей и государственных образовательных стандартов направлений
подготовки, для конкурентоспособности выпускников на рынке образовательных услуг
Особенно острым стоит этот вопрос при воспитании, обучении и развитии одаренных детей.
Ведь интеллект, одарённость и талант - основные стратегические ресурсы нашего общества.
Однако ресурсов образовательного учреждения не всегда оказывается достаточно для
формирования личности, готовой адаптироваться к в высокотехнологичному, конкурентному
миру. Вот почему назрела необходимость формирования политики, направленной на
поддержку работы школы с одаренными детьми и результатом такого взаимодействия должно
стать создание научного школьного центра «Успешное развитие для всех».
Целью центра является психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса в
образовательном комплексе, что позволит выявить проблемы, связанные с образованием,
наметить пути их решения, а в конечном итоге – повысить уровень качества знаний обучающихся
в данном образовательном учреждении.
Именно системное взаимодействие с высшей школой и тесное сотрудничество с научным
центром психолого-педагогического сопровождения «Успешное развитие для всех» обеспечит
внедрение
личностно-деятельностной
парадигмы,
выстраивания
соответствующей
инновационной методологии, нового контента обучения, направленного на развитие
интеллектуальной, академической, творческой, социальной одаренности учащихся.
Центром психолого-педагогического сопровождения предполагается оказание консультативной
и методической помощи всем участникам образовательных отношений: обучающихся и их
родителей; разработка научных, методических материалов по вопросам в сфере образования,
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педагогическим работникам на всех уровнях общего образования: дошкольное отделение,
начальной, основной и старшей школы.
Таким образом, каждый учащийся становится субъектом собственного развития путем
обучения его способам добывания и переработки информации в процессе самостоятельной
исследовательской практики.
Изменение технологии обучения должно быть направлено на переориентацию деятельности
преподавателя от информационной к организационной - по руководству самостоятельной
учебно-познавательной,
научно-исследовательской
и
профессионально-практической
деятельностью учащихся. Это предполагает повышение уровня личностной активности не только
обучающихся, но и преподавателей, а также рассмотрение обучения как процесса
межличностного взаимодействия и общения.
В рамках повышения квалификации педагогических работников школы в рамках работы центра
можно предусмотреть научные исследования в рамках государственного стандарта высшего
образования.
В плане мероприятий предполагается проведение семинаров, круглых столов, научных
конференций и других мероприятий по актуальным научным проблемам. Практическая
значимость данных мероприятий заключается в проведении индивидуальных консультаций по
научным направлениям (преемственность в образовании, развитие одаренности, психологопедагогическое сопровождение обучающихся), а так же в разработке проекта образовательных
программ на всех уровнях общего образования: дошкольного, начального, основного и старшего
уровня.
Организация взаимодействия школы и ВУЗа через создание научного школьного центра
психолого-педагогического сопровождения – непростая задача. Она требует больших кадровых
и организационных ресурсов, готовности педагогических коллективов образовательных
организаций к плотному постоянному взаимодействию по научному сопровождению
образовательной и инновационной деятельности для обеспечения успешного развития
каждого.
Для развития одаренных детей необходимо создавать особую среду, в которой существенной
педагогической составляющей является социально-фасилитационный компонент.
В рамках взаимодействия школы и ВУЗа в основе образовательного пространства научного
школьного центра «Успешное развитие для всех» заложено векторное моделирование
образовательной среды, сформулированы основные требования к управленческой модели
методической работы:
полный охват всех направлений методической работы школы,
координация деятельности различных методических структур,
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обеспечение гибкой организационной структуры и возможности создавать временные
творческие, проблемные группы учителей,
открытость коммуникации стратегической управленческой структуры, организация обратной
связи, коррекция и рефлексия процессов по результатам управления,
адаптивность управленческой модели к быстро меняющимся условиям, ее открытость,
использование современных информационных технологий.
Целостность процесса становления личности учащегося на личностно-ориентированной основе
обеспечивается созданием и реализаций в школе программы развития, суть которой
определяется созданием следующих условий:
- переориентация педагогических кадров с традиционного на гуманистический, личностно
ориентированный подход;
- пересмотр содержания образования (при сохранении необходимого информационного
минимума, определенного государственными стандартами) на основе принципа
интердисциплинарной интеграции;
- введение в образовательное пространство интегральной модели обучения ввиду того, что
выбор содержания и технологии обучения должен исходить не только из требований социума,
но, прежде всего, из индивидуально-психологических и личностных свойств учащихся;
- построение образовательного взаимодействия на основе принципа диалогичности;
- гуманизация образовательных отношений между участниками, субъектами образовательного
взаимодействия.
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Abstract
In this study, it is aimed to present a sample lesson plan on how educational games can be used while
teaching mathematics in secondary schools. The activities in the lesson plan prepared using
educational games can be used in teaching the outcome of "Understands that simplification and
expansion will not change the value of fractions and creates fractions that are equivalent to a fraction".
In this way, students can learn the information within the scope of the achievements by both living by
doing and having fun with educational games. This plan was applied to pre-service teachers in the
course of teaching mathematics with games. During the implementation process, the pre-service
teachers willingly carried out the activities and found the plan feasible. They also stated that it made
an important contribution to them in terms of raising awareness about how to prepare a plan using
the game technique and that it was a good example of how to teach mathematics achievements using
the game technique. Based on this plan, they prepared a game plan for the teaching of other
acquisitions in the mathematics curriculum and applied it in the course of teaching mathematics with
games. It can be said that this process significantly improved the pre-service teachers' ability to
prepare a game plan for the teaching of mathematics achievements. In this respect, it is thought that
this lesson plan will make important contributions to both teacher candidates and mathematics
teachers in terms of preparing game plans for the teaching of other mathematics achievements.
Keywords: Teaching Mathematics, Educational Games, Lesson Plan
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Öz
İnsanlar kariyer planlamalarını sosyal bağlamla başlatırlar ve bu planlamaları, duruma göre
bütünleşecek şekilde değiştirirler (Chen, 1997). Kişilerin kariyer planlamalarının önemli bir noktasını,
yükseköğrenim tercihleri oluşturmaktır. Burada yükseköğrenim ve iş dünyası arasındaki ilişkiler üzerine
yeni ortaya çıkan zorlukları ve beklenen gelecekteki değişiklikleri ise belirlemek güçtür. Nitekim hem
araştırmacılar hem de uygulayıcılar tarafından bu değişim, düzenli istihdamdan güvencesiz veya belirsiz
istihdam eğilimlerine; kariyer öncesi eğitim toplumundan yaşam boyu öğrenen bir topluma; ulusal bir
eğitim ve işgücü piyasasından küresel veya uluslararası bir sahneye doğru olarak ele alınmaktadır
(Teichler, 1999). Günümüzde kariyer, iş dünyası ve yükseköğrenim açısından yaşanan bu değişimlere
ek olarak Türkiye gibi çeşitli ülkelere gelen mülteci sayısı göz önüne alındığında bu konuların farklı bir
boyut kazandığı belirtilebilir.
Eğitimsiz bir “kayıp nesil”, savaş sonrası Suriye'de ekonomik, politik, eğitimsel ve sağlık altyapılarını
yeniden inşa edilmesini için donatılamayacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle, Suriyeli mülteci
öğrencilerin, yaşam koşullarını iyileştirmede ve uzun süreli durumlar bağlamında gelecek için bir umut
duygusu kazanmada yükseköğrenim hayati bir role sahiptir (Yavcan ve El-Ghali, 2017). Suriyelilerin Türk
üniversitelerine entegrasyon süreciyle ilgili olarak lise diplomalarında olası akreditasyon engellerini
önlemek ve öğrencilerin kendilerini üniversiteye hazırlayacak kaliteli bir eğitim almalarını sağlamak için
çocukların ulusal eğitim sistemine erken dahil edilmesi önemli görülmektedir (Hohberger, 2018). Diğer
yandan Türkiye genç bir nüfusa sahip ve yükseköğrenime erişim tüm lise mezunları için oldukça
rekabetçi olduğundan, Suriyeli mültecilerden oluşan gençlerle hassas bir şekilde ilgilenilmesi
gerekmektedir (Erdoğan ve Erdoğan, 2018).
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyeli lise mezunlarının
kariyer ve yükseköğrenim planlarının incelenmesidir. Böylelikle liseden mezun olan Suriyeli gençlerin
gelecekle ilgili planları ve yönelimleri hakkında bilgi edinilebilir. Ayrıca politika yapıcılar, uygulayıcılar
ve araştırmacılara yönelik veriye dayalı katkı sağlayabilir. Araştırmanın amacı doğrultusunda “Suriyeli
lise mezunu gençler, kariyer ve yükseköğrenim ile ilgili nasıl planlamalar yapmaktadır?” sorusuna yanıt
aranmıştır.
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Bu araştırma, durum çalışması deseninde nitel olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, toplam 16
Suriyeli lise mezunu katılmıştır. Araştırma verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve
nitel analiz yöntemleriyle çözümlenmiştir. Bu yöntem ile güncel bir durum hakkında detaylı bilgilere
ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırmanın bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler bölümü henüz
tamamlanmadığından kongrede paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Suriyeli mülteci, lise mezunu, kariyer, yükseköğrenim
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Abstract
This article gives information about the invention of a tool aimed at measuring the students’ opinion
about the degree in which the learning and teaching has been student-oriented during the respective
academic year. The tool has been developed in 2020 in the Department of Social and Legal Sciences of
Technical University of Varna, Bulgaria. The purpose of its creation is to back up one of the main goals
of the Bologna Process which is related to the already developed comparing criteria and methodology
for ensuring quality. It is engaged with measuring the degree in which the university manages to realize
the developed quality criteria and more specifically one of them.
According to Bologna With Student Eyes (BWSE) student-oriented teaching is one of the key
commitments of the Bologna Process. A considerable progress has been made in applying of this
standard, but the obtained results are yet unsatisfactory. According to a research result 50% of
students’ representatives consider the progress to be very slow while the other half can see actions to
be taken but are still not convinced that SCL is appointed a clear priority in the higher education and
notice that SCL is still not presented with all its characteristics and opportunities to the student
community. “(Bologna with Student Eyes 2020 Brussels, December 2020 by European Students’ Union
(ESU) ESU) https://www.esu-online.org/wp-content/uploads/2021/03/0037-Bologna-Publication2021-WEB3.pdf, European Students’ Union (ESU), 2015, Bologna with Student Eyes 2015. Time to meet
the expectations from 1999 (Brussels, ESU).
Keywords: measuring students’ opinion, measuring tool
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Characteristics of Personal Identity and Aggression
Kişisel kimlik ve saldırgının özellikleri

MIRZAYEVA Sever Sarvat gizi
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Öz
Psikolojide kimlik, kendini geliştirmenin arayışı ve keşfi, ruh sağlığının ölçütü, bireyin yaşamının anlamı,
kendini gerçekleştirme koşullarıdır. Ergen psikolojisi ile ilgili olarak kimlik, kendini keşfetme, keşfetme,
kendi kaderini tayin etme, kendini tanımlama ve benlik saygısı gibi karakter özelliklerini içerir.
Kimlik sorunu ilk olarak insanın doğa ve mekanla olan uyumunun çökmesi sırasında ortaya çıkmıştır.
Daha sonra bu sorun felsefede ana yerlerden birini aldı. Modern zamanlarda yaşam hızının keskin bir
şekilde hızlanması, insan kişiliğinin çeşitli bileşenlerinin gelişimindeki eşitsizlik oranını yoğunlaştırdı.
Bu nedenle, kişiliğin özel bir şekilde ve yeni niteliklerle bütünleşmesi ve gerçekleştirilmesi için yeni
yollar aramak gerekir. Son sosyal süreçlerin özelliklerine rağmen, önceki değerler sistemini ve kişisel
anlamı kökten değiştirdiler ve yeni sistemlerin aranması için net talimatlar vermediler.
Makale, ergenlerde kimlik sorununa ve bu sorunun saldırgan davranışta tezahürünün doğasına
ayrılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Kimlik, doğa, ergenlik, saldırganlık, mekan.

Abstract
In psychology, identity is the search and discovery of self-development, the criterion of mental health,
the meaning of the life of the individual, the conditions of self-actualization. In relation to adolescent
psychology, identity includes character traits such as self-discovery, discovery, self-determination, selfdescription, and self-esteem.
The problem of identity first arose during the collapse of man's harmony with nature and space. Later,
this problem took one of the main places in philosophy. The sharp acceleration of the pace of life in
modern times has intensified the rate of inequality in the development of various components of the
human personality.
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Therefore, it is necessary to look for new ways of integration and actualization of the personality in a
special way and with new qualities. Despite the peculiarities of recent social processes, they have
radically changed the previous system of values and personal meaning, as well as did not provide clear
directions for the search for new systems.
The article is devoted to the problem of identity in adolescents and the nature of the manifestation of
this problem in aggressive behavior.
Keywords: Identity, nature, adolescence, aggression, space.
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In the society of Utopia where most people are happy, every citizen has a role to fulfil. Citizens carry
out these responsibilities and duties completely and flawlessly. This community was established to
take advantage of the divine abilities and use these abilities for the good, to benefit society from the
unique characteristics of each citizen. Each individual who contributes to this society must live in
general order because a regular and predictable community has always had the power to choose its
own future and path. The natural harmony of society is often raised above the individual's right to live
and settle. A perfect definition for Utopia appears in this sentence:
What is a Utopia? Strictly speaking, it means a ‘nowhere Land’, some happy island far away, where
perfect social relations prevail, and human beings, living under an immaculate constitution and
faultless governments, enjoy a simple and happy existence, free from the turmoil, the harassing cares,
and endless worries of actual life (Kaufman, 1879).
To continue by taking an example from this, Utopia which the author shows as almost flawless, comes
across as a work that approaches and tries to explain various techniques with a critical perspective on
the society and human relations and activities of the 16th century of England. It sets out More's best
example for a perfectly balanced and surprising and harmonious society. His ideas about society differ
or even contradict those of other thinkers of the 16th century, and show a mind long before his time.
Opinions of this mind emerge throughout the book through different topics and themes. In his book
Utopia, Sir More writes of several societies that are almost always perfect. People all work in equal
amounts and are provided with everything they have to survive. The most important thing is that
everyone who lives in this perfect society is happy and satisfied with their daily lives. In this community,
everyone supports everyone. Society is always as strong as its weakest part. For society to move
forward, everyone must work together. The stronger you feel, however, the opposites of the utopian
system need to make you weaker. Progress will be maximised if all resources are spent on the most
qualified people to help the community. We can see from the dialogue and discussions of the author
and characters throughout the entire book that the author is uncomfortable with the time or society
in which he lived, and with what needs to be done to change this. The author clearly conveys these
thoughts to us with many important themes to focus on. Travel and exploration, place ownership and
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labor, then poor governance in utopian society, pride, laziness, the public good, virtue, and religion
are the most important themes.
Although he was sailing as a seaman, being a traveller was stronger than being a philosopher (Page 2).
As can be seen from this example, Thomas More wrote the book in the age of great geographical
discoveries, especially when Britain had a huge impact over the seas, and when European discoveries
were often supported by human views and knowledge about the world. As these discoveries became
new and continuous, a new belief emerged, focusing on human ideas and development. Utopia is a
realistic and popular parody of the narrative of travel as a society written about exciting adventures
away from the world known to travellers, and also written in a more organized and orderly way than
human history has produced. So utopia, beyond fiction, seems to be educating us among the
hardworking, virtuous and practical people who organize around themselves to maximize the human
happiness and health of this society, remembering the adventures of even the traveller Raphael
Hythloday. By giving an example of how people in utopian society come together through all kinds of
pain and disaster, it reminds us of some of the human behaviour we have forgotten. After all, it's easy
to find monsters like the monsters described in these travel narratives, and you don't even need to go
far to find them. Just understand the brutal and honourable leaders of European societies and the
laziness they support, the brutal punishment of their citizens, the wars for gold, which are of material
value. Rather, it is something more difficult to seek and find, governed by good laws like the citizens
of Utopia.
According to Elsky (2013), Moore makes it clear that Utopia must be the best example for England.
Both societies are governed by a binding “force of law.” Every member of these societies must be
punished if they do not abide by the law and act contrary to it. Utopia and England have some
additional odd similarities worth mentioning also as an example. England and Utopia are both islands.
The capital of Utopia is Amaurotum, which features a river that passes through it. This river has
identical tides and bridges to the Thames in England. England and Utopia are governed by custom. In
England, common law is that custom. Unlike common law, Utopian custom offers a way of dominating
other nations. Utopia is outside the realm of commonplace; thus it exports its customs carelessly.
In the book, we learn that the foundation of utopian politics and law, as in Plato's ideal Republic and
several monastic systems, is the abolition of all personal rewards. All resources are shared as a society,
and no one has anything individually, which leads them to become a whole nation. Hythloday says,
people don’t cultivate their pride such a lot as their nation, which becomes sort of a great and thriving
household. Hythloday offers many reasons, including why there is no personal property in Utopia. In
such a case, he explains how greedy and selfish people are in European countries based on money and
property, rich landowners who benefit from the work of peasants. While only a few of these rich and
landowners share these riches and wealth among themselves, it describes how poor people live in
misery, and this has become an inevitable situation in European countries such as Britain. In other
words, as a result of the understanding of equality achieved in Utopia, everyone is rewarded for their
work, while in the society in which they live; he argues that such a thing is almost impossible to happen.
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In the book The Meaning of Moore's Utopia by George M. Logan (1983), there are the same ideas. It
is claimed that Thomas More's Utopia holds its ironic complexity altogether. He finds that the book is
essentially not a prescriptive work that re-expresses the ideals of Christian humanism or warns against
radical idealism, but a study of a particular method of political work and its effects on normative
theory. Instead, Moore briefly and definitively expresses that he heavily criticizes the society during
which he lives and therefore the people of that society when it involves his place, which he has enough
of all the ideas and thoughts he wants to mention to society through the book. Besides, by going to
work every day with the right routine, a man shows serious interest in the tasks he is responsible for
six hours. There are no women wasting time in Utopia, no empty priests, no unnecessary landowners.
As such, there are no beggars on every street who seek alms from morning to evening. Firstly, everyone
in Utopia is well-educated in farming affairs and practice, and every citizen must move to utopia to
establish and shape their farming lives over a two-year period. This policy, which is carried out in a
very serious and regular manner, ensures that citizens are never deprived in cases of food shortages
thanks to the knowledge gained. In addition, every citizen is free to learn the art that suits them, and
they develop themselves in masonry, metalworking, fabric making, fishing and other vital professions.
"Nations will be happy, when either philosophers become kings, or kings become philosophers" (Page
17). This ironic example given above touches on how successful people can be when they are diligently
true to their duties. He also makes it clear that the Kings who rule the country almost never think about
their people, and that he himself is aware of this situation.
In addition, Utopia, a perfect civilization, has many unfair rules and regulations. Every member of the
community on the island takes care of all responsibilities. Although daily life is based on simple and
fixed rules, it also shows that after a certain period of time, such a lifestyle can make people numb. It
is required that human beings had better undergo some changes being variant than the daily aspects.
Also, atheists do not consider the island a suitable place, but there is a great deal of discontent with
religion on the island. For a second example, every Utopian is required to obtain a special passport to
travel, but they do not have complete freedom of travel. In utopia, there are two basic social situations
that affect a person's working conditions. Free people, including the typical Utopian Dominic and
members of the priesthood we always encounter in the book are slaves who are free enough and work
in more difficult conditions. Slavery in Utopia can also be a punishment for Utopians who do all the
slavery work in the city. Although the existence of slavery on the island is open to debate, the state is
seen as a necessary excuse for citizens to adapt to the program and eliminate waste and laziness. Why
not force him to contribute to the general public interest instead of the thief as in all European
countries, including the UK? This, in turn, exposes Hythloday's arguments. In Utopia, where universal
labor and social ownership are seen as important aspects of happiness, slavery is a logical response to
human error. Of course, this fact then only adds to the uncertainty to the actuality of “Utopia”
(Forward 2001). Utopia consists of two books. In the first book, the country under the rule of King
Henry VIII is discussed in Europe in general and in England in particular. The whole topic almost focuses
on politics and quality of life. He argues that the society in which they live in the UK is cruel, which is
the main source of all human-caused crimes. The second book mostly contains thoughts about utopian
laws, government, orders, employees, citizens. The second book contains more of the above-
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mentioned topics. As Hythloday describes it, it exposes some of the criticisms of social policy that
prevailed in Renaissance-era Europe. Then, he discusses what mismanagement looks like, causing
these social and political problems. Hythloday begins the argument with his views on the death penalty
given to thieves. In the society, he is a part of it, and he criticizes that society in general is a way of life
that breeds thieves, and eradicate the remains of unresponsive. In Hythloday's account, poor or idle
men are forced to become thieves to avoid starvation. Later, thieves who are not hanged are often
forced to fight and disappear, provided that they become soldiers in unprofitable and meaningless
wars of conquest that are not needed in society. People who are unnecessary to such a society can
continue their lives well as farmers, but the rich and landowners and even the priests and holy people
in the church can easily take away their farmland and turn it into sheep pastures. Constantly repeated,
this cruel and irregular system eventually turns them into thieves.
Hythloday focuses on factors in Utopia that show that people always need a certain motivation to
make gains and move on, and that really affects everything. He explains that it is fully designed for
everyone to develop a path of construction and work not only willingly but also enthusiastically and
diligently in the name of the general public interest. Moreover, Utopians are meticulously educated
from their childhood, modelled after Rome's idea of duty, both the morality of virtue (which develops
the character of the individual) and the civic ethic (which develops our behaviour as co-working
citizens). The utopian ethics of virtue, derived from Greek philosophers like Aristotle, and the Stoics
holds the aim of confirming and fulfilling virtue by doing the correct issue in terms of the highest
pleasure of the mind. Specifically, virtue for Utopians means that to yearn for and reject what the mind
imposes. Now, this is often not sometimes to mention that Utopians dislike bodily pleasures like not
drinking wine and not taking part in music, or that they suffer for his or her own smart (this was
additional human, first, self-binding). We tend to favour to summarize the Utopian position as follows:
we are going to achieve, accomplish, attain, reach, succeed, win, come through, bring home the bacon,
deliver the smarts, happiness chiefly through good and honest pleasures, and all of them do not restrict
the exercise of virtue; however, we should not continually let less pleasure in order to achieve larger
pleasures.
Goodbye as a religious view may not insult the dignity of humankind, each one has the option of
holding religious freedom in Utopia. This is often so important to the Utopians, because they ground
their entire philosophy upon religion. “Is also the great Essence to whose glory and majesty all honors
are ascribed by the consent of all nations” (Page 72). This sentence clearly shows that they hold the
soul to be immortal and meant for happiness, and believe that good deeds, especially “busy labors and
good exercises,” are rewarded within the afterlife. Additionally, it must be added that religion binds
the Utopians together in the commission of the general public good. Utopians believe and worship
different gods without conflict, but all worship and everyone in the same churches agree on this: the
chief god they worship has exactly the same divine, majestic, and absolutely dominant nature as the
gods of all others.
Kesser (2002) states in his book “Religious Freedom In Thomas More’s Utopia” that Thomas More
wanted to unify his Catholic Church. He encouraged urban peace by supporting religious freedom in
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his literature. More needed to unify his church. He inspired urban peace by supporting spiritual
freedom in his literature. This developed an inspiration which may manage theocracy relations. This
arrangements became a forerunner to liberal strategies. As given in Utopia, spiritual freedom these
days has Catholic, Renaissance roots. Rational principles were the inspiration of Utopia. Additionally,
most popular freedom of faith for Christians was once writing about “Utopia”. Utopian spiritual
freedom was designed to perform a model for Europe. Utopus, the origination father of Utopia, was
uncertain of claims created to non-secular orthodoxy. When seizing all authority and power, he
prohibited all spiritual and political conflicts. He prohibited politically dangerous forms of faith. He
needed all Utopians to follow religions that promote virtue. This confined freedom of faith made
Utopia a virtuously unified society that was conjointly spiritually various. Utopus’s efforts created
Utopia, a society fully freed from religiously galvanized violence. As a result, Utopia can often be
described as an imaginary island with perfect law and politics, or a perfect state or place. However, it
should be defined as a mythical place where an individual's imaginary island has the perfect personal
aesthetic of everything and each detail. People still enforce trying to enhance society so as to possess
a far better quality of life, but we all know that an ideal utopia is unlikely to exist; for instance, despite
all the examples and thoughts given within the book, we sleep in a world created by the impact of
history and therefore the benefits it brings. In today's times, the government rewards good citizens
as how to spice up public morale. This initiative for society to experience public ownership provides a
fundamental theoretical foundation and practical knowledge for the event of inter-human relations.
However, albeit its failure has left a crucial legacy in human history that seeks to make an ideal world,
we are ready to learn on our own some in-depth knowledge of the restrictions of a utopia. In addition,
in the modern world, we can also face the problem of how to manage a society that is governed by
such rules and where everyone lives a happy life. It is difficult to find people who, like everyone else in
Utopia, are happy with their profession and life, but it has also been tried at a certain time.
A utopia is unattainable process of well thought out, we should never be pessimistic about trying to
enhance the society. Besides, people can only specialise in a couple of elements, attempt to achieve
more success and learn from their failures. Although there's no absolute perfection, we will all strive
to correct a number of the items that are wrong and help overcome a number of the world's
weaknesses. The human going after Utopia may never find truth, but this effort can bring a more
harmonious and delightful place for people to measure. However, it should be clear that no anxiety,
stress, struggle and every negative things in life allow us, in fact, to enjoy the wonderful things that life
has got to offer.
In conclusion, it should be clear why a utopia is not possible. No one can grasp the feeling like happiness
without experiencing the other, without feeling grief, and therefore lifelong happiness is not possible.
Thus, as a final thought, since constant happiness doesn't exist, the state of utopia can never be
reached, and it is also possible that in ten thousand years, or ten million, when human behaviour and
happiness requirements change, maybe then, a utopia will come true.
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Öz
İcadından bu yana insanlık açısından çok önemli bir yere sahip olan para, günümüz itibariyle teknolojik
evrim süreci içerisinde dijital ortamda kendine yer edinmeye çalışırken bu evrimleşmenin devrimsel bir
sonucu olarak görülen kripto paralar dünya gündeminde ilk sıralardaki yerini almaktadır. Devasa işlem
hacimleri ve yüksek seviyedeki volatiliteleriyle hem yatırımcıların hem de devletlerin ve finans
kuruluşlarının dikkatini cezbeden kripto paraların yakın gelecekte klasik paraların yerini alacağı
beklentisi otoriteleri bu bağlamda düzenleme yapmaya zorlamaktadır.
Kripto paraların küresel arenada hukuksal statüleri ise belirsizliğini korumaktadır. Bu çalışmada kripto
paraların doğuşu ve gelişimiyle alakalı bilgiler verilerek, işlem hacimleri ve yatırımcı tutumları
incelenmiş, daha sonra küresel bazda ülkelerin kripto paraya yaklaşımları, yapılan hukuksal ve vergisel
düzenlemeler ile devam etmekte olan çalışmalar hakkında güncel bilgilerden derlenen veriler ışığında
bilgilendirme yapılarak kripto paraların yakın geleceği hakkında çıkarımlarda bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kripto para, yatırımcı, hukuksal düzenleme, vergisel düzenleme

Abstract
Since its invention the Money which has very important place for humanity, striving to find a place
itself in the technological evolution process today. Cryptocurrencies which are seen a result of this
evolution are at the top of the World agenda. The expectation that cryptocurrencies, which are attract
attention of investors, governments and finance otorities with their huge transection volume and high
volatility, will replace classical currencies in the near future, forces the authorities to regulate in this
context.
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Legal status of cryptocurrencies in the global arena, on the other hand, preserves its uncertainty. In
this study, transaction volumes and investor attitudes are examined by giving information about the
birth and development of crypto currencies. Then, in the light of the data compiled from current
information about the countries' approaches to cryptocurrency on a global basis, legal and tax
regulations and ongoing studies, inferences were made about the near future of crypto currencies.
Keywords: Cryptocurrency, investor, legal regulation, tax regulation
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Öz
Bu çalışmanın amacı, öğretmenlikten okul yöneticiliğine geçiş sürecini yöneticilerin görüşlerine dayalı
olarak değerlendirmektir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim desenine göre modellenen
araştırmanın çalışma gurubunu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Şanlıurfa ilinin Bozova ilçesinde
görev yapan 15 okul yöneticisi oluşturmuştur. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı
yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilmiştir. Veriler içerik analizi yaklaşımıyla
çözümlenmiştir. Araştırmada; öğretmenlerin görevde yükselme ve yöneticilikte tecrübe kazanma gibi
isteklerinin okul yöneticisi olmalarında önemli sebepler olduğu görülmüştür. Okul yöneticilerinin büyük
bir çoğunluğunun göreve başlamadan önce herhangi bir eğitim almadığı saptanmıştır. Öğretmenlerin
okul yöneticisi olduğunda sorumluluk artışından dolayı kendilerini baskı altında hissettikleri sonucuna
ulaşılmıştır. Okul yöneticilerinin göreve başladıklarında yaşadıkları sorunları çoğunlukla tecrübeli okul
yöneticilerinden destek alarak ve kendi kendilerine araştırmalar yaparak aşmaya çalıştıkları
bulgulanmıştır. Katılımcılar, yönetici olmak isteyen öğretmenlere öncelikle müdür yardımcılığı görevini
üstlenmelerini, öğretmenlikte yeterince deneyim kazanmalarını ve okul yöneticiliğine ilişkin eğitim
almalarını önermişlerdir.
Anahtar kelimeler: Okul yöneticisi, okul yöneticiliğine geçiş, okul yöneticilerinin yaşadığı sorunlar,
Türkiye’de okul yöneticisi seçme
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Bâkî Divanında Sembolik Bir Mekân Olarak Kâbe
Hakan SÖNMEZ
Tokat Gaziosmanpaşa University, Turkey

Öz
Her mekân içerisinde barındırdığı toplumun özelliklerini yansıtır. Mekânın, toplumların karakteristik
özelliklerini yansıtması beraberinde mekân kavramının çeşitlenmesini getirmiştir. Kutsal mekânlar da
bu çeşitlenmenin bir ürünüdür. Hangi inanç sisteminde olursa olsun, o inanca sahip insanların ortak
değeri olarak çeşitli ibadet yerleri ortaya çıkmıştır. Kâbe de İslam dinine inanan toplumlar için kutsal
görülmüştür. Kâbe’nin yapımı Hz. İbrahim’e dayanmaktadır. Kimi kaynaklarda Kâbe’nin Hz. Âdem
tarafından inşa edildiği belirtilse de gerek Kur’an ayetleri gerek Hz. Muhammed’in hadisleri Kâbe’nin,
Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından inşa edildiğine işaret etmektedir. Her ne kadar Kâbe’nin tarihi
İslamiyet’in doğuşundan çok daha eskilere dayansa da Kur’an-ı Kerim’in Hz. Muhammed’e indirilmesi
ile birlikte Müslümanlar için kutsal bir mekân sayılmış ve günümüze kadar aynı inançla kutsallığını
korumuştur. Mekân ve özellikle kutsal mekânlar toplumların edebî ürünlerinde sıklıkla
kullanılmaktadır. Anlatıbilim çerçevesinde edebî türlerde mekânın hem anlatı hem de karakter
üzerinde belirleyici bir etkisi bulunmaktadır. Bu çalışmada da Klâsik Türk Edebiyatında önemli bir üne
sahip olan 16. yüzyıl şairlerinden Bâkî’nin şiirlerinde Müslümanların kutsal mekânı olan Kâbe’nin
sembolik olarak nasıl kullanıldığı incelenmiştir. Klâsik Türk Edebiyatında dil, genellikle sembolik
bağlamda kullanılmıştır. Bu kullanım çeşitli edebî sanatlar aracılığı ile gerçekleşerek sembolik dilin tüm
olanaklarından faydalanılmış ve ortaya zengin bir anlatım çıkmıştır. Muhtevasının bir kısmını İslamî
unsurlardan alan Klâsik Türk Edebiyatında en çok kullanılan mekânlardan biri Kâbe’dir. Kâbe, genellikle
sevgilinin mahallesi (kûy-ı yâr), yüzü, âşığın gönlü, âşığın sevgilisine kurban olması, yollarının dikenli
olması, gayrimüslimlerin girmesinin yasak olması vb. bağlamlarda kullanılmıştır. Kimi methiyelerde ise
memduhun bulunduğu mekân Kâbe’ye teşbih edilmiştir. Kâbe gibi kutsal bir mekâna olan sevgi ve
saygı, mazmun ve edebî sanatlarda kullanılmasının yanı sıra “Kâbenâme” adında bir edebî türün de
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Çalışmada doküman analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda Bâkî’nin
divanında doğrudan Kâbe sözcüğü ve Kâbe ile ilgili sözcükler belirlenip bu sözcüklerin hangi sembolik
bağlamda kullanıldığı tespit edilmiştir. Çalışmada belirlenen beyitlerdeki sembolik kullanımlar
bağlamına göre tasnif edilmiş ve bulunan ögeler açıklamaları ile verilmiştir. Çalışma sonunda Bâkî
divanında çoğunlukla sevgili etrafında şekillenen bir sembolik anlatımın olduğu sonucuna varılmıştır.
Ayrıca bazı beyitlerde padişahın bulunduğu yer, âşık ve rakibin de Kâbe ile ilişkilendirildiği tespit
edilmiştir. Bu tespitlerin dışında divanda “kıblem” redifli bir gazelin yer alması, Bâkî’nin Kâbe’ye verdiği
önemi açıkça göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Bâkî, Kâbe, mekân, divan, şiir
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
Many learning activities are included in out-of-school experiences, from everyday activities such as
family conversations or media information to gardening, camping, hiking, visiting zoos, aquariums and
museums (National Research Council, 2009). The facilities seen in all areas of life provided by
technology, offer many opportunities to teachers in education (Albadawi, 2021) and many educational
materials can be easily accessed regardless of distances with internet-based technologies (Li, 2016). In
this context, online platforms such as social media, education web pages, Web 2.0 tools etc. portals,
virtual/augmented reality applications, virtual classrooms, virtual laboratories, virtual aquariums and
virtual museums have also become out-of-school learning environments (Evans & Achiam, 2021;
Duman & Karademir, 2020).
One of these environments, the live online maritime museum, has the advantages of distance
education. Therefore, people can visit them whenever they want and they can obtain information
about different sea creatures through networks without the restriction of time or place (Tarng et al.,
2008). Tarng et al. (2008) expressed that virtual aquarium museums can increase students' interest
and motivation to learn. Collins et al. (2020) indicated that there is increasing evidence that zoos and
aquariums educate their visitors.
It is predicted that aquariums will be even more effective in the teaching processes, particularly in
distance education is required periods such as the Covid-19 pandemic. In this study, it is aimed to
examine the conceptual developments of the middle school students of the live online access
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aquarium education program about the concepts of Habitat and Biome and the aquarium experiences
of the students.

Methodology
The research was carried out by the case study, one of the qualitative research designs. A distance
education program was designed for middle school students in Turkey by The Maritime Aquarium at
Norwalk center in the United States Within the scope of the study. According to the content
determined by the authorities of the relevant center in the program, the exhibition areas are live online
presented to the students.
20 students at the 6th, 7th, and 8th grade levels participated in the live online education. Students
were randomly selected from among those who applied voluntarily on the website Bilimsenligi.com
from Turkey. Exhibit spaces were presented live by trainers at The Maritime Aquarium at Norwalk. The
event was transferred to the participants via the ZOOM platform. The English expression of the
instructors were converted into Turkish subtitles with a live online software. Oral and written (via chat)
questions asked to the participants during and after the training were translated simultaneously by
one of the researchers.
The students filled out the initial questionnaire which was sent to them before the event. And they
filled the final questionnaire which was sent to them after the event. The initial questionnaire and final
questionnaire were developed by the researchers by taking expert opinion. The Conceptual
Understanding Form was prepared based on the lesson plan prepared by the instructors of The
Maritime Aquarium at Norwalk center. The obtained qualitative data were analysed by content
analysis method.

Results and Conclusions
It was observed that the answers given by the students varied around the themes of biome, habitat,
and adaptation. It has been observed that the activity is especially effective in
understanding/interpretation of biome and adaptation phenomenon.
On the other hand, there is not enough evidence for its effectiveness in habitat. At the end of the
research, an experience was presented on how the aquarium, which seems impossible to reach in
terms of physical distance for students, can be used as a live online access aquarium for educational
purposes.
Acknowledgment: Necessary permissions were obtained from The Maritime Aquarium at Norwalk
center and ethical committees in the conduct of this study.
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Öğretmenlerin Öznel İyi Oluşlarının Çeşitli Değişkenler
Açısından İncelenmesi
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Öz
Bu araştırmada öğretmenlerin öznel iyi oluşlarının ne düzeyde olduğunu cinsisyet, kıdem ve görev
yapılan okul türüne göre anlamlı farklılığın olup olmadığını incelmek amaçlanmıştır. İlişkisel tarama
modelinde ve nedensel karşılaştırmalı araştırma deseninin kullanıldığı çalışmanın evreninin Malatya ili
merkez ilçelerinde (Battalgazi ve Yeşilyurt) görev yapan ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri
örneklimini ise araştırmaya gönüllü olarak katılan ve tesadüfi olarak belirlenen 332 öğretmen
oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin öznel iyi oluşlarının yüksek düzeyde olduğu,
cinsiyet, okul türü ve kıdem açısında öğretmenlerin puan ortalamaları arasında anlamlı farklılığın
olmadığı belirlenmiştir. Öğrtetmenlerin öznel iyi oluşlarını etkileyebilecek okul içi uygulalamalar ve
merkezi düzenlemeler sonraki araştırmalarda ele alınabilir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, öznel iyi oluş, cinsiyet, kıdem, okul türü

192

Influence of Religious Identity on the Formation of
Adolescent Personality
Dine tanılamanın ergen kişiliğinin oluşumuna etkisi

SALAMOVA Kamala Bahazar gizi
Assoc. Prof. Dr., Department of Pedagogy and Psychology, Sumgait State University, Sumgait.
Azerbaijan. E-mail: Salamovak11@gmail.com

GULIYEVA Shahnaz Mustafa gizi
Doctor of Philosophy in Psychology, Sumgayit State University, Azerbaijan Sumgayit

Abstract
It is no secret that adolescence is a very complex and crisis in nature. At this age, both physiological
and sexual changes have a profound effect on the psyche. The emergence of a new worldview, the
formation of self-consciousness, as well as the constant incomplete questions of the adolescent about
his identity, create contradictions in thinking and spiritual gaps in the personality. When moral gaps
are not filled in a timely manner by parents and teachers, adolescents are exposed to various groups,
including religious sects, and as a result, negative tendencies develop in their personal development,
education, and future prospects. As we have mentioned, adolescence is a period of acute crisis of
psychophysical development. Therefore, a number of life issues are not fully understood by them, they
are blindly identified in any direction. One of these directions is religion. Classical notions of religious
identity are rooted in the classical four religions - Buddhism, Judaism, Christianity and Islam (the Holy
Quran).
In both the religious and psychological literature, issues related to the religious identity of adolescents
are described in an unsystematic or rigorous manner, or it is simply recommended to follow religious
rules. Therefore, one of the urgent problems is to identify the psychological mechanisms of formation
of religious identity in adolescents, the factors affecting religious identity, the consequences of
inadequate religious identity and finding optimal ways to rehabilitate them. In this regard, the article
focuses on the role of family, school and social environment in the formation of religious identity in
adolescents.
Keywords: identification imaginations teen personality orientation
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Öz
Ergenliğin çok karmaşık ve krizle dolu olduğu bir yaş dönemi olduğu bir sır değil. Bu yaşta, hem
fizyolojik hem de cinsel değişikliklerin oluşum üzerinde derin bir etkisi vardır. Yeni bir dünya görüşünün
ortaya çıkması, benlik bilincinin oluşumu ve ergenin kimliğiyle ilgili sürekli eksik soruları, düşüncede
çelişkiler ve kişilikte manevi -ahlakı boşluklar yaratır. Bu boşluklar ebeveynler ve öğretmenler
tarafından zamanında doldurulmadığında, ergenler dini mezhepler de dahil olmak üzere çeşitli
gruplara maruz kalmakta ve bunun sonucunda kişisel gelişimlerinde, eğitimlerinde ve gelecek
beklentilerinde olumsuz eğilimler gelişmektedir. Bu nedenle, bir takım yaşam sorunları onlar
tarafından tam olarak anlaşılmaz, herhangi bir yönde körü körüne tanımlanırlar. Bu yönlerden biri de
dindir. Klasik dini kimlik kavramlarının kökleri ise dört klasik dine dayanır - Budizm, Musevilik,
Hristiyanlık ve İslam (Kur'an-ı Kerim).
Hem dini hem de psikolojik literatürde, ergenlerin dini kimliği ile ilgili konular sistematik olmayan veya
titiz bir şekilde anlatılmakta veya sadece dini kurallara uyulması tavsiye edilmektedir.Bu nedenle, acil
sorunlardan biri, ergenlerde dini kimliğin psikolojik oluşum mekanizmalarını, dini kimliği etkileyen
faktörleri, yetersiz dini kimliğin sonuçlarını belirlemek ve onları rehabilite etmenin en uygun yollarını
bulmaktır.
Bu bağlamda makale, ergenlerde dini kimliğin oluşumunda aile, okul ve sosyal çevrenin rolüne
odaklanmaktadır.
Anahtar kelimeler: indentifikasiyon, heyal gücü,ergenlik, kişilik, yönelim.

Global changes in people's lives around the world have created unique mechanisms for the formation
of new social-group identities in society. People's need to focus on something has increased, which
has led to the recognition syndrome of the ability to form new mechanisms. The growth of sociography
identities, i. e. the process of social identification of the individual, has become more active day by day.
Socio-cultural identification can be considered a key element in the socialization and individualization
of adolescents. Therefore, the problem of self-knowledge is a process that arises in the process of
socialization of individuals, which reflects the norms, values, social roles and moral qualities of
representatives of these social groups and different currents. This process creates a fundamental
change in the lives of young people, especially adolescents. However, unlike adolescence, adolescence
is a time when, in addition to the most important personality traits, self-awareness develops rapidly.
The better the education and upbringing of a teenager in childhood, the richer the identity is formed.
As a result of incorrect identification, the teenager forgets all his pastimes, avoids his favorite activities
in the field of stage activity, stays away from communication and for a long time builds his character
and human characteristics on worldly relations. As a result, he is formed as an individual who does not
have an independent mind. This is because, although adolescent thinking elevates him to an
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exceptional height with his maturity and abilities, he is distinguished by his free association - thoughts
flow in different directions according to feelings and external conditions.
The integrity of identification directs the adolescent in conflicting directions, not to his or her own
special abilities. One of these directions is religion. Concepts of religious identity are traditionally
rooted in four religions - Buddhism, Judaism, Christianity and Islam.
In both the religious and psychological literature, issues related to the religious identity of adolescents
are described in an unsystematic or rigorous manner, or it is simply recommended to follow religious
rules. Therefore, one of the urgent problems is to identify the psychological mechanisms of formation
of religious identity in adolescents, the factors affecting religious identity, the consequences of
inadequate religious identity and finding optimal ways to rehabilitate them.
One of the goals of adolescent development is to gain identity. Identity has a perfect and logical part:
"Who am I?", "Who should I be?" and so on. Erickson values identity as a relatively strong feeling due
to its uniqueness. That is, a person's perception is always the same, despite changes in behavior,
thoughts, and feelings. He writes: “Who are we? the feeling must be the same as the way others look
at us” (Doris, p.150). According to James Marcia, identity can manifest itself on three levels:
-first, in relation to human ability;
- second, when he feels the development of his being, he should feel himself in the
development as a being;
-third, in relation to one's gender (Martsinkovskaya, p.18).

Carl Gordo and Chanson Bohlen, based on a 1971 study, noted that there are at least four issues in the
sense of individual identity:
humanity (the individual feels that he is a being), sex (the individual perceives what gender he
belongs to), individuality (the individual feels that he is special and unique) and perfection
(Man is a person who existed the day before).
Therefore, what is important in the development of a sense of identity is that each person is unique
and has a unique identity, so each teenage boy and girl is different and they are not like anyone else.
(Smiles.22s.) In 1990, Professor Susan Harter, a well-known American psychologist, compared identity
to the individual's self in an article entitled "0z and the Development of Identity." He wrote: "There are
three characteristics of one's limit: the choice of the art of specialization and the role of occupation,
the group of social roles in relation to the spiritual system and religious moral beliefs, and others."
(Marta.p.114) It is clear from the views of Susan Harter that during the formation of the adolescent's
personality, along with other features, that is, in parallel with other features, develops in religious
identification. That is, a person's religious understanding and the degree of development of his or her
responsibilities in life are based on a number of factors. These are the hesitations of the "I" in his
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previous views and his diligent efforts to identify these issues. As knowledge and skills increase, the
self encourages the adolescent to develop cognitive abilities and to resist social pressures. Therefore,
it should be taken into account that resolving the crisis of religious identity is unrealistic.
Because, on the one hand, there is the acquisition of religious identity, on the other hand, there is
confusion and uncertainty. Adolescence is between two conflicting poles, education and religion. Then
which polar identity depends on social influences.
Adolescents' attitudes and religious practices include prayer, fasting, and faith in their father, mother,
elders, and religious beliefs. In the religious literature, there are various ways in which teenagers can
create religious denominations and tastes.
Cognition is an important condition of every purposeful action and direction. The highest and most
valuable human investment in this path is only thought and thinking. A source of thought can give a
person a completely new life. An important condition of cognition is to have consciousness and
science. Science is formed as a result of a person's attention to his inner world, abilities and the world
around him. A person with perception is realistic, objective, intelligent and resistant to contradictions.
Religious identity takes these qualities away from him.
In addition, communication is an important condition of identity. These relations need science. It
cannot be expected that this process will be achieved on its own, without the use of any scientific
method. Because, in the 21st century, first of all, it has created an abundance of information. The flow
of information on religious identity is growing on social networks, which dominate teenagers. Its
creation and circulation is “the most important issue between people in a religious society. A teenager
who is able to communicate with himself, as well as with his parents and siblings, can make external
and appropriate connections, and the external and internal connection of a teenager with society
passes only through information”.
One of the most important factors in creating religious identity is to make a significant change in
habitual behavior. These changes occur through experience. Adolescents acquire religious identity
through habit. The adolescent becomes acquainted with his or her environment through habit and
often adapts to that environment instead of resisting the ugliness he or she sees in it. It should be
noted that the role of religious (psychological) means in gaining religious identity is great. The means
of religious influence are created by believers or special spiritual institutions. These are:
1. The answer is conditional. If the religious ceremonies in which the teenager participates for
various reasons are observed with violent hadiths, then the teenager will inevitably be associated
with these events.
2. Condition of the factor. If religious deeds such as praying, fasting, praying and praising in the
presence of Allah are rewarded with a gift, these deeds will become stronger and more lasting.
3. Question and explanation of the mystery. The question of the teenager is interpreted without
logical proof and explained in the language he understands.
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4. Violence and distance from power. Religious knowledge is developed in accordance with the
psychological preparation of the adolescent. Without emotional and psychological preparation,
physical force or verbal force causes the adolescent to get tired of religious activities.
5. To tell stories about religious deeds. Stories, poems and other staged performances direct
teenagers to religious deeds due to the qualities they cover. Poems, songs sung in a beautiful
voice, harmonious speech provide mental psychological preparation and learning. Because
teenagers always like not to understand all the issues at once. After secular songs, poems and
performances, the teenager can easily be directed to prayer and deeds.
6. Pay attention to the actions of teenagers in the performance of religious acts. Adolescents who
enter the initial and important stage of development are required to learn the rules of religion
and the practices of religion. In this case, the endurance and abilities of the adolescent should be
taken into account.
7. Simplicity, beauty and charm of mosques, churches and other places of worship. The houses of
God should always be clean, pleasant and attractive. The house of God should be rich in sweet
memories for the teenager.

Conclusion
The formation of religious identity in adolescents depends on the manifestations of religious motives,
the level of self-awareness and reality of adolescence, the style and intensity of religious rites, the
specific promotion of religious issues in educational activities.
Distinguished personal and characteristic features of religious identity in adolescents, national-ethnic
stereotypes and orientations, level of preparation for religious issues, etc. Such aspects serve as criteria
for their religious identification and can be a motivating factor in the performance of religious rites.
Psychological mechanisms of formation of religious identity in adolescents are conditioned by their
level of religious outlook, self-awareness and individual psychological characteristics.
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Öz
Cebirsel düşünme, bireyin matematiksel işlemler ve ilişkilerle matematiksel örüntüler ile ilgili
genellemeler yapma, bu genellemelerden varsayımda bulunma, tartışma ve bunları ifade etme
sürecidir (Kaput, 1999). Bu sebeple öğrencilerin cebirsel düşünmelerini geliştirmeye yönelik öğrenme
etkinlikleriyle desteklenmesi önem arz etmektedir. Alan yazınında cebirsel düşünmenin farklı
boyutlarını ele alan birçok araştırma (Kaput, 1999; Kieran, 1993; Hart ve ark., 1998; Driscoll, 1999;
Chimoni ve ark., 2018) bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı 8.sınıf iki öğrencinin sahip oldukları
cebirsel düşünme alışkanlıkları belirlemektir. Araştırma bir durum çalışması olup, çalışma grubunu
ortaokul 8.sınıf olan iki öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracını cebir öğrenme alanıyla ilgili
hazırlanmış 3 problemden oluşan form oluşturmaktadır. Formda yer alan problemlere yönelik
öğrencilerin vermiş oldukları cevaplarının gidiş yollarını ve gerekçelendirmelerini sesli ve yazılı olarak
ifade edilmeleri istenmiştir. Verilen cevaplar video kaydına alınmıştır. Video kayıtlardaki diyaloglar
yazılı hale getirilmiştir. Elde edilen verilerin analizleri için, Driscoll ‘un (1999) geliştirmiş olduğu zihnin
cebirsel alışkanlıkları (Habits of Mind in Algebra Thinking) çerçevesi kullanılmıştır. Bu çerçeve;
“fonksiyonları temsil eden kurallar oluşturma(building rules to represent function), “hesaplamadan
soyutlama yapma (abstraction from computation)” ve “yapma-geriye doğru çalışma (Doing –
Undoing)”alışkınlarını içermektedir. Araştırmadan elde edilen bulgulara genel olarak bakıldığında her
bir alışkanlık için ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde olmuştur;
Fonksiyonları Temsil Eden Kurallar Oluşturma alışkanlığı bağlamında incelendiğinde her iki öğrencinin
etkinlik çözümlerinde farklı temsiller, kuralı tanımlama, değişimi tanımlama ve kuralın
gerekçelendirmesi özelliklerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu özelliklerin yanı sıra Esra adlı
öğrencinin alışkanlık kapsamında bilgilerin düzenlemesi ve örüntüleri tahmin etme özelliklerine de yer
verdiği görülmektedir.
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Hesaplamadan Soyutlama alışkanlığı bağlamında incelendiğinde öğrencilerin etkinlik çözümlerinde
hesaplamanın kısa yolları, örneklerin ötesinde genelleme, eşdeğer ifadeler, sembolik ifadeler ve kısa
yolların gerekçelendirmesi özelliklerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Bunun yanı sıra Esra adlı
öğrencinin etkinlikleri çözerken zihinden hesaplama özelliğini kullandığı gözlemlenmiştir.
Yapma-Geriye Doğru Çalışma alışkanlığı bağlamında incelendiğinde her iki öğrencinin de etkinlik
çözümlerinde çok az rastlanmıştır.
Yapılan çalışmalara (Rubestein; 2001, Kieran, Pang, Schifter & Fong Ng; 2016, Magiera, Kieboom ve
Moyer ;2017) bakıldığında, öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin de örüntüleri tahmin etme, kuralı
tanımlama ve kuralı gerekçelendirme alışkanlıklarına sık rastlanılmadığı belirtilmektedir. Bu ise,
çalışmada yer alan katılımcı grubunda ortaya çıkan bulgular ile benzerlik göstermektedir.
Bu sonuçlar ışığında öğretmenlerin öğrencilerinin cebirsel düşünme alışkanlıklarını geliştirmek için
öğretimsel uygulamalarında rehberlik sorularına yer verilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Cebir öğretimi, zihnin cebirsel alışkanlıkları, etkinlik temelli öğretim yaklaşımı
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Öz
Özellikle son yıllarda tüm dünyaca kabul edilen öğrenme yaklaşımları, öğrenmenin bireysel olduğuna
vurgu yapmakta ve bu nedenle de öğrenme ortamlarında öğretmenler tarafından farklı öğretim
yöntem, teknik ya da stratejilerin işe koşulması gerektiğini savunmaktadır. Kimya dersi karmaşık ve
soyut olguları içermesi nedeniyle öğrenciler tarafından zor bir ders olarak düşünülmektedir. Bu
nedenle kimya öğretmenlerinin öğrencilerinin kimyadaki temel kavram ve olguları anlamalarını
kolaylaştırmak ve öğrendiklerini unutmamalarını sağlamak amacıyla genellikle çeşitli yöntem, teknik
veya stratejilerden faydalandıkları görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, kimya öğretmenlerinin
“Maddenin Halleri” ünitesini işlerken kullandıkları benzetim, kodlama, anekdot, drama vb. çeşitli
yöntem, teknik veya stratejileri tespit etmektir. Bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden olan
durum çalışması ile yürütülmüştür. Durum çalışması desenlerinden bütüncül çoklu durum deseni
seçilmiştir. Araştırmanın örneklemini farklı okul türlerinde (Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Özel Lise, Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi, vb.) görev yapmakta olan 34 kimya öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın
verileri tek bir açık uçlu sorudan oluşan bir anket formu kullanılarak toplanmıştır. Bu formda katılımcı
öğretmenlerden Maddenin Halleri ünitesinin öğretiminde kullandıkları kendilerine özgü farklı
uygulamaları ve stratejileri detaylı bir şekilde ifade etmeleri istenmektedir. Veriler betimsel analiz
yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca cevapları tam olarak okuyucuya yansıtabilmek için
öğretmenlerin formda belirttikleri ifadelerden doğrudan alıntılar sunulmuştur. Elde edilen bulgulara
dayalı olarak, öğretmenlerin “Maddenin Halleri” ünitesindeki kavramları sınıf ortamında işlerken
genellikle analojilerden faydalandıkları, farklı türde bağlamlar (dini konular, sınıf ve bahçe düzeni, vb.)
sayesinde öğrencilerin konunun içerisindeki bazı kavramları hayatın içerisindeki durumlarla
ilişkilendirmelerini sağladıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca kimya öğretmenlerinin bu ünitenin işlenmesinde
drama, metafor ve ilk harf stratejilerinden de faydalandıkları görülmüştür. Deneyimli kimya
öğretmenlerinin “Maddenin Halleri” ünitesini işlerken kullandıkları bu yöntem, teknik veya
stratejilerin, ülkemizdeki diğer öğretmenlerle ve kimya öğretmen adayları ile paylaşılmasının kimya
derslerinin öğrenciler tarafından daha anlaşılır olması noktasında önemli olduğu düşünülmektedir.
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Anahtar kelimeler: Kimya öğretimi, iyi öğretim örnekleri, öğretim stratejileri, analoji.

Abstract
Especially in recent years, learning approaches that have been accepted all over the world emphasize
that learning is individual and thus that different teaching methods, techniques or strategies should
be employed by teachers in learning environments. Chemistry is considered as a difficult course by
students because it includes complex and abstract phenomena. For this reason, it is seen that
chemistry teachers generally make use of various methods, techniques or strategies in order to
facilitate their students' understanding of basic concepts and phenomena in chemistry and to ensure
that they do not forget what they have learned. The purpose of this study is to determine the specific
methods, techniques or strategies such as analogy, coding, anecdote, drama, etc. that chemistry
teachers use while teaching the unit of "States of Matter". This research was carried out with a case
study, which is one of the qualitative research methods. The holistic multiple-case design was chosen
from the case study designs. The sample of the study consists of 34 chemistry teachers working in
different types of schools (Anatolian High School, Science High School, Private High School, Vocational
and Technical Anatolian High School, etc.). The data of the study were collected using a questionnaire
consisting of a single open-ended question. In this form, participant teachers were asked to describe
in detail the different practices and strategies they used in teaching the Unit of States of Matter. The
data were analyzed by using the descriptive analysis method. In addition, direct quotations from the
statements given by the teachers in the form were presented in order to reflect the answers exactly
to the readers. Based on the findings, it was revealed that the teachers generally benefited from
analogies when they were teaching the concepts in the unit of "States of Matter" in their chemistry
classes, and they helped the students to associate some concepts in the unit with situations in real life
through different kinds of contexts (religious subjects, classroom and garden arrangement, etc.). In
addition, it was seen that chemistry teachers also benefited from drama, metaphor and first letter
strategies in the teaching of this unit. It is thought that sharing these methods, techniques or strategies
used by experienced chemistry teachers in the teaching of "States of Matter" unit with other teachers
and chemistry teacher candidates is important in terms of making chemistry lessons more
understandable by students.
Keywords: Chemistry teaching, good teaching practices, teaching strategies, analogy.
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Abstract
Throughout the isolation and lockdown, consumers turn to online and telephone shopping to buy
groceries, daily necessities, and other products. A recent study cited in the diploma thesis found that
a double-digit portion of online shoppers were buying digitally because of COVID-19, and some of them
first mastered the practice during isolation. The spread of coronavirus is not only transforming the way
consumers shop, but also the way they pay for their purchases.
Therefore, this thesis topic discusses these purchases and sales during the pandemic situation, the
online purchases that developed during this time and those that were created as such only after the
total isolation began.
Online payments took an unprecedented rise during the pandemic, seen by consumers as a cleaner
way to pay in stores. Consumers are also trying new payment methods while shopping from ECommerce websites and favoring those methods that have the strongest protection against fraudulent
losses.
The following topic covers the impact of the coronavirus (COVID-19) E-Commerce pandemic and online
payments worldwide. The report focuses on the current effect and future implications and trends. All
major global regions were included in this report, with data availability starting by region and country.
Keywords: Online Sale, Purchase, Kosovo, Covid-19
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Öz
Türkiye’de ideolojik tiyatroyu dört bölümde incelemek mümkündür. Osmanlı devleti ile Türkiye
Cumhuriyeti arasındaki geçişlilik, “kopuş içinde süreklilik” diyalektiği bağlamında ele alındığında, söz
konusu bölümler, Geç Osmanlı, Erken Cumhuriyet- Orta Cumhuriyet ve Günümüz Türk tiyatrosu olarak
adlandırılabilir. Bu bildiride Osmanlı dönemi Türk ideolojik tiyatrosu üzerine durulmayacak onun yerine
erken- orta dönem ideolojik tiyatronun gelişimine odaklanacaktır. Bilindiği gibi Türkiye’de ideolojik
tiyatronun ilk örneği olarak, “Ortaoyunu” gösterilmektedir.
Politik tiyatro örnekleri, halkın siyasal- toplumsal sorunlarına ve sokaktaki sorunlara koşut olarak
gelişmiştir. Buğlalılar’ın verdiği bilgiye göre “emektar” sol tiyatro topluluğu DİHT, ilk oyunu, “Köprü”yü
İstanbul’un gecekondu semtlerinde sahnelemiştir. Buradaki amaç, Boğaziçi Köprüsü’nün şehrin
dokusuna doğal olarak da yoksul semtlerin birer rant kapısı olarak değer kazanacağı gerçeği hususunda,
ileride zarar görecek alt- gelir gruplarını bilgilendirmektir. Ayni geleneği sürdüren kimi sol örgüt
bölüntülerine (fraksiyon) ait tiyatro toplulukları bugün de özellikle yoksul gecekondu mahalleleriyle,
kendi gruplarının güçlü olduğu ilçe- semtlerde halka ücretsiz gösteriler sunmaktadır. Türk Tiyatro
Tarihi, özel tiyatro geleneğinin yerleşmesiyle birlikte, her alanda politik tiyatro topluluklarıyla dolmuş
ve tüm siyasal ideolojikler için fikirlerini tartışmaya açacak- taraftar kazanacak bir mücadele alanına
dönüşmüştür. Daha sonraki gelişmeler, bir başka bildiri konusu olarak ayrıldığında son söz olarak, 196090’ların eserlerinin, politik tiyatro açısından günümüzdeki kısır tiyatro ortamına “inat” oldukça verimli
bir platform yarattığını belirtmek yerinde olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Politik tiyatro, ödenekli tiyatrolar, özel tiyatrolar, çağdaşlaşma, devletin ideolojik
aygıtları.
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Abstract
Political theatre in Turkey can be divided into four different eras. If some think transferring into young
Turkish Republic after the collapse of the Ottoman Empire, is a continuity within a breakdown than the
scientist should come up with a solution the first era of political theatre is the Late- Ottoman time. The
other eras can be mentioned as the Early Republic Period- Mid- Republic Period and Contemporary
Turkish Political Theatre. In this paper the Early and Mid Turkey Political Theatre sectors will be tried
to examine. By the way, the beginning of political theatre in Anatolia and the ex- capital Istanbul is
“Ortaoyunu.”
The examples of political theatre usually covers the political and social problems of the society.
According to Bağlılar, one of the eldest left political groups called “DİHT” has played its first play “The
Bridge” to the people of slum areas in order to warn them how they would get affected after the first
Bridge would be constructed. Some fraction groups in favor with illegal terrorist groups also choses
the same tradition of playing in small gathering areas which their political strenght is well seen. Both
theatre organizations belonging to right and left groups had a chance of upgrading the political theatre
plays after the special thatres arose. The examples of political plays shown throuhout 1960’s to 1990’s
created an open discussion enviroment comparing to the political theatre examples of today.
Keywords: Political theatre, subsized theatres, private theatres, modernization, states İdeological
devices.
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Why Educate the Women Prisoners?
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Abstract
This study aims to analyze current formal and informal educational programs offered within Kosovo
Correctional facilities to women prisoners and their importance for their rehabilitation and
reintegration. “Programmes must be responsive to special needs of women and they must ensure that
women are not disadvantaged (Bruyns & Nieuwenhuizen, 2004).” The researcher will try to reach his
aim by finding answers to these three questions that are raised: 1. Is there a formal education offered
to female convicts? 2. Will vocational training help women prisoners’ rehabilitation and reduce
recidivism? 3. What are the characteristics of prison schooling?
Desired results to be obtained through interviews, literature review and observation instruments in
the Lipjan women correctional facility. They will present findings on how education can offer a second
chance to ladies who are serving their time behind bars for the crimes committed. The schooling
infrastructure and program opportunities and their effect on women prisoners' emotional support and
professional development will be presented. The study results showed that elementary and high
school formal education and different vocational opportunities are offered to women prisoners within
Lipjan Correctional Center in Kosovo; informal education is also available from them through the prison
library in the above-mentioned correctional facility.
Keywords: women, prisoners, prison education, vocational, rehabilitation, recidivism.
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Öz
Günümüzde silahlı savaşlar yerine ekonomik savaşlar daha ağırlıklı görünse de birçok ülke olabilecek
savaşlara hazırlık ve düşman unsurlarına caydırıcı görünebilmek için savunma sanayisine yatırım
yapmaktadır. Bu durum ülkelerin kamu harcamalarının büyük bir çoğunluğunu savunma sanayisine
aktarmasına yol açmaktadır. Lojistik faaliyetlerin yapılışından veya özellikle destek hizmet alımından
doğan maliyet bu harcamalarda önemli bir yere sahiptir. Lojistik günümüzde daha çok işletme lojistiği
olarak bilinse de tarihte birçok savaşta stratejik öneme sahip bir konu olmuştur. Askeri lojistik
askerlerin harekâtı ve ihtiyaçları üzerine yoğunlaşmışken savunma lojistiği askeri organizasyonların
ihtiyaç duyduğu her türlü madde ve malzemenin yanında personel, silah sistemleri, tesis gibi
ihtiyaçların hesaplanması ve tedarik edilmesi sonucunda askeri ve stratejik faaliyet akışının
sürdürülebilir yönetilmesi olarak gelişmiştir. Özellikle II. Dünya savaşının savunma lojistiği gelişiminde
bir kırılma noktası olarak belirtilmektedir. Bu savaştan sonra savunma lojistiğinde birçok hizmet dış
kaynak kullanımı veya destek hizmet alımı yoluyla başka işletmelerden sağlanmaya başlamıştır. Bunun
sonucunda Performansa Dayalı Lojistik (PDL) stratejileri ve kontratçı firmalar ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmanın amacı askerlerin harekâtı ve ihtiyaçlarının giderilmesi olarak bilinen askeri lojistikten
askeri organizasyonların ihtiyaçlarının ileri ve geri yönlü akışının yönetilmesi olarak bilinen savunma
lojistiğine evrilmesi sürecinin detaylı bir şekilde açıklanmasıdır. Günümüzde ülkelerin PDL stratejilerinin
ve kontratçı firmalarla yaptıkları sözleşmelerin kamu harcamalarının büyük bir kısmını oluşturması bu
sürecin incelenmesinin önemini ortaya koymaktadır. Çalışma nitel veri analizlerinden içerik analizi
kullanılarak, literatür incelenerek oluşturulmuştur. Elde edilen bilgilere göre askerlerin harekât ve
konaklama ihtiyaçlarından kontratçı firmalara kadar olan süreçte savunma lojistiği gelişiminin önemli
savaşlar, Dünya çapında etkili olan olaylar gibi bazı kırılma noktaları olduğu görülmüştür. Bu önemli
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olaylardan sonra savunma lojistiği öneminin arttığı tespit edilmiş ve özellikle son yıllarda dış kaynak
kullanımı veya hizmet desteği alımının oldukça arttığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Lojistik, Savunma Lojistiği, Askeri Lojistik
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Öz
Kimya, birçok soyut kavram veya süreci içermesi nedeniyle, öğrenciler tarafından anlaşılması zor bir
disiplin olarak görülmektedir. Bu algıyı düzeltmek amacıyla kimya öğretmenleri derslerinde birçok
yöntem, teknik veya strateji kullanmaktadır. Bu çalışmada, kimya öğretmenlerinin “Kimyasal
Tepkimelerde Hız” ünitesinin öğretiminde kullandıkları kendilerine özgü stratejilerin (benzetim,
kodlama, anekdot vb.) neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma nitel araştırma
desenlerinden biri olan durum çalışması ile yürütülmüştür. Durum çalışması desenlerinden bütüncül
çoklu durum deseni tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemini farklı okul türlerinde görev yapan 30
öğretmen (18 kadın, 12 erkek) oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri tek bir açık uçlu sorudan oluşan bir
anket formu kullanılarak toplanmıştır. Bu formda katılımcı öğretmenlerden kimya öğretim
programındaki 11. Sınıf ünitelerinin biri olan Kimyasal Tepkimelerde Hız ünitesini öğretirken
kullandıkları kendilerine özgü farklı öğretim uygulamaları ve stratejilerini detaylı bir şekilde ifade
etmeleri istenmektedir. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiş ve sonrasında bir
araya getirilerek tematik bir çerçeve çıkarılmıştır. Aynı zamanda öğretmenlerin görüşlerini yansıtmak
için ifadelerinden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde, öğretmenlerin
“Kimyasal Tepkimelerde Hız” ünitesindeki kavramları öğretirken genellikle analojilerden
faydalandıkları, fakat bu analojilerin bir kısmının içeriksel açıdan zayıf olduğu görülmüştür. Çalışmada
öğretmenler tarafından kullanılan analojilerin çoğunun mekanizmalı tepkimeler için olduğu ve
çoğunlukla “araba” imgesinin kullanıldığı dikkat çekmiştir. Yalnızca bir öğretmenin hız sabitini etkileyen
faktörleri öğrencilerine anlatırken kodlama tekniğini kullandığı ortaya çıkmıştır. Çalışmada literatürde
iki ucu keskin kılıç olarak nitelendirilen analojilerin öğretmenler tarafından kullanılması sırasında dikkat
edilmesi gerektiği önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kimya öğretimi, iyi öğretim örnekleri, öğretim stratejileri, analoji.
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Abstract
Chemistry is seen as a discipline that is difficult to understand by students because it includes many
abstract concepts or processes. In order to correct this perception, chemistry teachers use many
methods, techniques or strategies in their lessons. In this study, it was aimed to determine the specific
strategies (analogy, coding, anecdote, etc.) that chemistry teachers use when teaching the unit of
"Reaction Rate". The study was conducted with the case study which is one of the qualitative research
methods. Holistic multi-case design was preferred among the case study designs. The sample of the
study consisted of 30 teachers (18 female, 12 male) working in different types of high school. The data
of the study were collected using a questionnaire consisting of a single open-ended question. In this
form, participant teachers were asked to describe in detail the different practices and strategies they
used in teaching the Unit of Reaction Rate in the 11th grade chemistry curriculum. The data of this
study was collected by means of the question "Please explain in detail the teaching methods,
techniques or strategies you used in the teaching of the unit of Reaction Rate by giving examples?".
The findings were analyzed with the descriptive analysis method and then a thematic framework was
created by bringing them together. At the same time, direct quotations were made from the
statements of the teachers to reflect their views exactly. When the findings were examined, it was
seen that teachers generally benefited from analogies while teaching the concepts in the unit of
Reaction Rate, but some of these analogies were weak in terms of content. It was noted that
participant teachers mostly generated and used analogies for reactions with mechanisms and used the
"car" elements in their analogies. It was revealed that only one teacher used the coding technique
while explaining the factors affecting the rate constant to his students. In the study, it was suggested
that teachers should be careful when using analogies, which are described as double-edged swords in
the literature, in their lessons.
Keywords: Chemistry teaching, good teaching practices, teaching strategies, analogy.
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Abstract
The aim of this study was to investigate Interplay between use of E resources and students’ academic
achievement at university level. The research was descriptive in nature. Multistage sampling technique
was used at first stage universities and departments were selected conveniently and at final stage
censes sampling technique was used and data was gathered from four hundred and eight students of
semester 6 from the selected departments of three public and two private universities. Selfconstructed questionnaire was used by the researcher as an instrument for data collection. The data
gathered were analyzed using descriptive and inferential statistics. The results of this study revealed
that majority of the respondents used e-resources frequently. E-books, e-journals and databases are
the most frequently used e-resources. Students used e-resources for various purposes i.e. to complete
class assignments, for research purposes and recommended by lecturers. The study also found that
students who use e-resources often have higher academic performance with higher GPAs than
students with lower GPAs. The findings also revealed some challenges that students have to face while
using e-resources. These challenges include insufficient skills to retrieve needed information, slow
internet speed, unavailability of e-resources relevant to need, unavailability of e-resources on 24/7,
difficulty in identifying relevant information and information overload are challenges that hinder the
use of e-resources. The study recommended that libraries should acquire more e-resources to cover
various study areas, create more awareness of e-resources to change users’ perception.
Keywords: E resources, Academic, Performance, Perceptions, Students
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Abstract
Meta-learning, or learning to learn, is the science of systematically (Vanschoren, 2019). Meta-learning
has a two-dimensional structure: metacognition and mind development (Fadel, Bialik, & Trilling, 2015).
The role of teachers is at the forefront in schools transformed according to the expectations of the
21st century. In addition, the concept of metacognition, which is closely related to the problem solving
process, is an important point in mathematics education (Erdoğan & Şengül, 2017). In this context, the
purpose of this study was to determine the prospective elementary mathematics teachers’ level of
meta-learning qualifications, and examine meta-learning qualifications in terms of gender and year.
The study makes use of the survey and causal-comparative designs within the context of its
quantitative paradigm (Fraenkel, Wallen, & Hyun, 2012). Study sample included 82 prospective
elementary mathematics teachers enrolled at the department of mathematics education of a public
university located in the Eastern Anatolian Region of Turkey. The method of convenience sampling was
used to identify the research sample (Fraenkel et al., 2012). 47 (57.3%) of the participants were female
and 35 (42.7%) were male. Participants’ year levels included 54.9% junior and 45.1% senior classes.
Meta-learning Scale was used to identify the meta-learning qualifications of prospective teachers. The
scale developed by Yılmaz and Alkış (2019) is structured as a 5-point Likert scale (from totally
appropriate for me to totally inappropriate for me). The scale consists of two sub-dimensions (e.g.,
thought structure and metacognition) and a total of 16 items. The consistency coefficient was
calculated as .91 for the overall scale (Yılmaz & Alkış, 2019). In the present study, the internal
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consistency coefficient was calculated for .87. For the data analysis, descriptive statistics and
independent sample t-test were used.
The results of the study show that prospective teachers express their opinions as “appropriate for me”.
This reveals that the prospective teachers' meta-learning qualifications level is good. Meta-learning
qualifications of the prospective teachers are significantly different in terms of gender (p < .05). This
difference in meta-learning qualifications is in favour of female students. As a result, meta-learning
qualifications of female prospective teachers are higher than male students. A significant difference
was diagnosed between meta-learning qualifications of prospective teachers according to year level
variable (p < .05). This difference in meta-learning qualifications is in favour of senior class. The findings
of this study showed that the prospective teachers' meta-learning qualifications level is good. Metalearning qualifications of the prospective teachers were significantly different in terms of gender and
year.
Keywords: Meta-learning, metacognition, mathematics education, prospective teacher
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Abstract
In the context of trade policies and economic development, eliminating gender-based inequalities is
among the most problematic topics to sustain gender equality and women’s economic empowerment.
Although trade policy’s impact on women is not always immediately apparent, women are directly
affected by the outcomes of trade policies and free trade agreements. On the other hand, free trade
agreements between countries have a decisive role in eliminating gender-based disadvantages and
ensuring equality in the women’s different economic roles. Therefore, the multidimensional linkages
between trade and gender need to be taken into account when evaluating the implications of free
trade agreements for different economic groups, such as workers, producers, traders, consumers, and
taxpayers. In the economic empowerment of women, the elimination of gender-based trade barriers
and structuring the trade policies to achieve gender equality are among the important concerns. In
this study, it is aimed to identify the ways of including gender considerations in the free trade
agreements, because free trade agreements have a structuring effect on the trade policies of countries
as a determinant of trade openness and liberalization. It is also aimed to reveal the problem areas, and
the linkages between free trade agreements and women’s empowerment. In this study, the secondary
sources are analyzed and an inductive, exploratory and descriptive research methodology is adopted.
Keywords: Trade Aggrements, Women, Economic Empowerment

Öz
Ticaret politikaları ve ekonomik kalkınma bağlamında toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin ortadan
kaldırılması, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadının ekonomik güçlenmesini sürdürmenin en sorunlu
konuları arasında yer almaktadır. Ticaret politikasının kadınlar üzerindeki etkisi her zaman hemen
görülmese de, kadınlar ticaret politikalarının ve serbest ticaret anlaşmalarının sonuçlarından doğrudan
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etkilenmektedir. Öte yandan, ülkeler arasındaki serbest ticaret anlaşmaları, toplumsal cinsiyete dayalı
dezavantajların ortadan kaldırılmasında ve kadınların farklı ekonomik rollerinde eşitliğin
sağlanmasında belirleyici bir role sahiptir. Bu nedenle, serbest ticaret anlaşmalarının işçiler, üreticiler,
tacirler, tüketiciler ve vergi mükellefleri gibi farklı ekonomik gruplar üzerindeki etkileri
değerlendirilirken, ticaret ve cinsiyet arasındaki çok boyutlu bağlantıların dikkate alınması
gerekmektedir. Kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesinde, toplumsal cinsiyete dayalı ticaret
engellerinin kaldırılması ve ticaret politikalarının toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak şekilde
yapılandırılması önemli kaygılar arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, serbest ticaret anlaşmalarının
ticarete açıklık ve serbestliğin bir belirleyicisi olarak ülkelerin ticaret politikaları üzerinde yapılandırıcı
bir etkiye sahip olması nedeniyle, serbest ticaret anlaşmalarına toplumsal cinsiyet hususlarının dahil
edilmesinin yollarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, serbest ticaret anlaşmaları ile kadınların
güçlendirilmesi arasındaki bağlantının ve sorunlu alanların ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Bu
çalışmada ikincil kaynaklar incelenmiş ve tümevarımcı, keşfedici ve betimleyici bir araştırma
metodolojisi benimsenmiştir.
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Öz
Yatırım araçları denince birikimleri değerlendirebileceğimiz birçok alternatif akla gelmektedir.
Günümüzde bu alternatifler teknolojinin gelişmesiyle parallel olarak gelişmekte ve değişim
göstermektedir. Piyasada işlem hacmi en yüksek yatırım araçlarından olan altının yanı sıra son yıllarda
adını sıkça duymaya başladığımız “Kripto Paralar” bu gelişim ve değişimin son halkası olarak karşımıza
çıkmaktadır. 2008 yılında ortaya çıkan ve internet üzerinden yapılan ticarette kullanılmaya başlayan
“Bitcoin” ise bu alana öncük eden bir para birimi olmuştur. Bitcoin adı ilk duyulduğundan bu yana
içerdiği risk ve uygulamasındaki zorluklar bakımından büyük tartışmalara yol açmış olsa da her geçen
gün piyasadaki yeri daha da büyümektedir. Türkiye’de ilk kez 2013 yılında duyulan kripto para kavramı
üzerine günümüzde birçok çalışma yapılmaktadır. Hem yüksek kazanç kapıları açtığı, hem de yeni ve
ilgi çekici bir kavram olduğu için büyük bir talep görmektedir. Sonuç olarak birçok uzman ekonomist
tarafından riskli görülüyor ve yatırımcılar bu konuda uyarılıyor olsa da kripto paralar her geçen gün
dünya ekonomisindeki payını arttırarak yeni yatırımcılar çekmektedir (Karatekin, 2019). Dolayısıyla bu
çalışmada altın piyasası ve kripto para piyasasının özellikleri detaylı bir şekilde ele alınmış ve piyasadaki
en güçlü yatırım araçlarından biri olan altının kripto para piyasası üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Altın, Kripto Para, Bitcoin

Abstract
When it comes to investment tools, many alternatives come to mind where we can evaluate savings.
Today, these alternatives are developing and changing in parallel with the development of technology.
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In addition to gold, which is one of the investment instruments with the highest transaction volume in
the market, "Cryptocurrencies", which we have been hearing frequently in recent years, appear as the
last link of this development and change. “Bitcoin”, which emerged in 2008 and started to be used in
trade over the internet, has been a pioneering currency in this field. Although the name of Bitcoin has
caused great controversy in terms of the risks it contains and the difficulties in its application since it
was first heard, its place in the market is growing day by day. Today, there are many studies on the
concept of crypto money, which was first heard in Turkey in 2013. It is in great demand because it
opens doors of high income and is a new and interesting concept. As a result, although many experts
are seen as risky by economists and investors are warned about this, cryptocurrencies are attracting
new investors by increasing their share in the world economy day by day (Karatekin, 2019). Therefore,
in this study, the gold market and the characteristics of the crypto money market are discussed in
detail and the effect of gold, which is one of the strongest investment tools in the market, on the crypto
money market is examined.
Keywords: Gold, Cryptocurrency, Bitcoin
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Abstract
Evidence of globalization is seen everywhere: at home, at work, in department stores, business
newspapers and magazines, monthly government statistics, and in the academic literature. The
emergence of globalization is undoubtedly related to the period of the 80s. This is the period during
which comes the affirmation of new notions, such as: globalization of markets, globalization of
business, global industry, global enterprise, global consumption. We start from the fact that it is not
accidental that these notions have encountered acceptance and widespread use.
Problems arise when giving realistic frameworks, realistic scope, and drawing real lessons from the
notions and processes that symbolize the aforementioned notions. Avoiding uniformity in competition
will highlight their essence and real business orders.
Market globalization is nothing but an increasingly pronounced interdependence and approach of
certain parts of the world market. Interdependence and access to certain parts of the world market
represent a general reality of today, which is in danger of being ignored or not noticed.
Keywords: Globalization, Competition, World Market, Global Consumption, Phenomenon.
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Doğu Akdeniz’de Yaşanan Suriyeli
Meselesi’ne Türkiye’nin Yaklaşımları

Mülteciler
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Üsküdar Üniversitesi

Öz
İnsanlar çeşitli nedenlerle doğdukları/ yaşadıkları yerleri geçici ya da kalıcı olarak değiştirme ihtiyacı
duymuştur. Bu nedenle de göç tarih boyunca tüm insanları etkileyen bir kavramdır. Akkayan tarafından
göç, “kişilerin gelecekteki hayatlarının tamamını veya bir parçasını geçirmek üzere, tamamen veya
geçici bir süre ile bir iskân biriminden diğerine, yerleşmek kaydıyla yaptıkları coğrafî yer değiştirme”
(Akkayan, 1979:25) şeklinde tanımlanmaktadır. Bu anlamda göç yaşanılan yeri geçici ya da kalıcı olarak
değiştirme anlamına gelmektedir.
Göç eden kişi hem ayrıldığı hem de vardığı yeri nicel ve nitel olarak değiştirmektedir. Bununla beraber
göç eden kişi kendini de değiştirmektedir. Var olan tüm geçmiş kayıtları, yerleşim yerlerini, adetleri,
gelenek-görenekleri değiştirmektir. Mekanlar, bireylerin toplumsal ve siyasal yaşantılarını kökünden
etkiler. (Ekici- Tuncel , 2015:10) Bu sebeple göçerlik “kesintili bir var olma durumudur” (Chambers,
2014:13). Tam da bahsi geçen açıdan göçü değerlendiren Kemal Karpat ise göçü ”Asıl yerinden,
ulaşılmak istenen yere harekettir. Göç sadece bir yerden başka bir yere gitme değildir ve kendi
içeresinde kültürel, toplumsal ve sosyo-ekonomik anlamlar taşır “ şeklinde tanımlamaktadır.(Karpat,
2015:71).
İnsanlık tarihi boyunca göç olgusu varlığını sürdürmüştür. İnsan var olduğu sürece de çeşitli nedenlerle
göç olmaya devam edecektir. Nitekim 2000’li yıllara gelindiğinde göç etkisinin halen tüm hızıyla devam
ettiğine tanık olunmaktadır. Özellikle Arap Baharı’nın da etkisiyle göç Türkiye’nin de önemli gündemi
arasında yer almaya başlamıştır. (Ekici- Tuncel , 2015:10) Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği’nin ( BMMYK) Nisan 2014’e ilişkin verilerine bakıldığında Suriye iç savaşı nedeniyle ülkesini
terkedip, başta Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Mısıra göç etmek zorunda kalan yaklaşık 3 milyon kişi olduğu
ortaya konulmuştur. ( Akköz Çevik, 2016: 81)
3 milyona yakın mültecinin Türkiye’nin çeşitli kentlerine göç etmesiyle hem göç edenler hem de
yerleşik halk açısından olumsuz sonuçlar doğurmasına neden olmuştur. (Artan ve Arıcı, 2017:3). Bahsi
geçen “zorunlu” misafirliğin süreleri uzaması ile beraber misafirlerin aslında “ev sahibi” olacağının da
habercisi olmuştur. Türkiye’de İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün verilerine göre
biyometrik verileriyle kayıt altına alınan geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı, 4 Nisan 2019tarihi
itibariyle toplam 3 milyon 630 bin 767 kişiye ulaştığı görülmektedir. Yine 4 Nisan 2019 tarihli verilere
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göre şehirlerde yaşayan sığınmacıların sayısı, 3 milyon 490 bin 934 olduğu görülmektedir. Kayıtlı olan
Suriyelilerin demografik dağılımına bakıldığında; 1 milyon 968 bin 401’i erkek, 1 milyon 662 bin 366
kadın sığınmacıdan oluştuğu görülmektedir (multeciler.org.tr, 15.04.2019) ( Eseler ve Karanuh,
2019:1024)
Yapılacak çalışmada Suriye’li Mültecilere karşı Türkiye’nin politikaları incelenecektir. Çalışmada
Türkiye’de gerek merkezi yönetimin gerekse yerel yönetimlerin yaklaşımları incelenerek genel tutuma
ulaşılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimler : Göç, Mülteci- Göçmen, Suriye
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Lojistik ve Savunma Lojistiği: Etimolojik Bir İnceleme
Prof. Dr. Ramazan ERTURGUT
Nesrin KOÇ
Akdeniz University, Turkey

Öz
Lojistik teriminin ilk olarak askeri alanda kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra ise terimin kendisine iş hayatında da kullanım alanı bulmaya başladığı görülmektedir.
Dolayısıyla iş lojistiğinin kökenlerinin askeri lojistik bilimine dayandığı savunulmaktadır. Ancak terimin
kullanımı bakımından uygulamada iki sektör açısından önemli ayrımlar bulunmaktadır. Bununla birlikte
kavramsal olarak incelendiğinde hem lojistik hem de savunma lojistiği kavramlarının tanımlanmasında
bir karmaşanın olduğu görülmektedir. İşte hem lojistik ve savunma lojistiğinin temelde birbirine
dayanması hem de uygulamada bazı farklılıkların olması terimin tanımsal olarak incelenmesi ihtiyacını
ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın temel amacı, lojistik ve savunma lojistiği terimlerinin
kavramsal bir analizini yapmaktır. Bu doğrultuda terimlerin çeşitli kaynaklardan derlenen tanımları
etimolojik bir yaklaşımla incelenmiştir. Çalışma sonucunda lojistik teriminin ilk ortaya çıktığı askeri
alanda kullanılan tanımının günümüzde de kullanılmaya devam ettiği ancak çağın gereklerine uygun bir
şekilde kavramın genişletildiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte savunma lojistiği teriminin genel olarak
askeri lojistik, savaş ve sefer lojistiği kavramlarıyla aynı anlamda kullanıldığı görülmüştür. Diğer taraftan
savunma lojistiği ile askeri lojistik terimlerini tamamen birbirinden ayrı kavramlar olarak ele alan
tanımların olduğu da görülmüştür. Tüm bunlara ek olarak savunma lojistiği teriminin, askeri lojistik
terimini kapsayan daha genel bir anlama sahip olduğunu değerlendiren tanımların da mevcut olduğu
incelemeler sonucunda ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Lojistik, Savunma Lojistiği, Etimolojik İnceleme
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Tâcî-zâde Cafer Çelebi’nin Heves-nâmesi’nde Şair
Eleştirisi
Taci-zade Cafer Celebi's Poet Criticism in Heves-Name
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Tokat Gaziosmanpaşa University, Turkey

Öz
Divan şairleri, kendi eserlerinde edebiyata, şiire ve şaire dair görüşlerini çeşitli vesilerle dile getirirler.
Bu eleştiriler, muhtelif nazım şekilleri üzerinden olabildiği gibi özellikle gazel ve mesneviler üzerinde
yoğunlaşır. Mesnevilerin özellikle giriş / sebeb-i telif bölümleri, edebi eleştiri bağlamında zengin
malzemeye sahip olan metinlerdir. Bu tür eleştirilerde şairin diğer şairleri yererek kendi şairlik kudretini
göstermesi ve tenkit edilen şairler üzerinden kendine pay çıkarmaya çalışması göz ardı edilmemelidir.
Bir şairin kaleminden başka şairlerin eleştirilmesinin en dikkat çekici örneklerinden biri de Tâcî-zâde
Cafer Çelebi’nin Heves-nâme adlı eserinde yer alan Ahmed Paşa’ya ve Şeyhî’ye yönelik eleştirilerdir. Bu
çalışmada, Tâcî-zâde Cafer Çelebi’nin şiire dair görüşleri ve şair eleştirisi üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tâcî-zâde Cafer Çelebi, Ahmed Paşa, Şeyhî, Heves-nâme, tenkit.

Abstract
Divan poets express their views on literature, poetry and poet in their own works on various occasions.
These critiques can be based on various forms of verse, as well as especially focus on ghazals and
masnavis. Especially the introduction / reason of copyright sections of the masnavis are texts that have
rich material in the context of literary criticism. In such criticisms, it should not be ignored that the
poet shows his own poetic power by criticizing other poets and tries to take credit for himself through
the criticized poets. One of the most striking examples of criticism of poets other than the pen of a
poet is the criticisms against Ahmed Pasha and Şeyhî in Taci-zâde Cafer Çelebi's book Heves-name. In
this study, Tâcî-zâde Cafer Çelebi's views on poetry and poet criticism will be emphasized.
Keywords: Taci-zade Cafer Çelebi, Ahmad Pasha, Seyhi, Heves-name, criticism.
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Tasarladıkları Dijital Oyunların Bilişim Teknolojileri
Öğretmenlerinin Gözünden Değerlendirilmesi 1
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Öz
Son yıllarda teknolojideki hızlı gelişmeler, bireyin iletişim araçlarından beklentilerini değiştirmiştir. Yeni
iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte geleneksel oyun anlayışı, oyun araçları ve yöntemlerin
değişmesiyle yerini dijital oyun yaklaşımına bırakmıştır. Dijital oyun; durgun ve hareketli resimler, ses,
müzik, konuşma ve yazma gibi iletişim araçlarının birleşiminden oluşan multimodal metinleri
barındıran ve bu özellikleri oyun oynama sürecine katan bir iletişim ortamıdır. Toplumsal hayatın
giderek dijitalleştiği bir dönemde yaşanan pandemi süreci bu ortamlara ihtiyacı daha da arttırmıştır. Bu
durum göz önünde bulundurulduğunda mevcut öğretim yöntemleri çağımızın ihtiyaçlarını yeterince
karşılayamamaktadır. Dolayısıyla gerek eğitim kurumlarının gerekse öğretmenlerin gelecek neslin
ihtiyaçlarını karşılama konusunda kendilerini donatmaları ve geliştirmeleri gerektiği aşikârdır.
Günümüz bilgi çağı, öğretmene mesleki anlamda yeni sorumluluklar yüklemekte, bu anlayış,
öğretmenlerin 21. yy iş dünyası için gereken becerilere sahip olmalarını özellikle de dijital okuryazar
bireyler olmalarını zorunlu hale getirmiştir. İşte bu noktada, öğretmenlerin dijital teknolojiyi etkin bir
şekilde kullanmalarının gerekli olduğu düşünülmektedir. Farklı alanlarda yapılan araştırmalar,
öğretimde iyi tasarlanmış dijital oyunların kullanılmasının öğrenmeyi desteklediği sonucunu ortaya
koymaktadır.

Bu çalışma, ilk yazarın “Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Scratch Programıyla Tasarladıkları Oyunların
Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi: Cebirden Yansımalar” başlıklı yüksek lisans
tezinden üretilmiştir.
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Dijital oyunların eğitimde kullanılması, öğretmenlerin kendi gelişimlerinin yöneticileri olmalarına ve
etkileşimli ortamlar tasarlamalarına imkân tanımaktadır. Bu doğrultuda öğrenme ortamlarında eğitsel
dijital oyunların öğrenciyi merkeze alan etkinliklerle zenginleştirilerek kullanılmasının yararlı olacağı
düşünülmektedir. Çünkü eğitim amacıyla tasarlanan dijital oyunlar, ders içeriklerini destekleyen,
problem çözme becerilerini geliştiren yazılımlardır. Dijital oyunları tasarlamak için pek çok program
vardır. Bu programlardan biri de Scratch programıdır. Programlama dillerinden biri olan Scratch
programı, bireylerin yaratıcı düşünmelerine ve sistematik olarak akıl yürütmelerine yardımcı olur.
Scratch programı, işlem becerisinin yanında kolaylığı, görsel karakterlerinin zenginliği ve tüm
nesneleriyle ortaokul düzeyindeki öğrencilerin problem çözme becerileri üzerinde etkili bir araçtır.
Matematik dersi Scratch programıyla desteklenebilmekte ve öğrencilere yönelik pek çok eğitsel
oyunlar tasarlanabilmektedir. Bu bağlamda matematik öğretmenlerinin Scratch programını bilmeleri
ve derslerinde kullanmalarının öğrencilerin öğrenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Araştırmada, matematik öğretmenlerinin Scratch programında cebirsel ifadeler konusuna yönelik
tasarladıkları oyunlar, bilişim teknolojileri öğretmenlerinin gözünden değerlendirilmiştir. Veri toplama
aracı olarak, Denner, Werner ve Ortiz’in (2012) Programlama Kavramları Temelinde Gerçekleştirilen
Scratch Projeleri Değerlendirme Ölçütleri Rubriği kullanılmıştır. Bilişim teknolojileri öğretmenleri,
matematik öğretmenlerinin tasarladıkları oyunları bu rubriğe göre puanlandırmışlardır. Öğretmenler
arasındaki karşılaştırmalı uyuşmanın güvenirliği için Fleiss Kappa katsayıları hesaplanmıştır. Araştırma
üç matematik öğretmeni ile yürütülmüş, öğretmenlerin tasarladıkları oyunların değerlendirilmesinde
de beş bilişim teknolojileri öğretmeni çalışmaya katılmıştır. Çalışmada nitel yaklaşıma dayalı durum
çalışması yöntemi kullanılmıştır. Uygulama sürecinde öncelikle matematik öğretmenlerine altı haftalık
Scratch programında oyun tasarlama eğitimi verilmiştir. Bu eğitimin ardından öğretmenlerden cebirsel
ifadelere ilişkin Scratch programında altı oyun tasarlamaları istenmiştir. Toplamda tasarlanan 18 oyun
bilişim teknolojileri öğretmenleri tarafından değerlendirilmiştir. Öğretmenlerin tasarladıkları oyunların
programlama kavramlarına uygunluk düzeylerinin yetersiz olduğu özellikle bazı ölçütlerde (örn. listeler
(diziler), rastgele sayılar, dinamik etkileşim, dış bloklar, karakter adları (varsayılan değer değiştirme),
aşama özelleştirme) düşük puan aldıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Cebirsel ifadeler, Dijital Oyun, Matematik
Öğretmeni, Scratch
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Analiza kultury organizacyjnej uczelni wyższej w opinii cywilnych i wojskowych studentów
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Abstract
The author of the article presented results of the research concerned on the organisational culture of
selected academic centres with particular emphasis on civil and military universities. The analysis took
the opinion of students from voivodships throughout Poland. The study involved 890 students who
studies at both civil and military universities. The article shows in an innovative way the correlation
between the variables concerning the organizational culture of a university.
Keywords: organisational culture, higher education institution, civil universities, military universities

Abstrakt
Autorka artykułu przedstawiła wyniki badań dokonanej analizy danych empirycznych dotyczące kultury
organizacyjnej wybranych ośrodków akademickich ze szczególnym uwzględnieniem uczelni cywilnych
i wojskowych. W przeprowadzonej analizie uwzględniono opinię studentów z województw całej Polski.
W badaniu wzięło udział 890 studentów, którzy studiowali zarówno na uczelniach cywilnych i
wojskowych. Artykuł w innowacyjny sposób pokazuje korelacje między zmiennymi dotyczącymi kultury
organizacyjnej uczelni wyższej.
Słowa Kluczowe: kultura organizacyjna, uczelnia wyższa, cywilna uczelnia wyższa, wojskowa uczelnia
wyższa
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Abstract
Math self-concept is the student's self-evaluation of whether she/he likes the lesson about
mathematics, whether she/he can learn the subjects easily, her/his interest and skills in the subjects,
and whether she/he is successful (Marsh, 1992). When international literature is analysed, it is seen
that there are many studies analyzing students’ math self-concept at various dimensions (e.g., Lee &
Kung, 2018). However, there are an inadequate number of studies focusing on gifted students’ math
self-concepts (e.g., Litster & Roberts, 2011). Considering this gap in the literatüre, the current study
focused on math self-concepts of gifted students. Thus, the study is anticipated to fill the gap in the
literature on giftedness and mathematics education. This study aimed to investigate math selfcencepts level of gifted students. In addition, it was aimed to examine math self-cencepts of gifted
students with regard to some variables (gender and grade level).
The study makes use of the survey and causal-comparative designs within the context of its
quantitative paradigm. Sample of the study were 95 middle school students (39 fifth grade, 37 sixth
grade, 19 seventh grade) who were defined as gifted students and were studying at Science and Art
Center in a city in the Eastern Anatolia region. Participants were identified by the appropriate sampling
method. 50 of the participants were female (52.63%), and 45 of them were male (47.37%). Math SelfConcept Subscale of Self-Description Questionnaire-I, developed by developed by Marsh (1992) and
adapted into Turkish by Yıldız and Fer (2008) was used to identify the math self-cencepts of gifted
students. The scale contains total of 8 items. It is designed as a 5-point likert scale. The researcher
calculated the Cronbach’s alpha reliability coefficient of the scale as .94, for this study was .87. For the
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data analysis, descriptive statistics, independent sample t-test, and one-way analysis of variance were
used.
The results of the study show that gifted students express their opinions as “usually true”. This reveals
that the gifted students’ math self-concepts level is high. Gifted students’ math self-concepts are
significantly different in terms of gender. This difference in math self-concepts is in favour of male
students. As a result, math self-concepts of male gifted students are higher than female students. It
was figured out that the highest average score was at the fifth grade level. It is observed that the
decrease in the gifted students’ math self-concepts from the fifth grade to the seventh grade does not
make a significant difference between math self-concepts according to the grade level. In future
studies, the relationships between math self-concept and concepts such as metacognition can be
examined.
Keywords: Self-concept, math self-concept, gifted students, mathematical giftedness
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Öz
Empirizmin kurucusu sayılan John Locke (1632-1704), herhangi bir bilgi teorisinin öğretilerini doğuştan
insanın zihinde bulunan düşünceler olduğunu vurgulamaktadır. Epistemenin deneyden çıktığı ilkesini
mekanik bir gerçeklik yaklaşımıyla tamamlayarak modern felsefenin tavrına uygun olan bilgiyi
irdelemiştir. Locke bu yargılardan yola çıkarak bilgisinin sınırlarına ve alanına yönelik çalışmalarında
insan zihnindeki idelerin nasıl meydana geldiğini ele almaktadır. Locke tarafından ele alınan bütün bu
konular birçok filozofun çalışmalarına yansımaktadır. Bu filozoflardan biri de İskoçyalı David Hume
(1711-1776) olduğu bilinmektedir.
Hume’un felsefi çalışmalarında Locke’ın empirizm alanındaki çalışmalarının etkisi vardır. Bu
çalışmalarında insan zihninde ortaya çıkanlara deneysel yöntemi uygulayarak yeni bir bilim ortaya
çıkarmayı hedeflemiştir. İnsanın sadece kendi zihninde olanları doğrudan tecrübe ettiği ideleri ve
izlemlerin farkında olması gibi bilgide zihnin ötesinden geçmediği için herhangi bir şeyin insan
zihninden bağımız ortaya çıkmadığını vurgulamaktadır. Dolayısıyla insan zihni epistemolojik bakımdan
incelendiği zaman, zihnin bütün içerikleri insana duyular ve tecrübeyle elde edilene
indirgenebilmektedir. İndirgenenlerin ise algılardan (perceptions) başka bir şeyin olmamasıdır.
Hume’un insan zihni üzerinde yaptığı çalışmalarla birlikte batı dünyasında yetişen önemli filozoflardan
biri de Immanuel Kant (1724-1804) olduğu bilinmektedir. Kant’ın, felsefi yaklaşımı kendisinden sonraki
birçok filozofun ilham kaynağı ve tartışma alanı olmuştur. Kant’ın felsefeye kazandırdığı, felsefe tarihi
içinde başlı başına bir akım olarak bilinmektedir. Yani felsefe alanında yeni bir dönemin öncülüğünü ve
çalışmasını yapmıştır. Yaptığı bu çalışmada transcendental yöntemi kullanmaktadır. Kant bu yöntemle
epistemeyi kendisi ve aklın sınırları çerçevesinde araştırmaktadır. Yapılan bu araştırmalar sonucunda
filozof, yargıları iki şekilde sınıflandırmaktadır; analitik ve sentetik yargılar. Bu çalışmada felsefe
alanında filozofların öncülüğünü yaptığı alanların içinde analitik ve sentetik yargıların incelenmesi ele
alınmıştır. Ele alınan yargılar Locke, Hume ve Kant perspektifinden nasıl değerlendirdiklerini analiz
etmektir. Yapılan çalışmada şu bulguya varılmaktadır. Eğer analitik yargılar olmasa sentetik yargılar tek
başına yeterli görünmemektedir. Çünkü biri olmadan diğerinin eksik ve havada kalmaktadır.
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Abstract
John Locke (1632-1704), who is considered the founder of empiricism, emphasizes the teachings of
any theory of knowledge that innately human thoughts are in the mind. Complementing the principle
that the episteme comes out of experimentation with a mechanical reality approach, he examined the
knowledge that is suitable for the attitude of modern philosophy. Based on these judgments, Locke
deals with how the ideas in the human mind are formed in his studies on the limits and scope of his
knowledge. All these issues discussed by Locke are reflected in the work of many philosophers. One of
these philosophers is known to be Scottish David Hume (1711-1776).
Hume's philosophical work has an influence on Locke's work in the field of empiricism. In these works,
he aimed to reveal a new science by applying the experimental method to those that emerged in the
human mind. He emphasizes that nothing arises from the human mind, as knowledge does not pass
beyond the mind, just as people are aware of the ideas and impressions that they directly experience
what is in their own mind. Therefore, when the human mind is examined epistemologically, all the
contents of the mind can be reduced to what is obtained by the senses and experience. What is
reduced is nothing but perceptions.
It is known that Immanuel Kant (1724-1804) is one of the important philosophers who grew up in the
western world with Hume's studies on the human mind. Kant's philosophical approach has been a
source of inspiration and discussion area for many philosophers after him. It is known as a movement
in itself in the history of philosophy that Kant brought philosophy. In other words, he pioneered and
worked on a new era in the field of philosophy. He uses the transcendental method in this study. With
this method, Kant researches episteme within the framework of himself and the limits of reason. As a
result of these researches, the philosopher classifies judgments in two ways; analytical and synthetic
judgments. In this study, the analysis of analytical and synthetic judgments within the fields pioneered
by philosophers in the field of philosophy is discussed. The judgments discussed are to analyze how
they evaluate from the perspective of Locke, Hume and Kant. The following findings are reached in the
study. If there are no analytical judgments, synthetic judgments alone do not seem sufficient. Because
without one, the other is incomplete and remains in the air.
Keywords: Analytical Judgments, Analytical and Synthetic Judgments, David Hume, Immanuel Kant,
Jhon Locke, Synthetic Judgments.
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Öz
Akdeniz ve Kızıldeniz ticaretine hâkim olmaları sebebiyle Ortadoğu bölgesinde büyük bir güç haline
gelen Memlûk Devleti, XV. Yüzyılın ortalarından itibaren yükselme dönemine giren Osmanlı Devleti ile
Ortadoğu bölgesinde otorite sağlama yarışına girmiştir. I. Murad zamanında dostane giden ilişkiler
Yıldırım Bayezid’in Elbistan ve Malatya’yı ele geçirmesi ile gerginleşmiştir. Memlûkler ile Osmanlılar
arasında II. Bayezid döneminde başlayan gerginlikler Dulkadiroğlu Beyliği ve Hicaz suyolları
meselesinden dolayı artmıştır. Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim Anadolu’ya mutlak hâkim olabilmek
için Memlûk Devleti’nin ortadan kaldırılmasını şart görmekteydi. O, Mercidâbık ve Ridâniye seferleri ile
Memlûk Devleti’ni yıkarak bu bölgeyi egemenliği altına almıştır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Memlûklü Devleti, Osmanlı- Memlûklü Münasbetleri.

Abstract
Mamluk Empire dominated Mediterrareon Sea and Red Sea trade. Mamluk Empire which became a
big power in Middle East region entered into rivalry with Ottoman in order to establish an outhority
on Middle east region after mid 15th century. During the reign of Murad I, amicable relations being
built up became tense with the result that Bayezid I conquered Elbutun and Malatya. The tensions
which had begun between Ottoman and Mamelukes in Bayezid II Period increased gradually on
account of the Anatolian Beylik of Dulkadir and the matter of Hejaz watterways. Yavuz Sultan Selim
(Selim I) who was faced with problems in the east couldn’t deal with the matters in the west. Therefore,
Selim I regarded the annihilation of Mameluk Empire as neccessary to totally rule over Anatolia. With
the Battle of Marj Dabiq and the Battle of Ridaniya, Yavuz Sultan Selim annihilated Mameluk Empire
and the region entered into the domination of Yavuz Sultan Selim
Keywords: Ottoman Empire, Mamluk Empire, Ottoman-Mamluk Relations.
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Öz
Kavram öğretimi, formal eğitimin her basamağında yer almasına rağmen yürütülen pek çok
araştırmada, öğrencilerin kavramları anlamakta zorlandıkları ve hatalar yaptıkları tespit edilmiştir.
Öğrencilerin yaptıkları bu hatalar sistematik olarak devam etmekte ve zamanla kavram yanılgısına
dönüşmektedir. Kavram yanılgısı, öğrencinin doğru kabul ettiği, farklı durumlarda ortaya çıkan,
değiştirmesi zor olan kavramlardır. Kavram yanılgısının ortaya çıkmasının nedenleri arasında,
kavramların öğretilmesinde uygun öğrenme ortamlarının oluşturulmaması gelmektedir. Özellikle
geleneksel öğretim yöntem ve tekniklerinin derslerde kullanılmasının öğrencideki kavram yanılgısının
giderilmesini zorlaştırdığı ve bu yanılgının değişime karşı dirençli olduğunu gösteren araştırmalara
rastlamak mümkündür. Bu doğrultuda derslerde geleneksel öğretim yöntem ve tekniklerinin yanı sıra
kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik yapılandırmacı yaklaşıma dayalı etkili yöntem ve tekniklerin
kullanılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda öğretmenlerin öğrenciye sunacakları
öğrenme ortamlarında kullanacakları öğretim stratejilerinin ve kavram yanılgısını gidermeye yönelik
geliştirdikleri materyallerin önemli olduğu söylenebilir. Bu materyaller, öğrencilerin öğrenme sürecine
aktif olarak katılmalarına ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilmelerine olanak sağlamalıdır. Bu
amaca hizmet eden çok sayıda öğretim materyali vardır. Kavram haritaları bu amaca hizmet eden
materyallerin arasında yer almaktadır. Hizmet öncesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının nitelikli
birer öğretmen olabilmeleri adına kavramlara ilişkin alan bilgilerinin yeterli düzeyde olmaları önem arz
etmektedir. Özellikle de kavramların ağırlıklı olarak yer aldığı matematik dersinde öğretmen
1
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adaylarının sahip oldukları kavram bilgisi, öğrencilerin öğrenmesinde oldukça etkilidir. Çünkü öğretmen
adayı kavramlarla ilgili yanılgıya sahipse veya matematiksel ifadeleri yanlış biliyorsa, ileride öğretmen
olarak çalıştığında, adayın öğrencilerine bu yanılgıyı veya hatayı aktarma ihtimali oldukça yüksektir. Bu
durumun önüne geçebilmek için yürütülen araştırmada, matematik öğretmeni adaylarının temel
geometrik kavramlara yönelik sahip oldukları hataları veya kavram yanılgıları dijital kavram haritası
tekniğiyle giderilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir devlet
üniversitesinin son sınıfında öğrenim gören 30 (25 Kız, 5 Erkek) matematik öğretmeni adayı ile
yürütülmüştür. Nitel yaklaşıma dayalı araştırmada eylem araştırması yöntemi kullanılmıştır. Veri
toplama araçları olarak ön-son görüşme formları kullanılmıştır. Verilerin analizinde nitel veri analiz
tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, temel geometrik kavramlarla ilgili ön görüşme
formunda öğretmen adaylarının oldukça fazla hata yaptıkları ve bazı geometrik kavramlarda yanılgıya
düştükleri tespit edilmiştir. Uygulama sonrasında öğretmen adaylarının çoğunun son görüşme
formunda, uygulama öncesi sahip oldukları bu hataları veya yanılgıları düzelttikleri görülmüştür.
Dolayısıyla uygulama sonrasında, öğretmen adaylarının açıklamalarında Tam Doğru ve Doğru
kodlarında artış olmuştur. Öğretmen adaylarının kelime ilişkilendirme testindeki yaptıkları cümleler
detaylı incelendiğinde, uygulama öncesi bilimsel bilgi içeren cümle sayısının az olduğu görülürken,
uygulama sonrası bu sayının fazla olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Dijital kavram haritası, Geometri öğretimi, Hata, Kavram yanılgısı, Temel Geometrik
kavramlar
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Abstract
A constitution is basically a contract that regulates the rights, responsibilities, duties, and guarantees
between the political power and the citizens. Constitutionality encompasses the entire state, political
system, and society that creates, implements, interprets, and changes the text of the constitution.
They are influenced by the history, traditions, and political struggles of the societies in which they
emerged. Through its assurance dimension, constitutions that adopt the principle of a democratic state
should cover such topics as free elections, no compromise in human rights, secularism, the principle
of being a state of the law in the context of universal law, the right to property, the principle of equal
and universal votes, and similar captions (Sevinç, 2019). : 218-219). In other words, constitutions are
designed to limit the administrative tools in favour of the interests of the people and to prevent the
ruler's arbitrariness. In this paper, the democratic aspect will be examined through representation and
liberty issues.
Keywords: Democratic aspect, representation, liberty, conflict resolution, liberalism.
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Sosyal Bilgiler Öğretmen
Vatandaşlık Yeterliklerinin
Açısından İncelenmesi

Adaylarının Dijital
Çeşitli Değişkenler

Melehat GEZER
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler
Eğitimi, Türkiye

Özet
Toplumdaki dijitalleşme, vatandaşlık anlayışında ve demokratik ortamın yapısında değişimlere yol
açmıştır. Günümüzde öğrencilerin topluma katılımı giderek daha fazla dijital hale gelmiş ve bu durum
dijital ortamlarda demokrasinin sağlanmasına yönelik çeşitli zorluklara neden olmuştur (Örtegren &
Olofsson, 2021). Öğrencilerin dijital ortamlarda güvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak iletişim
kurması, teknoloji ve interneti yasalara, etik kurallara ve güvenliğe uygun bir biçimde kullanması, diğer
bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı göstermesi, saldırgan davranış ve tutumlardan
kaçınması, dijital ortamlarda diğer bireylerle işbirliği yapabilmesi gibi konular dijital vatandaşlık
kavramını ortaya çıkarmıştır. Dijital vatandaşlık; vatandaşların çevrimiçi olarak topluma katılma
yeteneği veya teknoloji kullanımı ile ilgili sorumlu oldukları davranış normları şeklinde
tanımlanmaktadır (Mossberger, Tolbert, & McNeal, 2007). Farmer (2010) ise dijital vatandaşlığı;
elektronik ortamdaki bilgileri seçip ayırarak siber alanda etkin bir biçimde katılım gösterme, edindiği
bilgileri toplumsal ilerleme ile kişisel gelişimi için kullanma ve siber zorbalıktan kaçınma şeklinde
kavramsallaştırmıştır. Söz konusu davranışlar için Ribble (2015) tarafından tanımlanan standartlara
uyulması gerektiği belirtilmektedir. Dijital erişim, dijital ticaret, dijital iletişim, dijital okuryazarlık, dijital
etik, dijital hukuk, dijital sağlık, dijital güvenlik, dijital haklar ve sorumluluklar olarak sıralanan
standartlar dijital vatandaşlığın temelini oluşturmaktadır (Ribble, 2015). Sosyal bilgiler öğretim
programında dijital vatandaşlığın pek çok boyutuna (dijital güvenlik, etik ve hukuk) vurgu yapılmıştır
(MEB, 2018). Bu durum sosyal bilgiler dersi ve bu dersin öğreticisi konumunda olan öğretmen ve
öğretmen adaylarına yüklenen sorumluluğu da ortaya koymaktadır. Bu bağlamda araştırmada
öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık yeterliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırma tarama modelindedir. Çalışma grubunu Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi,
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören öğretmen adayları (1-4. Sınıflar)
oluşturacaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Metin ve Cin (2021) tarafından geliştirilen Sosyal
Bilgiler Öğretmen Adaylarına Yönelik Dijital Vatandaşlık Yeterlik Ölçeği kullanılacaktır. Ölçek 5’li likert
tipinde 6 faktör ve 21 maddeden oluşmaktadır. Ölçek için yazarlardan kullanım izni alınmıştır. Elde
edilen veriler sınıf, cinsiyet, yaş, akıllı telefon sahibi olma, evde internet bağlantısının olması, evde
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bilgisayar olması, evde kişisel bilgisayara sahip olunması, gün içinde dijital ortamlarda geçirilen süre
değişkenleri açısından analiz edilecektir. Araştırma sonucunda bulgular tartışılarak önerilerde
bulunulacaktır.
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Abstract
The paper presents investment in investment wines as an example of an alternative form of investment
compared to traditional investment categories such as stocks and bonds. The aim of the speech is to
present wine as a category of investment assets, with particular emphasis on its characteristics, as well
as advantages and disadvantages from the investor's point of view. The paper is an attempt to solve a
research problem concerning the identification of historical profits from investments in investment
wines in comparison to other, selected forms of capital investment. The aim of the presentation is also
to compare rates of return on the investment wine market and other segments of the financial market,
which will be based on the interpretation and analysis of secondary sources of stock market data.
During the analysis, it was hypothesized that investments in the investment wine market are
favorable for investors in terms of the achieved rate of return in the conditions of a sudden breakdown
in the financial markets and are independent of the conditions of the current economic situation. The
study compares the profitability of investments in wine, raw materials, and shares. The hypothesis was
verified based on data obtained from quotations of the cited indices. The method used to verify the
hypothesis was the analysis of historical data, descriptive and comparative analysis, and literature
studies. The results of the analysis allowed for positive verification of the hypothesis.
Keywords: alternative investments, investment portfolios, investment profitability, return rate,
investment wines, wine banking
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Whistleblowing as a Modern Form of Building Equal
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Abstract
With the realization that the global pandemic and its impact will be felt for the foreseeable future,
organizations need to do more to locate and stop unethical behavior, and also to protect those that
help do so.
Whistleblowers – employees who expose behavior inside their own organization – play a crucial role
in uncovering misconduct. This is just one reason why policies to protect whistleblowing have migrated
out of obscurity to near the top of the agenda for many senior legal and compliance professionals.
What was once worthy of a fleeting mention as part of a wider discussion around integrity, is
increasingly a central concern for businesses, both large and small.
These concerns are coming from inside and outside of organizations, with both employee expectations
rising and new legal mandates coming into force. Governments in Europe are in the process of
implementing legislation that requires companies to offer increased levels of protection to workers
including those in highly regulated industry sectors, such as financial services and healthcare.
As more laws come into place, organizations need to create effective and workable policies around
building integrity, and specifically look at whistleblowing. Some progress is being made, but it is not
always holistically or even consistently applied. Therefore this subject is very important from the
perspective of the human rights as well as social side.
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Abstract
This study focuses on the translation of Arabic love expressions into English. The first main purpose of
this research is to investigate how Arabic love expressions are translated into English texts by using
"Google Translate". The second objective is how to preserve the Arabic love expressions meaning in
the target texts throughout the translation process by using "Google Translate". This analysis uses a
descriptive approach that is qualitative. The selected data are collected from the Arabic love
expressions and their translations in the English translation by "Google Translate".
The results revealed that in the translation process "Google Translate" there are some deviations of
Arabic love expressions meaning the rendering of the selected data, such as translating the various
Arabic love expressions into the same meaning that partially or fully loses the intended meaning. In
other words, these variations have affected the transference of the intended meaning of Arabic love
expressions in the target text. Accordingly, in order to achieve satisfactory translation, Google
Translate still requires some improvements in translating the Arabic expressions of love during the
translation process into English.
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Abstract
The present study aims to review the effect of mathematical thinking on the development of
mathematical proof among students. Mathematical thinking includes all the possible levels of
mathematical thinking that help students develop any evidence and progress towards any possible
innovation. Mathematical thinking is divided into two compatible parts, essential mathematical
thinking (elementary/foundational) and advanced mathematical thinking. Progressive mathematical
thinking comes after the elementary that we will discuss later on. The advanced level of thinking can
significantly influence the existing concepts, theorems, and theories and can develop them toward
new findings that were not previously known. It is important to note that most of the highlights in the
present review are directed towards Advanced Mathematical Thinking (AMT). This research is based
on the descriptive qualitative methodology. The research is based on the narrative review method for
the synthesis of the findings based on the literature review. At the end of the study, the researchers
suggest their recommendations
Keywords: mathematical thinking, advanced levels of thinking, proof development, achievements in
mathematics
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Abstract
It is a fact that the establishment of economic, socio-political, legal, diplomatic and cultural relations
with the advanced states, the systematization of dynamic activities in this area ensures the interests
of the people and the national interests.
In this article, we present the practical successes of today's socio-political, economic, military, cultural,
diplomatic and overall dynamic development of the Independent Republic of Azerbaijan, as well as the
real source of these successes - the treumph of the political leadership strategy of National Leader
Heydar Aliyev.
Keywords: Azerbaijan, Heydar Aliyev, Ilham Aliyev, treumph, strategy.

Öz
Gelişmiş devletler ile ekonomik, sosyo-politik, hukuki, diplomatik ve kültürel ilişkilerin kurulması, bu
alandaki dinamik faaliyetlerin sistemleştirilmesinin halkın çıkarlarını ve ulusal çıkarları sağladığı bir
gerçektir.
Bu makalede, Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bugünkü sosyo-politik, ekonomik, askeri, kültürel,
diplomatik ve genel dinamik gelişiminin pratik başarılarını ve bu başarıların gerçek kaynağı - Ulu önder
Haydar Aliyev'in siyasi liderlik stratejisinin zaferini sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Haydar Aliyev, İlham Aliyev, zafer, strateji.
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Öz
Özellikle Pandemiden dolayı uzaktan eğitimde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan Hibrid Eğitim
uygulaması içinde yer alan Zenginleştirilmiş Sanal Öğrenme Modeli diğer modellere göre uygulaması
oldukça basittir. Öğrenci öğreniminin temeli çevrimiçidir ve öğrencinin yalnızca belirli günlerde okula
gitmesini gerektirir. Teknoloji sayesinde öğrenme her yerde, her zaman ve bazen de değişen hızlarda
gerçekleşmektedir. Bu modelin bir kısmını oluşturan yüz yüze uygulama genellikle iki ana amaca hizmet
eder; birincisi grup temelli çalışma veya öğretmen rehberliğinde öğrencilerin öğrenme deneyimlerini
zenginleştirme, ikincisi ise düzenli yüz yüze kontrol yoluyla öğrencileri sorumlu tutma ve öğretmenleri
ve danışmanları ile görüşmedir. Bu model doğası gereği oldukça işlevseldir. Çalışmamızda Hibrid
Öğrenme Yaklaşımının bir alt modeli olan Zenginleştirilmiş Sanal Öğrenme Modelinin özellikle dil
sınıflarında ne derece etkili ve verimli olduğunu belirlemeyi amaçladık. Birçok ülkede uygulanan bu
modelin dil öğretiminde son derece yararlı olduğu ve özellikle dil hazırlık programlarında verimli bir
şekilde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin akademik başarılarını artırabilmek ve
derslere olan katılımı özendirmek amacıyla eğitimin her seviyesinde uygulanması önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zenginleştirilmiş Sanal Model, Karma Öğrenme, Çevrimiçi Eğitim, Dil Eğitimi
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Öz
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Covid-19 salgını nedeniyle sosyal, ekonomik ve iktisadi
alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da radikal kararlar alınmıştır. Örneğin Türkiye’de 10 Mart 2020’de
ilk vakanın görülmesinden sonra 13 Mart’ta, bir hafta sonra yapılması planlanan ara tatil öne çekilerek
okullar tatil edilmiş, bu tarihten bir hafta sonra da 23 Mart 2020’de uzaktan eğitim süreci başlatılmıştır
(Türker ve Dündar, 2020). Uzaktan eğitim sürecinde en çok kullanılan kaynaklardan birisi EBA (Eğitim
ve Bilişim Ağı) olmuştur. EBA, e-içerik konusunda öğretmen ve öğrencilere destek olması amacı ile
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmış olup FATİH (Fırsatları Artırma
Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesinin önemli unsurlarından bir tanesidir (Bal ve Boz, 2017). EBA
ile öğretmen ve öğrenciler incelemeden geçmiş, doğru ve güvenilir e-içeriklere ulaşabilmektedir
(Türker ve Dündar, 2020). Bu çalışmada ortaokul 7. Sınıf öğrencileri için hazırlanmış matematik dersi
EBA içeriklerinde verilen 17 etkinlik matematiksel ve pedagojik potansiyelleri bağlamında
incelenmiştir. Çalışma, 119K773 nolu TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında yapılmıştır.
Doküman incelemesi yoluyla elde edilen çalışmada doküman olarak 7. sınıf cebir öğrenme alanına ait
EBA içeriklerinin tercih edilmesinin sebebi diğer sınıflara göre cebir kazanımlarının daha detaylı olarak
ele alınmasıdır. Elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Betimsel analizler, Etkinliğin
matematiksel ve pedagojik potansiyelleri kuramsal çerçevesine göre yapılmıştır. Bu çerçeveye göre
matematiksel potansiyel; derinlik, karmaşıklık ve matematiksel odak boyutlarında ele alınmaktadır.
Pedagojik potansiyel ise kapsayıcılık, genişletilebilirlik, uygulanabilirlik boyutlarında ele alınmaktadır.
Etkinliğin Matematiksel potansiyeli çerçevesinden bakıldığında cebir öğrenme alanında en fazla
matematiksel odak (16) bileşenine ilişkin yönlendirmeler yapıldığı görülmüştür. En az ise karmaşıklık
(1) bileşenine ilişkin yönlendirme yapıldığı görülmüştür. EBA içeriklerinde yer alan cebir etkinliklerinde
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verilenlerden yola çıkılarak bir ilke/kural/sonuç/ilişkinin genelleştirilmesi veya keşfedilmesi,
bilgi toplama, analiz etme ve değerlendirme veya sentezleme (tez-antitez-sentez ilişkisi) ile yeni
sonuçlara ulaşılmasına yönelik derinlik (9) boyutunda değerlendirilebilecek görevler bulunmaktadır.
Ayrıca etkinliklerde ağırlıklı olarak hedeflenen matematiksel çıktı anlaşılır şekilde belirgin ve odaklı
olması, etkinlik kapsamında yapılan çalışmalar ile hedeflenen çıktı ilişkili olması matematiksel odak
boyutunda değerlendirilebilecek yönergeleri içermektedir.
Etkinliğin pedagojik potansiyeli çerçevesinden bakıldığında cebir öğrenme alanında yer alan
etkinliklerde en çok uygulanabilirlik (17) ve kapsayıcılık (17) bileşenine ilişkin yönlendirmeler yapıldığı
görülmüştür. Genişletilebilirlik bileşeni dikkate alındığında EBA içeriklerinde yer alan cebir
etkinliklerinde, erken tamamlayanlar ve ilerleme kaydedemeyenler için çıktıyla ilişkili olarak ek
görevlere çok az yer verildiği (1), yeni örnek ve uygulamaların üretilmesine izin verecek yapıda olmadığı
görülmüştür.
Sonuç olarak 7. sınıf matematik EBA içeriklerindeki cebir öğrenme alanında yer alan etkinliklerin
matematik ve pedagojik potansiyelleri çerçevesinde incelendiğinde, bu etkinliklerin uygulanabilir,
kapsayıcı ve matematiksel odaklarının açık olmasının yanısıra, biraz daha derin, karmaşık ve
genişletilebilir özellikleri dikkate alınarak tasarlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Matematiksel etkinlik, matematiksel potansiyel, pedagojik potansiyel, cebir
öğretimi, EBA içerikleri
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Integrating Balanced Scorecard and Hoshin Kanri for
Strategic Management in Academic Libraries
Buket CANDAN

Abstract
Academic libraries are institutions that actively and professionally serve and provide resources for
advanced education in order to meet the information needs of academic staff, researchers, general
staff, students and other user populations within their university environment (Kamran et al., 2020).
Strategic library management is seen as one of the most important alternatives to enable the future
design and development of academic libraries. In today's world, strategic planning has gained
importance in academic libraries due to rapid developments in information and communication
technologies. University libraries undertake the task of supporting and sustaining education, teaching
and research in the academic environment. Strategic planning is a collaborative effort with the active
participation of management, faculty, students and library staff. A strategic plan developed by an
institution should present a model that includes the main aims, policies and actions of the institution
as a whole. It should allow the allocation of resources increasing the strengths of the institution and
taking advantage of the possible opportunities in the external environment (Sahu, 2015).
In this study, it is aimed to achieve a more dynamic strategic management process leading the
organizational success in academic libraries by developing a model that combines the performanceoriented Balanced Scorecard method and the process-oriented Hoshin Kanri method. In a literaturebased study (Robberts and Tennant, 2003; Witcher and Chau, 2007; Dias and Tenera, 2020; Asan and
Tanyaş, 2007), strategic performance targets are determined with the Balanced Scorecard method and
these targets are involved in daily processes by using the Hoshin Kanri method. The integration of two
different approaches in this way creates a synergy effect for academic libraries. The findings are also
supported by previous studies (Witcher and Chau, 2007; Asan and Tanyaş, 2007; ArbabShirani and
Muosakhani, 2012). This study is the first investigation of how the Balanced Scorecard and Hoshin Kanri
methods can beneficially complement each other in the strategic management of academic libraries.
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Human Resources Management and Its Impact on
Increasing Organizational Performance in the
Businesses of the Municipality of Prizren
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Abstract
Providing the people you need, in the right place and at the right time today is of great importance for
the business everyone who aims to develop and face the competition. Human resource management
is oriented to a specific ability of employees, job support, democratic leadership direction aiming at
staff involvement and activating the proper management of the institution and the successful market
performance of this paper decisions for a Proper management of human resources in order to achieve
the highest possible organizational performance. The research includes 50 businesses in the
Municipality of Prizren with different activities. Data analysis will be performed through the statistical
program SPSS. The analysis of the data shows that the management and participation of employees
in organizations in order to make decisions affects the realization of objectives and the fulfillment of
companies' strategies.
Keywords: HRM, Organizational Performance, Businesses in the Municipality of Prizren

271

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Rasyonel
Sayılar Konusundaki Öğrencilerinin Karşılaştıkları
Kavram Yanılgılarının Giderilmesi İçin Kullandıkları
Öğretimsel Stratejiler

Mahmut GÖMLEKÇİ
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Suat ÜNAL
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Öz
Ortaokul matematik konuları içinde öğrencilerin zorlandığı ve kavram yanılgısına sahip olduğu
konulardan biri rasyonel sayılardır. Rasyonel sayılar konusunun doğru biçimde açıklanması ve konunun
günlük hayat ile ilişkilendirilmesinde öğretmenlerin kullanacağı öğretimsel stratejinin önemli olduğu
bilinmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada Ortaokul matematik öğretmenlerinin rasyonel sayılar
konusunda karşılaşılan bazı kavram yanılgılarını gidermede kullandıkları öğretimsel stratejileri
belirlemek amaçlanmaktadır. Çalışma Sözel ve soyut verilere dayanan nitel araştırma olup özel durum
çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Karadeniz bölgesinde bulunan farklı ortaokul
kurumlarında görev yapmakta olan 30 adet matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri
araştırmacılar tarafından düzenlenmiş, 8 açık uçlu sorudan oluşan kavram yanılgılarını gidermede
öğretimsel stratejiler formu (KYGÖSF) ile elde edilmiştir. Çalışmada veriler betimsel analiz
yöntemlerinden kategorik birleştirme ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda Ortaokul matematik
öğretmenlerinin rasyonel sayılar konusunda öğrenci yanılgılarını düzeltmede daha çok açıklama
yapma/ soru sorma öğretimsel stratejisini kullandıkları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kavram yanılgısı, Rasyonel sayılar, Ortaokul matematik öğretmenleri, öğretimsel
strateji
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Social Autism Caused by Covid-19 Isolation (“A Silent
Killer”)
COVID-19 izolasyonunun neden olduğu sosyal otizm

MAMEDOV Jeyhun Hasan oqlu
Assoc. Prof. Dr., Department of Pedagogy and Psychology, Sumgait State University, Sumgait.
Azerbaijan
E-mail: j.mamedov@gmail.com

Abstract
During the current pandemic, social isolation has become an inevitable measure taken in order to
minimize the risk of exposure of the population to infection, to facilitate the work of the health care
system.
A person who has lost his usual way of life, who has lost social contacts that are of great importance,
begins to drive himself into a corner with his thoughts, which, in the end, can lead to the loss of the
meaning of life. Remote work during a pandemic has not been successful for everyone. Many nuances
were not foreseen, people were torn out of their usual living conditions, everyone coped with the
situation to the best of their ability.
At the same time, social autists are emotionally and psychologically closed in their private world, and
are self-sufficient entities that do not need constant emotional and rational communication with other
people.
Social autism turns out to be a way of socio-psychological adaptation to the information society.
At the same time, social autists are emotionally and psychologically closed in their private world, and
are self-sufficient entities that do not need constant emotional and rational communication with other
people.
Avoidance of social contact, inappropriate behavior in the social environment and limited, repetitive
behavior is considered the main symptoms of social autism.
As for the trend towards social autonomy of the individual, for a huge number of people, the call to
"stay at home" and large-scale measures of quarantine and self-isolation have become a natural,
forced phenomenon. And if in social autism we can observe the predominance of the human
propensity for solitude and isolation, then such a tendency should cause great concern in the
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reasonable community, and, as a result, close attention is required to this alarming social
phenomenon.
Keywords: isolation, pondemi, people, autism, fear

Öz
Mevcut pandemi sırasında, nüfusun enfeksiyona maruz kalma riskini en aza indirmek, sağlık sisteminin
işini kolaylaştırmak için sosyal izolasyon alınması kaçınılmaz bir önlem haline geldi. Her zamanki yaşam
tarzını yitirmiş, çok önemli olan sosyal temaslarını kaybetmiş bir insan, sonunda hayatın anlamını
yitirmesine yol açabilecek düşünceleriyle kendini köşeye sıkıştırmaya başlar.
Bir pandemi sırasında uzaktan çalışma herkes için başarılı olmadı. Pek çok nüans öngörülmedi, insanlar
olağan yaşam koşullarından koparıldı, herkes durumla elinden gelenin en iyisini yaptı.
Sosyal otizm, kişinin kendi hayatını aktif olarak etkilemek için arzu ve teşviklerin kaybı ile karakterize
edilen, toplumun yeterince anlaşılmamış ahlaki bir hastalığıdır. Nereye ve neden gidileceği belli değil.
Sosyal otizmi haklı olarak ulusların ve devletlerin "sessiz katili" olarak adlandırabiliriz.
Sosyal otizm, körelmeyi arzular, herhangi bir eylem için teşvikler, hareket kaybolur, yön vektörü
kaybolur.
Sosyal otizm, bilgi toplumuna sosyo-psikolojik adaptasyonun bir yolu olarak ortaya çıkıyor.
Aynı zamanda sosyal otistler duygusal ve psikolojik olarak özel dünyalarına kapalıdırlar ve diğer
insanlarla sürekli duygusal ve rasyonel. Sosyal temastan kaçınma, sosyal çevrede uygunsuz davranışlar
ve sınırlı, tekrarlayıcı davranışlar sosyal otizmin ana belirtileri olarak kabul edilir. iletişime ihtiyaç
duymayan kendi kendine yeterli varlıklardır
Bireyin sosyal otizm eğilimine gelince, çok sayıda insan için “evde kal” çağrısı ve geniş çaplı karantina
ve kendi kendine izolasyon önlemleri doğal, zorunlu bir fenomen haline geldi. Ve eğer sosyal otizmde,
insanın yalnızlık ve izolasyon eğiliminin baskınlığını gözlemleyebilirsek, o zaman böyle bir eğilim zeki
toplulukta büyük endişeye neden olmalı ve sonuç olarak bu endişe verici sosyal fenomene yakından
dikkat edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: izolasyon, pondemi, insanlar, otizm, korku

274

Teaching adults: Brief view of on-line methodology
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Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanındaki Bloom Taksonomisi
İle İlgili Çalışmaların İçerik Analizi

Melehat GEZER
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler
Eğitimi, Türkiye

Öz
Bilişsel alana yönelik öğrenme hedeflerinin sınıflandırılması amacıyla 1956 yılında Bloom tarafından
geliştirilen Bloom Taksonomisi, Anderson ve Krathwohl tarafından 2001 yılında revize edilmiştir
(Anderson & Krathwohl, 2001). Bu değişiklikle beraber yapılan çalışmalarda, Bloom Taksonomisi ile
Revize Edilmiş Bloom Taksonomisi şeklinde bir adlandırma kullanılmaya başlanmıştır. Böylelikle yapılan
çalışmaların birbirinden daha net bir biçimde ayırt edilebilmesi sağlanmıştır. Yeni düzenlemede yapılan
en büyük revizyon bilişsel alandaki tek boyutlu yapının iki boyutlu bir yapıya dönüştürülmesi olmuştur.
Orijinal Bloom taksonomisi yalnızca bilişsel süreç boyutundan oluşmaktadır. Bilişsel süreç boyutunda
sırasıyla hatırlama, anlama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamakları bulunmaktadır.
Revize edilmiş Bloom taksonomisi ise Bloom taksonomisinden farklı olarak bilgi ve bilişsel süreç boyutu
olmak üzere iki boyutlu bir yapıya sahiptir (Turgut & Baykul, 2012). Revize edilmiş Bloom taksonomisine
orijinal taksonominin geliştirildiği zaman diliminde fazla bilinmeyen bilişüstü/üstbilişsel bilgi boyutu
eklenmiştir (Krathwohl, 2002). Ayrıca Revize edilmiş Bloom taksonomisinde orijinal taksonomideki son
iki basamağın yeri değiştirilmiştir. Revize edilmiş Bloom taksonomisin bilgi boyutu, olgusal, kavramsal,
işlemsel ve üst bilişsel bilgi boyutlarından meydana gelmektedir. Bilişsel süreç boyutu ise hatırlama,
anlama (kavrama), uygulama, analiz, değerlendirme ve oluşturma (yaratma) düzeylerinden
oluşmaktadır (Anderson & Krathwohl, 2001). Her iki taksonomide eğitim alanında hem öğretim
programları kazanımlarının sınıflandırılmasında hem de öğrenmelerin değerlendirilmesinde (sınav
sorularının düzeyinin tespiti) sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca Bloom taksonomisi belirli bir disipline özgü
olmadığından matematikten fen bilimlerine fen bilimlerinden sosyal bilimlere kadar tüm alanlarda
yaygın bir kullanıma sahiptir.
Bu araştırmada sosyal bilgiler eğitimi alanında Bloom taksonomisine (orijinal veya revize edilmiş)
yönelik yapılan çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada yıl sınırlaması yapılarak ilgili
aralıktaki çalışmaların hepsi taranacak ve değerlendirmeye alınacaktır. Tarama işlemi Google Akademik
arama motoru kullanılarak yapılacaktır. Çalışma nitel araştırma türlerinden biri olan doküman
incelemesi tekniği ile gerçekleştirilecektir. Verilerin analizinde içerik analiz yöntemi kullanılacaktır. Bu
sayede Bloom Taksonomisi çalışmalarının sosyal bilgiler eğitimi alanında hangi yönelimde olduğunun
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ortaya koyulabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda, incelenen çalışmalar yıl, amaç, yöntem ve
ulaşılan sonuçlar bakımından ayrıntılı olarak incelenecektir. Araştırmanın veri analiz süreci henüz
tamamlanmamıştır. Sonuçlar ve tartışma sunum oturumlarında paylaşılacaktır.

Kaynaklar
Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). Taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision
of Bloom's taxonomy of educational objectives. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
Krathwohl, R. D., (2002). A revision of Bloom’s Taxonomy: An overview. Theory Into Practice, 41(4),
212-218.
Turgut, M. F., & Baykul, Y. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: PegemA.
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Innovative Investment Process
Jerzy EBING
UTH, Polska

What is the process itself?
The investment process is a sequence of technical and construction activities, connected with each
other in a logical and economical way, with a definite time and purpose, determined by law.

What is innovation in the investment process?
Innovation (Latin: Innovation) in the investment process is a sequence of technical and construction
activities, logically and economically linked with each other in a specific time and purpose, determined
by law, in accordance with the principles of sustainable development.

What is an innovative investment process?
Innovative Investment Process is a sequence of technical and construction activities, logically and
economically linked with each other in a specific time and purpose, determined by law and the
principles of sustainable development with the primary objective of reducing CO2 emissions.

What are the reasons for implementing innovations?
We are in a raw material and climate crisis situation, so we urgently need to reduce carbon dioxide
emissions into the atmosphere.

What are the reasons for implementing innovations?
We are in a raw material and climate crisis, so we urgently need to reduce carbon dioxide emissions
into the atmosphere. There is currently a lack of knowledge about carbon strategies and calculations.
Facility design should be encouraged to ensure that CO2 emissions are reduced. Guidelines should be
developed for new facilities to set a pathway to zero CO2 emissions; the guidelines should be
addressed to decision makers, investors, designers and participants in the investment process. Its
purpose should be to help define the "direction of change" and set clear and achievable goals.
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What is the main criterion for innovation?
The overarching goal of the process is not only an energy self-sufficient investment with respect for
the environment, but an investment based on low-carbon products, i. e. with a so-called built-in and
operational "low carbon footprint". We distinguish between 2 concepts of CO2 emissions: embedded
and operational emissions
Emissions arising during the manufacture and incorporation of a product, including recycling, are the
embedded value, while operational emissions are those arising during the entire life cycle, including
after recycling. Unfortunately, operational CO2 assessment is a relatively new field, and measurements
and benchmarks are variable and can vary widely by building type and region.

What are the conditions for implementing an innovative product?
1. Knowledge, experience and creativity focused on market expectations,
2. Feedback - the process of fine-tuning, i. e. market orientation and drawing inspiration.
3. Leveraging potential, at a given point in time, execution in response to market niches,
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Ambitious EU plans assume that from 2025 onwards, all new buildings will be designed to net zero to
meet climate change targets from 2030 onwards. In terms of CO2 emissions, the aim is, in the slightly
longer term to 2050, to eliminate the "carbon footprint" contained in products >500kg/m2 (in simple
terms, a "zero carbon footprint").

In summary, facilities should be designed in such a way that at the end of their useful life it would be
possible to convert their functions without significant changes and, where this is not possible, to
recycle them partially or completely. This rule applies to the structure, but a similar condition applies
to the infrastructure of the facility, mainly the energy carriers, which should ensure self-sufficiency of
the facility by using renewable energy sources such as closed water cycle, rainwater, ground energy,
wind and solar energy.
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Görme Engelli Bireylerin Müzik Eğitimi Özel Yetenek
Sınav Sürecine İlişkin Görüşleri: Ankara Müzik ve
Güzel Sanatlar Üniversitesi Örneği
Doç. Dr. Bilgehan EREN
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye

Öz
Müzik Eğitimi ülkemizde de dünyada olduğu gibi genel, özengen ve mesleki olmak üzere 3 farklı boyutta
sürdürülmektedir. Özellikle mesleki müzik eğitiminden sorumlu kurumlar arasında Müzik Öğretmenliği
lisans programları yer almaktadır. Daha sonraki aşamalarda lisans programını takiben lisansüstü
programları da tamamlayıcı rol üstlenmektedir. Müzik eğitimi lisans ve lisansüstü programlarına
girişlerde, adaylardan beklenen diğer (YKS, ALES, önceki eğitim seviyesindeki başarı durumu, yabancı
dil vb.) gereklilik ve yeterliklerin yanı sıra, adaylardan müzik eğitimi özel yetenek sınavında başarılı olma
şartı aramaktadır. Müzikal bilgi ve beceriye ilişkin yeterliğin ölçüldüğü bu sınav süreci başvuru, sınavın
–varsa aşamalar halinde- gerçekleştirilmesi ve kazanılması durumunda ilgili programa kayıt olunması
gibi aşamalardan oluşmaktadır. Öyle ki son yıllarda artan farkındalık ve yasal haklardaki düzenlemelerle
birlikte tüm diğer toplumsal oluşumlarda olduğu gibi lisans ve lisansüstü programların müzik eğitimi
özel yetenek sınavlarına başvuran engelli aday sayısı da artış göstermiştir. Bu olumlu gelişme, sınavı
gerçekleştiren kurumlarda daha farklı bir farkındalık gelişmesine katkı sağlamakta, dahası engelli
bireylere yönelik olarak uygun sınav düzenlemeleri yapmayı gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda her
sene sınava giren adayların sınav süreci hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi özelde sınava girdiği
kuruma genelde ise tüm müzik eğitimi lisans ve lisansüstü sınav yapan ülkemiz kurumlarına geri bildirim
niteliğinde olacak ve daha sonraki yıllarda daha etkili, sağlıklı ve doğru sınav uygulamaları için
aydınlatıcı olacaktır. Bu doğrultuda bu araştırmada sınava giren özel gereksinimli öğrencilerin sınav
sürecine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden
durum çalışması kullanılması planlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara Müzik ve Güzel
Sanatlar Üniversitesi 2021-2022 Yılı yetenek sınavlarına giren 2 lisans, 1 lisansüstü toplam 3 aday
oluşturmaktadır. Bu doğrultuda adaylarla tercihlerine göre çevrim içi ya da yüz yüze şekilde görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen ve demografik bilgi
sorularının yanı sıra 6 temel sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve
görüşmelerden elde edilen bulgular, içerik analizi kullanılarak yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Görme engelli, özel yetenek sınavı, müzik eğitimi, görüşlerin belirlenmesi
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Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Yapılandırmacı
Yaklaşım Temelinde Matematiksel Etkinliklere Yönelik
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Öz
Ülkemizde 2005 yılında gerçekleştirilen öğretim programları değişikliğinde tüm öğretim
programlarında olduğu gibi matematik programında da köklü değişiklikler ve yenilikler getirilmiştir
(Bozkurt ve Kuran, 2016). Bu değişikliklerden birisi de öğretimde yapılandırmacı yaklaşımın
benimsenmesidir. Değişen bu yaklaşımla birlikte programda matematiksel etkinliklere daha fazla önem
verilmiştir. Fakat matematik dersi öğretim programında sözü edilen etkinliklerin öğretmenler
tarafından nasıl algılandığı, öğretmenlerin etkinlik kavramından beklentilerine yönelik yapılan
çalışmaların ise kısıtlı olduğu görülmektedir (Öztürk ve Işık, 2020).
Bu araştırmada öğretmenlerin etkinlik kavramına yönelik algılarının belirlenmesi ve yapılandırmacı
yaklaşım doğrultusunda etkinliklerin kullanımına yönelik algıları ve bu algıların değişimlerinin
incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışmada nitel yöntem benimsenmiştir. Çalışma deneysel nitelikte
olup tek gruplu ön test-son test deneysel desen kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri
119K773 nolu TÜBİTAK projesi kapsamında toplanmıştır. Projede etkinlik tasarım ve uygulamalarının
niteliğini ortaya koyabilecek, uygulayıcılara geri bildirim verebilecek, kuramsal temeller üzerine inşa
edilmiş ve pratik değere sahip bir etkinlik değerlendirme ve geri bildirim ölçme aracının geliştirilmesi
amaçlanmaktadır. Katılımcılar lisansüstü öğrenim gören 16’sı kadın, 8’i erkek olmak üzere toplamda 24
matematik öğretmenidir. Çalışma kapsamında öğretmenlere 14 hafta boyunca nitelikli matematiksel
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etkinlik tasarım ve uygulamalarının prensiplerine yönelik eğitimler verilmiş olup öntest-sontest
çalışması yapılarak veriler toplanmıştır. Öğretmenlere araştırma kapsamında “matematiksel etkinlik
denilince ne anlıyorsunuz” ve “yapılandırmacı öğretim yaklaşımı doğrultusunda kazanımların etkinlikler
yardımıyla öğretimi konusunda neler düşünüyorsunuz?” soruları yöneltilmiştir. Elde edilen verilerin
değerlendirilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerden belirli kodlar
oluşturulmuştur.
Katılımcı öğretmenlerin ilk soruda verdikleri cevapların ön test kapsamında analizleri yapıldığında
öğretmenlerin etkinlik kavramına yönelik sınırlı sayıda görüş bildirdikleri, etkinliği aktif katılımlı sınıf içi
uygulamalar ve materyal ile yapılan aktiviteler şeklinde ifade ettikleri görülmüştür. Eğitimler
sonrasında ise etkinlik kavramına yönelik kavramsal düzeydeki bilgilerinde artış olduğu
gözlemlenmiştir. Öğretmenler son test sonucunda etkinliği tanımlarken öğrenciye sorumluluk veren
çalışmalar ve gerçekleşmesi mümkün olan görevler kodlarını da vurguladıkları gözlemlenmiştir. İkinci
soruya yönelik analizler sonucunda ise ön test sonucunda öğretmenlerin kalıcı öğretim ve aktif katılıma
vurgu yaptıkları görülmüştür. Son test kapsamında yapılan analiz sonucunda ise öğretmenlerin
yapılandırmacı eğitimin temelinde bulunan bilgiyi keşfederek öğrenme, yeni ürün ortaya koyma ve
kazanımların verilmesini kolaylaştırma kodlarını vurguladıkları gözlemlenmiştir.
Öğretmenlerin etkinliklerin nasıl anlamlandırdığı ve etkinliklerin öğrenme sürecinde önemini
kavramaları, sınıf ortamında etkinliğe yönelik oluşan negatif inaçlarında değişmesini sağlayacaktır
(Akan ve Başar, 2011). Bu yüzden öğretmenlerin etkinlik uygulama sürecinde daha bilinçli olmaları
sağlanmalıdır. Öğretmenlere verilecek bu tarz eğitimlerin öğretmenlerin sahip oldukları kavramsal
düzeydeki bilgilerini artıracağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Etkinlik, matematiksel etkinlik, matematik öğretmenlerinin algıları
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Öz
Matematiğin temel eğitim sürecindeki en önemli konularından biri olan Ondalık gösterim kavramı ilk
olarak ilköğretim 5.sınıf düzeyinde verilmektedir. Ondalık gösterim kavramının doğru biçimde
açıklanması ve konunun günlük hayat ile ilişkilendirilmesinde öğretmenlerin Pedagojik alan bilgisinin
önemli olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmen adaylarının
ondalık gösterim konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesine ilişkin pedagojik alan bilgilerinin
incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemini Trabzon Üniversitesi son sınıf ilköğretim
matematik öğretmen adaylarından rastgele seçilen 30 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel
yaklaşıma dayalı özel durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacılar
tarafından düzenlenmiş, 7 açık uçlu sorudan oluşan kavram yanılgıları giderme yöntemleri belirleme
formu (KYGYBF) ile elde edilmiştir. Öğretmen adaylarının yanıtlarına içerik analizi uygulanmış olup
içerik analizinden elde edilen verilere betimsel yöntem uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen
adaylarının ondalık gösterim konusunda görülen kavram yanılgılarını gidermek amacıyla çoğunlukla
açıklama yapma/soru sorma yöntemini tercih ettikleri ve genel olarak geçerli/yeterli yanıt verdikleri
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kavram yanılgısı, Ondalık gösterim, İlköğretim matematik öğretmen adayları,
Pedagojik alan bilgisi
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The Impact of Self-Realization on the Development of
Personality in Adolescence
Kendini gerçekleştirmenin Ergenlikte kişilik gelişimi üzerindeki etkisi
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Associate Professor, Department of Pedagogy and Psychology, Sumgait State University, Sumgayit
Azerbaijan. E-mail: r.haciyeva98@gmail.com

Abstract
Youth is a period of transition to independent adulthood in a person's life. Modern psychology takes
into account the influence of biological, sociological and psychological factors on young people in this
period in order to accurately determine the characteristics of youth - a complex approach to youth.
mSince social self-determination and self-search are inextricably linked with self-realization, youth is a
crucial stage in the formation of worldview. At this stage of life, the young man tries to establish his
worldview, to determine his place in this world. Since self-realization is related to personality
development, it is advisable to consider the factors influencing personality development in science in
order to study the factors of self-realization.
It is known that personality develops under the influence of biological and social factors. As a result of
social influences, man becomes a biological being - an individual social being - a person. In this case,
the process of personality development is carried out through the acquisition of social experience in
the process of socialization
In addition, self-realization always implies a direct interaction of man with the objective and social
environment, is carried out in the direction of the external world, and the existing features of the
external environment always have a certain effect on him: ”. "An individual's self-awareness is
embodied in his activities and in his relations with the objective and social environment. The path to
itself passes through activity in the external world.
Keywords: self-realization, self-determination, inner motivation, youth, social influences

Öz
Gençlik, bir kişinin hayatında bağımsız yetişkinliğe geçiş dönemidir. Modern psikoloji, gençliğin
özelliklerini doğru bir şekilde belirlemek için bu dönemde biyolojik, sosyolojik ve psikolojik faktörlerin
gençler üzerindeki etkisini dikkate alır. Sosyal kendi kaderini tayin etme ve kendini arama, kendini
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gerçekleştirme ile ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğundan, gençlik dünya görüşünün oluşumunda çok
önemli bir aşamadır. Yaşamın bu aşamasında genç adam, bu dünyadaki yerini belirlemek için dünya
görüşünü oluşturmaya çalışır. Kendini gerçekleştirme, kişilik gelişimi ile ilgili olduğundan, kendini
gerçekleştirme faktörlerini incelemek için bilimde kişilik gelişimini etkileyen faktörleri göz önünde
bulundurmak tavsiye edilir.
Kişiliğin biyolojik ve sosyal faktörlerin etkisi altında geliştiği bilinmektedir. Sosyal etkilerin bir sonucu
olarak, insan biyolojik bir varlık - bireysel bir sosyal varlık - bir kişi haline gelir. Bu durumda, kişilik
gelişimi süreci, sosyalleşme sürecinde sosyal deneyimin kazanılması yoluyla gerçekleştirilir. Ek olarak,
kendini gerçekleştirme, her zaman insanın nesnel ve sosyal çevre ile doğrudan etkileşimini ima eder,
dış dünya yönünde gerçekleştirilir ve dış çevrenin mevcut özellikleri her zaman onun üzerinde belirli
bir etkiye sahiptir: ”. "Bireyin öz farkındalığı, faaliyetlerinde ve nesnel ve sosyal çevre ile olan
ilişkilerinde somutlaşır. Kendine giden yol, dış dünyadaki faaliyetten geçer.
Anahtar Kelimeler: kendini gerçekleştirme, kendi kaderini tayin etme, içsel motivasyon, gençlik, sosyal
etkiler
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The Covid-19 Crisis in Kosovo and the Economic
Recovery Program
Artan NIMANI
Prof. Ass. Dr., University of Gjakova ‘Fehmi Agani’, Kosovo

Abstract
The crisis caused by the Covit-19 has no analogous situation in modern times. Prior to this situation,
people went to work, ate in restaurants, paid for their services, booked trips and vacations, planned
car purchases, were considering buying a new home, held trainings and conferences. Whereas the
Covid-19 Crisis 19 has stopped almost everything. The situation is aggravated when people were forced
to stay at home down, the economies to shrink and to a large extent even close completely their
activity. The dilemma is: will the world change after Covid-19, will the approach of people on working
change, will we have the possibility of a recovery of the economy in general and the family economy
in particular. Likewise, other countries around the globe, the Government of Kosovo also considers it
necessary to provide economic support and direct subsidies with economic recovery tendencies.
The Government of Kosovo has prepared the first package (fiscal emergency package) two weeks after
the restrictive measures were taken, in the amount of 190 million euros, which translated into
comparative terms is equivalent to 10% of total budget revenues.
In accordance with estimates, the package will have an overall impact on the economy in the amount
of 1.26 billion euros, with a period of placement in the economy of 24 months and with cost extension
in the following five years.
Certainly, the primary focus of the economic recovery package will be providing credit support to every
business that has experienced a decline in economic activity during the pandemic period. However,
the package aims to design beyond the primary goal measures that enable the increase of production
capacities, increase of exports and improvement of the trade balance, increase of employment and
formalization, improvement of the structure of GDP and related issues.
More precisely, the economic recovery package is much more ambitious when listing the objectives it
aims to meet throughout its implementation. The measures proposed in the recovery package in many
cases can contribute to achieving several objectives at once, but nevertheless the same can be grouped
into 4 aggregated goals:
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1. Balanced and comprehensive economic growth, that means supporting economic growth at the
macroeconomic level, but taking care that it is accompanied by improvement of key indicators of wellbeing, such as poverty reduction, especially the extreme one;
2. Improving the structure of GDP composition by favoring certain economic sectors, particularly those
in the field of production and improving the country's trade balance;
3. Employment and formalization of the economy, with primary focus on strengthening the role of
women and youth in the economy;
4. Maintaining long-term sustainability and minimizing the country's fiscal risks.

Keywords: The Covid -19 crisis, Economy, Recovery emergency package
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Abstract
The aim of this study is to reveal the importance and need of homework, which is an integral part of
our education system, and to place homework where it should be in our changing education system.
Homework has always been and continues to be the subject of discussion in changing education
systems and practices. Because most of the learning takes place outside of school. Therefore,
extracurricular activities are of great importance. Even just a few questions such as whether
homework, which is an extracurricular activity, will always be carried out at home, does the
quantitative increase in homework prevent it from being qualified, why homework is applied
differently for teachers, how much is the effect of homework on academic success, by what criteria
are homework assignments? It required a second review of homework assignments. Because, with the
recent change, performance homework, which is an extracurricular activity, has been removed, but
the discussions have not ended. However, different practices of teachers in terms of evaluating
homework and even circulars published almost every semester reveal that homework cannot be fully
integrated into our education system. This study, prepared for this purpose, constitutes the basis for
more efficient application of homework in our education system without ignoring multiple variables.
Therefore, homework should be reviewed and all stakeholders should be brought together around a
common mind. Because homework to be applied in accordance with the purpose will both shape the
students' learning outside of school in a meaningful way and will help to increase the quality of
education. In this study, he made a general view in terms of the importance and quality of homework
and the place it should be in the education-training system, and made the general knowledge about
this subject more systematic.
Keywords: Education, Home assignment, Student Success.
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Öz
Bu çalışmada yeni bir kavram olan Smart Airports ya da diğer bir adıyla Airport 4.0. kavramının literatür
incelenmesi yapılmıştır. Çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda bu kavramın tanımlaması
yapılacak üzerine yapılan çalışmalar derlenecektir. İkinci kısımda havaalanı örnekleriyle kavramın pratik
sonuçları incelenecektir. Dünyanın smart airport ünvanına sahip Asya, Avrupa ve Ortadoğu’da en iyi
performans gösteren havaalanları teknolojinin ağırlıklı olarak uygulandığı süreçler ekseninde vaka
olarak incelenecektir. Smart airports uygulamalarının pratiğine ilişkin göstergelerin operasyonel
sonuçları incelenmiştir. elde edilmiştir. Sonuç kısmında analizlerde sunulan smart airports’un avantaj,
dezavantaj ve gelecekte eksiklik teşkil edecek problemlerinin analizi yapılacaktır. Bu çalışma ile akıllı
teknolojilerin havaalanı bazında karşılaştırması yapılarak mevcut durumun ortaya konulması aynı
uygulamaların aktarılması ve gelecek araştırmalar için farkındalık yaratması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Smart Airports, Airport 4.0, Smart Technologies
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Abstract
In spite of the global desire for multilingualism, English remains the leading language of science and
technology, academia and industry, international relations and diplomacy in contemporary society.
However, in recent times, the Language suffers a downward trend of proficiency at all levels of usage
in all parts of the world. This Paper examines the extent to which Grammar in teaching English as a
Second Language (TESL) could enhance the communicative competence of users. Purposively sampled
for analysis is the Krahen's five-dimentional Theory of Second Language Acquisition (SLA). In a
qualitative approach, the Paper also explores viewpoints of other linguists critical to the Krashen's
Theory. Literature reviewed includeds basic rules of English Grammar relevant to English as a Second
Language (ESL). The objective is to discover new insights into teaching Grammar as a tool of
communicative competence. After a review of related literature and analysis of relevant theories, the
Paper finds that Grammar remains central to the communicative competence in English. The Paper
concludes that to ignore Grammar in language teaching is to invite disorder in language application.
Among other recommendations, however, the Paper calls for an interactive and learner-centered
approach to teaching Grammar in English as a Second Language to maximize communicative
competence.
Keywords: Communicative Competence, English as a Second Language (ESL), Teaching Grammar,
Second Language Acquisition (SLA), Interactive and Learner-centered Approach.
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Abstract
Kosovo has specifically regulated the asylum institute with the law on Asylum, and has also approved
standards in accordance with European rules. In addition to this Law (no.04 / L-217 dated 31 July 2013),
in the second Chapter of the Constitution of Kosovo, which in principle defines freedoms and human
rights, where the article 22 of the Constitution of Kosovo provides for some more important
conventions and acts that are directly applicable in the Republic of Kosovo. One of the conventions
which is implemented in the legislation of Kosovo is the Universal Declaration of Human Rights, which
provides as a fundamental right of the asylum seeker and acquaintance with the management of
asylum. From this it results that I can also say local and European law and more broadly today are
interested and requests to protect these categories always as a worrying phenomenon and for the
country, how much we are completing and following the procedures as standard regional procedures
to complete these guidelines to be followed by both the state and the asylum seeker based on national
and international standards.
Keywords: Kosovo, persecuted persons, standards legislation and the European Union.
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Abstract
Stakeholders from education are determined to introduce computational thinking and programming
much earlier into the educational process. Thus, and according to all international trends,
programming has grown progressively reaching a very important focus within the EU and also in other
countries. Since future research needs to be undertaken to investigate the interrelationship between
CT skills and competencies (Angeli & Giannakos, 2020) we designed a simple project to be carried out
during one year, with 9-year-old students attending a primary school of Basic Education. This
communication describes the work done until we had the chance, since the pandemic situation didn’t
allow us to procced until the very end.
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Abstract
This research deals on the students’ cognitive dimension in biological concepts. This was participated
by the Grade 8 students of the Mindanao State University at Naawan- Integrated Developmental
School, S.Y. 2018- 2019. Thus, it primarily aims to find out the students’ cognitive dimension in Biology.
A researcher-made questionnaire for conceptual assessment consisting of four open-ended questions
per topic in the digestion process was used. Results showed that students’ conceptual understanding
at 40% on the digestion process was memorizing dimension (level 1). This means that although
students could properly define any piece of theoretical knowledge like in the books, students failed to
utilize, apply, and exemplify the concepts.
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Personalized learning
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Abstract
Teaching methodology presents a set of curriculum concepts, which includes a number of access
pathways that lead to students. There are many ways to achieve the most sustainable learning effect.
The important thing is that these ways transcend and go beyond the short-term control of learning.
The method used is the experimental method. The methods we use for personalized learning are
varied. Many of them have obvious advantages but there are also problems in some of them. In
Albania, a series of changes have been made in recent years in terms of curriculum. The concepts of
personalized learning have been widely introduced. Looking at the reality, it is noticed that teachers
are still unclear about the tests and homework, which are part of the inclusion, for the fact that
students can be evaluated based on their efforts and not only on the basis of their achievements.
The methods so far have been completely disoriented in terms of personalized learning and have
created complete inefficiency in relation to learning and teaching to students with special needs.
Personalized learning, brings innovation to teaching methodology, where the student has the
exclusivity of selecting knowledge, or the way to acquire it, which does not appear in current methods.
To give the right solution to this problem, there is a need for a method, which takes into account and
promotes personalized learning, as an important part of the involvement of each student in the whole
learning process.
Teachers demonstrate job insecurity and difficulty in enabling the personalized learning process. They
often lack qualifications and training in this area.
This method orients the student in the development of his individual skills, as well as contributes to
his inclusion in the learning process and integrates him socially within the educational environment,
as well as outside it.
The new education curriculum has a more comprehensive approach, the student is in focus, promotes
equal opportunities, however inclusion needs to be integrated into all disciplines and implemented
correctly.
Law on Education in Albania, which deals with inclusion, is partially implemented. In practice there are
still many challenges, such as school infrastructure, assistant teachers, support for children with
disabilities to participate in all school and extracurricular activities, etc.
Keywords: teaching learning, personalized learning, inclusive learning
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Abstract
Strategies for Teaching in a Digital Era (STDE) Project aims to explore good practises of technology in
teaching that are based on a solid understanding of pedagogy and careful consideration of changing
demands, devised through a carefully designed methodology and teacher training programme, which
is defined as the new methodology. Considering the fact that the vast majority of students are digital
natives, while most of their parents and teachers are digital immigrants (Prensky, 2001), there is a
need for change in technology integration in education. Only 35% of educators claim that they are
good role models for learners in relation to technology integration (Instefjord-Munthe, 2017).
Moreover, it is acknowledged that there is a gap between the current use of ICT in the classroom and
the expectations of students and other digital natives.
The project is to develop 3 Intellectual Outputs (IO) during 24 months and the first two have been
completed. The methodology focuses on the students’ experiences, needs, wants and preferences in
the centre regarding the use of ICT in the classroom. It deals with the identification of the teachers’
current usage and experience of ICT in the classroom in the bigger circle. Then comes the identification
of technological and future knowledge teachers need to have. The identification of pedagogical
knowledge that 21st century teachers need to be able to choose, design and use digital tools/apps in
the classroom to improve learning are in the outer circle. Researchers in the partner institutions
compiled the methodology guide book which established the guidelines for several prospective
Learning Teaching Training activities. IO1 is the Guide Book that includes the principles of
methodology.
The present presentation will report several outcomes of the projects. IO2 is the STDE Training
Modules, which consists of 60 hours and 2 levels of content, and is designed by each partner based
1

This paper has been originated by Strategies for Teaching in a Digital Era (STDE), Project Number: 2019-1-UK01KA201-061668, KA201 Strategic Partnerships, Project has been coordinated by Dudley College of Technology,
funded by Erasmus+ Programme.
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on Dicompedu. The Basic Level, which refers to A1 and A2 levels of digital competences, and Advanced
Level, which refers to B1 and B2 levels of the DIGCOMPEDU, European Framework for the Digital
Competences of Educators European Strategies, that present the framework for the development of
educators. IO3 is the STDE On-line Platform that serves as an online, responsive CMS based platform
for teaching professionals across Europe. The platform has such transferability potential that, when
the STDE method is learned and applied in the classroom, more and more teachers and trainers will
be able to apply the methodology to different subject areas.
Interim findings of the project reveal that teachers from different disciplines/subject areas need
specialized training for integrating technology. It is important to make sure teachers’ competence in
the digital area should be considered, such as following Digcompedu Framework. Following a
framework such Digcompedu helps trainers to cater for different needs of teachers from different
competences who bring a varied level of expertise.
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Abstract
This article gives information about the invention of a tool aimed at measuring the students’ opinion
about the degree in which the learning and teaching has been student-oriented during the respective
academic year. The tool has been developed in 2020 in the Department of Social and Legal Sciences of
Technical University of Varna, Bulgaria. The purpose of its creation is to back up one of the main goals
of the Bologna Process which is related to the already developed comparing criteria and methodology
for ensuring quality. It is engaged with measuring the degree in which the university manages to realize
the developed quality criteria and more specifically one of them.
According to Bologna With Student Eyes (BWSE) student-oriented teaching is one of the key
commitments of the Bologna Process. A considerable progress has been made in applying of this
standard, but the obtained results are yet unsatisfactory. According to a research result 50% of
students’ representatives consider the progress to be very slow while the other half can see actions to
be taken but are still not convinced that SCL is appointed a clear priority in the higher education and
notice that SCL is still not presented with all its characteristics and opportunities to the student
community. “(Bologna with Student Eyes 2020 Brussels, December 2020 by European Students’ Union
(ESU) ESU) https://www.esu-online.org/wp-content/uploads/2021/03/0037-Bologna-Publication2021-WEB3.pdf, European Students’ Union (ESU), 2015, Bologna with Student Eyes 2015. Time to meet
the expectations from 1999 (Brussels, ESU).
Keywords: measuring students’ opinion, measuring tool
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Öz
Bu araştırmanın amacı dijital teknolojileri kullanabilen çocuklar için yeni bir okuma yazma öğretim
yöntemi tasarlamaktır. Nitel araştırma modelinden yararlanılan bu araştırmada doküman inceleme
yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında bireşimsel ve çözümsel yöntemler incelenmiş, Türkçe
programı hedefleri doğrultusunda internet ortamında okuma-yazma öğretimine yönelik hazırlanmış
sunumlar, videolar izlenmiş, dijital öğrenme ortamlarında kullanılan okuma araçları araştırılmıştır.
Okuma-yazma öğretimi konusundaki basılı kaynaklar, dijital teknolojiler ile yazılımların incelenmesi
sonucunda, akranlarına kıyasla öğrenme hızları yüksek dijital okuryazarlık becerilerine sahip çocuklar
için, okuma yazma öğretim sürecinde kullanılabilecek 5 aşamalı Dijital Teknoloji Destekli Ses Tabanlı
Hece Öğretim Yöntemi geliştirilmiştir. Yöntemin uygulama aşamalarında hareketli ve hareketsiz
görsellerin, grafiklerin, sesin kullanıldığı videolardan yararlanılmasına karar verilmiştir. Uygulama
adımları boyunca hem öğretmen hem de öğrencilerin, bilgisayar, akıllı telefon ve tablet kullanması,
dijital öğretim teknolojileri ve yazılımlarıyla okuma-yazma öğretim sürecinin zenginleştirilmesi
hedeflenmiştir. Bu yöntemle okuma yazma öğretilirken “Ses ve Hece Öğretimi Aşaması, Okuma ve
Yazmaya Temel Oluşturma Aşaması, Okuma ve Yazmada İlerleme Aşaması, Okuma ve Yazmayı
Geliştirme Aşaması, Serbest Okuma ve Yazmaya Geçiş” olmak üzere beş adım izlenmektedir. Bu
aşamalarda Türkçe’nin öğrenme alanlarına uygun öğretim etkinleri tasarlanırken “Canva, Mentimeter,
Learning Aps, Kahoot, Scratch, MY Storybook, Padlet” gibi kullanımı kolay Web 2.0 araçlarından
yararlanılması önerilir. İlk aşamada ünlü seslerin (a, e, ı, i, o, ö u, ü) öğretiminin ardından, sert (p, ç, t,
k, f, s, ş, h) ve yumuşak sessiz harflerin (b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z) öğretimine geçilir. Harflerin yazılış
yönüne dikkat çeken videolar izlenirken, seslerin ağız içinde oluşumlarına vurgu yapılır. Çocuklar
öğrendikleri harfleri önce tablete, sonra defterlerine yazarlar. Bu aşamada asıl amaç, ses yoluyla
hecelerin oluşturulması ve çocuğa hece kavramının öğretilmesidir. Hece oluşumlarını kavratmak için
hece şeritleri hazırlanır. Tıpkı yapbozun parçaları gibi sesler kaynaştırılarak heceler oluşturulur,
hecelere sondan ve baştan sesler eklendiğinde yeni heceler elde edilebileceği (aç-saç, kaç, il-pil, el-kel,
ma-mar, mo-mor gibi) örneklerle gösterilir. Bu uygulamalar okuma odaklıdır. Görsel okumalar
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yaptırmadaki amaç, çocuğun sesi ve heceyi hafızasına kaydetmesini kolaylaştırmaktır. Okunan hece ve
kelimelerin sadece birkaç kez doğru yazılması yeterlidir. İkinci aşamada okumaya temel oluşturacak
“cümle, hece, kelime” kavramı öğretilir. Hareketli ve hareketsiz görsellerin yer aldığı kavram kartları
kullanılarak, günlük yaşamdan seçilen küçük konuşma cümleleri oluşturulur. Cümle içinde kelimelerin
varlığına dikkat çekilir. Üçüncü aşamada, ünlü seslerle sessizler kaynaştırılarak birleşim çalışmalarıyla
çocukların okuma-yazma becerileri geliştirilir. Elde edilen hecelerin de başına ve sonuna sesler
eklenmek suretiyle yeni kelimeler oluşturulur. Bu aşamada ses yoluyla, hece oluşumu, kelime ve cümle
oluşumları incelenirken, yazma çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmesi gerekmektedir. Bireşim
çalışmalarında aşağıdaki ses grupları takip edilir.

Şekil 1. Ses Öğretim Grupları Kartı

Uygulamalar sırasında heceler, kelime ve cümleler elde edildikçe, çocuklar bireşim sonucunda elde
ettikleri yapıyı önce tablete, sonra defterlerine yazarlar. Dördüncü adımda bir önceki adımlarda
öğrenilen yapıların tekrarı yapılarak, Türkçe’nin yapısal özellikleri sezdirilmeye çalışılır. Hazırlanan kısa
metinler okutulup, yazdırılırken, ana fikir bulma, soru sorma, soruyu cevaplama, metne başlık bulma,
metni özetleme gibi çalışmalara yer verilir. Beşinci adımda şarkı sözleri, kısa şiirler, ses tekrarlı metinler
ve basit okuma kitapçıkları kullanılarak çocukların okuma ve yazma becerileri geliştirilmeye çalışılır.
Anahtar kelimeler: Dijital Okuryazarlık, Okuma Yazma Öğretimi, Dijital Teknoloji Destekli Ses Tabanlı
Hece Öğretim Yöntemi.

322

The role of diffusion in Polish small business
innovativeness creation

Ph.D. Michał BOROWY
Warsaw University of Life Sciences, Poland

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

Penitentiary System in Albania and its Challenges with
ECHR and Strasbourg Court
Dr. Lorenc DANAJ
Evis CELO (PhD)
MSc Ariona ALUSHANI
“Ismail Qemali” University of Vlora, Faculty of Human Sciences, Department of Law & Justice, Vlora,
ALBANIA
E-mail: lorenc.danaj@gmail.com

Abstract
It is rather hard to take analysis regarding how criminal sanctions actually executed in Albania, we have
to deal with many components. The answer to this serious issue, is how contemporary reality penal
sanctions against persons convicted, is always a matter related to critical reviews of legislation are the
legal basis for the execution of criminal sanctions as well as relevant surveys conducted at penitentiary
institutions.
My paper is focused on Albanian penal sanction that have to do not only with the reading of laws and
regulations applicable at this stage of the procedure, such as criminal code- life imprisonment and the
recommendation that International Court of Hague and EU are enhancing .
Accepting what EU offers to Albanian Sanctions is great but implementing EU & Hague
recommendation is such a difficult issues to compel, in particular monitoring the Albanian penitentiary
system in accordance with international partners; As the matter of fact Albanian law on the
punishment of life imprisonment focused on the execution of the punishment, has shown differrent
difficulties .One of them is violating the right of man freedom, which has his own right to live, and this
is in contradiction with Article 3 of the ECHR.
Keywords: international institutions, execution, civilization, supervisory, authorities etc.
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INTRODUCTION
Focusing on Albanian law on the punishment of life imprisonment difficulties and several problems are
being focused about execution of the punishment, breaking the right and liberty of man that
corrispondes with Article 3 of the ECHR.
In this case there is something to argue about Article 36,meanwhile , to argue as above, just to
mention Article 28 of the particular forms of cooperation, Article 36 on confiscation of assets of
committing the offense and the proceeds of crime, Article 110 / a, 114 / b, 128 / b etc. Any addition
or change in the law made as a result of the study and generalization of experience that law
enforcement investigative and judicial practice.
Albanian Republic has done his own bast to adopt its legislation concerning the category of convicted
sentenced to life imprisonment.
From that time it has been a hard legal system reform and criminal justice still is not only quantitative
but also qualitative, especially not only in the adoption of the Constitution in 1998, but taking into
consideration the ratification of the ECHR . Such document and many other documents enabled the
safe path towards well-defined standards and the EU targets. The relation problems the Criminal Code
and their changes are unstoppable, but the exchange of ideas and reasonable proposals, can serve to
respective state bodies and can also serve as life standard improvement that Albanian system lack.
This reform is still unsure if the penitentiary system works well and challenges to achieve the best are
increasingly raised. These legal reforms were necessary and are evaluated positively by international
institutions, because they are effective in the fight against crime. It still remain in the first plan the
legal reforms made in the criminal area in 2001, 2003, 2004, the Law no. 8733, dated 24.01.2001, no.
9086, dated 19.06.2003, 9188, dated 12.02.2004 and the Law no. 9275, dated 16.09.2004. The articles
in 2007 changed in 2012, changes in 2013 and the recent changes in 2015.
The formulation of Articles 245/1 to exercise undue influence on persons exercising public
functions, etc. It was not the technique vindicated in minimum legal requirements.
Legal reform of 2001 was clearly formulated in Article 287 / a specially dirty money laundering,
while the law 9086, dated 19.06.2003 was changed.
According to each individual case and referred to progress in the sentence, Condemned to life
imprisonment, in view of the disappearance of the potential for recidivism is still hard to achieve.
Taking into account the idea of improvement through correction, after the expiry of a time limit
prescribed by law,they should have the right and opportunity in court jurisdiction to address the real
execution of criminal sentences for the benefit of supervised freedom or conditional one to be
followed.
Two new alternatives are presented, one of which replaced the fragmented alternative sentencing,
and is changing the content of the three existing alternatives (despite the fact that they were in the
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alternative, is the same). The way, how a state punishes those who commit crimes and how executes
sentences given to them is undoubtedly indicative of its civilization, as well as the recognition of the
international legal acts as the criminal legislation of democratic states in defense of human rights.

1. International Criminal Court and the the Council of Europe
We find the principle of individualization, which consists in taking into account the individual
characteristics of the personality of the prisoners Among the basic principles and rules which relate to
the treatment of this category of prisoners, Recommendation 23.
As the matter of fact,in order to keep them in mind for the adaptation individual plans of the sentence
and the principle of progression, which dictates the need for individualized treatment plan of the
sentence of life imprisonment or imprisonment for a long time a prisoner, be such as to provide an
evolution about through the progressive penitentiary system . In this case we need to take into
consideration paragraph 3 and 8)
We can cite ".... The execution of sentences that deprive prisoners of their liberty, means finding a
balance between respect for order and discipline in the penitentiary institutions on the one hand and
the need to offer prisoners a dignified life conditions and an active regime, a constructive preparation
for their release”.
Paragraph 16 provides that criminal dangerousness and needs are not intrinsically stable
characteristics and that there is room to proceed periodically with an assessment of the risks
representing or not the convict.
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stability in
real life

The conclusion in Rome according to Statute of the International Criminal Court on July 17, 1998 and
approved by the General Assembly of the Organization of the United Nations on June 22, 2001, allows
the reduction of the sentence to life imprisonment if the risk of crime. Article 3 of the Statute 110 &
determine when sentenced to life imprisonment committed 25 years the Court shall review the
sentence to determine whether there is room to reduce it. And in this case the personal situations of
prisoners can not justify this reduction.
Under paragraph 4 of Article 110 of this regulation criteria should take into consideration the judicial
bodies of the Chamber of Appeal, which has jurisdiction for examining the case for sentence reduction
during the execution as the following points are :
- Considering as serious issue the consequences that may have prematurely release of prisoners
connected with the victims and their family members
- another serious issue the behavior of prisoners, which should show real detachment from his crime

Rules of Procedure stipulates that in order to apply paragraph 5 of Article 110 of the Statute, the three
judges of the Appeals Chamber review the question of reduction of the sentence every three years,
unless an interval of less time is determined in a decision taken in application of Article 110 paragraph
3 of the Statute.
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This article (224) also defines that, if the circumstances have changed significantly, judges can
authorize a convicted person to seek a re-examination / review during the three-year period or a
shorter interval of time where they will affix.
As shown, the legal instruments of international criminal law and that European consider life
imprisonment not given "forever".
This sentence will have to be re examined during the execution phase and prisoners with such sanction
could be given an opportunity to be released on conditional freedom.
Finally, paragraphs 33 and 34 are devoted to preparing for the return of prisoners into society. Under
paragraph 33, to help convicts to life imprisonment or imprisonment for a long time to face the
problem of transition from an imprisonment of long life in observance of laws in the midst of society,
their release should be sufficiently prepared before taking into account:
- a new programme should be dealing with pre- release and post -release, taking into account relevant
risks and needs of convicts
- The facilities that te convicts should have after the release from the programs in which prisoners were
involved.
- penitentiary administration, supervisory authorities collaboration in favour of improving things.

2. European Convention on Human Rights Human and Strasbourg Court
European Court of Human Rights has been asked on several occasions to consider and pronounce a
decision to the Grand Chamber of compliance sentence of life imprisonment without possibility of
release on parole, with the European Convention on Rights human, which in Article 3 provides: "no
one can be placed under torture or penalties or inhuman and degrading treatment".
As the time goes on and exactly in 2010, when the Strasbourg Court has been asked again in a series
of court expressed about the fact, whether life imprisonment without the possibility of parole is an
inhuman and degrading treatment, violating Article 3 of the European Convention on Human Rights
Human, the Court has had a gradual approach the problem.
In its jurisprudence, around 1970 the Strasbourg Court has stated the compatibility of the sentence to
life imprisonment with the norms of the Convention, based on the "theory multifunctional sentence"
in one aspect, and the other aspect, this Court has recognized freedom parole with the condition of
gate,which constitutes the effective reintroduction inmates to life in civil society. Denying that the only
function of punishment is rehabilitation, the ECHR has at this time advocating prevention and social
protection through the State's punitive power.
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In the case of "Vinter" this Court marked a qualitative leap concluding that, for a country it is necessary
to provide a mechanism that consists in evaluating the continuity or not the sentence to life
imprisonment, a mechanism which will order the release of the convicts, if existing at the moment
excuses communication sanction reduced over time and lack motives which will legitimize the
detention of prisoners. Vinter and Others against UK" (Grand Chamber decision of July 9, 2013)
Further, in the case of Öcalan, with its finding that the gravity of the offense cannot justify cruelty and
degrading treatment of prisoners, the Court approached the problem of life imprisonment without the
possibility of parole closer, in response to policy offense to those states that still apparently do not find
the balance between the general principle of social protection on the one hand and the principle of
socialization of the perpetrator from the other side, if indeed there is a possibility for him to be resocialized. Öcalan against Turkey ” (Decision of Grand Chamber on 18 march 2014)
Referring to the jurisprudence of this court can conclude that, according to the Strasbourg Court, the
sentence of imprisonment should not remain "forever given",it should not end when a person's life
ends. This sentence should be reassessed during the executive proceedings by judicial or
administrative authorities of the state.
The Albania Constitution did not foreseen a specific provision which determine the purpose of
execution of criminal penalties as was done in Italy, Spain .... etc with the formulations: “Penalties
depriving liberty and security measures will be directed at social rehabilitation and re-socialization .’’or
“Punishment can not consist in treatment contrary to the sense of humanity and must aim at
rehabilitating the condemned ” the abovementioned constitutional provisions, Articles 15 and 17 of
the Constitution in the Republic of Albania; fully justify the conclusion according to which Article 65 of
the Albanian Penal Code prohibiting the possibility for the release of prisoners to life imprisonment is
in contrary to the Constitution.

CONCLUSIONS
The Albanian circurmstances matched with nowdays Europian debate, whether or not there should be
criminal to life imprisonment legislation. In fact in European countries with developed democracy and
includes views on considerations on punishment and its purpose.Such debate are always seen as
progress and not as a problem as it is seen in Albanian system.
Also, although it is not made in the evaluation constitutional existence of Article 64-66 of the Criminal
Code, Albanian judges and different deputes should consider legislative initiative as a major strength
to create the proper fundamental rights and freedoms for persons sentenced to life imprisonment
based on Strasbourg court and ECHR regulation,in order to consolidate the founadtions od democracy
in Albania.
The existence of this provision in the Criminal Code (Article (65), install a regime penitentiary only
punitive and vindictive on the modalities of its application. This rate is in itself the break of the state
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of law, suspend treatment penitentiary or interrupts the performance progressive rehabilitation and
social reintegration that should guide any prison sentence. Everyone who suffered a penal
punishmenet should be returned to the personal dignity of lifewith new hope and new pespective.
Although these kind of EU suggestion all these changes into legal Albanian system,we truly hope to
bring life changes prioritizing human dignity and right,but in such foundamental issue Albania still lack
difficulties that time let us as a mandatory task to be implemeted.
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Abstract
The method for assessing the composition of the body and the neurophysiological characteristics of
junior and cadet athletes, taking into account the polymorphism of genes responsible for metabolism,
will help athletes to effectively adapt to the specific loads of a particular sport, which is determined by
the characteristics of the age-related development of the organism. With the help of genetic tests, it
is possible to determine not only a predisposition to a particular sport, but also to identify possible
health problems that can become a serious obstacle to sports victories.
Keywords: sports selection, sports genetics, junior and cadet athletes

Relevance. The theory of training athletes indicates that insufficient development of the issues of
sports selection of junior and cadet athletes is the reason that retards the development of many sports,
including athletics, including volleyball and swimming [1-3]. And also the improvement of the training
of athletes in the above sports should be based on an increase in the effectiveness of sports selection,
which evaluates the peculiarity, reserve and genetic disposition of our future athletes [4, 5].
Purpose of the research: Study and assessment of indicators of the component composition of the
body, types of the nervous system of junior and cadet athletes, revealing their relationship with allelicgenotypic variants of ADRB2 genes.
Research methods and materials. Collection of blood samples from cadets and young athletes from
sports schools of the Bukhara city for the study. Participation in the study was voluntary, the subjects
and their parents were fully informed about all aspects of their participation in the study. It was
attended by 76 athletes aged 12–17 years old, engaged in swimming, athletics, cycling and 25 students
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from schools who did not practice any kind of sport. The subjects were divided into 4 groups - children
engaged in swimming (group C), athletics (group E), cycling (group B) and control (group K) groups.
Samples were taken from a vein into 5 ml tubes containing 5% K2-EDTA for blood hemostasis testing
and stored in a refrigerator at -20 ° C.
Results. Analysis of the results of genetic diagnostics of athletes from different sports allowed us to
analyze the relationship between genotypes and the average level of competitive achievements for
the ADRB2 gene (Beta-2 adrenergic receptor) rs1042713 A> G (Arg16Gly). For genotyping DNA
samples, 96 DNA samples were analyzed by real-time polymerase chain reaction (real-time PCR). For
this, the automated 48-element Dtlite4 Real-TimePCR amplifier was optimized using the following
software: initial denaturation once at 180 s at 94 ° C, denaturation of the main current at 20 s at 94 °
C up to 20 s at 58 ° C primer placement and 30 sec 61 We performed these indicated steps 40 times to
allow a true PCR at ° C to proceed. The allele-specific detectors JOE and FAM correspond to alleles 1
and 2 of the gene in the DNA samples, respectively. The ROX detector in the software has been set up
for internal control to determine if the response is correct or incorrect. The results obtained were
formalized in the prescribed manner (table 1).
Table 1

№

ADRB2 (Beta -2

ADRB2(Bet
a -2

ADRB2(Beta -2

ADRB2(Beta -2

adrenergic
receptor)

adrenergic
receptor)

adrenergic
receptor)

adrenergic
receptor)

№

№

№

rs1042713

rs1042713

rs1042713

rs1042713

A>G(Arg16Gly)

A>G(Arg16
Gly)

A>G(Arg16Gly)

A>G(Arg16Gly)

E1

Gly/Gly

K1

Arg/Arg

C1

Arg/Gly

B1

Arg/Gly

E2

Arg/Arg

K2

Gly/Gly

C2

Arg/Gly

B2

Arg/Gly

E3

Arg/Gly

K3

Arg/Arg

C3

Arg/Gly

B3

Arg/Arg

E4

Gly/Gly

K4

Arg/Arg

C4

Arg/Arg

B4

Arg/Arg

E5

Arg/Arg

K5

Arg/Arg

C5

Arg/Arg

B5

Gly/Gly

E6

Arg/Arg

K6

Arg/Arg

C6

Arg/Gly

B6

Gly/Gly

E7

Arg/Gly

K7

Arg/Arg

C7

Arg/Arg

B7

Arg/Arg

E8

Arg/Gly

K8

Arg/Gly

C8

Gly/Gly

B8

Arg/Arg
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E9

Arg/Arg

K9

Arg/Gly

C9

Arg/Arg

B9

Arg/Gly

E 10

Arg/Arg

K 10

Arg/Gly

C 10

Arg/Arg

B 10

Arg/Gly

E 11

Arg/Arg

K 11

Gly/Gly

C 11

Gly/Gly

B11

Gly/Gly

E 12

Arg/Arg

K 12

Arg/Arg

C 12

Arg/Gly

B 12

Arg/Arg

E 13

Arg/Arg

K 13

Arg/Gly

C 13

Arg/Arg

B 13

Gly/Gly

E 14

Arg/Gly

K 14

Arg/Gly

C 14

Arg/Arg

B 14

Arg/Arg

E 15

Arg/Gly

K 15

Arg/Arg

C 15

Arg/Arg

B 15

Arg/Arg

E 16

Arg/Gly

K 16

Gly/Gly

C 16

Arg/Arg

B 16

Arg/Arg

E 17

Arg/Gly

K 17

Arg/Arg

C 17

Arg/Gly

B 17

Arg/Arg

E 18

Gly/Gly

K 18

Arg/Arg

C 18

Arg/Arg

B 18

Arg/Arg

E 19

Arg/Arg

K 19

Arg/Gly

C 19

Arg/Arg

B 19

Arg/Arg

E 20

Gly/Gly

K 20

Gly/Gly

C 20

Arg/Arg

B 20

Arg/Gly

E 21

Arg/Gly

K 21

Arg/Arg

C 21

Gly/Gly

B 21

Arg/Arg

E 22

Arg/Arg

K 22

Gly/Gly

C 22

Arg/Gly

B 22

Arg/Arg

E 23

Arg/Arg

K 23

Arg/Arg

C 23

Arg/Arg

B 23

Arg/Arg

E 24

Arg/Arg

K 24
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B 24

Arg/Arg

E 25
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C 25

Arg/Arg

B 25

Arg/Arg

E 26

Arg/Arg
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ADRB2(Beta -2 adrenergic receptor) rs1042713 A>G(Arg16Gly)

The frequency of the rs1042713 A> G (Arg16Gly) allele in the group of athletes significantly differed
from the control sample (7.2% versus 4.9%; P = 0.0009). The distribution of athletes into 4 groups
showed that in groups I, II, III, which include sports that develop both endurance and speed-strength
qualities, the frequency of ADRB2 (Beta-2 adrenergic receptor) rs1042713 A> G (Arg16Gly allele is
significant higher than in the control group (7.1%, 7.2%, 7.9% and 7.1%, respectively, versus 4.9%; P
<0.05).
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Conclusion. Thus, a genetic approach to the problem of sports selection of athletes will undoubtedly
help to save them from performing ineffective work and ensure high rates of training of athletes and,
in turn, will help determine not only a predisposition to a particular sport, but also to identify possible
health problems that can become a serious obstacle on the way to sports victories.
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Abstract
The last decades of world professional sports are characterized by the development of molecular
genetic diagnostics, which develops the issues of choosing a sports specialization that are adequate to
the genetic characteristics of athletes and allows for a scientifically grounded selection of children for
practicing a particular type of physical activity; therefore, one of the central problems in the system of
training highly qualified athletes is the problem of sports selection.
Key words: scientifically based
selection of athletes, achievements in sports, genetic characteristics, juniors and cadets.
Anthropometric measurements allow one to acquire objective data on the essential morphological
parameters of the trunk - length, weight, chest circumference, etc. They are the result of somatometric
methods for studying the physical maturation of a person [2, 4]. The provided data from various studies
in various countries of the world suggest that height, body weight and other morphological indicators
play a significant role in human physiology, his health directly depends on these indicators [1, 3]. The
study of the changes occurring during exercise at the cellular and molecular levels led to the
development of a new field in sports science known as genetic medicine, which deals with the genetic
basis of the sports phenotype [5, 7].
The conducted research related to molecular genetic predictors made it possible to isolate most of the
potentially significant markers - DNA polymorphisms that contribute to the propensity for success in
certain sports. Over the past twenty years, at least 155 genetic markers have been associated with
athlete status. The number of identified genetic markers associated with sports activity increased
exponentially: in 1997 - 5 genes; in 2000 - 24 genes; in 2004 - 101 genes. To improve the performance
of sports genetics, analyzes based on detailed phenotyping will be required [6].
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The aim of the research. Increase the efficiency of the selection system for young athletes on the basis
of morphological, functional and genetic criteria at the initial stage of training and at the stage of sports
improvement.
Research methodology and methods. The object of the study was children who were selected for a
specialized children's and youth sports school, aged 12 to 17, who underwent a medical examination
and received a medical report on their health and physical development. Young athletes were selected
according to the following criteria: the presence of a medical certificate of health from a children's
clinic (form 086 / y), which allows sports, age from 12 to 17 years, work experience of at least 1 year,
children who have passed the selection to the children's and youth sports school, voluntary
participation in the study. In total, 76 athletes aged 12-17 years involved in sports such as swimming,
cycling and athletics were examined, anthropometry was carried out (the girth of the upper and lower
extremities, linear body dimensions were measured), hand dynamometry was carried out, pedagogical
testing and genetic examination were carried out. In parallel with the examination of children, a
genetic examination of 76 athletes was carried out, whose genotypic characteristics became "model
characteristics" and a genetic examination of 25 children aged 12 to 17 years of the control group
(schoolchildren).
Research results and discussion. When determining the somatotype of young athletes at the stage of
initial sports training, it was revealed (Figure 1) that the predominant somatotype is the microsomatic
type, in addition, there is a complete absence in athletes aged 12-17 years involved in sports such as
swimming, cycling and athletics of the macrosomatic type. The distribution of the somatotype at the
stage of sports improvement is as follows: the predominant somatotype is the microsomatotype,
however, it should be noted that during the dropout, the largest percentage of those who left were
microsomatics. Next in frequency of occurrence are mesosomatics and micromesosomatics, which are
a transitional somatotype and can be attributed to mesosomatics. In this connection, it is necessary to
conclude that the determination of the somatotype at the initial stage of sports training will be
ineffective, since it undergoes significant changes in the process of growing up. As a result of the
conducted statistical analysis, statistically significant differences were revealed between the
morphometric characteristics of athletes aged 12-17 years engaged in sports such as swimming, cycling
and athletics of different somatotypes.
Conclusions. The influence of the identified selection criteria at the stage of initial sports training and
the stage of sports improvement on long-term and super-long-term forecasting, the rate of formation
of higher sportsmanship, optimal terms and structure of long-term training.
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Öz
Öğretmenlik uygulaması dersleri, öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerinin önemli bir adımını
oluşturur. Öğretmen eğitiminin vazgeçilmez unsurlarından biri olan öğretmenlik uygulaması dersleri,
öğretmen adaylarının göreve başlamadan önce tecrübe etmeleri gereken önemli pratikleri içerir.
Öğretmenlik uygulaması dersleriyle öğretmen adayları bir taraftan üniversite eğitimleri boyunca
edindikleri teorik bilgileri pratikte kullanma ve uygulama imkânı bulurlarken, bir taraftan da
karşılaştıkları farklı olaylar ve durumlar sayesinde eğitim sürecine ilişkin yeni bilgi ve beceriler edinirler.
Bu bağlamda, öğretmenlik uygulaması dersleri öğretmen adaylarının mesleki gelişimleri açısından
büyük önem taşımaktadır.
Dünyayı etkisi altına alan Covıd-19 pandemisi diğer birçok alanı etkilediği gibi, eğitim alanını da
etkilemiştir. Uzaktan eğitimle ilgili geçmişten bugüne yapılan çalışmalarda, teorik derslerin uzaktan
eğitim şeklinde verimli olarak yürütülebildiği, ancak laboratuar çalışmalarını veya pratik uygulamaları
içeren derslerde bazı sıkıntıların yaşanabildiği ifade edilmektedir. Bu araştırmanın amacı, eğitim
fakültesinde son sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının Covıd-19 pandemisi nedeniyle uzaktan
eğitim şeklinde gerçekleştirilen Öğretmenlik Uygulaması-II dersiyle ilgili görüşlerini belirlemektir.
Araştırmanın katılımcılarını, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Karadeniz Bölgesi’nde bir
devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim
görmekte olan toplam 61 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim
şeklinde gerçekleştirilen Öğretmenlik Uygulaması-II dersiyle ilgili görüşleri iki bölümden oluşan bir
anket formu ile toplanmıştır. Anketin birinci bölümde öğretmen adaylarının bazı demografik özellikleri
ve kişisel bilgilerine yönelik maddeler bulunmaktadır. İkinci bölümde ise öğretmen adaylarının uzaktan
eğitim şeklinde yürütülen öğretmenlik uygulaması derslerine yönelik görüşlerini araştıran 5 açık uçlu
soru bulunmaktadır. Bu anket Google Formlar aracılığıyla öğretmen adaylarına ulaştırılmış ve bu
sayede araştırmanın verileri toplanmıştır. Elde edilen veriler, nitel veri analiz yöntemleri kullanılarak
analiz edilmiştir. Çalışmanın sonunda, öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması-II dersleri
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kapsamında çevrimiçi ders işlerken en çok sunuş stratejisini ve soru-cevap tekniğini kullandıkları
sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların çevrimiçi ders işlerken en çok tercih ettikleri öğretim
materyallerinin videolar ve PowerPoint sunumları olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların çevrimiçi ders
işlerken en çok yaşadıkları problemlerin; internet bağlantısı sorunu ve öğrencilerin derse katılmaması
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada, öğretmen adaylarına uzaktan eğitim sürecini verimli
yürütmeleri için gerekli olan mesleki ve teknik becerilerin kazandırılması gerektiği önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayları, Öğretmenlik Uygulaması, Covid-19 Pandemisi, Uzaktan Eğitim.

Abstract
Teaching practice courses constitute an important stage in the professional development of teacher
candidates. Teaching practice course, which is one of the indispensable elements of teacher education,
include important practices that teacher candidates should experience before starting their
profession. Thanks to the teaching practice courses, prospective teachers not only have the
opportunity to use and apply the theoretical knowledge they have acquired during their university
education in practice, but also acquire new knowledge and skills regarding the teaching-learning
process through the different events and situations they encounter. In this context, teaching practice
courses are of great importance for the professional development of teacher candidates.
The Covid-19 pandemic, which has affected the world, has affected the field of education as well as
many other fields. In the studies on distance education from the past to the present, it is stated that
theoretical courses can be carried out efficiently through distance education, but some difficulties may
be experienced in online courses that include laboratory studies or practical applications. The aim of
this research is to determine the opinions of the teacher candidates who are the senior students in the
faculty of education on the Teaching Practice-II course carried out through the distance education due
to the Covid-19 pandemic. The participants of this research consist of a total of 61 teacher candidates
who are studying in the department of mathematics and science education at a state university located
in the Black Sea Region in the spring term of the 2019-2020 academic years. The opinions of the teacher
candidates about the Teaching Practice-II courses carried out via distance education were collected
with a questionnaire form consisting of two parts. In the first part of the questionnaire, there are items
about demographic characteristics and personal information of the teacher candidates. In the second
part, there are 5 open-ended questions investigating the views of teacher candidates on the teaching
practice courses carried out by distance education. This questionnaire was delivered to teacher
candidates via Google Forms platform and thus the data of the research was collected. The data
obtained were analyzed using the qualitative analysis methods. At the end of the study, it was
concluded that the teacher candidates mostly used the expository teaching strategy and questionanswer technique during their online courses within the scope of Teaching Practice-II courses. It was
determined that the most preferred teaching materials by the participants during their online courses
were videos and PowerPoint presentations. It was concluded that the most common problems
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experienced by the participants during their online courses were Internet connection problems and
the students not attending the lesson. It was suggested that teacher candidates should be provided
with the necessary professional and technical skills to carry out the distance education process
efficiently.
Keywords: Pre-service Teachers, Teaching Practice, COVID-19 Pandemic, Distance Education
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Öz
Fen Bilimleri dersi ilkokul 3. sınıf düzeyinden itibaren başlamakta ve ortaokul 8. sınıf düzeyine kadar
devam etmektedir. Ortaokulda fen bilimleri dersi ilgili alan öğretmenleri tarafından yürütülse de,
ilkokul 3. ve 4. sınıfta fen bilimleri derslerini sınıf öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. Bu durum,
diğer birçok alanda olduğu gibi fen kavramlarının da temellerinin ilkokul düzeyinde sınıf öğretmenleri
tarafından atıldığı anlamına gelmektedir. Bir öğretmenin fen bilimlerine yönelik yeterliliği ve görüşü,
öğrencilerinin fen dersleriyle ilgili yeterlikleri ve görüşleri üzerinde elbette oldukça etkilidir. Bu
nedenle, öğrenciler için başlıca rol model olan sınıf öğretmenleri eğer fen bilimlerinde bilgi ve beceri
açısından yeterli ve fen derslerine karşı olumlu tutuma sahip öğrenciler yetiştirmek istiyorsalar,
öncelikle bu özellikleri kendilerinin taşıması gerekmektedir. Benzer durum, gelecekte görev başında
olacak sınıf öğretmen adayları için de geçerlidir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni
adaylarının fene ilişkin metaforlarının belirlenmesidir. Bu amaçla nitel araştırma yaklaşımlarından
olgubilim (fenomenoloji) yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
döneminde, Karadeniz Bölgesi’ndeki üç devlet üniversitesinin eğitim fakültelerinde sınıf öğretmenliği
programında son sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 101 sınıf öğretmeni adayıyla
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri; sınıf öğretmeni adaylarına “Fen …… gibidir, çünkü ……”
şeklindeki açık uçlu cümle tamamlama sorusu yöneltilerek toplanmıştır. Covid-19 pandemisi nedeniyle
çalışmanın katılımcılarına Google Formlar aracılığıyla ulaşılmıştır. Ankete cevap veren 101 öğretmen
adayının ürettiği metaforlardan sadece 86 tanesi geçerli olmuş ve bunlar analize tabi tutulmuştur. Elde
edilen veriler, içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda, sınıf öğretmen
adaylarının fen kavramını açıklarken 45 farklı metafor kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu metaforlar
ortak özelliklerine ve gerekçelerine dayalı olarak gruplandırıldığında, katılımcıların 16 farklı kategoride
metaforik algıya sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada; sınıf öğretmeni adaylarının fene
ilişkin en çok kullandıkları metaforların “hayat”, “ağaç”, “su” ve “okyanus” olduğu, en çok “kapsamlı
olma”, “hayatın her yerinde olma”, “hayatı anlamak için gerekli olma” ve “faydalı olma” kategorilerinde
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cevaplar verdikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışmanın sonunda, bulgulara dayalı olarak bazı önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Metafor, fen, ilköğretim, sınıf öğretmeni adayları

Abstract
Science course starts from the 3rd grade level of primary school and continues until the 8th grade level
of lower secondary school. Although the science lessons in lower secondary school are carried out by
the teachers of the relevant field (science teachers), those in the 3rd and 4th grades of the primary
school are carried out by the classroom teachers. This means that, as in many other fields, the
foundations of science concepts are laid by classroom teachers. A teacher's competency and view on
science are of course very influential on his or her students' competencies and views on science
courses. Therefore, classroom teachers, who are the main role models for students, must first carry
these characteristics themselves if they want to educate students who are competent in terms of
knowledge and skills in science and have a positive attitude towards science courses. A similar situation
is also valid for prospective classroom teachers who will be on duty in the future. Therefore, the
purpose of this study is to determine the metaphors of the pre-service classroom teachers about
science. For this purpose, the phenomenology method, one of the qualitative research approaches,
was used. The research was carried out in the spring term of 2019-2020 academic years with a total of
101 senior grade prese-service classroom teachers studying in three state universities in the Black Sea
Region of Turkey. The data of the study was collected by asking pre-service classroom teachers to
complete the sentence: “Science is like ...... , because ......”. Due to the Covid-19 pandemic, the
participants of the study were reached through Google Forms. The metaphors produced by only 86 of
the 101 pre-service classroom teachers who answered the questionnaire were valid and analyzed. The
data obtained were analyzed using the content analysis technique. As a result of the analysis of the
data, it was concluded that the pre-service classroom teachers used 45 different metaphors when
explaining the concept of science. When these metaphors were grouped based on their common
characteristics and rationales, it was concluded that the participants had metaphoric perceptions in 16
different categories. In the study, it was concluded that the metaphors most frequently used by preservice classroom teachers related to the concept of science were “life”, “tree”, “water” and “ocean”
and they mostly gave answers in the “comprehensive”, “everywhere in life”, “necessary to understand
life” and " useful " categories. At the end of the study, some recommendations were made based on
the findings.
Keywords: Metaphor, science, primary education, classroom teacher candidates
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