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ÇAĞRILI KONUŞMACILAR  / KEYNOTE SPEAKERS 

  

Prof. Dr. Refik TURAN 

T.C. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu 

Başkanı TÜRKİYE  

 Prof. Dr. Uğur ÜNAL  

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı  TÜRKİYE  

 Prof. Dr. Alena ĆATOVİĆ  

Bosna Hersek Eğitim Üniversitesi BOSNA HERSEK 

 Prof. Dr. Eva CSAKİ  

Pázmány Péter Katolik Üniversitesi  MACARİSTAN 

 Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ 

Bursa Uludağ Üniversitesi  TÜRKİYE  

  Prof. Dr. Semra ALYILMAZ 

Bursa Uludağ Üniversitesi  TÜRKİYE  

 Doç. Dr. Galina MİSKİNİENE  

Vilnius Üniversitesi  LİTVANYA  

 Doç. Dr. Nesrin OSMANOVA İSPOVA  

Dr. Kamila STANEK 

Varşova Üniversitesi  POLONYA 

 

Institute for Balkan Studies  BULGARİSTAN  



KURULLAR 

 

ONUR KURULU 

Prof. Dr. Uğur ÜNAL T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Genel Başkanı TÜRKİYE 

Prof. Dr. Refik TURAN T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanı 

TÜRKİYE 

Hasan KARAHAN Denizli Valisi TÜRKİYE 

Osman ZOLAN Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı TÜRKİYE 

Prof. Dr. Ahmet 

ÇAMSARI 

Mersin Üniversitesi Rektörü TÜRKİYE 

Prof. Dr. Hüseyin BAĞ Pamukkale Üniversitesi Rektörü TÜRKİYE 

Prof. Dr. İsmail Hakkı 

DEMİRCİOĞLU 

Sahil Güvenlik Akademisi Dekanı TÜRKİYE 

Mahmut OĞUZ  Denizli İl Milli Eğitim Müdürü TÜRKİYE 

 

 

 

 

BİLİM KURULU  

Prof. Dr. Âdem SEZER  Uşak Üniversitesi  TÜRKİYE  

Prof. Dr. Adnan BAKİ  Karadeniz Teknik 

Üniversitesi  

TÜRKİYE  

Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY  Çukurova Üniversitesi  TÜRKİYE  

Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞEK İstanbul Üniversitesi  TÜRKİYE  

Prof. Dr. Akmatalı ALIMBEKOV  Kırgızistan Türkiye 

ManasÜniversitesi  

KIRGIZİSTAN  

Prof. Dr. Almas BINNƏTOVA  Nizami Edebiyat Enstitüsü  AZERBAYCAN 

Prof. Dr. Asuman Seda 

SARACALOĞLU  

Adnan Menderes 

Üniversitesi  

TÜRKİYE  

Prof. Dr. Tahir KODAL Pamukkale universitesi  KIRGIZİSTAN  

Prof. Dr. Baatyrbek AKYLBEKOV Kırgızistan Üniversitesi  KIRGIZİSTAN  

Prof. Dr. Bahri ATA Gazi Üniversitesi  TÜRKİYE  

Prof. Dr. Bakdaulet BERLİBAYEV Almatı Üniversitesi  KAZAKİSTAN  



Prof. Dr.  Balkiya KASSYM Abay Kazak Millî Pedagoji 

Üniversitesi  

KAZAKİSTAN  

Prof. Dr. Bilgin Ünal İBRET  Kastamonu Üniversitesi  TÜRKİYE  

Prof. Dr. Cangoroz KANİMETOV  Arabayev Üniversitesi  KIRGIZİSTAN  

Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK Marmara Üniversitesi  TÜRKİYE  

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ  Uludağ Üniversitesi  TÜRKİYE  

Prof. Dr. Dobayev Kyrgyzbai 

DUISHENBEKOVITCH 

Kırgız EğitimAkademisi  KIRGIZİSTAN  

Prof. Dr. EbülfezAmanoğlu GULİYEV  Nahçıvan Üniversitesi  AZERBAYCAN 

Prof. Dr. Erkhembayar T. SEVEEN Moğol Üniversitesi  MOĞOLİSTAN  

Prof. Dr. Fatih AYDIN Karabük Üniversitesi  TÜRKİYE  

Prof. Dr. Fatoş SİLMAN  Uluslararası Kıbrıs 

Üniversitesi  

KIBRIS 

Prof. Dr. Flera SAYFUINA Kazan Federal Üniversitesi  RUSYA 

Prof. Dr. Gulzamira BAUBEKOVA Astana Ulusal Eğitim 

Akademisi  

KAZAKİSTAN  

Prof. Dr. Güray KIRPIK  Gazi Üniversitesi  TÜRKİYE  

Prof. Dr. Hakan KOÇ  Cumhuriyet Üniversitesi  TÜRKİYE  

Prof. Dr. Halil TOKCAN Niğde Ömer Halisdemir 

Üniversitesi  

TÜRKİYE  

Prof. Dr. Haluk ÖZMEN Karadeniz Teknik 

Üniversitesi  

TÜRKİYE  

Prof. Dr. Handan DEVECİ  Anadolu Üniversitesi  TÜRKİYE  

Prof. Dr. Hayati AKYOL Gazi Üniversitesi  TÜRKİYE  

Prof. Dr. Hilary COOPER Cumbria Üniversitesi  BİRLEŞİK 

KRALLIK 

Prof. Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU  Karadeniz Teknik 

Üniversitesi  

TÜRKİYE  

Prof. Dr. Kadıralı KONKOBAYEV  Kırgızistan Türkiye Manas 

Üniversitesi  

KIRGIZİSTAN  

Prof. Dr. Kadir ULUSOY  Mersin Üniversitesi  TÜRKİYE  

Prof. Dr. Kerim GÜNDOĞDU  Aydın Üniversitesi  TÜRKİYE  

Prof. Dr. Kubilay YAZICI Niğde Üniversitesi  TÜRKİYE  

Prof. Dr. Luvsandorj BOLD Moğolistan Bilimler 

Akademisi  

MOĞOLİSTAN  



Prof. Dr. Marilyn JOHNSTON 

PARSONS 

Illionis Üniversitesi  ABD 

Prof. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK Gazi Üniversitesi  TÜRKİYE  

Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ Yıldız Teknik Üniversitesi  TÜRKİYE  

Prof. Dr. Mihaly DOBROVİTS  Şeyh Edebali Üniversitesi  TÜRKİYE  

Prof. Dr. Mirzatilla 

ABDURAKHMANOV 

Kazak Üniversitesi  KAZAKİSTAN  

Prof. Dr. Mithat AYDIN Pamukkale Üniversitesi  TÜRKİYE  

Prof. Dr. Mukhiddin 

KHAYRUDDİNOV  

Mykolaiv Ulusal 

Üniversitesi  

UKRAYNA 

Prof. Dr. Mukhtarkhan ORAZBAY Kazakistan Yabancı Diller 

ve Mesleki Kariyer 

Üniversitesi  

KAZAKİSTAN  

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN Gazi Üniversitesi  TÜRKİYE  

Prof. Dr. Necdet HAYTA Gazi Üniversitesi  TÜRKİYE  

Prof. Dr. Nessibeli KURMAN Gazi Üniversitesi  TÜRKİYE  

Prof. Dr. Nurbubu ASİPOVA  Kırgızistan Türkiye Manas 

Üniversitesi  

KIRGIZİSTAN  

Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ  Necmettin Erbakan 

Üniversitesi  

TÜRKİYE  

Prof. Dr. Osman MERT Atatürk Üniversitesi  TÜRKİYE  

Prof. Dr. Peter ZİEME  Berlin Brandenburg Bilim 

Akademisi  

ALMANYA 

Prof. Dr. Ramazan SEVER Giresun Üniversitesi  TÜRKİYE  

Prof. Dr. Ramız ASKER  Bakü Devlet Üniversitesi  AZERBAYCAN 

Prof. Dr. Roza BEKMAGAMBETOVA Ulusal Pedagoji Üniversitesi  KAZAKİSTAN  

Prof. Dr. Salide ŞERIFOVA  Azerbaycan Ulusal 

Akademisi  

AZERBAYCAN 

Prof. Dr. Salih ÇEPNİ  Uludağ Üniversitesi  TÜRKİYE  

Prof. Dr. Selahattin KAYMAKÇI  Kastamonu Üniversitesi  TÜRKİYE  

Prof. Dr. Süleyman İNAN  Pamukkale Üniversitesi  TÜRKİYE  

Prof. Dr. Takashi OSAWA Osaka Üniversitesi  JAPONYA 

Prof. Dr. Tuncay ÖZSEVGEÇ  Karadeniz Teknik 

Üniversitesi  

TÜRKİYE  

Prof. Dr. Turhan ÇETİN   Gazi Üniversitesi  TÜRKİYE  



Prof. Dr. Xin LUO Edinburgh Üniversitesi  İSKOÇYA  

Prof. Dr. Yeskeyeva MAGRİP  Uluslararası Avrasya 

Üniversitesi  

TÜRKİYE  

Doç. Dr.  Abdullah ARSLAN Erzincan Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Adnan ALTUN  Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi  

TÜRKİYE  

Doç. Dr. Ayten KİRİŞ 

AVAROĞULLARI  

Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi  

TÜRKİYE  

Doç. Dr. Bahadır KILCAN  Gazi Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Banu ÇULHA ÖZBAŞ  Dokuz Eylül Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Bayram TAY  Ahi Evran Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Bülent AKBABA Gazi Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Bülent AKSOY  Gazi Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA  Gazi Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Ebülfez EZİMLİ  Nahçıvan Devlet 

Üniversitesi  

AZERBAYCAN 

Doç. Dr. Elif ALADAĞ  Adnan Menderes 

Üniversitesi  

TÜRKİYE  

Doç. Dr. Emrah Uysal  Mersin Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Erkan DİNÇ  Uşak Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Erkan YEŞİLTAŞ  Cumhuriyet Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Erkin ARİZ  Pekin Minzu Üniversitesi  ÇİN 

Doç. Dr. Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK  Ordu Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Gemer MÜRŞÜDLÜ  Bakü Devlet Universitesi  AZERBAYCAN 

Doç. Dr. GÜLNUR NEBİULLİNA  Başkurt Devlet Pedagoji 

Üniversitesi  

RUSYA 

Doç. Dr. Hakan AKDAĞ  Mersin Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Harun ER  Bartın Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Hüseyin ÇALIŞKAN  Sakarya Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. İlke EVİN GENCEL  Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi  

TÜRKİYE  
 

Doç. Dr. Kadir KARATEKİN  Kastamonu Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Kulzhanova BAKYTGUL  Kazakistan Milli 

Üniversitesi  

KAZAKİSTAN  



Doç. Dr. Lala HASANOVA  Azerbaycan Edebiyat 

Enstitisü 

AZERBAYCAN 

Doç. Dr. Lutviyye ASGERZADE  Azerbaycan Milli Bilimler 

Akademisi  

AZERBAYCAN 

Doç. Dr. Lütfi ÜREDİ  Mersin Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Mamatali MURZAYEV  Kırgızistan Eğitim 

Akademisi  

KIRGIZİSTAN  

Doç. Dr. Mehdi ŞERIFOV Rusya Avukatlar ve Noterler 

Akademisi  

RUSYA 

Doç. Dr. Muhammed SARI  Aksaray Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Muhammet  AVAROĞULLARI  Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi  

TÜRKİYE  

Doç. Dr. Mustafa TAHİROĞLU  Nevşehir Hacıbektaş 

Üniversitesi  

TÜRKİYE  

Doç. Dr. Nadire Emel AKHAN Akdeniz Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Narantsatsral DELGERKHUU  Mongolian University of 

Science and Technology  

MOĞOLİSTAN  

Doç. Dr. Nihat ŞİMŞEK Gaziantep Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Oğuzhan KARADENİZ  Bülent Ecevit Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Osman ÇEPNİ  Karabük Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ  Gaziosmanpaşa Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Samagan MYRZAİBRAİMOV  Kırgızistan Oş Devlet 

Üniversitesi  

KIRGIZİSTAN  

Doç. Dr. Sayfulla BAZARKULOV  Kırgızistan  Oş Devlet 

Üniversitesi  

KIRGIZİSTAN  

Doç. Dr. Serdarhan Musa TAŞKAYA  Mersin Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Emine YILMAZ BOLAT  Mersin Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Serkan ŞENDAĞ  Mersin Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Serkan TİMUR  Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi  

TÜRKİYE  

Doç. Dr. Suzan CANHASI  Priştine Üniversitesi  KOSOVA 

Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK  Ordu Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Taner ÇİFTÇİ  Cumhuriyet Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Toğrul HALILOV  Nahçıvan Bilimler 

Akademisi  

AZERBAYCAN 



Doç. Dr. Tursunjan İMİN  Chinese Academy of Social 

Sciences 

ÇİN 

Doç. Dr. Ufuk KARAKUŞ  Gazi Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Ufuk ŞİMŞEK  Atatürk Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Venera DONGAK  Tuva Devlet Üniversitesi  RUSYA 

Doç. Dr. Yasin DOĞAN  Pamukkale Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Yavuz TOPKAYA  Hatay Mustafa Kemal 

Üniversitesi  

TÜRKİYE  

Dr. Öğretim Üyesi Emine Karasu AVCI  Kastamonu Üniversitesi  TÜRKİYE  

Dr. Öğretim Üyesi Erman UZUN  Mersin Üniversitesi  TÜRKİYE  

Dr. Ögretim Üyesi Sertaç Göktaş  Mersin Universitesi  TÜRKİYE  

Dr. Öğretim Üyesi Feride ERCAN 

YALMAN 

Mersin Üniversitesi  TÜRKİYE  

Dr. Öğretim Üyesi  Halil İbrahim KAYA  Kafkas Üniversitesi  TÜRKİYE  

Dr. Öğretim Üyesi Hatice 

DEMİRKAYA GEDİK  

Aksaray Üniversitesi  TÜRKİYE  

Dr. Öğretim Üyesi  Hatice KAYHAN Uluslararası Kıbrıs 

Üniversitesi  

KIBRIS 

Dr. Öğretim Üyesi İbrahim SARI  Dumlupınar Üniversitesi  TÜRKİYE  

Dr. Öğretim Üyesi  Miray DAĞYAR  Akdeniz Üniversitesi  TÜRKİYE  

Dr. Öğretim Üyesi Murat Bayram 

YILAR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  TÜRKİYE  

Dr. Öğretim Üyesi Neval AKÇA BERK  Çukurova Üniversitesi  TÜRKİYE  

Dr. Öğretim Üyesi Serkan SAY  Mersin Üniversitesi  TÜRKİYE  

Dr. Öğretim Üyesi Serpil DEMİREZEN  Aksaray Üniversitesi  TÜRKİYE  

Dr. Öğretim Üyesi Tahsin YILDIRIM Aksaray Üniversitesi  TÜRKİYE  

Dr. Öğretim Üyesi Sibel OĞUZ HAÇAT  Kastamonu Üniversitesi  TÜRKİYE  

Dr. Öğretim Üyesi Yusuf İNEL  Uşak Üniversitesi  TÜRKİYE  

Dr. Ali Şamil HÜSEYINOĞLU  Milli İlimler Akademisi  AZERBAYCAN 

Dr. Devrim ÖZDEMİR  College of Health Sciences 

Des Moines University  

A.B.D 

Dr. Elin HOFFMAN Reich College of Education  A.B.D 

Dr. Gulnar SAİGY  Korkut Ata Kızılorda Devlet 

Üniversitesi  

KAZAKİSTAN  

Dr. Suad Sakalli GÜMÜŞ  Mustafa Kemal Üniversitesi  TÜRKİYE  



Dr. Tseveen ERKHEMBAYAR Mongolian University of 

Science and Technology  

MOĞOLİSTAN  

 

 

 

 

DÜZENLEME KURULU  

Prof. Dr. Bilge CAN Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Prof. Dr. Erdinç DURU Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Prof. Dr. Erol YAŞAR Mersin Üniversitesi TÜRKİYE 

Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ Yıldız Teknik Üniversitesi TÜRKİYE 

Prof. Dr. Mithat AYDIN Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Prof. Dr. Murat YAKAR Mersin Üniversitesi TÜRKİYE 

Prof. Dr. Mustafa BULUŞ Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Prof. Dr. Selma ERAT Mersin Üniversitesi TÜRKİYE 

Prof. Dr. Süleyman İNAN Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Prof. Dr. Tahir KODAL Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Doç. Dr. Esma DUMANLI KADIZADE Mersin Üniversitesi TÜRKİYE 

Doç. Dr. Fikret ALINCAK Gaziantep Üniversitesi TÜRKİYE 

Doç. Dr. Hakan AKDAĞ Mersin Üniversitesi TÜRKİYE 

Doç. Dr. Mehmet Celal VARIŞOĞLU Tokat Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi 

TÜRKİYE 

Doç. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ Tokat Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi 

TÜRKİYE 

Doç. Dr. Yasin DOĞAN Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Dr. Öğrt. Üyesi Ayşegül AVŞAR TUNCAY Mersin Üniversitesi TÜRKİYE 

Dr. Öğr. Üyesi Aytaç KARAKAŞ Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Serdar YILDIRIM Akdeniz Üniversitesi TÜRKİYE 

Dr. Öğr. Üyesi Fuat Serkan SAY Mersin Üniversitesi TÜRKİYE 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yavuz ÖZTÜRK Mersin Üniversitesi TÜRKİYE 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed SAYGIN Mersin Üniversitesi TÜRKİYE 

Dr. Öğrt. Üyesi Tuba TOMBULOĞLU Mersin Üniversitesi TÜRKİYE 

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel ÇEKBAŞ Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Dr. Turgay ÖNTAŞ Milli Eğitim Bakan Danışmanı TÜRKİYE 



Dr. Okan ÇOBAN Milli Eğitim Bakan Danışmanı TÜRKİYE 

 

 

 

 

SERGİ KURULU  

Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ Kırgızistan Türkiye Manas 

Üniversitesi 

KIRGIZİSTAN 

Doç. Dr. Feryal BEYKAL ORHUN Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Doç. Dr. Mehmet ÖZKARTAL Isparta Süleyman Demirel 

Üniversitesi 

TÜRKİYE 

Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet SAĞ Antalya Akdeniz Üniversitesi TÜRKİYE 

Ögr. Gör. Yeşim ÖZKAN Mersin Üniversitesi TÜRKİYE 

 

 

 

 

EDİTÖR KURULU  

 Prof. Dr. Abdurrahman TANRIÖĞEN Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Prof. Dr. Asiye İVRENDİ Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Prof. Dr. Asuman DUATEPE PAKSU Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Prof. Dr. Demet YAYLI Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Prof. Dr. Efe AKBULUT Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Prof. Dr. Fatma SUSAR Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Prof. Dr. Kazım ÇELİK Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Prof. Dr. Mithat AYDIN Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Prof. Dr. Seçil ERÖKTEN Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Prof. Dr. Sevgi KÜÇÜKER Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Prof. Dr. Şahin KAPIKIRAN Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Doç. Dr. Feryal BEYKAL ORHUN Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Doç. Dr. Necdet GÜNER Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Doç. Dr. Necla KÖKSAL Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim TUNCEL Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 



Dr. Öğr. Üyesi Metin YAŞAR Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

 

 

 

 

SEKRETERYA 

Dr. Öğrt. Gör. Saadet YILDIRIMCAN Mersin Toros Üniversitesi TÜRKİYE 

Arş. Gör. Dr.  Gürol YOKUŞ Sinop Üniversitesi TÜRKİYE 

Arş. Gör. Abdullah ATAN Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Arş. Gör. Ahmet EROL Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Arş. Gör. Kudret AYKIRI Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

Arş. Gör. Serkan AYTEKİN Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE 

 

 

 

 

SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU  

  

Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ  Yıldız Teknik Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Hakan AKDAĞ  Mersin Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Mehmet Celal VARIŞOĞLU  Gaziosmanpaşa Üniversitesi  TÜRKİYE  

Doç. Dr. Yasin DOĞAN  Pamukkale Üniversitesi  TÜRKİYE  

Dr. Öğrt. Ü. Fuat Serkan SAY  Mersin Üniversitesi  TÜRKİYE  

Dr. Öğrt. Ü. Muhammet SAYGIN  Mersin Üniversitesi  TÜRKİYE  
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ: ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISINDAN 

BİR DEĞERLENDİRME  

Halil İbrahim HASESKİ 

Özet 

Bilgi teknolojilerini etkin biçimde kullanabilmek, günümüz bireyleri için bir gereksinim halini almıştır. 

Bu bağlamda, gelecek nesilleri yetiştirecek olan öğretmen adaylarının söz konusu teknolojileri kullanım 

yeterliliğini edinmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, eğitim fakültesi müfredatında, öğretmen 

adaylarının bilişim teknolojileri okuryazarlığı becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır. Ülkemizde, 

öğretmen adaylarının bilgisayar kullanımı konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmek için Yüksek 

Öğretim Kurumu, öğretmen yetiştirme lisans programlarının yeniden düzenlenmesi kapsamında, 

bilgisayar derslerinin yapısını da güncellemiş ve bu planları 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren 

uygulamaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının yenilenen eğitim fakültesi 

müfredatında yer alan Bilişim Teknolojileri dersine yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu kapsamda 

planlanan nitel araştırmada, 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde farklı bölümlerde öğrenim görmekte olan 44 öğretmen adayından 

yarı-yapılandırılmış görüşmeler ve yazılı form aracılığıyla görüş alınmıştır. Elde edilen veriler içerik 

analizi ile analiz edilmiş ve çeşitli temalara ulaşılmıştır. Analiz sonucunda öğretmen adaylarının, 

mesleki açıdan daha nitelikli olma ve çağa uyum sağlama düşünceleri başta olmak üzere, Bilişim 

Teknolojileri dersini çeşitli açılardan önemli gördükleri belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının, söz 

konusu derste teknolojinin etkili kullanımı konusunda faydalı bilgiler sunulduğunu düşündükleri 

anlaşılmıştır. Diğer yandan öğretmen adayları, Bilişim Teknolojileri dersinin haftalık süresinin kısa, 

dönemlik ders sayısının az ve içeriğinin çok yoğun olduğunu ifade etmişlerdir. Bu durumun, ders 

içeriğinin hızlı işlenmesine ve konuların yeterince detaylı öğrenilememesine neden olduğu dile 

getirilmiştir. Buna ilaveten öğretmen adayları, içeriğin ağırlıklı olarak teorik boyutta olmasının, Bilişim 

Teknolojileri dersini zayıf kıldığını ve bu kapsamda uygulamaya daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini 

belirtmişlerdir. Araştırma sonunda ulaşılan sonuçlar temelinde ileriki çalışmalara ve uygulamaya 

yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Bilişim Teknolojileri dersi, Eğitim fakültesi, Öğretmen adayları 
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INFORMATION TECHNOLOGIES COURSE: AN EVALUATION FROM THE 

PERSPECTIVE OF PRE-SERVICE TEACHERS  

Halil İbrahim HASESKİ 

Abstract 

The ability to use information technologies effectively became a requirement for contemporary 

individuals. Therefore, it is important for pre-service teachers, who will train future generations, to 

acquire this competency. Thus, education faculty curricula aim the pre-service teachers to acquire 

information technologies literacy via the computer courses. In order to improve the knowledge and skills 

of pre-service teachers on computer use, the Council of Higher Education updated the structure of 

computer courses within the scope of the reorganization of teacher training programs and started to 

implement these plans since the 2018-2019 academic year. The aim of this study is to determine the pre-

service teachers' views on the Information Technologies course in the renewed curriculum of the Faculty 

of Education. Within the scope of the qualitative research planned for this aim, the views of 44 pre-

service teachers from different departments of Manisa Celal Bayar University Faculty of Education in 

the fall semester of the 2018-2019 academic year were determined by semi-structured interviews and 

written form. Data were analyzed by content analysis and various themes were determined. As a result 

of the analysis, it was determined that the pre-service teachers considered the Information Technologies 

course significant in various aspect. In addition, pre-service teachers expressed that beneficial 

information was provided about the effective use of technology in the course. On the other hand, pre-

service teachers stated that the duration of the lesson was insufficient and the course content was very 

intense. Thus, it was stated that the course topics were instructed quite rapidly and the subjects were not 

learned in detail. In addition, pre-service teachers expressed the weakness of the course based on the 

theoretical intensity of the course content. At the end of the study, based on the results, various 

suggestions were presented for future studies and implementation. 

Keywords: Information Technologies course, Faculty of education, Pre-service teachers 
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SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ DERSİNİN İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ SON SINIF 

ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Çağla ATMACA 

Özet  

Öğretmen adaylarının eğitim programlarına seçmeli bir ders olarak bulunan Söylem Analizi dersi, 

öğretmen adaylarının sözlü ve yazılı metinleri anlamalarını, kültürlerarası farklılıkların farkına 

varmalarını, verilen bir ifadeyi analiz etmek için daha geniş bakış açıları kazanmalarına yardımcı 

olmalarını, metinlere eleştirel gözle bakmalarını ve öğrenilen terimleri kişisel gelişimleri ve gelecekteki 

öğretim uygulamaları için kullanmalarını amaçlamaktadır. Öğretmen adaylarının gerçek ihtiyaçlarına 

cevap verebilmek için söylem analizi dersleriyle ilgili katkıların, zorlukların ve önerilerin incelenmesi 

gerekmektedir. Bu bağlamda, bu çalışma, İngilizce öğretmeni adaylarının, Türkiye’deki bir devlet 

üniversitesinde seçmeli bir ders olarak seçtikleri söylem analizi dersine bakış açılarını bulmayı 

amaçlamaktadır. Çalışmaya 2018 akademik yılı bahar döneminde toplam 32 İngilizce Öğretmenliği 

Bölümü son sınıf öğrencisi (27 kadın, beş erkek) katılmıştır ve katılımcılar kendi gözlem ve 

deneyimlerine dayalı olarak Söylem Çözümlemesi dersinin etkileri ve faydaları hakkında görüşlerini 

paylaşmışlardır. Bu amaçla, katılımcılar dönem sonunda dersle ilgili algılarına ilişkin 7 soru maddesi 

içeren yazılı görüşme formu doldurmuşlardır ve yazılı cevapları içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde 

edilen veriler ışığında, 29 katılımcı İngilizceye yönelik görüşlerinin değiştiğini, 31 katılımcı dilin daha 

ilginç bir olgu olduğunu fark ettiklerini, 28 katılımcı metinleri yalnızca İngilizce değil, Türkçe olarak 

da eleştirebildiklerini; 27 katılımcı metinleri analiz etmeye daha çok ilgi duyduklarını ve son olarak 28 

katılımcı İngilizce dilinin inceliklerini öğrenmek için daha çok motive olduklarını belirtmişlerdir. 

Katılımcı öğretmen adaylarının alıntıları, dersin; dünya bilgilerini, mesleki bilgilerini, kültürlerarası 

iletişim becerilerini, anlambilim bilgilerini, söylem belirleyicileri hakkındaki farkındalıklarını; 

tutarlılık, bağdaşıklık, ve olasılık bildiren ifadeleri ile güçlendiriciler gibi tutum belirleyiciler hakkındaki 

farkındalıklarını artırdığını ve retorik yöntemler, resmiyet ve yazım kuralları açısından farklı dilleri ve 

türleri karşılaştırmalarına yardımcı olduğunu ifade etmişlerdir. Buna ek olarak katılımcılardan bazıları, 

bu dersin seçmeli ders olarak değil de zorunlu bir ders olarak müfredatta daha erken tanıtılması 

gerektiğini ve derste öğrenilen terimlerle gerçek sınıf ortamlarını birleştirmek için İngilizce öğretimi ile 

alakalı etkinliklere daha çok yer verilmesi gerektiğini ki böylelikle kuramsal bilginin uygulamalı bilgiye 

dönüşeceğini ve öğretmen adaylarının uygulama becerilerini daha çok geliştirebileceklerini 

önermişlerdir. Katılımcı görüşleri doğrultusunda, öğretmen adaylarının söylem çözümlemesi dersinin 

hem kuramsal çerçevesine hem de İngilizce öğretimindeki ilişkisi ve uygulamasına hizmet öncesi 

eğitimleri boyunca tanıtılması gerektiği ve ders saatlerinin artırılabileceği söylenebilir. Öğretmen 

eğiticileri ise sınıf içi uygulamalara dayalı verilerden faydalanabilir, örneğin; öğretmen adaylarının 

görüşlerine bağlı olarak kendi öğretim etkinliklerini tekrar şekillendirebilir, değerlendirme ölçütleri ve 
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ders içeriklerinde değişiklik yapabilir. Bu şekilde, öğretmen eğiticileri de yansıtıcı öğretimden 

faydalanacak, kendilerini ve verdikleri dersleri yenileyebileceklerdir. Örnek olarak verilen katılımcı 

alıntıları öğretmen adaylarının iç görüşleri üzerine ışık tutarken söylem çözümlemesi dersinin işlenmesi 

ve öğretmen eğitimi konuları hakkında da çarpıcı bakış açıları sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:  Hizmet öncesi öğretmen eğitimi, söylem çözümlemesi, mesleki gelişim, 

öğretmen bilişi. 
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EFFECTS OF THE DISCOURSE ANALYSIS COURSE ON ELT SENIORS’ PERSPECTIVES 

Çağla ATMACA 

Abstract 

Included in the pre-service teacher education programme as a selective course, Discourse Analysis 

course aims to enhance student teachers’ understanding of the spoken and written texts, notice cross-

cultural differences, helps them gain wider perspectives to deconstruct a given utterance, take a critical 

eye towards texts and apply the learnt terms for their personal growth and future teaching practices. The 

contributions, challenges and suggestions regarding discourse analysis courses need to be examined in 

order to respond to the real needs of student teachers. In this regard, this study aims to find out the 

perspectives of pre-service English language teachers upon discourse analysis (D.A.) course which they 

choose as a selective course at a state university in Turkish EFL context. A total 32 ELT seniors (27 

females and 5 males) participated in the study during the 2018 spring term and shared their opinions 

about the effects and utility of D.A. course based on their observations and experiences. For this purpose, 

they filled in a written interview form with 7 question items at the end of the term regarding their 

perceptions about the course and their written answers were subjected to content analysis. In light of the 

gathered data, it was found out that 29 of them stated that their opinions towards English language 

changed; 31 reported that they had noticed that language is a more interesting phenomenon; 28 remarked 

that they had reached an ability to criticize texts not only in English but in Turkish as well; 27 indicated 

that they had become more interested in analysing texts and finally 28 pointed out that they were more 

motivated to learn the intricacies of English language. The participant student teachers’ quotations 

revealed that the course improved their world knowledge, professional knowledge, intercultural 

communication skills, semantics knowledge, awareness about discourse markers, coherence, cohesion, 

stance markers such as hedges and boosters, and helped them to compare and contrast different 

languages and genres in terms of rhetorical conventions, formality, and writing rules. In addition, some 

of the participants suggested that the course should be introduced earlier in the curriculum as a 

compulsory course but not as a selective course and ELT-related activities should be added more to 

connect the learnt terms in the course with real classroom environments so that declarative knowledge 

becomes procedural knowledge and student teachers can develop their practical skills more. In line with 

participant quotations, it can be said that student teachers need to be introduced to both theoretical 

framework of D.A. and its connection and application in ELT during their pre-service education and 

D.A. related course hours can be increased. Teacher educators can utilize classroom-based data in that 

they can reshape their teaching practices based on the views of student teachers and adapt their teaching 

activities, assessment criteria and course contents. In this way, they will benefit from reflective teaching 

and renew themselves and their courses. Sample quotations of the participants shed light on their inner 

perspectives and offer striking perspectives about the delivery of D.A. courses and their education. 
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Keywords: Pre-service teacher education, discourse analysis, professional development, teacher 

cognition. 
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HÜKÜMET PROGRAMLARI VE TBMM’DEKİ TARTIŞMALAR BAĞLAMINDA 

TÜRKİYE’DE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ DÖNEMİ (2002-2007) EĞİTİM 

POLİTİKASI 

Tahir KODAL, Ali Mert TAŞKIN 

Özet 

Bu çalışmada, Hükümet programları ve TBMM’deki tartışmalar temel alınarak, Türkiye’de Adalet ve 

Kalkınma Partisi dönemindeki (2002-2007) eğitim politikası konu edilmiştir. Çalışmanın giriş kısmında, 

konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayabilmek için, ilk Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti’nden 

önceki Koalisyon veya Bülent Ecevit Hükümeti’nin eğitim politikasına ilişkin kısaca bilgi verilmiştir. 

Çalışmanın asıl kısmının ilk bölümünde; Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2002 Genel Seçimlerinden 

galip çıkıp, Abdullah Gül’ün hükümeti kurup, Başbakanlık yaptığı 2002-2003 yılları arasındaki eğitim 

politikası açıklığa kavuşturulmuştur. Çalışmanın asıl kısmının ikinci bölümünde; Recep Tayyip 

Erdoğan’ın Başbakan olmasının ardından takip edilen eğitim politikası açıklanmaya çalışılmıştır. 

Çalışmanın sonuç kısmında ise, elde edilen belge, bilgi, yorum ve değerlendirmeden hareketle birtakım 

sonuçlar ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Hükümet Programı, Türkiye, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim 

Politikası, Adalet ve Kalkınma Partisi. 
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EDUCATION POLICY DURING JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY PERIOD (2002-

2007) IN TURKEY IN THE CONTEXT OF GOVERNMENT PROGRAMS AND 

DISCUSSIONS IN GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY 

Tahir KODAL, Ali Mert TAŞKIN 

Abstract 

This study examines the education policy during the period which is known as Justice and Development 

Party period (2002-2007) in Turkey in the context of government programs and discussions in Grand 

National Assembly of Turkey. In order to get a better understanding of the issue, the introduction of the 

study briefed on the education policy of the Coalition or Bülent Ecevit government before the first 

Justice and Development Party government. In the first part of the study, the education policy between 

2002 and 2003 was clarified when the Justice and Development Party emerged victorious from the 2002 

general elections and Abdullah Gül formed a government and became Prime Minister. The second part 

of the study After Recep Tayyip Erdoğan became Prime Minister, the education policy was tried to be 

explained. In the conclusion section of the study, a number of results revealed based on the documents, 

information, comments and evaluation obtained. 

Keywords: Government program, Turkey, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Education policy, 

Justice and Development Party. 
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TÜRKİYE’DE YAŞAYAN VE DEVLET OKULLARINDA GÖREVLENDİRİLEN SURİYELİ 

ÖĞRETMENLERİN OKULLARDA YAŞADIĞI SORUNLARIN İNCELENMESİ 

Lütfi ÜREDİ, Kamil ÇELEBİYILMAZ, Dilek GÖL BATTI 

Özet 

 Bu çalışmada 2011 yılı sonrasında Türkiye’ye göç etmiş olan Suriyeli Öğretmenlerin 

görevlendirildikleri devlet okullarında yaşadığı sorunlar incelenmiştir. Çalışmanın amacın Suriyeli 

Öğretmenlerin görevlendirildikleri devlet okullarında özellikle iş hayatında yaşadığı sorunlar, 

avantajları-dezavantajlar, Türk eğitim sistemine bakış açıları ve okullardaki kurum kültürüne etkileri 

incelenmiştir. Araştırma nicel araştırma türündeki ilişkisel bir taramadır. Araştırmada uygulanan veri 

toplama aracı olarak 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır. Çalışmaya 99 Suriyeli öğretmen katılmıştır; 

bunlardan 62’si Kadın ve 37’si Erkekten oluşmaktadır. Anket Mersin’in Yenişehir ilçesine bağlı devlet 

okullarında görevlendirilen Suriyeli gönüllü eğiticiye gönüllülük esasına dayalı olarak uygulanmıştır. 

Uygulamadan elde edilen veriler SPSS 25 istatistik programı ile analiz edilmiş ve Cronbach Alfa 

katsayısı olarak %92,5 değeri elde edilmiştir. Araştırmada betimsel istatistik tekniklerin yararlanılmıştır. 

Bu kapsamda t-testi, anova testi, gibi analiz yöntemleri de uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda 

Uygulama sonucunda göçmen eğiticilerin yaşadıkları sorunların başında ‘’göçmen kimliğine sahip 

olma’’ gelmektedir. Yapılan betimsel istatistiklerde 36 madde ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Bu 

değerlendirme sonucunda göçmenler umduklarını bulamadıklarını ve yerli çalışma arkadaşları ile aynı 

şartlarda çalışmalarına rağmen ayrımcılık yapıldığını belirtmişlerdir. Yapılan t-testi ve anova testleri 

socunda elde edilen bulgulara göre yaşanan sorunların cisiyete ya da yaşa göre farklılık göstermediği 

tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Suriye, Gönüllü Eğitici, Göç, Çalışma Hayatı, Kültür, Uyum. 
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INVESTIGATION OF THE PROBLEMS OF SYRIAN TEACHERS ASSIGNED IN STATE 

SCHOOLS AND LIVING IN TURKEY 

Lütfi ÜREDİ, Kamil ÇELEBİYILMAZ, Dilek GÖL BATTI 

Abstract 

In this study the problems faced by Syrian Teachers who had migrated to Turkey after 2011 in public 

schools where they were employed were examined. The aim of the study is to examine the problems, 

advantages and disadvantages of the public schools in Turkey, the perspectives of the Turkish education 

system and the effects on the corporate culture in schools. Research is a relational search in quantitative 

research type. A 5-point Likert-type scale was used as a data collection tool. 99 Syrian teachers 

participated in the study; 62 of them are Female and 37 are Male. The survey was conducted on a 

voluntary basis for the Syrian volunteer trainers assigned to public schools in Yenişehir, Mersin. The 

data obtained from the application were analyzed by SPSS 25 statistical program and the Cronbach 

Alpha coefficient was obtained as 92.5%. Descriptive statistical techniques were used in the research. 

In this context, t-test, anova test, as well as analysis methods have been applied. As a result of the 

analysis one of the problems experienced by migrant trainers is to ’Have immigrant identities‘.In the 

descriptive statistics, 36 items were evaluated separately and as a result of this evaluation, migrants 

stated that they could not find what they had hoped and that despite discrimination under the same 

conditions as their domestic colleagues, they were discriminated against. According to the results of the 

t-test and anova tests, it was determined that the problems experienced did not differ by age or gender. 

Keywords: Syria, Volunteer Trainer, Migration, Work Life, Adaptation, Culture. 
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KUTADGU BİLİG’DE İNSANLA İLGİLİ OLUMLU VASIF İFADE EDEN SÖZLER 

Fatih KAYA 

Özet 

Kutadgu Bilig İslâmî Türk edebiyatının bilinen ilk büyük eseridir. 6645 beyitten oluşan manzum bir 

siyasetnamedir. 11. yüzyılda Türkçenin bilim dili olarak kullanıldığını gösteren en büyük tanıktır.  

Kutadgu Bilig’in kelime anlamı mutlu olma bilgisi, terim anlamı siyaset bilgisi olması dolayısıyla Yusuf 

Has Hacib bu eserinde ideal insanda var olması gereken nitelikleri ayrıntılı olarak ele almıştır. Yusuf 

Has Hâcib’e göre ideal insan mutluluk ve saadet bilgisine ulaşma yolunda pek çok kötü ve olumsuz tavır 

ve davranışlardan uzak durması gerekirken, bununla birlikte pek çok olumlu ve faziletli vasıf ve 

davranışı da bünyesinde barındırması gerekmektedir.  

Biz bu çalışmamızda Yusuf Has Hacib’in ortaya koymuş olduğu bu olumlu vasıf ve davranışları ifade 

eden sözleri tespit ettik. Bu sözleri anlamları ve geçtikleri beyitleri günümüz Türkçesine çevirileri ile 

beraber ortaya koyduk. Ayrıca bu sözler üzerinde kelime kökenleri, dilbilgisi yapıları, sözlük bilimsel 

özellikleri bakımından da ayrıntılı bir inceleme yapmaya çalıştık. 

Anahtar Kelimeler: Kutadgu Bilig, olumlu, niteleyici, insan 
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WORDS IN KUTADGU BILIG EXPRESS POSITIVE QUALIFICATIONS ABOUT HUMAN 

Fatih KAYA 

Abstract 

Kutadgu Bilig is the first known great work of Islamic Turkish Literature. It is a poetical political treatise 

consisting of 6645 couplets. It is the greatest witness that shows the use of Turkish language as a science 

language in the 11th century. 

As Kutadgu Bilig's word meaning is happiness and the term meaning is political knowledge, Yusuf Has 

Hacib elaborates the qualities that must exist in the ideal human being. According to Yusuf Has Hacib, 

in addition to keep away from many bad and negative attitudes in order to reach the happiness and 

happiness knowledge, the ideal human also should has many positive and virtuous qualities. 

In this work, we have identified the words expressing these positive qualities and behaviors that Yusuf 

Has Hacib has revealed. We exposed these words with their meanings and the couplets' contemporary 

Turkish translations. We also tried to do a detailed examination of these words in terms of word origins, 

grammatical structures and lexicographical features. 

Keywords: Kutadgu Bilig, positive qualifications, human, lexicography 
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ARAÇ-GEREÇ KULLANIMINA İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Fikret ALINCAK 

Özet 

Eğitim-öğretim sürecinde araç-gereç kullanımının etkisinin fazla olduğu bilinmektedir. Bu sebeple 

beden eğitimi öğretiminde de etkin öğrenme için çeşitli araç, gereç ve materyallerin kullanımı 

zorunludur. Bu çalışma, beden eğitimi öğretmenlerinin derslerde araç-gereç kullanımına ilişkin 

değerlendirmelerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır.  

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan mülakat yöntemi kullanılarak, Gaziantep ili merkez ve 

ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda görev yapan 80 öğretmenden elde edilen 

veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir.  

Sonuç olarak, öğretmenlerin çoğunluğunun derslerde kullanılan araç-gereçlere ulaşma konusunda bir 

takım problemlerle karşılaştıkları ve bundan dolayı derslerin verimsiz geçtiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca çalışmaya katılan öğretmenler beden eğitimi dersinin verimli olabilmesi için fiziki ve çevre 

şartlarının iyileştirilmesi gerekliliğini ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra araştırma grubu derslerine 

gereken önemin verilmesi gerektiğini, dersin daha verimli hale getirilmesi için okul idaresi ve bakanlığın 

araç-gereç temini konusunda yardımcı olması gerektiğini ve öğrenciye derslerde kullanacağı kıyafet 

konusunda da destek olunması gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi, Öğretmen, Araç-gereç. 
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EVALUATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS' THOUGHTS ON THE USE OF 

EQUIPMENT 

Fikret ALINCAK 

Abstract 

It is known that the effect of the use of tools and equipment in the education process is high. Therefore, 

the use of a variety of tools and materials is essential for effective learning in physical education 

teaching. This study was conducted to determine the evaluations of physical education teachers about 

the use of equipment in the lessons.  

In the research, data obtained from 80 teachers working in official schools of the Ministry of National 

Education in Gaziantep city center and districts were analyzed by using content analysis method, which 

is one of the qualitative research methods. 

As a result, it was concluded that the majority of teachers faced some problems in accessing the tools 

and equipment used in the lessons and therefore the lessons were inefficient. In addition, the teachers 

who participated in the study stated that physical and environmental conditions should be improved for 

physical education course to be efficient. In addition, the research group stated that the necessary 

importance should be given to the courses, that the school administration and the ministry should assist 

in the procurement of tools and equipment to make the course more efficient and that the student should 

be supported in the clothes to be used in the courses. 

Keywords: Physical education, Teacher, Equipment. 
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ELEKTRONİK SPOR (E-SPOR) HAKKINDA SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

Ramazan YILMAZ,  Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ 

Özet 

Bu araştırmanın amacı spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin e-spora ilişkin görüşlerini 

incelemektir. Araştırma spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören ve daha önce e-spor kavramı 

hakkında bilgi ve fikir sahibi olan 69 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 

%86.17’si erkek, %13.83’ü ise kadındır. Öğrencilerin %78.26’sı düzenli dijital oyun oynadığını 

belirtmişken, %21.74’ü ise düzenli dijital oyun oynamadığını belirtmiştir. Öğrencilerin %59.42’si sporla 

ilgili dijital oyunlar oynadığını belirtmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar 

tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Araştırma sonuçları öğrencilerin e-spor kavramı hakkında 

kavram karmaşası yaşadıklarını göstermektedir. Öğrencilerin yarıdan fazlası e-sporu bir spor branşı 

olarak değerlendirdikleri görülmektedir. Öğrenciler e-spor’u özellikle; motor becerilerin gelişimine 

katkı sağlaması, motivasyon ve serbest zaman aracı olarak kullanılabilmesi, strateji geliştirme ve hızlı 

karar verebilme becerisini geliştirme, el göz koordinasyonunu sağlaması, hayal gücünü geliştirmesi, 

zihinsel gelişime katkı sağlaması, hızlı düşünebilme becerisini geliştirmesi açısından faydalı gördüğü 

anlaşılmaktadır. Diğer taraftan; öğrenciler e-spor’un en büyük sınırlılığı olarak bedensel aktiviteye 

dayalı olmaması şeklinde görüş bildirdiği görülmektedir. Ayrıca öğrenciler e-sporun çeşitli sağlık 

sorunlarına da yol açabileceğini ifade etmektedir. E-sporun ülkemizde yaygınlaşabilmesi için; erken 

yaşlarda çocuklara bu konuda bilgi ve alt yapı desteğinin sağlanması, ailelerin bilinçlendirilmesi, 

kurumsal düzeyde örgütlenmenin sağlanabilmesi için federasyon oluşturulması, ulusal düzeyde 

turnuvalar düzenlenmesi, uluslararası turnuvalara katılacak sporcu ve takımların çıkarılması, sponsorluk 

faaliyetleri ile e-sporun desteklenmesi önemlidir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda 

çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Elektronik spor, E-spor, Spor bilimleri fakültesi öğrencileri 
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INVESTIGATION OF THE OPINIONS OF STUDENTS OF FACULTY OF SPORT 

SCIENCES ABOUT ELECTRONIC SPORTS (E-SPORTS) 

Ramazan YILMAZ, Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ 

Abstract 

The aim of this study is to examine the views of e-sports students of sports sciences faculty. The research 

consists of 69 students who are studying in the faculty of sports sciences and have knowledge and ideas 

about the concept of e-sports. 86.17% of the students participating in the study were male and 13.83% 

were female. While 78.26% of the students stated that they played regular digital games, 21.74% stated 

that they did not play regular digital games. 59.42% of the students stated that they play sports related 

digital games. The questionnaire developed by the researchers was used as a data collection tool. The 

results of the research show that the students experience confusion about the concept of e-sports. It is 

seen that more than half of the students consider e-sport as a sport branch. Students will be able to use 

e-sports; motor skills, motivation and leisure time, strategy development and quick decision making 

skills, hand eye coordination, imagination, contributing to mental development, it is understood that the 

ability to think fast. On the other hand; it is seen that the students stated that the biggest limitation of e-

sports is not based on physical activity. In addition, students state that e-sports can cause various health 

problems. In order to spread e-sports in our country; It is important to provide information and 

infrastructure support to children at an early age, to raise awareness of families, to establish federations 

for organizing at institutional level, to organize tournaments at national level, to support e-sports with 

sponsorship activities and to organize sports tournaments to participate in international tournaments. 

Various suggestions were made in line with the results obtained from the research. 

Keywords: Electronic sports, E-sports, Faculty of sport sciences students 
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BİR OYUNLAŞTIRMA VE BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK 

KAHOOT KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Ramazan YILMAZ, Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ 

Özet 

Teknolojinin eğitime entegrasyonu süreci kapsamında günümüzde birçok araç ve uygulama sınıf içi ve 

dışı öğretim süreçlerinde kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılan araçlardan biri de Kahoot’tur. Kahoot, 

öğrenci cevap sistemi (student response system) olup, oyunlaştırma, biçimlendirici değerlendirme, akran 

öğrenmesi gibi amaçlarla kullanılabilecek uygulamalardan biridir. Söz konusu uygulamanın eğitsel 

amaçlı kullanımına ilişkin artan bir ilgi söz konusudur. Bu araştırma kapsamında öğretmen adaylarının 

eğitsel amaçlı Kahoot kullanımına yönelik görüşleri incelenmiştir. Araştırma ders kapsamında Kahoot’u 

kullanarak uygulama geliştiren 21 öğretmen adayı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri yarı-

yapılandırılmış öğrenci görüş formu ile alınmış olup, verilerin analizinde içerik analizi yapılmıştır. 

Araştırma sonucunda; öğretmen adayları eğitsel amaçlı Kahoot kullanımının dersi ilgi çekici ve 

eğlenceli hale getirme, öğrencilerin derse olan katılımlarını artırma, dersi oyunlaştırarak öğretme, 

öğrencilerin motivasyonlarını geliştirme, biçimlendirici değerlendirme yapabilmeyi sağlama, anlatılan 

konuların pekiştirilmesini sağlama açısından yararlı olabileceğini ifade etmektedir. Araştırmadan elde 

edilen sonuçlar doğrultusunda araştırmacılar ve eğitimciler için çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kahoot, Öğrenci yanıtlama sistemi, Oyunlaştırma, Biçimlendirici değerlendirme, 

Öğretmen adayları 
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INVESTIGATING THE VIEWS OF TEACHER CANDIDATES FOR USING KAHOOT AS A 

GAMIFICATION AND FORMATIVE ASSESSMENT TOOL 

Ramazan YILMAZ, Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ 

Abstract 

In the context of the integration of technology into education, many tools and applications are used in 

the classroom and outside teaching processes. Kahoot is one of the tools used for this purpose. Kahoot 

is a student response system and is one of the applications that can be used for gamification, formative 

assessment and peer learning. There is growing interest in the use of this application for educational 

purposes. Within the scope of this research, the opinions of prospective teachers about Kahoot use for 

educational purposes were examined. The research was carried out on 21 teacher candidates who 

developed applications using Kahoot. The data of the research were taken with semi-structured student 

opinion form and content analysis was performed in the analysis of the data. As a result of the research; 

The teacher candidates stated that the use of Kahoot for educational purposes can be useful in terms of 

making the lesson interesting and enjoyable, increasing students 'participation in the course, teaching 

the game through gameplay, improving students' motivation, providing formative assessment, and 

reinforcing the subjects described. In line with the results of the research, various suggestions were made 

for researchers and educators. 

Keywords: Kahoot, Student response system, Gamification, Formative assessment, Pre-service teachers 
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ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞİN UYGULAMALARININ EĞİTSEL AMAÇLI KULLANIMINA 

YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

Ramazan YILMAZ, Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ 

Özet 

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitsel amaçlı kullanımına yönelik ilgi giderek artmaktadır. 

Artırılmış gerçeklik, sanal içeriğin (resim, video, animasyon, üç boyutlu ortam vb.) fiziksel dünya 

ortamına yansıtılması fikrine dayanmaktadır. Böylece kullanıcılar fiziksel dünya koşulları içerisinde 

sanal ortam ve nesneler ile etkileşime geçebilmektedir. Artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitsel 

amaçlı kullanımının sağlayacağı birçok yarar bulunmakla birlikte, buna eğitime teknoloji 

entegrasyonunu gerçekleştirecek olan öğretmenler ve öğretmen adayları gözünden bakabilmek 

önemlidir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının eğitsel amaçlı artırılmış gerçeklik 

uygulamalarının kullanımına yönelik görüşlerini incelemektir. Araştırma ders kapsamında artırılmış 

gerçeklik uygulamalarını kullanarak eğitsel amaçlı materyal geliştiren 20 öğretmen adayı üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri yarı-yapılandırılmış öğrenci görüş formu ile alınmış olup, 

verilerin analizinde içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının büyük 

çoğunluğu artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitsel amaçlı kullanımını birçok açıdan faydalı bulduğu 

belirlenmiştir. Özellikle; dersin daha anlaşılır öğrenilmesini sağlama, öğrencilerin derse olan ilgi ve 

katılımını artırma, dersi eğlenceli hale getirme, soyut ve gündelik hayatta uygulanması zor olan 

konuların öğretimini kolaylaştırma, içeriğin daha kolay öğretimini sağlama, öğrencilerin derse yönelik 

motivasyonlarını artırma, öğretimi etkili ve kalıcı hale getirme, kavram yanılgılarını azaltma/kavram 

öğretimini kolaylaştırma, dersin oyunlaştırılarak öğretimini sağlama gibi açılardan artırılmış gerçeklik 

uygulamalarının eğitsel amaçlı kullanımının önemli olabileceği belirtilmektedir. Bununla birlikte söz 

konusu uygulamaların kullanımının bazı sınırlılıklarda getirdiği ifade edilmektedir. Araştırmadan elde 

edilen sonuçlar doğrultusunda araştırmacılar ve eğitimciler için çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Artırılmış gerçeklik, Artırılmış gerçeklik teknolojisi, Artırılmış gerçeklik 

uygulamaları, eğitsel amaçlı kullanım, Öğretmen adayları 
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INVESTIGATION OF PRE-SERVICE TEACHERS' VIEWS ON EDUCATIONAL USE OF 

AUGMENTED REALITY APPLICATIONS 

Ramazan YILMAZ, Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ 

Abstract 

There is growing interest in the use of augmented reality applications for educational purposes. 

Augmented reality is based on the idea of reflecting virtual content (image, video, animation, three-

dimensional environment, etc.) to the physical world environment.  Thus, users can interact with virtual 

environments and objects within the physical world conditions. While there are many benefits of using 

augmented reality applications for educational purposes, it is important to look at it from the perspective 

of teachers and prospective teachers who will implement technology integration into education. 

Therefore, the aim of this study is to examine the prospective teachers' views on the use of augmented 

reality applications for educational purposes. The research was carried out on 20 prospective teachers 

who developed educational material using augmented reality applications. The data of the research were 

taken with semi-structured student opinion form and content analysis was performed in the analysis of 

the data. As a result of the research, it was determined that the majority of prospective teachers found 

the use of augmented reality applications beneficial for educational purposes in many respects. 

Especially; to make the lesson more understandable, to increase students' interest and participation in 

the lesson, to make the lesson fun, to facilitate the teaching of subjects that are difficult to apply in 

abstract and daily life, to provide easier teaching of the content, to increase the motivation of the students 

to the lesson, to make the teaching effective and permanent, It is stated that the use of augmented reality 

applications for educational purposes may be important in terms of reducing misconceptions / 

facilitating concept teaching and providing the teaching of the course through gamification. However, 

it is stated that the use of these applications brings some limitations. In line with the results of the 

research, various suggestions were made for researchers and educators. 

Keywords: Augmented reality, Augmented reality technology, Augmented reality applications, 

Educational use, Prospective teachers 
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TERS YÜZ ÖĞRENME MODELİ: UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ, Ramazan YILMAZ 

Özet 

Evde ders sınıfta uygulama şeklinde de ifade edilen ters yüz öğrenme modeli öğrencinin sınıf 

dışında/evde özellikle ders videolarını izleyerek derslerine çalıştığı ve ardından sınıf ortamında aktif 

öğrenme yöntemleri kullanılarak öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirdikleri, uygulama yaptıkları 

bir öğrenme sürecidir. Ters yüz öğrenme modeli nispeten yeni bir model olup, çeşitli eğitim 

seviyelerinde uygulaması hızla yaygınlaşmaktadır. Bu uygulama sürecinde bazı problemlerle 

karşılaşılmaktadır. Bu problemlerden biri öğrencilerin ders videolarını izlemeden, derse hazırlanmadan 

sınıf ortamındaki derslere gelmeleri ile ilgilidir. Bu da ters yüz öğrenme modelinin işleyişini 

aksatabilmektedir. Bu araştırmanın amacı öğrencilerin ters yüz öğrenme modelinin çevrimiçi öğrenme 

süreci olarak da bilinen modelin ilk aşaması olan sınıf dışında/evde ders videolarını neden 

izlemediklerini, derslere neden hazırlanmadıklarını belirlemektir. Ardından problemin nedenlerine 

ilişkin olarak öğrencilerin bakış açısıyla çözüm önerilerini tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma ters 

yüz öğrenme modeline göre ders alan 94 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

verileri yarı-yapılandırılmış öğrenci görüş formu ile alınmış olup, verilerin analizinde içerik analizi 

yapılmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin sınıf dışında ders videolarını izlememelerinin, sınıf 

ortamındaki derse hazırlıksız gelmelerinin başlıca nedenleri olarak; öğrencilerin derse hazırlanmaya 

vakit ayırmak istememeleri ve üşengeçlik, sorumsuzluk, akademik erteleme davranışları olduğu 

görülmektedir. Ayrıca ders videolarının sıkıcı ve uzun olması, diğer derslerdeki yoğunluk durumu da 

öğrencilerin derse hazırlıksız gelmelerine yol açtığı anlaşılmaktadır. Öğrencilerin derse hazırlıklı 

gelmelerini sağlamak çözüm önerileri incelendiğinde; ders videolarının daha ilgi çekici ve eğlenceli 

olarak hazırlanması gerektiği, videoların daha kısa ve öz olması gerektiği, videolar etkileşimli hale 

getirilmesi gerektiği, öğrenme analitiği desteğinden yararlanılabileceği ifade edilmektedir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda araştırmacılar ve eğitimciler için çeşitli önerilerde 

bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ters yüz öğrenme, Ters yüz sınıf, Ters yüz öğrenme modeli, Sorunlar ve çözüm 

önerileri 
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FLIPPED LEARNING MODEL: ENCOUNTERED PROBLEMS IN PRACTICE AND 

SOLUTION SUGGESTIONS 

Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ, Ramazan YILMAZ 

Abstract 

The flipped learning model, which is also expressed in the form of classroom practice at home, is a 

learning process in which the student works out of his/her classroom by watching the videos of the 

course, and then he/she develops his/her knowledge and skills by using active learning methods in the 

classroom environment. The flipped learning model is a relatively new model, and its application at 

various educational levels is rapidly becoming widespread. Some problems are encountered in this 

process. One of these problems is related to the students coming to the classes in the classroom without 

watching the course videos and preparing for the lesson. This may hinder the functioning of the flipped 

learning model. The aim of this research is to determine why students do not watch classroom videos at 

home / out of class, which is the first stage of the model, also known as online learning process, and 

why they are not prepared for classes. Then, it is aimed to determine the solution suggestions from the 

students' point of view regarding the causes of the problem. The research was conducted on 94 university 

students taking courses according to the flipped learning model. The data of the research were taken 

with semi-structured student opinion form and content analysis was performed in the analysis of the 

data. As a result of the research; as the main reasons for students not watching the videos outside the 

classroom and being unprepared for the class in the classroom; It is seen that students do not want to 

spend time preparing for the lesson and they have anxiety, irresponsibility and academic procrastination 

behaviors. In addition, it is understood that the course videos are boring and long and the intensity of 

the other courses leads to the students being unprepared for the lesson. When the solution proposals are 

examined to ensure that students come prepared for the lesson; it is stated that the course videos should 

be prepared as more interesting and entertaining, the videos should be shorter and more concise, the 

videos should be made interactive, and the support of learning analytics can be utilized. In line with the 

results of the research, various suggestions were made for researchers and educators. 

Keywords: Flipped learning, Flipped classroom, Flipped learning model, Problems and solution 

suggestions 
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ÇOCUKLARLA İLETİŞİMDE DİN DİLİ 

Tuğşat GÜZELOĞLU 

Özet 

Çocukluk dönemi bireyin yaşam süreci içerisinde en önemli ve en etkili dönemlerden biridir. Özellikle 

ilk çocukluk dönemi dediğimiz 2-6 yaş arası dönem, her açıdan olduğu gibi dinî gelişim açısından da 

doğru bilgi ve yöntemlerle ele alınması gereken bir dönemdir. Nitekim bu dönemden itibaren dini 

değerler ve din dili, ailede temsil edildiği şekliyle çocuğun dünyasında bir yer edinmektedir. Dolaysıyla 

bu çalışma içerisinde çocuklarla iletişim ve din dili arasındaki ilişki ortaya konulacak, bununla bağlantılı 

olarak çocuklara uygulanan iletişimde din dilinin yanlış kullanımı gösterilerek, çocuklarla iletişimde din 

dilinin nasıl sağlıklı olabileceği yönünde çözümler sunulacaktır. Böylece çalışma sonunda çocuklarla 

iletişimde din dili nasıl olmalıdır sorusuna da cevap verilmiş olunacaktır. 

İletişim hem toplumsal, hem kişisel yanı olan çok boyutlu bir süreçtir. Bu süreç içerisinde çocuklarla 

iletişim, onların yaşamsal faaliyetlerinden, kişilik özelliklerine kadar pek çok faktörü etkilemektedir. 

Bilinçli iletişim, anlamlı yaşama olanağı sunduğu için çocuklarla olan iletişim de bilinçli olmak 

durumundadır. Bu bilinçli iletişimde karşımıza çıkan önemli bir kavram dildir. Nitekim dil duygu ve 

düşünceleri aktarma aracıdır. Bu yüzden dil,  insanın bakışını, düşüncesini, kavrayışını şekillendiren 

unsurlardan biridir.  Buradan hareketle her dilin farklı kullanım özelliği vardır. Örneğin sanat ve bilimin 

doğaları farklı olduğu için dil ile ifade edilişleri de farklıdır. Bu durum din için de geçerlidir. Bu noktada 

din dili, din ve dil arasındaki ilişkiye göndermede bulunmaktadır. Nitekim her din, içinde bulunduğu 

kültürün dil dünyası ile anlam kazanmaktadır. Bu nedenle bir dini anlamak beraberinde o dine ait olan 

dili bilmeyi ve anlamayı gerektirmektedir. 

Çocuklarla iletişimde din dilinin doğru kullanılması noktasında aile önemli bir konumdadır. Nitekim 

çocuk, din diline ailesi ile sahip olmaya başlamaktadır. Hatta bebeklik döneminde bebeğin kulağına ezan 

okunması, bebeğe güzel manaya gelen isim koyulması gibi durumlar, din dilinin ailede çok erken 

dönemden itibaren uygulandığını göstermektedir. Bu yüzden din dili ile birlikte sağlıklı iletişim için 

aileye önemli sorumluluklar düşmektedir.  Bunun nedeni aile çocukta dini duyguların gelişmesini 

sağlayabileceği gibi, çocuğun dinden uzaklaşmasına da neden olabilmektedir. Bu yüzden çocuğun, öz 

güvenin gelişmesi, kendisiyle ve çevresiyle uyum içinde olabilmesi, ailenin vereceği eğitime ve ailesiyle 

olan iletişime bağlıdır. Bu bağlamda din dilinin çocuklar üzerinde kullanımında çocuğun biyolojik, 

fizyolojik ve psikolojik özellikleri göz ününde bulundurulmalıdır. Nitekim çocukluk çağı dediğimiz 

dönem duygusal öğrenmenin baskın olduğu bir dönem olduğu için din dilinin kullanımı çocuğun ruhuna 

hitap etmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Din, Dil, İletişim, Aile, Çocuk. 
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RELIGION LANGUAGE IN COMMUNICATION WITH CHILDREN 

Tuğşat GÜZELOĞLU 

Abstract 

Childhood is one of the most important and effective periods in the life process of the individual. 

Especially in the first childhood period we call the period between the ages of 2-6, in terms of religious 

development, as well as in terms of correct information and methods should be addressed. As a matter 

of fact, religious values and the language of religion have taken place in the world of the child as 

represented in the family. In this study, the relationship between communication with children and 

religion will be revealed, and in connection with this, the use of religion language in communication 

with children will be shown and solutions will be presented in the direction of how the language of 

communication with children can be healthy. Thus, at the end of the study, the question of how religious 

language should be communicated with children will be answered. 

Communication is a multidimensional process that is both social and personal. In this process, 

communication with children affects many factors, from their vital activities to personality traits. 

Because conscious communication provides the opportunity for meaningful living, communication with 

children has to be conscious. This is an important concept in conscious communication language. As a 

matter of fact, language is a means of transferring feelings and thoughts. For this reason, language is 

one of the elements that shape man's view, thinking and understanding. From here, each language has 

different usage characteristics. For example, because the nature of art and science is different, language 

and expression are different. This applies to religion. At this point, religion refers to the relationship 

between religion and language. As a matter of fact, every religion has a meaning with the language 

world of the culture it is in. Therefore, understanding a religion requires that you know and understand 

the language that belongs to that religion. 

The family is in an important position in communicating with children at the point of proper use of the 

language of religion. As a matter of fact, the child begins to have religious language with his family. In 

fact, in the period of infancy, the baby's ear is read as ezan, the baby is put into the name of good 

meaning, the language of religion is applied in the family from the very early period shows that. 

Therefore, the family has important responsibilities for healthy communication with religious language. 

This is due to the development of religious feelings in the family child, as well as the child's religion 

away from the cause. Therefore, the development of the child's self-confidence, in harmony with himself 

and his environment, depends on the education given by the family and the communication with the 

family. In this context, the use of the language of religion on children should be considered the 

biological, physiological and psychological characteristics of the child. As a matter of fact, the use of 
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the language of religion should be addressed to the child's soul as the term childhood is a period when 

emotional learning is dominant. 

Keywords: Religion, Language, Communication, Family, Children. 
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AKADEMİSYENLERİN BENLİK SAYGILARININ BAZI DEMOGRAFİK FAKTÖRLER 

BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 

Murat SEZGİN, Şakir GÜLER 

Özet 

Bu araştırma; akademisyenlerin benlik saygılarını, akademik unvan, akademik çalışma alanı, yaş, 

cinsiyet ve medeni durum gibi demografik faktörler bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. Bu 

kapsamda çalışma evrenini Süleyman Demirel Üniversitesi akademik personelleri oluşturmaktadır. 

Evren içinde yer alan grupların tamamının, temsil olasılıklarının birbirinden bağımsız ve eşit olması 

amacıyla katılımcılar unvan ve cinsiyet kotaları baz alınarak kotalı örnekleme usulüyle seçilmiştir. 

Araştırma kapsamında ulaşılan sonuçlara göre akademisyenlerin benlik saygılarının cinsiyet ve çalışma 

alanına göre farklılaşmadığı tespit edilirken; unvan, yaş ve medeni durum gibi faktörler bağlamında 

benlik saygısı düzeyi açısından farklılaştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda; evli 

akademisyenlerin bekârlara göre, profesörlerin, doçentlerin, doktor öğretim üyelerinin, araştırma 

görevlilerine göre, yaşlı akademisyenlerin genç akademisyenlere göre daha yüksek bir benlik saygısına 

sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışma çıktıları literatürde yer alan: eğitim seviyesinin artması ile benlik 

saygısının arttığı hipotezini desteklemektedir. Öte yandan araştırma sonuçlarının, eğitimciler kümesi 

üzerinde gerçekleştirilen benlik saygısı temalı alan yazına katkı sağlayacağı varsayılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Benlik Saygısı, Akademisyen, Yaş, Medeni Durum, Unvan 
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A STUDY ON SELF-ESTEEM OF THE ACADEMISTS IN THE CONTEXT OF SOME 

DEMOGRAPHIC FACTORS 

Murat SEZGİN, Şakir GÜLER 

Abstract 

The aim of this study is to examine the self-esteem of academicians in the context of demographic 

factors such as title, field of study, age, gender and marital status. The study population of the research 

consists of academicians from Süleyman Demirel University. Participants were selected by stratified 

sampling method within the quotas of sex and title in order to ensure that all of the clusters within the 

study population are independent and equal in terms of representing population. Study findings showed 

that academicians differed in self-esteem levels by their title, age and marital status. Therefore, married 

academicians have higher self esteem than single academicians, old academicians have higher self 

esteem than young academicians and lastly Professors, Associate Professors and Assistant Professors 

have higher self esteem than research assistants. The results of this study support the hypothesis that 

self-esteem increases with the increase in education level. On the other hand, it is assumed that the 

results of the research will contribute to the literature which is based on self-esteem on the set of 

educators. 

Keywords: Self-Esteem, Academician, Age, Marital Status, Title 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

ACİL SERVİSLERDE ŞİDDETİN AZALTILMASINA YÖNELİK PSİKOLOJİK DANIŞMA 

ODAKLI MODEL ÖNERİSİ 

Yüksel DEMİREL 

Özet 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, acil servislerde yaşanan şiddetin azaltılması için psikolojik danışma birimi 

kurulmasının gerekliliğini ortaya koymak ve konuya yönelik bir model önermektir. İlgili çalışmalar: 

Şiddet; cinayet, saldırı, tehdit, mobbing ve zorbalık dahil her türlü suistimali kapsayan genel bir terimdir. 

Sağlık sektörü, gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere en çok şiddete maruz kalan sektörler arasında yer 

almaktadır. Şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların çoğu şiddeti önlemede metal dedektörlerinin 

kullanımı da dahil olmak üzere alınması gereken güvenlik tedbirlerine odaklanırken bir kısmı da sağlık 

çalışanlarına psikolojik destek verilmesini ve bazı eğitim çalışmalarını içermektedir. Ancak şiddeti 

önlemede henüz istatistiksel olarak anlamlı, evrensel olarak uygulanabilir risk azaltma yöntemleri tam 

olarak ortaya konulamamıştır. Bu olumsuz sonucun nedeni, şiddete yönelik eylemlerle mücadele etmeye 

öncelik verilirken şiddete yol açan faktörlerle yeterince ilgilenilmemiş olmasıdır. Acilde yaşanan şiddete 

müdahale etmek için güvenlik tedbirleri gereklidir, ancak şiddetin oluşmasını önlemek için insanları 

saldırgan davranmaya yönelten psikolojik ve sosyal nedenler üzerinde durulması ve giderilmesi 

yönünde çaba gösterilmesi çok daha önemli olmalıdır. Acil servislerde şiddetle ilgili yapılan çalışmalar, 

çeşitli psikososyal faktörlerin şiddete yol açtığını ortaya koymaktadır. Bu faktörler özetle, uzun bekleme 

süreleri, kalabalık ve stresli ortam, tanı veya hastalık süreciyle ilgili kötü haberlerin verilmesi, gerçekçi 

olmayan beklentiler, hasta ve yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik saldırgan tavırları; alkol, madde 

kullanımı, kişilik bozukluğu veya akıl sağlığı ile ilgili sorunlar ya da birbirlerine düşmanlık besleyen 

tarafların acil servislerde karşılaşmalarıdır. Şiddet, hasta ve yakınları için olduğu kadar sağlık çalışanları 

için de yıkıcı ve yıpratıcıdır. Şiddet baskısı nedeniyle kendilerini güven içinde hissetmeyen çalışanların 

sürekli kaygı içinde olmaları yanında duygusal ya da fiziksel olarak yaralanmaları; iş tatminsizliğine, 

devamsızlığa yol açmakta ve bu durum ciddi ölümcül hatalara sebebiyet vererek hizmet kalitesine 

olumsuz yansımaktadır. Psikolojik danışmanın önemi: Psikolojik danışma, bir yardım hizmetidir ve bu 

hizmet, hasta ve yakınlarının içinde bulunduğu stres, kaygı, depresyon, öfke gibi olumsuz duygularının 

fiili bir davranışa dönüşmeden once yatıştırılmasında oldukça yararlı olabilir. Psikolojik danışmanlar, 

hastaya müdahale veya hastanın kaybedilmesi sürecinde yakınlarına psikososyal desteğin verilmesi, 

ilgililerle iletişim kurulması ve sürdürülmesi aşamasında faaliyet gösterebilir, hasta yakınlarının duygu 

durumlarının düzeltilmesinde önemli bir rol üstlenebilirler. Psikolojik danışmanlar, sağlık çalışanlarının 

çeşitli nedenlerle hasta ve yakınlarına yeterli ilgi gösterememelerini telafi edecek biçimde davranarak 

sağlık çalışanının yükünü hafifletebilirler. Ayrıca sağlık çalışanlarına psikolojik destek verebilir, hastayı 

anlama ve sağlıklı iletişim kurma konularında bilgilendirici çalışmaları yürütebilirler. Modelin tanımı: 

Psikolojik danışma odaklı model, beş alanda hizmet içermektedir. Bunlar; psikolojik danışma biriminin 
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kurulması ve yönetilmesi, hasta ve yakınlarına psikolojik desteğin sağlanması, her iki grup arasında 

sağlıklı iletişimin kurulmasına rehberlik edilmesi, sağlık çalışanlarına verilecek sürekli eğitimlerin 

planlanması ve acil serviste çalışan personele psikolojik desteğin sağlanmasıdır. Sonuç: Önerilen model; 

şiddete yol açan psikolojik ve sosyal nedenleri önleyici tedbirleri merkeze almaktadır. Buna göre, 

psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, sağlık hizmetleri alanında şiddetin önlenmesi amacıyla 

sunulacaktır. Model, hasta ve yakınlarına şefkat, ilgi, empati gösterilmesi, duygusal destek verilmesi, 

acılarının paylaşılması gibi ortak değerlerimizi esas aldığından, geleneksel yapımızla uyumlu, 

uygulanabilirliği yüksek bir model olarak önem arz etmektedir.  

Anahtar kelimeler: Sağlıkta şiddet, acil servislerde şiddet, psikolojik danışma 
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RECOMMENDATION OF A PSYCHOLOGICAL COUNSELIG BASED MODEL FOR 

REDUCING VIOLENCE EMERGENCY DEPARTMENTS 

Yüksel DEMİREL 

Abstract 

Aim: The aim of this study is to reveal the necessity of the establishment of a psychological counseling 

unit in order to reduce the violence experienced in emergency services and propose a model related to 

the subject. Related works: Severity; is a general term covering all kinds of abuse including murder, 

assault, threats, mobbing and bullying. The health sector is among the most exposed to violence sectors, 

including developed countries. Most of the efforts to prevent violence focus on the security measures to 

be taken, including the use of metal detectors to prevent violence, while some include psychological 

support to health workers and some training. However, statistically significant, universally applicable 

risk reduction methods to prevent violence have not been fully elucidated. The reason for this negative 

result is that while the priority is given to combating acts of violence, the factors leading to violence are 

not sufficiently addressed. Security measures are necessary to respond to emergency violence, but it 

should be more important to focus on and eliminate psychological and social reasons that lead people 

to act aggressively to prevent violence from occurring. Studies on violence in emergency departments 

reveal that various psychosocial factors lead to violence. These factors include, for example, long 

waiting times, crowded and stressful environments, bad news about the diagnosis or disease process, 

unrealistic expectations, aggressive attitudes of patients and their relatives towards health workers; 

Alcohol, substance abuse, personality disorder or mental health problems or the confrontation of people 

who are hostile to each other in the emergency room. Violence is devastating and destructive for 

healthcare workers as well as for patients and their relatives Employees who do not feel safe because of 

the pressure of violence are constantly worried, as well as emotional or physical injuries; This leads to 

job dissatisfaction and absenteeism and this situation causes serious fatal errors and has a negative 

impact on service quality. The importance of psychological counseling: Psychological counseling is a 

charity service that can be very helpful in appeasing the negative emotions of the patient and her relatives 

such as stress, anxiety, depression and anger before they become aggressive behaviors. Psychological 

counselors can act in the process of providing psychosocial support to patient and their relatives, 

communicating and maintaining with the concerned persons during the intervention or loss of the 

patient, and play an important role in improving the mood of the relatives of the patients. Psychological 

counselors can alleviate the burden of the health care worker by acting in a way that compensates the 

insufficient attention of the health workers to the patients and relatives for various reasons. They can 

also provide psychological support to healthcare workers and conduct informative studies on 

understanding the patient and establishing healthy communication. Model Description: Psychological 

counseling model, includes services in five areas. These; establishment and management of 
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psychological counseling unit, providing psychological support to patients and their relatives, guiding 

the establishment of healthy communication between the two groups, planning continuous trainings to 

be provided to health workers and providing psychological support to the personnel working in the 

emergency department. Conclusion: The proposed model; Preventive measures that cause psychological 

and social causes of violence are centralized. Accordingly, psychological counseling and guidance 

services will be provided to prevent violence in the field of health services. Since the model is based on 

our common values such as compassion, care, empathy, emotional support and sharing of pain to 

patients and their relatives, it is important as a model that is compatible with our traditional structure 

and highly applicable.  

Keywords: Violence in health, violence in emergency departments, psychological counseling 
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BABA YOKLUĞUNUN ÇOCUK, AİLE VE TOPLUM AÇISINDAN OLUMSUZ ETKİLERİ 

Yüksel DEMİREL 

Özet 

Baba yokluğu, babanın ölüm, boşanma ya da diğer nedenlerle aile ikametinde bulunmadığı veya fiziksel 

olarak bulunduğu halde ilgisizlik, ihmal, hastalık gibi nedenlerle çocuk için duygusal olarak var 

olmadığı durumları tanımlamak için kullanılmaktadır. Babanın fiziksel olarak bulunduğu halde 

ilgisizlik, ihmal, hastalık gibi nedenlerle çocuk için duygusal olarak var olmadığı durumlar da baba 

yokluğudur Amaç: Bu çalışmanın amacı, baba yokluğunun çocuğa, aileye ve topluma yüklediği 

sorunları ortaya koymak ve bu sorunların azaltılması için yapılacak çalışmalara katkı sağlamaktır. 

Yöntem: Bu çalışmada baba yokluğu, bir çocuğun çocukluğunun bir kısmında veya tamamında biyolojik 

babası ile birlikte aynı evde bulunmaması anlamında ele alınmış ve baba yokluğunun yol açtığı olumsuz 

sonuçlara odaklanan literatür incelenmiştir. Bulgular: Baba yokluğunun olumsuz sonuçlarını gösteren 

araştırmalar, babaları olmadan yetişen çocukların bazılarının terk edildikleri algısı nedeniyle güven 

sorunu yaşadıklarını, daha yüksek bir öfke duygusu ile davranabildiklerini, ergenliğe ve genç erişkinliğe 

doğru bu sorunların yasa dışı maddelerin kullanımı da dahil olmak üzere suç işleme potansiyelini 

artırdığını ortaya koymuştur. Bazı araştırmalar, baba yokluğunun çocuğun akademik performansı 

üzerinde olumsuz etkisinin olduğunu ve okulu bırakma olasılığını yükselttiğini gösterirken, aynı 

zamanda kaygı ve depresyon gibi duygusal sorunların yanı sıra intihar veya kendine zarar verme 

davranışlarını da artırdığını göstermiştir. Babasız yetişen çocukların, fiziksel veya duygusal istismara 

maruz kalma olasılığının ebeveynleriyle birlikte yaşayan çocuklara göre iki kat fazla olduğunu gösteren 

araştırmalar yanında baba yokluğunun obezite ve erken cinselliğe neden olduğunu gösteren araştırmalar 

da bulunmaktadır. Annelere kıyasla daha az sayıda olsa da pek çok araştırma, babaların çocukların 

gelişimi ve refahı üzerindeki önemine, baba sevgisinin rolüne, çocukların psikolojik gelişimi ve 

psikolojik sağlığı açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekmiştir. Baba sevgisi en az anne sevgisi 

kadar, bazı durumlarda ise daha fazla olabilir. Baba ile çocuk ilişkisi, çocuğun hayatındaki en önemli ve 

etkili ilişkilerden biri sayılabilecek benzersiz bir bağdır. Bu özel ilişki, niteliğine göre çocuğun 

gelişimini şekillendirir. Kuşkusuz annenin ve babanın birlikte varlığı, çocukların duygusal, ruhsal ve 

fiziksel gelişimi için çok önemlidir. Ancak baba yokluğunun kaçınılmaz olduğu durumlarda 

yaşanabilecek olumsuzlukları azaltabilmek için anneye psikolojik, sosyal ve finansal açıdan destek 

sağlanmasının yanı sıra çocukla doğru ve hatasız bir ilişki kurabilmesi için bilgisel anlamda rehberlik 

edilmesi de gerekir. Sonuç: Baba yokluğu yaşayan çocukların babaları ile birlikte olanlara göre daha 

yüksek oranda sorunlar yaşadıklarını öne süren geniş araştırma tabanı göz önüne alındığında, sorunun 

çözümüne yönelik çalışmalar büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda çocuk yetiştirmede önemli rol 

üstlenen anne ve babaların, öğretmenlerin, okul psikolojik danışmanlarının, sosyal hizmet uzmanlarının, 

politikacıların, yerel yönetimlerin ve çeşitli kurum ve kuruluşların birlikte hareket etmeleri 
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gerekmektedir. Bu derlemenin, baba yokluğunun çocuk, aile ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini 

hafifletecek yeni stratejiler geliştirmek üzere daha ileri araştırmalar için bir alan açmaya katkı sağlaması 

beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Baba yokluğu, aile yapısı, ergen gelişimi, toplumsal sorunlar 
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NEGATIVE EFFECTS OF FATHER'S ABSENCE FOR CHILDREN, FAMILY AND 

SOCIETY 

Yüksel DEMİREL 

Abstract 

The absence of a father is used to describe situations in which the father does not reside in the family 

residence due to death, divorce or other reasons, Although the father is physically present, it is again 

defined as the absence of the father if it is not related to the child due to indifference, neglect and illness. 

Objective: The aim of this study is to reveal the problems that the absence of father imposes on the child, 

family and society and to contribute to the studies to reduce these problems. Method: In this study, the 

absence of a father means that a child does not live part or all of his or her childhood in the same house 

as his biological father and the literature focusing on the negative consequences of father absence. 

Results: Studies showing negative consequences of father absence show that some children who grow 

up without their fathers have trust problems because of the perception that they are abandoned. These 

children can behave with a higher sense of anger, and these problems towards puberty, youthful 

adulthood, increase the potential for crimes, including the use of illegal substances Some studies have 

shown that absence of a father has a negative impact on the child's academic performance and increases 

the likelihood of dropping out of school, but also increases suicidal or self-injurious behavior as well as 

emotional problems such as anxiety and depression.There are studies showing that fatherless children 

are twice as likely to be exposed to physical or emotional abuse as compared to children living with 

their parents. Although a smaller number compared to mothers, many studies have pointed out the 

importance of fathers on the development and well-being of children, the role of father love, and the 

vital importance it has in terms of children's psychological development and psychological health. The 

quality of this particular relationship shapes the child's development However, psychological, social and 

financial support should be provided to the mother in order to reduce the negativity in situations where 

the absence of father is inevitable and the mother should be informed in order to establish a correct and 

error-free relationship with the child. Conclusion: When considering the broad research base studies that 

children living without father have higher problems than those with their fathers and therefore of this 

situation in order to solving of the problem is a great importance. In this context, parents, teachers, 

school counselors, social workers, politicians, local governments and various institutions and 

organizations that play an important role in child rearing should act together. This review is expected to 

contribute to opening a space for further research to develop new strategies to alleviate the negative 

effects of father absence on children, families and society.  

Keywords: Absence of father, family structure, adolescent development, social problems 
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ÖĞRETMENLERİN OKUL DIŞINDA YAPMIŞ OLDUĞU ETKİNLİKLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Fikret ALINCAK 

Özet 

İnsanların sahip olduğu en önemli olgulardan birisi de zamandır. Günlük hayatta bireyler zaman 

konusunda sürekli olarak sorun yaşamaktadırlar. Bu anlamda yoğun iş hayatı, bireylere kendileri için 

serbest zaman bırakmamaktadır. Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin, okul dışında yapmış olduğu 

etkinlikleri ortaya koymaktır. Araştırmada öğretmenlerin; okul dışında yapmış oldukları etkinliklerin 

neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından 

geliştirilen açık uçlu sorular öğretmenlere sunulmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan 

mülakat yöntemi kullanılarak, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

bağlı okullarda görev yapmakta olan 20 öğretmenden elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile 

çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin okul dışında dinlendikleri ve genel anlamda evde 

vakit geçirdikleri tespit edilmiştir. Bunun dışında öğretmenler okul dışında dershane ve etüt 

merkezlerinde çalıştıklarını ifade ederken bazı öğretmenlerin ise okul dışında bir takım kurslar açtıkları 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Okul dışı, Etkinlik. 
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EVALUATION OF TEACHERS' ACTIVITIES OUTSIDE SCHOOL 

Fikret ALINCAK 

Abstract 

One of the most important phenomena that people have is time. In daily life, individuals are constantly 

having problems about time. In this sense, intensive business life does not leave individuals free time 

for themselves. The aim of this study is to reveal the activities of teachers outside the school. In the 

research; It is tried to determine what activities they have done outside the school. In the research, open-

ended questions developed by the researcher as a data collection tool were presented to the teachers. In 

the research, the data obtained from 20 teachers working in schools affiliated to Gaziantep Provincial 

Directorate of National Education in 2018-2019 academic year were analyzed by content analysis 

method by using interview method which is one of the qualitative research methods. As a result of the 

research, it was determined that the teachers rested outside the school and spent time at home in general. 

In addition, teachers stated that they worked in classrooms and study centers outside the school, while 

some teachers opened some courses outside the school. 

Keywords: Teacher, Out of school, Activity. 
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN OYUNLA ÖĞRETİM YÖNTEMİ HAKKINDAKİ 

GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Fikret ALINCAK 

Özet 

Oyunun bireylerin gelişimi üzerinde büyük önemi bulunmaktadır. Çocuklar, oyun ile öğrendikleri tüm 

bilgi ve becerilerini günlük yaşamında uygulayarak yaşantısına yön verirler. Çocuk çevresini oyun ile 

tanır ve akranlarıyla olan ilişkilerini böylece devam ettirir. Böylece bir takım ihtiyaçlarını oyunla 

giderme yoluna gider. Çocuğun hayatında bu kadar önemli bir yere sahip olan oyuna eğitimde gerekli 

yerin verilmesi eğitimin amaçlarına ulaşmasını hiç şüphesiz kolaylaştırmaktadır. Böylece öğrenme 

süreci daha kolay ve daha hızlı gerçekleşebilir. Bu çalışma, Beden eğitimi öğretmenlerinin oyunla 

öğretim yöntemi hakkındaki görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada beden 

eğitimi öğretmenlerinin oyunla öğretim yöntemi hakkındaki değerlendirmelerinin neler olduğu 

belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan mülakat yöntemi kullanıldı. 

Gaziantep il sınırları içerisindeki okullarda görev yapan 30 beden eğitim öğretmeninden elde edilen 

veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenler, oyunun öğrenme 

üzerinde büyük etkileri olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca araştırma grubu, programın yeniden 

düzenlenmesi, ders araç-gereci temin edilmesi, fiziki şartların sağlanması gerektiği yönünde görüş 

belirtmişlerdir. Sonuç olarak araştırmaya katılan beden eğitimi öğretmenleri, oyunun çocukların 

gelişimi üzerinde önemli etkileri olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca oyunun derste öğrencilerin verimini 

arttırdığı, öğrenmenin hızlı ve kolay olduğu ve oyunun çocukların derse karşı ilgisini arttırdığı yönünde 

görüş ifade etmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi, Öğretmen, Oyunla öğretim. 
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EVALUATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS' OPINIONS ABOUT GAME 

TEACHING METHOD 

 

Fikret ALINCAK 

Abstract 

The game has great importance on the development of individuals. Children, by applying all the 

knowledge and skills they learn through play in their daily lives, give direction to their lives. Children 

know their environment through play and thus maintain their relationship with their peers. Thus, a team 

needs to meet the needs of the game. Giving the necessary place to the game, which has such an 

important place in the life of the child, undoubtedly facilitates the achievement of the aims of the 

education. Thus, the learning process can be made easier and faster. This study was conducted to 

evaluate the opinions of physical education teachers about the teaching method with play. In this study, 

it was tried to determine what the evaluations of physical education teachers about teaching method with 

play. Interview method which is one of the qualitative research methods was used in the research. The 

data obtained from 30 physical education teachers working in schools in Gaziantep province were 

analyzed by content analysis method. The teachers who participated in the study stated that the game 

has a great effect on learning. In addition, the research group stated that it was necessary to reorganize 

the program, to provide course materials and to provide physical conditions. As a result, physical 

education teachers who participated in the study stated that play had significant effects on children's 

development. They also stated that the game increases the students' efficiency in the lesson, that learning 

is fast and easy and that the game increases the children's interest in the lesson. 

Keywords: Physical education, Teacher, Game teaching. 
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HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 Murat SEZGİN ,Şakir GÜLER 

Özet 

Bu araştırmanın amacı halkla ilişkiler öğrencilerinin mesleki kaygı durumlarını “Halkla İlişkiler Mesleki 

Kaygı Ölçeği” bağlamında ele almaktır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de halkla ilişkiler bölümünde 

okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem ise kolayda örneklem usulüyle araştırmaya geri 

bildirimde bulunan 230 kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların “iş yaşamı, ekonomik durum, mesleki 

yeterlilik, belirsizlik ve özgüven eksikliği” boyutlarına yönelik vermiş olduğu yanıtlar Frekans Analizi 

ile betimlenmektedir. Çalışma sonunda ulaşılan bulgulara göre katılımcıların en yüksek düzeyde kaygı 

duyduğu durumun “farklı alanlardan gelen kişilerin ve alanın eğitimini almamış bireylerin halkla 

ilişkiler mesleği bünyesinde istihdam edilmesi” olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte katılımcıların 

“kamuda halkla ilişkiler mesleğine yönelik tahsis edilen kadroların az olmasından ve yaptıkları işin 

karşılığı olan maaşı alamamaktan” yaşadıkları kaygı durumunun da yüksek bir ortalamaya sahip olduğu 

sonucuna varılmıştır. Halkla ilişkiler öğrencilerinin kaygı duyduğu konuların ortaya konulması 

açısından araştırma önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Halkla ilişkiler, mesleki kaygı, halkla ilişkiler öğrencileri, kaygı 
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THE EXAMINATION OF THE PROFESSIONAL ANXIETY LEVELS OF PUBLIC 

RELATIONS STUDENTS 

Murat SEZGİN, Şakir GÜLER 

Abstract 

The aim of this study is to examine the professional anxiety of public relations students according to 

Public Relations Professional Concern Scale. The population of the study consisted of students who are 

studying in the public relations department in Turkey. Convenience sampling method is the selected 

method for the research. It consists of 230 people who gave feedback to the research. The responses of 

the participants in the dimensions of business life, economic situation, professional competence, 

uncertainty and lack of self-confidence were analyzed via Frequency Analysis. According to the 

findings, participants are highly concerned about the employment of people from the other study fields 

and individuals who have not received education in the field within the public relations profession. On 

the other hand, it is detected that the main cause of anxiety state among the participants are “not taking 

monetary equivalent of their job and the merest chance to have job in public sector.” Importance of the 

research grounds to revealing the issues that public relations students are concerned about. 

Keywords: Public relations, professional anxiety, public relations students, anxiety 
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SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN FEN 

ÖĞRETMEYE YÖNELİK KAYGI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 

Nevin KOZCU ÇAKIR 

Özet 

Geçmişten günümüze yapılan birçok araştırmada fen bilimleri öğrenmenin zor olduğu ve genelde 

öğrencilerde bir korku yarattığı görülmektedir. Yapılan birçok araştırma incelendiğinde, fen bilimleri 

alanında başarısızlığın sadece bilişsel alanla ilgili olmadığı duyuşsal alanla da çok yakından ilişkili 

olduğu görülmüştür. Duyuşsal alanı olumsuz etkilen faktörlerden biride kaygıdır ve korku denildiğinde 

aslında kaygı aklımıza gelmektedir. Kaygının tanımına bakıldığında; yaşamı tehdit eden ya da tehdit 

şeklinde algılanan içten veya dıştan kaynaklanan bir tehlike, tehlike olasılığı ya da tehlike olarak 

algılanıp yorumlanan bir durum karşısında yaşanan duygu durumudur. Bu duygu durumu aslında çok 

karmaşıktır. İçerisinde birçok faktörü barındırmaktadır. Bu duygu durumu geleceğin öğretmenlerinin 

bir dersin öğretimi sırasında yaşaması muhtemel bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün bunlar 

göz önüne alındığında, geleceğin öğretmenleri olacak sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri öğretimi 

sırasında öğretmeye yönelik kaygı durumlarının kavram öğretiminde önemli olduğu görülmüştür. 

Çünkü öğretime yönelik kaygı durumu sınıf içi etkinliklerin hazırlanması- uygulanması durumlarını ve 

dersin içeriğine özgün alan bilgisi, kendine olan öz güven, ders öğretimine yönelik tutum, alan eğitimi 

bilgilerini içine almaktadır. Buradan hareketle araştırmanın amacı, sınıf öğretmenliği anabilim dalında 

öğrenim gören öğrencilerin fen bilimleri öğretmeye yönelik kaygı düzeyleri ile genel not ortalaması 

arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu ve fen bilimleri öğretmeye yönelik kaygı düzeylerinin yaş, cinsiyet 

gibi belirlenen değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırma Muğla Sıtkı 

Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde sınıf öğretmenliği 

anabilim dalında öğrenim gören 314 öğrenciden toplanan veriler ile yapılmıştır. Araştırmada, Peker 

(2006) tarafından geliştirilen ve Şenler (2016) yılında gerekli izinler alınarak revize edilen “Fen 

Bilimleri Öğretmeye Yönelik Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SSPS paket programı 

kullanılmıştır. Yapılan kolerasyon analizi sonuçları incelendiğinde; fen bilimleri öğretimine yönelik 

kaygının alt boyutu olan alan bilgisi ve öz-güven alt boyutları ile genel not ortalaması arasında pozitif 

zayıf bir ilişki, öğretmeye yönelik tutum ve alan eğitimi alt boyutları ile genel not ortalaması arasında 

pozitif çok yüksek düzeyde bir ilişki, fen bilimleri öğretimine yönelik kaygı ile genel not ortalaması 

arasında pozitif yüksek bir ilişki tespit edilmiştir. Cinsiyet değişkeni ile yapılan bağımsız gruplar t-testi 

sonuçlarına göre, fen bilimleri öğretimine yönelik kaygının alt boyutları olan alan bilgisi, tutum ve alan 

eğitimi alt boyutlarında kızlar lehine bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Yaş değişkenine göre 

yapılan ANOVA sonuçlarına göre ise, 18-20 yaş grubu ile 23 ve üstü grubu arasında 23 ve üstü yaşa 

sahip olanlar lehine anlamlı bir farklılaşmanın olduğu bulunmuştur. 
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Anahtar Kelimeler: Kaygı, fen bilimleri öğretimi 
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INVESTIGATION OF THE PRE-SERVICE CLASSROOM TEACHERS’ LEVEL OF 

ANXIETY ABOUT TEACHING SCIENCE IN TERMS OF SOME VARIABLES 

Nevin KOZCU ÇAKIR 

Abstract 

Many studies from past to present have shown that science is difficult to learn and often creates fear in 

students. When comprehensive research on this issue is reviewed, it is seen that the failure in the field 

of science is not only related to the cognitive field but also very closely related to the affective field. 

One of the factors that negatively affect the affective domain is anxiety and for many people fear refers 

to anxiety. In the literature, it is defined as an affective state felt in the face of an external or internal 

danger that threatens the life or that is perceived as a treat to life. This affective state is in fact highly 

complicated. It includes many factors. This affective state is likely to be experienced by every teacher 

while delivering a lesson. In this connection, it has been reported that pre-service classroom teachers’ 

level of anxiety about teaching science seems to be important in terms of concept teaching because the 

state of anxiety about teaching is closely associated with the preparation and implementation of 

classroom activities, content knowledge specific to the subject to be taught, self-confidence, attitude 

towards teaching, and pedagogical content knowledge. In this connection, the purpose of the current 

study is to determine the relationship between the pre-service classroom teachers’ level of anxiety about 

teaching science and their grade point averages and whether the level of anxiety about teaching science 

varies significantly depending on the variables of age and gender. The current study was conducted with 

the data collected from 314 students attending the Classroom Teacher Education Department in the 

Education Faculty of Muğla Sıtkı Koçman University in the fall term of 2018-2019 academic year. As 

the data collection tool, “The Scale of Anxiety about Science Teaching” developed by Peker (2006) and 

revised by Şenler (2016) was employed. In the analysis of the collected data, SPSS program package 

was used. The results of the correlation analysis have revealed that there is a weak and positive 

correlation between the sub-dimensions of content knowledge and self-confidence and the general point 

average, that there is a high and positive correlation between the sub-dimensions of attitude towards 

learning and pedagogical content knowledge and that there is a high and positive correlation between 

the level of anxiety about science teaching and the general point average. According to the result of the 

independent samples t-test conducted in relation to the gender variable, there is a significant difference 

in the sub-dimensions of content knowledge, attitude and pedagogical content knowledge in favour of 

the female students. According to the results of the ANOVA test run in relation to the age variable, there 

is a significant difference between the participants in the age group 18-20 and the participants in the age 

group 23 and over in favour of those who are in the age group 23 and over. 

Keywords: Anxiety, science teaching 
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ESKİ MEZOPOTAMYA TOPLUMLARINDA EĞİTİM 

Yusuf KILIÇ, Tuğba SABUNCU 

Özet 

Mezopotamya’daki Sumerler’in MÖ 3200’lerde keşfettiği çivi yazısı ilk olarak tapınak kurumunun 

işleyişini sistematik hale getirmiştir. Bu gelişmeye paralel olarak kâtiplik mesleğinin ortaya çıkması 

Sumerler’de bir eğitim sisteminin yani “É.DUB.BA.A” okulun varlığını zaruri kılmıştır. Başlangıçta 

tapınak ve sarayın ihtiyaçları doğrultusunda kâtiplere mesleki bir eğitim veren Sumer okulu, daha 

sonraları kâtiplerin çeşitli konularda uzmanlaşmasını sağlamıştır. Sumer kentlerinden Uruk’ta ve 

Şuruppak’ta bulunup MÖ 3. binyıla ayrıca Eski Babil kentleri Nippur, Ur, Kiş, Mari, Sippar’da bulunup 

MÖ 2. binyıla tarihlenen çok sayıda alıştırma tableti mevcut bir okulun varlığını kesinleştirirken, eğitim 

müfredatının anlaşılmasının da yolunu açmıştır. Eğitim müfredatından anlaşıldığına göre öğrenciler 

basitten zora doğru ilerleyen alıştırmaları yapmışlardır. Sumer literatürü içinde yer alan ve “ummia” 

öğretmenler tarafından yazılan deneme türündeki eserlerde anne ve babanın çocuğun eğitimindeki 

rollerini, öğrenci-öğretmen ilişkilerini yansıtmıştır. Modern araştırmacılar tarafından “Okul Günleri” 

adı verilen denemede öğretmenler tarafından okulda öğrencilere sıkı bir disiplin uygulandığından 

bahsedilmiştir. Diğer bir deneme olan “Kâtip ile Yoldan Çıkan Oğlu”nda ise baba ve oğlu arasındaki 

kuşak çatışması, kâtip olan babanın oğlundan kendi mesleğini devam ettirmesini beklediği açıkça 

görülmüştür. Hakikaten bir Sumer metninde de “Erkek çocuk, tanrı Enlil’in buyurduğu gibi meslekte 

babasının yerine geçmelidir” ifadesi kaydedilmiştir. Dolayısıyla Sumerler’de eğitim zorunlu olarak 

değil, şartlar gereği uzun ve masraflı bir süreci kapsadığından çoğunlukla toplumun üst tabakasından 

gelen varlıklı ailelerin erkek çocukları tekelinde kalmıştır. Kraliyet ailesi içinde prenseslerin de belirli 

bir eğitim aldıkları anlaşılsada, Eski Mezopotamya toplumlarına ait belgelerde erkeklere oranla daha az 

sayıda kadın kâtip geçmesi, eğitimde kız çocuklarının varlığının sınırlı olduğu gerçeğini 

doğrulamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Eski Mezopotamya, Eğitim 
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EDUCATION IN ANCIENT MESOPOTAMIAN SOCIETIES 

Yusuf KILIÇ, Tuğba SABUNCU 

Abstract 

The cuneiform script discovered by Sumer in Mesopotamia in the 3200s BC was first systematic of the 

functioning of the temple institution. In parallel with this development, the emergence of the profession 

of clerks necessitated the existence of an education system in Sumer, namely "É.DUB.BA.A" school. 

The Sumer school, which initially provided a vocational education to clerks in line with the needs of the 

temple and Palace, later provided the clerks to specialise in a variety of subjects. 3000 BC, located in 

Uruk and Šuruppak from the cities of Sumer. the millennium was also found in the ancient Babylonian 

cities of Nippur, Ur, Kiş, Mari, Sippar, 2000 BC. while numerous exercise tablets dating back to the 

millennium have finalized the existence of an existing school, it has also paved the way for the 

understanding of the educational curriculum. It is understood from the curriculum that the students did 

the exercises which went from simple to difficult. "Ummia “in Sumer literature and written by teachers 

in the essay genre works, the role of parents in the education of the child, student-teacher relationships 

reflected. The trial, called “school days” by Modern researchers, was told by teachers that strict 

discipline was applied to students at the school. In another essay, “The Son of the clerk and the son of 

the road”, the generational conflict between the father and the son was made clear that the father who 

was the clerk expected his son to continue his own profession. Indeed, in a Sumer text, the phrase “the 

boy must replace his father in the profession as god Enlil commanded." Therefore, since education in 

Sumer is not compulsory but covers a long and costly process in terms of circumstances, the boys of 

wealthy families, mostly from the upper strata of society, have remained in Monopoly. Although it is 

understood that princesses received a certain education within the royal family, the fact that there were 

fewer female clerks than men in documents belonging to ancient Mesopotamian societies confirms the 

fact that the existence of girls in education was limited. 

Keywords: Ancient Mesopotamia, Education. 
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GAZİANTEP İLİNDE TENİS OYNAYANLARIN TENİS SPORUNA BAŞLAMA 

NEDENLERİ VE BEKLENTİLERİ 

Hüseyin ÖZTÜRK 

Özet 

Bu araştırmada Gaziantep ilinde tenis branşında spor yapan kişilerin tenis sporuna başlama nedenleri ve 

beklentilerini ortaya koymak amacı ile çalışılmıştır. Araştırmaya tenis sporu yapan toplam 255 kişi 

katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır, birinci bölüm kişisel bilgilerle 

ilgili sorulardan oluşmakta olup, ikinci bölüm ise beklenti ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen 

veriler SPSS 23.0 paket programından yararlanılarak istatistiksel analizler yapılmıştır.Verilerin 

değerlendirilmesinde istatistikî yöntem olarak; frekans, yüzde, sürekli değişkenlerin normal dağılıma 

uygunluk kontrolünde Kolmogorov Smirnov testinden yararlanılmış ve çalışma normal dağılıma sahip 

iki bağımsız grup karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grubun karşılaştırılmasında ANOVA 

ve Tukey çoklu karşılaştırma testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda: Araştırmaya çoğunlukla 

kadınların ve 16-19 yaş aralığında olanların katıldığı, cinsiyet değişkeni ile beklenti alt boyutunda 

anlamlı fark olduğu, Yaş ile etki eden Unsurlar alt boyutunda anlamlı fark olduğu diğer alt boyutlarla 

anlamlı fark olmadığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tenis, Spor, Beklenti. 
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THE REASONS AND EXPECTATIONS OF TENNIS PLAYERS IN GAZIANTEP 

Hüseyin ÖZTÜRK 

Abstract 

In this study, the reasons and expectations of the people who started to play tennis in Gaziantep were 

studied. A total of 255 tennis players participated in the study. The data collection tool consists of two 

parts, the first part consists of the questions about personal information, and the second part the 

expectation scale. The data obtained in the study were analyzed by using SPSS 23.0 package program. 

frequency, percentage, average, Kolmogorov Smirnov test was used to check the normal distribution of 

continuous variables and t-test was used to compare two independent groups with normal distribution, 

ANOVA and Tukey multiple comparison tests were used to compare more than two independent groups. 

As a result of the research, it was observed that women and those between the ages of 16-19 participated 

in the study, there was a significant difference in the gender variable and the expectation sub-dimension, 

there was a significant difference in the sub scales affecting the age with the other sub-dimensions. 

Keywords: Tennis, Sport, Expectation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME 

ALIŞKANLIKLARI 

Hüseyin ÖZTÜRK 

Özet 

Bu araştırmada Üniversite Öğrencilerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları belirlemek 

amacı ile çalışılmıştır. Araştırmaya boş zamanlarını değerlendirmek amacı ile spor salonlarına giden 

308 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır, birinci bölüm kişisel 

bilgilerle ikinci bölüm ise üç alt boyuttan oluşan "Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları" ölçeği 

kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 23.0 paket programından yararlanılarak istatistiksel 

analizler yapılmıştır.Verilerin değerlendirilmesinde istatistikî yöntem olarak; frekans, yüzde, sürekli 

değişkenlerin normal dağılıma uygunluk kontrolünde Kolmogorov Smirnov testinden yararlanılmış ve 

verilerin normal dağıldığı sonucuna varılmış, normal dağılıma sahip iki bağımsız grup 

karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grubun karşılaştırılmasında ANOVA ve LSD çoklu 

karşılaştırma testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda: Araştırmaya çoğunlukla erkek öğrencilerin 

katıldığı, çoğunluklar 19-21 yaş aralığında olanların katıldığı, en fazla diğer bölümlerde okuyan 

öğrencilerin katıldığı görülmektedir. Cinsiyet değişkenine göre Boş Zamanlarını Değerlendirme 

Alışkanlıkları tercih ve nedenleri alt boyutlarında anlamlı fark olduğu, Okudukları bölüm değişkenine 

göre Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları etkiler alt boyutunda anlamlı fark olduğu, Yaş 

değişkenine göre Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları tüm alt boyutlarında anlamlı fark 

olduğu bulunmamıştır 

Anahtar Kelimeler: Üniversite, Öğrenci, Boş zaman, Alışkanlık. 
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THE EVALUATION OF UNIVERSITY STUDENTS 'EVALUATION OF THE LONG TIME 

Hüseyin ÖZTÜRK 

Abstract 

In this study, University Students' Habits to Evaluate Free Time in order to determine. 308 students 

attending the gymnasium participated in the study to evaluate their free time. Data collection tool 

consists of two parts, the first part of the personal information and the second part of the three sub-

dimensions "Leisure Time Habits" scale was used. The data obtained in the study were analyzed by 

using SPSS 23.0 package program. Kolmogorov Smirnov test was used for the control of frequency, 

percentage, continuous variables for normal distribution and it was concluded that the data were 

distributed normally, t-test was used for comparison of two independent groups with normal distribution, 

ANOVA and LSD multiple comparison tests were used for comparison of more than two independent 

groups. As a result of the research: It was seen that the male students participated in the research, the 

majority of them were in the 19-21 age group, and the students who attended the other departments 

attended the study. It was found that there was a significant difference in the preferences and reasons 

sub-dimensions of Leisure Time Evaluation According to the gender variable, there was a significant 

difference in the Leisure Time Evaluation Habits effects sub-dimension according to the department 

variable they read, and there was a significant difference in all sub-dimensions of Leisure Time 

Evaluation Habits according to the age variable. 

Keywords: University, Student, Leisure, Habit. 
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FUTBOL HAKEMLERİNE GÖRE FUTBOL SEYİRCİSİNİ SALDIRGANLIK VE ŞİDDETE 

YÖNLENDİREN ETKENLER 

Hüseyin ÖZTÜRK 

Özet 

Bu çalışmada amaç; Futbol hakemlerinin gözüyle spor medyası ve seyircisini saldırganlık ve şiddete 

yönlendiren etkenleri belirlemektir. Araştırma Gaziantep ilinde görev yapan halen aktif doksan altı 

futbol hakeminden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak futbol hakemlerinin demografik 

bilgileri ile birlikte, spor medyası (7 madde) ve seyirci (6 madde) saldırganlığı üzerinde hangi düzeyde 

etkili olduklarını belirlemeye yönelik 13 soruluk bir anket uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde 

ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında, SPSS 23.0 istatistik programı kullanılmıştır. Anketimizdeki 

veriler, frekans, yüzde ve ortalama analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda: Spor medyasıyla ilgili 

sorularda futbol hakemlerinin saldırganlığı etkileyen faktörlerin en fazla Taraftar yazarların eleştirileri, 

Medyadaki hakem otoritelerin müsabaka pozisyonlarını farklı yorumlamaları ve Doğrudan seyircileri 

hedef alan kışkırtıcı açıklama ve yazıların etkili olduğu, seyirci saldırganlığı ile ilgili sorularda futbol 

hakemlerinin saldırganlığı etkileyen faktörlerin en fazla futbolcu ve yöneticilerine çirkin tezahürat ve 

saldırıları, Seyircilerin birbirlerine çirkin tezahürat ve saldırıları ve Rakiplerinin önceden çatıştıkları 

seyirci grubu etkili olduğu görülmektedir 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Hakem, Saldırganlık, Şiddet. 
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THE FACTORS AFFECTING THE FOOTBALL VIEWER ACCORDING TO AGGRESSION 

AND VIOLENCE ACCORDING TO FOOTBALL REFEREE 

Hüseyin ÖZTÜRK 

Abstract 

In this study; The aim of this course is to determine the factors that direct the sports media and audience 

to aggression and violence through the eyes of football referees. The research consists of ninety-six 

football referees currently active in Gaziantep. In the study, as a data collection tool, a 13-question 

questionnaire was applied to determine the level of influence on the aggression of sports media (7 items) 

and spectators (6 items) along with demographic information of football referees. SPSS 23.0 statistical 

program was used to evaluate the data and to calculate the calculated values. Data, frequency, percentage 

and average analysis were performed in our survey. As a result of the research: The most important 

factors that affect the aggression of football referees in the questions about the sports media are the 

criticism of the fans' authors, the different interpretation of the competition positions by the referee 

authorities in the media, and the provocative explanations and writings directly targeted to the audience. 

and their managers 'ugly cheers and attacks, the audience's ugly cheers and attacks on each other, and 

their opponents' clashes with the audience. 

Keywords: Football, Referee, Aggression, Violence. 
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LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIĞI YORDAYAN BAZI 

DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ 

Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU, Kayhan BOZGÜN 

Özet 

Bu araştırma, lise öğrencilerinin üstbilişsel farkındalıklarında cinsiyet, lise türü, karne ortalaması, baba 

eğitim düzeyi ve özgüven gibi değişkenlerin etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu 

kapsamda, mesleki ve genel olarak iki farklı lise türünde öğrenim gören 390 lise öğrencisi bu çalışmanın 

çalışma grubunu temsil etmektedir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinde yer alan ve iki veya daha 

fazla değişkenin etkisini birlikte incelemeyi sağlayan ilişkisel tarama deseni kullanılmıştır. Çalışmanın 

verilerini toplamak için, Kişisel Bilgi Formu, “Üstbilişsel Farkındalık Envanteri” (Özsoy, Çakıroğlu, 

Kuruyer ve Özsoy, 2010) ve “Özgüven Ölçeği” (Akın, 2007) kullanılmıştır. Verilerin analizinde 

öncelikle verilerin doğruluğu, normalliği ve gerçekleştirilen analizlerin varsayımları incelenmiştir. 

Üstbilişsel Farkındalık Envanterinin 30 maddelik kısa formunun geçerliğini incelemek için Açımlayıcı 

Faktör Analizi (AFA); kullanılan veri toplama araçlarının lise örneklemi üzerinde uyumunu test etmek 

amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. Ölçme araçlarının geçerliği test edildikten 

sonra Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları hesaplanarak güvenirlikleri kontrol edilmiştir. İstatiksel 

analizlerin tamamında, anlamlılık düzeyi p < .05 olarak kabul edilmiştir. Ortaya çıkan bulgularda, veri 

toplama araçlarının lise örneklemi üzerinde geçerli ve güvenilir birer ölçme aracı oldukları 

belirlenmiştir. Lise öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık puanları ile özgüven düzeyi puanları arasındaki 

ilişkiye yönelik bulgular incelendiğinde, üstbilişsel farkındalık toplam puanı ve alt boyut puanlarının, 

özgüven düzeyi toplam puanı ve alt boyut puanları ile orta ve yüksek düzeyde ilişkili (r=.46 ile .66 

arasında) olduğu bulunmuştur. Bağımsız değişkenlerden cinsiyet ve baba eğitim düzeyi ile üstbiliş 

farkındalık puanları arasında ilişki olmaması nedeniyle regresyon analizine sadece ilişkili bulunan 

değişkenler olan lise türü, karne notu ortalaması ve özgüven değişkenleri eklenmiştir. Hiyerarşik 

regresyon analizinin ilk aşamasında lise türü ve karne ortalaması değişkenleri eklenmiş ve bu iki 

değişkenin birlikte lise öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık puanları üzerinde %9’luk bir etkisinin 

olduğu görülmüştür. Katılımcıların lise türü ve karne ortalamaları kontrol edildiğinde ise, özgüven 

puanlarının üstbilişsel farkındalık puanlarındaki değişimin %47’sini açıkladığı görülmüştür ve bu 

değişim istatiksel olarak anlamlıdır. Sonuç olarak, lise öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık puanlarına 

lise türleri ve karne ortalamaları etki etmekle beraber; bu iki değişkenin etkisi kontrol edildiğinde 

özgüven puanları arttıkça üstbilişsel farkındalık puanları da artış göstermektedir. Lise öğrencilerinin 

üstbiliş becerilerinin kazandırılmasında özgüvenlerinin önemli bir etkisi vardır. Bu nedenle, gelecekte 

yapılacak çalışmalarda üstbilişsel farkındalık becerilerinin kazandırılması ve özgüvenlerinin 

geliştirilmesi ile ilgili eğitsel programlar hazırlanarak deneysel çalışmaların gerçekleştirilmesi 

önerilmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Üstbilişsel farkındalık, Özgüven, Lise öğrencileri, Hiyerarşik regresyon. 
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INVESTIGATION OF VARIABLES PREDICTING METACOGNITIVE AWARENESS IN 

HIGH SCHOOL STUDENTS 

Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU, Kayhan BOZGÜN 

Abstract 

This study was carried out to determine the effect of variables such as gender, type of high school, grade, 

father education level and self-confidence in metacognitive awareness of high school students. In this 

context, 390 high school students from two different high school genres in general and professional 

represent the working group of this study. In the study, relational survey design in quantitative research 

methods was used to examine the effect of two or more variables together was used. Personal 

Information Form, “Metacognitive Awareness Inventory” (Özsoy, Çakıroğlu, Kuruyer and Özsoy, 

2010) and “Self-Confidence Scale” (Akın, 2007) were used to collect the data of the study. In the 

analysis of the data, the accuracy, normality of the data and the assumptions of the analyzes performed 

were examined. Exploratory Factor Analysis (AFA) was used to examine the validity of the 30-item 

short form of the Metacognitive Awareness Inventory; Confirmatory Factor Analysis (CFA) was used 

to test the consistency of the data collection tools used on the high school sample. After testing the 

validity of the measurement tools, Cronbach alpha internal consistency coefficients were calculated and 

their reliability was checked. Significance level was accepted as p < .05 in all statistical analyzes. In the 

findings, it was determined that the data collection tools were valid and reliable measurement tools on 

the high school sample of this study. When the findings regarding the relationship between 

metacognitive awareness scores and self-confidence scores of high school students were examined, it 

was found that the total and subdimension scores of metacognitive awareness were correlated with the 

total and sub-dimension scores of self-confidence level (between r = .46 and .66). As there was no 

relationship between gender, father education level and metacognition awareness scores; high school 

type, grade as independent variables and self-confidence score variables were added to the regression 

analysis. In the first stage of the hierarchical regression analysis, variables of high school type and grade 

average were added and it was seen that these two variables had a 9% effect on the metacognitive 

awareness scores of high school students. When the high school type and grade averages of the 

participants were checked, it was seen that self-confidence scores explained 47% of the change in 

metacognitive awareness scores and this change was statistically significant. As a result, although 

metacognitive awareness scores of high school students were affected by the high school types and grade 

averages; when the effects of these two variables were controlled, the higher the self-confidence scores, 

the higher the metacognitive awareness scores. High school students' self-confidence has an important 

effect on the acquisition of metacognition awrenesss. For this reason, it is recommended that 

experimental programs should be prepared by developing educational programs about acquiring 

metacognitive awareness and developing self-confidence in future studies. 
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Keywords: Metacognitive awareness, Self-confidence, High school students, Hierarchical regression. 
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SEDANTER BİREYLERİN AEROBİK KAPASİTELERİ İLE BACAK KUVVETİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Mehmet VURAL, Mustafa ÖZDAL, Zarife PANCAR 

Özet 

Bu çalışmanın amacı sedanter bireylerin aerobik kapasiteleri ile bacak kuvveti arasındaki ilişkinin ortaya 

konmasıdır. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya 22,80±1,48 yaş ortalamasına sahip toplamda 10 sedanter 

birey katılmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin aerobik ölçümleri direkt yöntemle ergoline bisiklet ve 

ergospirometre ile ölçülmüştür. Katılımcıların bacak kuvveti ölçümleri için izometrik bacak kuvveti 

dinamometresi (Prosport- TMR HBD 1000) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde 

SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. İki parametre arasındaki ilişkinin incelenmesinde Pearson 

Korelasyon Analizi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık derecesi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.  Elde 

edilen sonuçlara göre katılımcıların aerobik kapasiteleri ile bacak kuvveti arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır.   

Anahtar Kelimeler: Aerobik kapasite, güç, bacak kuvveti 
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INVESTIGATION OF THE CORRELATION BETWEEN AEROBIC CAPACITIES AND 

LEG STRENGTH OF SEDENTARY INDIVIDUALS   

Mehmet VURAL, Mustafa ÖZDAL, Zarife PANCAR 

Abstract 

The aim of this study was to determine the correlation between aerobic capacity and leg strength of 

sedentary individuals. For this purpose, 10 sedentary individuals with a mean age of 22,80 ± 1,48 

participated in the study. Aerobic measurements of the participants were performed by ergoline bicycle 

and ergospirometer.  Isometric leg strength dynamometer (Prosport-TMR HBD 1000) was used for the 

leg strength measurements of the participants. SPSS 20.0 package program was used for statistical 

analysis of the data. Pearson Correlation Analysis was used to examine the correlation between the two 

parameters. The level of statistical significance was accepted as p <0.05. According to the results, no 

significant correlation was found between the participants' aerobic capacity and leg strength. 

Keywords: Aerobic capacity, power, leg strength 
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SEDANTER ERKEKLERDE LÖKOSİT SEVİYELERİ ARI SÜTÜ TAKVİYESİNDEN 

ETKİLENİR Mİ? 

Zarife PANCAR, Mustafa ÖZDAL, Mehmet VURAL 

Özet 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, plasebo kontrollü deney dizaynı ile Royal Jelly (RJ) 'nin 1000 mg/gün 

dozunda sedanter erkeklerde lökosit çeşitleri; nötrofil, lenfosit, monosit, eozinofil ve bazofil seviyeleri 

üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu amaçla toplamda sağlıklı 20 yetişkin 

sedanter erkek çalışmaya alındı. Denekler, on beş gün boyunca her gün sabah aynı saatte cam flakonlar 

içinde buzdolabında muhafaza edilen likit arı sütü (Royal Jelly) alan deney grubu (1000 mg/gün Royal 

Jelly) ve plasebo (1000 mg/gün mısır nişastası) olarak rastgele iki gruba ayrıldı. Her iki gruptaki 

deneklerden lökosit çeşitleri; nötrofil, lenfosit, monosit, eozinofil ve bazofil seviyeleri üzerine 

etkilerinin belirlenmesi amacıyla, çalışmanın bir gün öncesi ve sonrasında kan örnekleri alınarak analiz 

edildi. Deney ve plasebo grubunun ölçülen verilerinin analizi için 2x2 mixed faktör ANOVA ve LSD 

testleri yapıldı. Bulgular: Arı sütü takviyesi alan deney grubu ve takviye almayan kontrol grubunun ön 

test ve son test arasındaki lökosit çeşitleri; nötrofil, lenfosit, monosit, eozinofil ve bazofil seviyeleri 

analizinde istatistiksel açıdan deney grubunda son test lehine bazofil değerinde anlamlılık bulunmuş 

(p<0,05); plasebo grubunda nötrofil ve lenfosit değerlerinde son test lehine anlamlılık bulunmuştur 

(p<0,05). Gruplar arası analizinde ise istatistiksel açıdan anlamlılık bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç: Bu 

çalışma sonucunda, kısa süreli 1000 mg/gün doz arı sütü takviyesinin, sedanter erkeklerde lökosit 

çeşitleri; nötrofil, lenfosit, monosit, eozinofil ve bazofil seviyelerini etkilemediği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Sedanter, lökosit, lenfosit 
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CAN LEUKOCYTE LEVELS IN SEDENTARY MEN BE AFFECTED BY ROYAL JELLY 

SUPLLEMENT? 

Zarife PANCAR, Mustafa ÖZDAL, Mehmet VURAL 

Abstract 

Objective: The aim of this study was to evaluate the placebo-controlled experimental design of leukocyte 

types in sedentary men at a dose of 1000 mg / day of Royal Jelly (RJ); neutrophil, lymphocyte, 

monocyte, eosinophil and basophil levels. Methods: Twenty healthy adult sedentary males were 

included in this study. The subjects were randomly divided into two experimental groups (1000 mg / 

day Royal Jelly) and placebo (1000 mg /day cornstarch), which received refrigerated liquid royal jelly 

(Royal Jelly) in glass vials at the same time each morning for fifteen days. Leukocyte varieties of the 

subjects in both groups; In order to determine the effects on neutrophil, lymphocyte, monocyte, 

eosinophil and basophil levels, blood samples were analyzed one day before and after the study. For the 

analysis of the measured data of the experimental and placebo groups, 2x2 mixed factor ANOVA and 

LSD tests were performed. Results: The leukocyte types between the pretest and posttest of royal jelly 

supplemented experimental group and non-fortified control group; neutrophil, lymphocyte, monocyte, 

eosinophil and basophil levels were statistically significant in the experimental group in favor of the 

post test (p<0,05); neutrophil and lymphocyte values in placebo group were significant in favor of 

posttest (p<0,05). There was no statistically significant difference between the groups (p>0,05). 

Conclusion: As a result of this study, 1000 mg / day short-term royal jelly supplementation in leukocyte 

types in sedentary men; neutrophil, lymphocyte, monocyte, eosinophil and basophil levels. 

Keywords: Sedentary, leukocyte, lymphocyte 
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SEDANTER BİREYLERİN OKSİJEN SATURASYONU İLE BACAK KUVVETİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Mehmet VURAL, Mustafa ÖZDAL, Zarife PANCAR 

Özet 

Bu çalışmanın amacı sedanter bireylerin oksijen saturasyonu ile bacak kuvveti arasındaki ilişkinin 

ortaya konmasıdır. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya 22,80±1,48 yaş ortalamasına sahip toplamda 10 

sedanter birey katılmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin oksijen saturasyonları pulse oksimetre cihazıyla 

yapılmıştır. Katılımcıların bacak kuvveti ölçümleri için izometrik bacak kuvveti dinamometresi 

(Prosport- TMR HBD 1000) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 20.0 paket 

programı kullanılmıştır. İki değişken arasındaki ilişkinin incelenmesinde Pearson Korelasyon Analizi 

kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık derecesi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 

katılımcıların aerobik kapasiteleri ile bacak kuvveti arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Saturasyon, güç, bacak kuvveti 
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INVESTIGATION OF THE CORRELATION BETWEEN OXYGEN SATURATION AND 

LEG STRENGHT OF SEDENTARY INDIVIDUALS 

Mehmet VURAL, Mustafa ÖZDAL, Zarife PANCAR 

Abstract 

The aim of this study was to determine the correlation between oxygen saturation and leg strength of 

sedentary individuals. For this purpose, 10 sedentary individuals with a mean age of 22,80 ± 1,48 

participated in the study. Oxygen saturation measurements of the participants were performed by pulse 

oximeter. Isometric leg strength dynamometer (Prosport-TMR HBD 1000) was used for the leg strength 

measurements of the participants. SPSS 20.0 package program was used for statistical analysis of the 

data. Pearson Correlation Analysis was used to examine the correlation between the two parameters. 

The level of statistical significance was accepted as p <0.05. According to the results, no significant 

correlation was found between the participants' oxygen saturation and leg strength. 

Keywords: Saturation, power, leg strength 
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SEDANTERLERDE ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ VE TROMBOSİT DAĞILIM 

GENİŞLİĞİ DEĞERLERİ ÜZERİNE ARI SÜTÜ TAKVİYESİNİN ETKİSİ 

Zarife PANCAR, Mustafa ÖZDAL, Mehmet VURAL 

Özet 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, plasebo kontrollü deney dizaynı ile Royal Jelly (RJ) 'nin 1000 mg/gün 

dozunda sedanter erkeklerde PLT (trombosit sayısı), MPV (ortalama trombosit hacmi) ve PDW 

(trombosit dağılım genişliği) seviyelerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu 

amaçla yaşları 20-23 arasında değişen, kronik bir hastalığı olmayan, sigara kullanmayan, sağlıklı 20 

gönüllü yetişkin sedanter erkek çalışmaya alındı. Çalışmaya katılan bireylerden gönüllü onam belgesi 

alındı. Denekler, on beş gün boyunca her gün sabah aynı saatte cam flakonlar içinde buzdolabında 

muhafaza edilen likit arı sütü alan deney grubu (n=10/1000 mg/gün Royal Jelly) ve plasebo (n=10/1000 

mg/gün sıvı) olarak rastgele iki gruba ayrıldı. Her iki gruptaki deneklerden PLT (trombosit sayısı), MPV 

(ortalama trombosit hacmi) ve PDW (trombosit dağılım genişliği) seviyelerinin belirlenmesi amacıyla, 

çalışmanın bir gün öncesi ve sonrasında kan örnekleri alınarak sonuçları SPSS 22.0 istatistik programı 

(SPSS Inc., Chicago, Illinois, ABD) ile analiz edildi. Deney ve plasebo grubunun ölçülen verilerinin 

analizi için 2x2 mixed faktör ANOVA ve LSD testleri yapıldı. Bulgular: Arı sütü takviyesi alan deney 

grubu ve takviye almayan kontrol grubunun ön test ve son test arasındaki PLT (trombosit sayısı), MPV 

(ortalama trombosit hacmi) ve PDW (trombosit dağılım genişliği) seviyeleri analizinde istatistiksel 

açıdan anlamlılık bulunmamış (p>0,05); gruplar arası analizinde istatistiksel açıdan anlamlılık 

bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç: Bu çalışma sonucunda, kısa süreli 1000 mg/gün doz arı sütü 

takviyesinin, sedanter erkeklerde PLT (trombosit sayısı), MPV (ortalama trombosit hacmi) ve PDW 

(trombosit dağılım genişliği) seviyelerini etkilemediği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Arı sütü, sedanter, hemogram 
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EFFECT OF ROYAL JELLY SUPPLEMENT ON MEAN PLATELET VOLUME AND 

PLATELET DISTRIBUTION WIDTH VALUES IN SEDENTARIES 

Zarife PANCAR, Mustafa ÖZDAL, Mehmet VURAL 

Abstract 

Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of Royal Jelly (RJ) on PLT (platelet count), 

MPV (mean platelet volume) and PDW (platelet distribution width) levels in sedentary men at a dose of 

1000 mg / day. Methods: Twenty healthy volunteer adult sedentary men, aged between 20-23 years, 

without chronic disease, non-smoking, were included in this study. Volunteer consent was obtained from 

the participants. The subjects were randomly assigned to the experimental group taking liquid royal jelly 

(n=10/1000 mg/day) and placebo (n=10/1000 mg/day cornstarch) refrigerated in glass vials at the same 

time each morning for fifteen days each day group. In order to determine PLT (platelet count), MPV 

(mean platelet volume) and PDW (platelet distribution width) levels from the subjects in both groups, 

blood samples were taken one day before and after the study and the results were analyzed with SPSS 

22.0 statistical program (SPSS Inc., Chicago, Illinois, ABD). For the analysis of the measured data of 

the experimental and placebo groups, 2x2 mixed factor ANOVA and LSD tests were performed. Results: 

There was no statistically significant difference between the pre-test and post-test PLT (platelet count), 

MPV (mean platelet volume) and PDW (platelet distribution width) levels of royal jelly supplemented 

experimental group and non-supplemented control group (p>0,05); there was no statistically significant 

difference between groups (p>0,05). Conclusion: As a result of this study, it can be said that short-term 

1000 mg / day royal jelly supplementation does not affect PLT (platelet count), MPV (mean platelet 

volume) and PDW (platelet distribution width) levels in sedentary men. 

Keywords: Royal jelly, sedentary, hemogram 
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SEDANTER BİREYLERİN AEROBİK KAPASİTE İLE ANAEROBİK GÜÇ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Zarife PANCAR, Mehmet VURAL, Mustafa ÖZDAL 

Özet 

Bu çalışmanın amacı sedanter bireylerin aerobik kapasiteleri ile anaerobik güç arasındaki ilişkinin ortaya 

konmasıdır. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya 22,80±1,48 yaş ortalamasına sahip toplamda 10 sedanter 

birey katılmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin aerobik ölçümleri direkt yöntemle ergoline bisiklet ve 

ergospirometre ile ölçülmüştür. Katılımcılardan anaerobik güç için dikey sıçrama ölçümü alınmıştır. 

Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. İki değişken 

arasındaki ilişkinin incelenmesinde Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık 

derecesi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre katılımcıların aerobik kapasiteleri 

ile anaerobik güç arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aerobik kapasite, performans, anaerobik güç 
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INVESTIGATION OF THE CORRELATION BETWEEN AEROBIC CAPACITIES AND 

ANAEROBIC POWER OF SEDENTARY INDIVIDUALS 

Zarife PANCAR, Mehmet VURAL, Mustafa ÖZDAL 

Abstract 

The aim of this study was to determine the correlation between aerobic capacity and anaerobic power 

of sedentary individuals. For this purpose, 10 sedentary individuals with a mean age of 22,80 ± 1,48 

participated in the study. Aerobic measurements of the participants were performed by ergoline bicycle 

and ergospirometer. Vertical jump was measured for the anaerobic power measurement of the 

participants. SPSS 20.0 package program was used for statistical analysis of the data. Pearson 

Correlation Analysis was used to examine the correlation between the two parameters. The level of 

statistical significance was accepted as p <0.05. According to the results, no significant correlation was 

found between the participants' aerobic capacity and anaerobic power. 

Keywords: Aerobic capacity, performance, anaerobic power 
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SEDANTER BİREYLERİN AEROBİK KAPASİTELERİ İLE VÜCUT YAĞ YÜZDELERİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Zarife PANCAR, Mustafa ÖZDAL, Mehmet VURAL  

Özet 

Bu çalışmanın amacı sedanter bireylerin aerobik kapasiteleri ile vücut yağ yüzdeleri arasındaki ilişkinin 

ortaya konmasıdır. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya 22,80±1,48 yaş ortalamasına sahip toplamda 10 

sedanter birey katılmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin aerobik ölçümleri direkt yöntemle ergoline 

bisiklet ve ergospirometre ile ölçülmüştür. Katılımcıların skinfold ölçümleri ise Skinfold Calipper cihazı 

yardımıyla subscapula, triceps, suprailliac ve abdomen bölgelerinden alınmıştır. Elde edilen verilerin 

istatistiksel analizinde SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. İki değişken arasındaki ilişkinin 

incelenmesinde Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık derecesi p<0,05 

olarak kabul edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre katılımcıların aerobik kapasiteleri ile vücut yağ 

yüzdeleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aerobik kapasite, performans, vücut yağ yüzdesi 
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INVESTIGATION OF THE CORRELATION BETWEEN AEROBIC CAPACITIES AND 

BODY FAT PERCENTAGE OF SEDENTARY INDIVIDUALS 

Zarife PANCAR, Mustafa ÖZDAL, Mehmet VURAL  

Abstract 

The aim of this study was to determine the correlation between aerobic capacity and body fat percentages 

of sedentary individuals. For this purpose, 10 sedentary individuals with a mean age of 22,80 ± 1,48 

participated in the study. Aerobic measurements of the participants were performed by ergoline bicycle 

and ergospirometer. Skinfold measurements of the participants were taken from subscapula, triceps, 

suprailliac and abdomen regions with the help of Skinfold Calipper. SPSS 20.0 package program was 

used for statistical analysis of the data. Pearson Correlation Analysis was used to examine the correlation 

between the two parameters. The level of statistical significance was accepted as p <0.05. According to 

the results, no significant correlation was found between the participants' aerobic capacity and body fat 

percentages. 

Keywords: Aerobic capacity, performance, body fat percentage 
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SEDANTER BİREYLERİN OKSİJEN SATURASYONU İLE ANAEROBİK GÜÇ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Mehmet VURAL, Mustafa ÖZDAL, Zarife PANCAR 

Özet 

Bu çalışmanın amacı sedanter bireylerin oksijen saturasyonu ile anaerobik güç arasındaki ilişkinin 

ortaya konmasıdır. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya 22,80±1,48 yaş ortalamasına sahip toplamda 10 

sedanter birey katılmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin oksijen saturasyonları pulse oksimetre cihazıyla 

yapılmıştır. Katılımcılardan anaerobik güç için dikey sıçrama ölçümü alınmıştır. Elde edilen verilerin 

istatistiksel analizinde SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. İki değişken arasındaki ilişkinin 

incelenmesinde Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık derecesi p<0,05 

olarak kabul edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre katılımcıların oksijen saturasyonu ile v anaerobik 

güç arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Saturasyon, performans, anaerobik güç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

INVESTIGATION OF THE CORRELATION BETWEEN OXYGEN SATURATION AND 

ANAEROBIC POWER OF SEDENTARY INDIVIDUALS 

Mehmet VURAL, Mustafa ÖZDAL, Zarife PANCAR 

Abstract 

The aim of this study was to determine the correlation between oxygen saturation and anaerobic power 

of sedentary individuals. For this purpose, 10 sedentary individuals with a mean age of 22,80 ± 1,48 

participated in the study. Oxygen saturation measurements of the participants were performed by pulse 

oximeter. Vertical jump was measured for the anaerobic power measurement of the participants. Spss 

20.0 package program was used for statistical analysis of the data. Pearson Correlation Analysis was 

used to examine the correlation between the two parameters. The level of statistical significance was 

accepted as p <0.05. According to the results, no significant correlation was found between the 

participants' oxygen saturation and anaerobic power. 

Keywords: Saturation, performance, anaerobic power 
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SEDANTER BİREYLERİN OKSİJEN SATÜRASYONU İLE VÜCUT YAĞ YÜZDELERİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Mehmet VURAL, Mustafa ÖZDAL, Zarife PANCAR 

Özet 

Bu çalışmanın amacı sedanter bireylerin oksijen saturasyonu ile vücut yağ yüzdeleri arasındaki ilişkinin 

ortaya konmasıdır. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya 22,80±1,48 yaş ortalamasına sahip toplamda 10 

sedanter birey katılmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin oksijen saturasyonları pulse oksimetre cihazıyla 

yapılmıştır. Katılımcıların skinfold ölçümleri ise Skinfold Calipper cihazı yardımıyla subscapula, 

triceps, suprailliac ve abdomen bölgelerinden alınmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde 

SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. İki değişken arasındaki ilişkinin incelenmesinde Pearson 

Korelasyon Analizi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık derecesi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Elde 

edilen sonuçlara göre katılımcıların oksijen saturasyonu ile vücut yağ yüzdeleri arasında anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Saturasyon, performans, vücut yağ yüzdesi 
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INVESTIGATION OF THE CORRELATION BETWEEN OXYGEN SATURATION AND 

BODY FAT PERCENTAGE OF SEDENTARY INDIVIDUALS 

Mehmet VURAL, Mustafa ÖZDAL, Zarife PANCAR 

Abstract 

The aim of this study was to determine the correlation between oxygen saturation and body fat 

percentages of sedentary individuals. For this purpose, 10 sedentary individuals with a mean age of 

22,80 ± 1,48 participated in the study. Oxygen saturation measurements of the participants were 

performed by pulse oximeter. Skinfold measurements of the participants were taken from subscapula, 

triceps, suprailliac and abdomen regions with the help of Skinfold Calipper. SPSS 20.0 package program 

was used for statistical analysis of the data. Pearson Correlation Analysis was used to examine the 

correlation between the two parameters. The level of statistical significance was accepted as p <0.05. 

According to the results, no significant correlation was found between the participants' oxygen 

saturation and body fat percentages. 

Keywords: Saturation, performance, body fat percentage 
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ERKEKLERDE ARI SÜTÜ TAKVİYESİNİN ERİTROSİT SEVİYELERİNE ETKİSİ 

Zarife PANCAR, Mustafa ÖZDAL, Mehmet VURAL  

Özet 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, plasebo kontrollü deney dizaynı ile Royal Jelly (RJ) 'nin 1000 mg/gün 

dozunda sedanter erkeklerde RBC (eritrosit), MCV (eritrositlerin ortalama büyüklüğü) ve RDW 

(eritrositlerin dağılım genişliği) seviyelerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu 

amaçla yaşları 20-23 arasında değişen, kronik bir hastalığı olmayan, sigara kullanmayan, sağlıklı 20 

gönüllü yetişkin sedanter erkek çalışmaya alındı. Çalışmaya katılan bireylerden gönüllü onam belgesi 

alındı. Denekler, on beş gün boyunca her gün sabah aynı saatte cam flakonlar içinde buzdolabında 

muhafaza edilen likit arı sütü (Royal Jelly) alan deney grubu (n=10/1000 mg/gün Royal Jelly) ve plasebo 

(n=10/1000 mg/gün, mısır nişastası) olarak rastgele iki gruba ayrıldı. Her iki gruptaki deneklerden RBC 

(eritrosit), MCV (eritrositlerin ortalama büyüklüğü) ve RDW (eritrositlerin dağılım genişliği) 

seviyelerinin belirlenmesi amacıyla, çalışmanın bir gün öncesi ve sonrasında kan örnekleri alınarak 

sonuçları SPSS 22.0 istatistik programı (SPSS Inc., Chicago, Illinois, ABD) ile analiz edildi. Deney ve 

plasebo grubunun ölçülen verilerinin analizi için 2x2 mixed faktör ANOVA ve LSD testleri yapıldı. 

Bulgular: Arı sütü takviyesi alan deney grubu ve takviye almayan kontrol grubunun ön test ve son test 

arasındaki RBC (eritrosit), MCV (eritrositlerin ortalama büyüklüğü) ve RDW (eritrositlerin dağılım 

genişliği) seviyeleri analizinde istatistiksel açıdan deney grubunda MCV değerinde son test lehine 

anlamlılık bulunmuş (p<0,05); gruplar arası analizinde ise istatistiksel açıdan anlamlılık bulunmamıştır 

(p>0,05). Sonuç: Bu çalışma sonucunda, kısa süreli 1000 mg/gün doz arı sütü takviyesinin, sedanter 

erkeklerde RBC (eritrosit), MCV (eritrositlerin ortalama büyüklüğü) ve RDW (eritrositlerin dağılım 

genişliği) seviyelerini etkilemediği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Arı sütü, eritrosit, hemogram 
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THE EFFECT OF ROYAL JELLY SUPLLEMENT ON ERYTHROCYTE LEVELS IN MEN 

Zarife PANCAR, Mustafa ÖZDAL, Mehmet VURAL  

Abstract 

Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of Royal Jelly (RJ) on RBC (erythrocyte), 

MCV (mean size of erythrocytes) and RDW (erythrocyte distribution) levels in sedentary men at a dose 

of 1000 mg / day by placebo-controlled experimental design. Methods: Twenty healthy volunteer adult 

sedentary men, aged between 20-23 years, without chronic disease, non-smoking, were included in this 

study. Volunteer consent was obtained from the participants. The subjects were randomly divided into 

two experimental groups (n=10/1000 mg/day Royal Jelly) receiving liquid royal jelly in glass vials and 

placebo groups (n=10/1000 mg/day/cornstarch) at the same time each morning for fifteen days. In order 

to determine RBC (erythrocyte), MCV (mean size of erythrocytes) and RDW (distribution width of 

erythrocytes) subjects in both groups, blood samples were taken one day before and after the results of 

the study and analyzed with SPSS 22.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, ABD) statistical program. For the 

analysis of the measured data of the experimental and placebo groups, 2x2 mixed factor ANOVA and 

LSD tests were performed. Results: RBC (mean size of erythrocytes), MCV (mean size of erythrocytes) 

and RDW (distribution width of erythrocytes) levels of royal jelly supplemented experimental group 

and non-supplemented control group were statistically significant in favor of the post-test MCV value 

between the pre-test and post-test (p<0,05); however, there was no statistically significant difference 

between the groups (p>0,05). Conclusion: As a result of this study, it can be said that short-term 1000 

mg / day royal jelly supplementation does not affect RBC (erythrocyte), MCV (mean size of 

erythrocytes) and RDW (erythrocyte distribution width) levels in sedentary men. 

Keywords: Royal jelly, erythrocytes, hemogram 
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ARI SÜTÜ TAKVİYESİNİN SİGARA BAĞIMLISI BİREYLERDE HEMOGLOBİN VE 

HEMATOKRİT SEVİYELERİNE ETKİSİ 

Zarife PANCAR, Mustafa ÖZDAL, Mehmet VURAL  

Özet 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kontrollü deney dizaynı ile Arısütü 'nün 1000 mg/gün dozunda sigara 

bağımlısı bireylerde hemoglobin ve hematokrit seviyelerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu amaçla Fagerström Nikotin Bağımlılık Skalası sigara içen bireylere uygulanmış, bağımlılık 

skoru (6-7 puan) ileri derecede olanlar belirlenmiş toplam 20 yetişkin erkek sigara bağımlısı kontrol 

grubu (n=10) ve arı sütü takviyesi alan sigara bağımlısı deney grubu (n=10) olarak çalışmaya dahil 

edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen bireylerin sigara içmesi ve bağımlı olması, herhangi bir hastalığının 

olmaması ayrıca bal türevi yiyeceklere karşı alerjisinin olmaması gibi kriterler belirlenmiş ve gruplar 

bu şekilde oluşturulmuştur. Deney grubuna, üç hafta boyunca her gün sabah aynı saatte cam flakonlar 

içinde buzdolabında muhafaza edilen likit arı sütü (n=10/1000 mg/gün) takviyesi verildi. Kontrol 

grubuna her hangi bir uygulama yapılmamıştır. Her iki gruptaki deneklerden hemoglobin ve hematokrit 

seviyelerinin belirlenmesi amacıyla, çalışmanın bir gün öncesi ve bir gün sonrasında kan örnekleri 

alınarak analiz edildi. Deney ve kontrol grubunun ölçülen verilerinin istatistiksel olarak analiz 

edilmesinde SPSS 22.0 paket programı kullanıldı. Grupların ön ve son testlerinin karşılaştırılmasında 

Paired Sample t-Testi, ikili grupların karşılaştırılmasında Independent t-Testi uygulandı. İstatistiksel 

sonuçlar p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. Bulgular: Arı sütü takviyesi alan deney grubu ve 

takviye almayan kontrol grubunun ön test ve son test arasındaki hemoglobin ve hematokrit seviyeleri 

analizinde istatistiksel açıdan deney grubunda hemogram ve hematokrit değerlerinde son test lehine artış 

bulunmuş bu artış istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). İki grubun gruplar arası 

analizinde ise anlamlılık bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç: Bu çalışma sonucunda, 21 gün 1000 mg/gün 

dozunda arı sütü takviyesinin, sigara bağımlısı bireylerde hemoglobin ve hematokrit seviyelerini olumlu 

etkilediği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Nikotin, arı sütü, hemogram 
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THE EFFECT OF ROYAL JELLY SUPLLEMENT ON HEMOGLOBIN AND 

HEMATOCRIDE LEVELS IN SMOKER 

Zarife PANCAR, Mustafa ÖZDAL, Mehmet VURAL  

Abstract 

Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of Royal Jelly (RJ) on hemoglobin and 

hematocrit levels in 1000 mg/day dose-dependent individuals with controlled experimental design. 

Methods: For this purpose, Fagerström Nicotine Dependence Scale was applied to smokers a total of 20 

adult male cigarette addicts (n = 10) with high addiction scores (6-7 points) were included in the study 

and the cigarette addict experimental group (n = 10) taking royal jelly supplementation. Criteria such as 

smoking and dependence of the individuals included in the study, not having any disease and not having 

allergies to honey derived foods were determined and groups were formed in this way. The experimental 

group was given liquid royal jelly (n = 10/1000 mg / day Royal Jelly), which was kept refrigerated in 

glass vials at the same time every morning for three weeks. No application was made to the control 

group. In order to determine hemoglobin and hematocrit levels in both groups, blood samples were 

analyzed one day before and one day after the study. SPSS 22.0 package program was used for statistical 

analysis of measured data of experimental and control groups. Paired Sample t-Test was used to compare 

the pre- and post-tests of the groups and Independent t-Test was used to compare the two groups. 

Statistical results were evaluated at p<0.05 significance level. Results: In the analysis of hemoglobin 

and hematocrit levels between pretest and posttest of royal jelly supplemented experimental group and 

non-supplemented control group, hemogram and hematocrit values were increased in favor of the 

posttest between the pre-test and post-test, but this increase was not statistically significant (p>0,05). In 

the intergroup analysis of the two groups, no significant difference was found (p> 0,05). Conclusion: 

As a result of this study, it can be said that royal jelly supplementation at a dose of 1000 mg / day for 21 

days has a positive effect on hemoglobin and hematocrit levels in cigarette addicts. 

Keywords: Nicotine, royal jelly, hemogram 
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SEDANTER ERKEKLERDE ARI SÜTÜ TAKVİYESİNİN SPO2 DÜZEYİNE ETKİSİ 

Zarife PANCAR, Mustafa ÖZDAL, Mehmet VURAL  

Özet 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, plasebo kontrollü deney dizaynı ile Arı sütü 'nün 1000 mg/gün dozunda 

sedanter erkeklerde arteriyal hemoglobin oksijen saturasyonu düzeyine etkisinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Yöntem: Bu amaçla toplamda; kronik bir hastalığı olmayan, sigara kullanmayan, sağlıklı 

20 gönüllü yetişkin sedanter erkek çalışmaya alındı. Çalışmaya katılan bireylerden gönüllü onam belgesi 

alındı. Denekler, on beş gün boyunca her gün sabah aynı saatte cam flakonlar içinde buzdolabında 

muhafaza edilen likit arı sütü alan deney grubu (n=10/1000 mg/gün) ve plasebo (n=10/1000 mg/mısır 

nişastası) olarak rastgele iki gruba ayrıldı. Her iki gruptaki deneklerden arteriyal hemoglobin oksijen 

saturasyonu seviyelerinin belirlenmesi amacıyla, çalışmanın bir gün öncesi ve sonrasında pulse 

oksimetre cihazıyla (Spirolab III, Medical International Research) sol işaret parmağından ölçüm 

yapılmıştır. Deney ve plasebo grubunun ölçülen verilerinin analizi için 2x2 mixed faktör ANOVA ve 

LSD testleri yapıldı. Bulgular: Arı sütü takviyesi alan deney grubu ve takviye almayan kontrol grubunun 

ön test ve son test arasındaki saturasyon ölçümü seviyeleri analizinde istatistiksel açıdan deney grubunda 

son test lehine anlamlılık bulunmuş (p<0,05); gruplar arası analizinde ise deney grubu lehine pozitif 

yönde anlamlılık bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Bu çalışma sonucunda, kısa süreli 1000 mg/gün doz arı 

sütü takviyesinin, sedanter erkeklerde arteriyal hemoglobin oksijen saturasyonu seviyelerini olumlu 

olarak etkilediği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Arı sütü, arteriyal, oksijen, saturasyon 
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EFFECT OF ROYAL JELLY SUPPLEMENT ON SPO2 LEVELS IN SEDENTARY MEN 

Zarife PANCAR, Mustafa ÖZDAL, Mehmet VURAL  

Abstract 

Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of Royal Jelly (RJ) on arterial hemoglobin 

oxygen saturation levels in sedentary men at a dose of 1000 mg / day by placebo-controlled experimental 

design. Method: For this purpose, twenty healthy volunteer adult sedentary men who had no chronic 

disease and who were non-smokers were included in the study. Volunteer consent was obtained from 

the participants. The subjects were randomly divided into two experimental groups (n=10/1000 mg /day) 

taking liquid royal jelly in glass vials at the same time each morning for fifteen days and placebo 

(n=10/1000 mg /day corn starch). In order to determine arterial hemoglobin oxygen saturation levels in 

both groups, measurements were taken from the left index finger with pulse oximetry device (Spirolab 

III, Medical International Research) one day before and after the study. For the analysis of the measured 

data of the experimental and placebo groups, 2x2 mixed factor ANOVA and LSD tests were performed. 

Results: In the analysis of the levels of saturation between the pretest and posttest of the royal jelly 

supplemented experimental group and the non-supplemented control group, statistically significant 

difference was found in favor of the posttest in the experimental group (p<0,05); in the intergroup 

analysis, a significant difference was found in favor of the experimental group (p<0,05). Conclusion: 

As a result of this study, it can be said that short-term 1000 mg / day royal jelly supplementation 

positively affects arterial hemoglobin oxygen saturation levels in sedentary men. 

Keywords: Royal jelly, arterial, oxygen, saturation 
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SEDANTER ERKEKLERDE ARI SÜTÜ TAKVİYESİNİN LİPİT METABOLİZMASI 

ÜZERİNE ETKİSİ 

Zarife PANCAR, Mustafa ÖZDAL, Mehmet VURAL  

Özet 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, plasebo kontrollü deney dizaynı ile Arı sütü' nün 1000 mg/gün dozunda 

sedanter erkeklerde HDL, LDL ve Trigliserit seviyelerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu amaçla toplamda kronik bir hastalığı olmayan, sigara kullanmayan, sağlıklı 20 gönüllü 

yetişkin sedanter erkek çalışmaya alındı. Çalışmaya katılan bireylerden gönüllü onam belgesi alındı. 

Denekler, on beş gün boyunca her gün sabah aynı saatte cam flakonlar içinde buzdolabında muhafaza 

edilen likit arı sütü alan deney grubu (n=10/1000 mg/gün Royal Jelly) ve plasebo (n=10/1000 mg/gün 

mısır nişastası) olarak rastgele iki gruba ayrıldı. Her iki gruptaki deneklerden HDL, LDL ve Trigliserit 

seviyelerinin belirlenmesi amacıyla, çalışmanın bir gün öncesi ve sonrasında kan örnekleri alınarak 

sonuçları SPSS 22.0 istatistik programı (SPSS Inc., Chicago, Illinois, ABD) ile analiz edildi. Deney ve 

plasebo grubunun ölçülen verilerinin analizi için 2x2 mixed faktör ANOVA ve LSD testleri yapıldı. 

Bulgular: Arı sütü takviyesi alan deney grubu ve takviye almayan kontrol grubunun ön test ve son test 

arasındaki HDL, LDL ve Trigliserit seviyeleri analizinde istatistiksel açıdan deney grubunda son test 

lehine anlamlılık bulunmuş (p<0,05); gruplar arası analizinde ise deney grubu lehine pozitif yönde 

anlamlılık bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Bu çalışma sonucunda, kısa süreli 1000 mg/gün doz arı sütü 

takviyesinin, sedanter erkeklerde HDL, LDL ve Trigliserit seviyelerini olumlu olarak etkilediği 

söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Arı sütü, trigliserit, lipit 
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THE EFFECT OF ROYAL JELLY SUPLLEMENT ON LIPID METABOLISM IN 

SEDENTARY MEN 

Zarife PANCAR, Mustafa ÖZDAL, Mehmet VURAL  

Abstract 

Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of Royal Jelly (RJ) on HDL, LDL and 

triglyceride levels in sedentary men at a dose of 1000 mg/day by placebo-controlled experimental 

design. Methods: Twenty healthy volunteer adult sedentary males who did not have any chronic disease 

and who did not smoke were included in this study. Volunteer consent was obtained from the 

participants. The subjects were randomly assigned to experimental groups (n=10/1000 mg/day) 

receiving liquid royal jelly in glass vials (n=10/1000 mg/day cornstarch) in the same hour each day for 

fifteen days. In order to determine HDL, LDL and triglyceride levels in both groups, blood samples 

were taken one day before and after the study and the results were analyzed with SPSS 22.0 statistical 

program (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA). For the analysis of the measured data of the experimental 

and placebo groups, 2x2 mixed factor ANOVA and LSD tests were performed. Results: In the analysis 

of HDL, LDL and triglyceride levels between pretest and posttest of royal jelly supplemented 

experimental group and non-supplemented control group, statistical significance was found in favor of 

posttest in the experimental group (p<0,05); in the intergroup analysis, a significant difference was found 

in favor of the experimental group (p <0,05). Conclusion: As a result of this study, it can be said that 

short-term 1000 mg / day royal jelly supplementation positively affects HDL, LDL and triglyceride 

levels in sedentary men. 

Keywords: Royal jelly, triglyceride, lipid 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUKLUK DÖNEMİ MUTLULUK HUZUR 

ANILARININ İNCELENMESİ 

Miray ÖZÖZEN DANACI, Zeynep ÇETİN 

Özet 

Çocukluk döneminin ilk yılları olan erken çocukluk dönemi, çocuğun tüm yaşamını değiştirebilecek ve 

yönlendirebilecek etkiye sahiptir. Bu dönemde maruz kalınan olumsuz çocukluk yaşantıları bireylerin 

iş, yaşam, meslek durumlarını ve karakteristik özelliklerini olumsuz yönde etkilemektedir. Mutlu 

anılarla dolu, huzurlu geçirilen zamanların yaşandığı çocukluk yılları ise bireylerde doğru kişilik 

gelişimi oluşmasına etken olarak yaşamın her koşulunu da olumlu etkilemektedir. Araştırmada devlet 

üniversitesinde öğrenim gören 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin, cinsiyet, ekonomik durum, yaşanılan bölge 

özellikleri içeren demografik koşullarına göre çocukluk dönemi mutluluk huzur anılarının incelenmesi 

amaçlanmıştır. Tarama modelli olarak yürütülen çalışmanın örneklem grubunu 150 üniversite öğrencisi 

oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu ile Richter, Gilbert 

ve McEwan (2009) tarafından geliştirilen ve Akın, Uysal, Çitemel (2013) tarafından geçerlik güvenirlik 

ve Türkçe uyarlama çalışması yapılan ‘Çocukluk Dönemi Mutluluk/Huzur Anıları Ölçeği’ kullanılarak 

toplanmıştır. Verilerin çözümlenme süreci tamamlandığında, çalışmaya ilişkin öneriler ortaya 

konacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, çocuk, mutluluk, huzur 
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INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS' MEMORIES OF HAPPINESS AND 

PEACE IN CHILDHOOD 

Miray ÖZÖZEN DANACI, Zeynep ÇETİN 

Abstract 

Early childhood, which is the first years of childhood, has the effect that can change and direct the whole 

life of the child. Negative childhood experiences in this period affect individuals' work, life, 

occupational status and characteristics negatively. Childhood years, which are full of happy memories 

and peaceful times, affect every condition of life positively as a factor in the formation of the right 

personality development in individuals. The aim of the study was to investigate the happiness and peace 

memories of the first and second year students studying in the state university according to their 

demographic conditions including gender, economic situation, and regional characteristics. The sample 

group of the study was 150 university students. Data were collected using the Personal Information 

Form prepared by the researchers and ‘Childhood Happiness / Tranquility Memories Scale geliştiril 

which was developed by Richter, Gilbert and McEwan (2009) and validation reliability and Turkish 

adaptation study by Akın, Uysal, Çitemel (2013). When the data analysis process is completed, 

suggestions for the study will be presented. 

Keywords: Student, child, happiness, peace 
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4-5 YAŞ ÇOCUKLARININ OKULA UYUM BECERİLERİ İLE ANNE BABA TUTUMLARI 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Miray ÖZÖZEN DANACI, Zeynep ÇETİN 

Özet 

Çocukların eğitim ortamına sağlıklı uyumunun sağlanması onların kişilik yapılarını, gelişimsel 

özelliklerini ve akademik başarılarını kuşkusuz büyük oranda etkileyecektir. Bu uyum sürecinde ise, 

çocukluğun ilk yıllarında ebeveynlerin zengin çevresel uyaranlar ölçüsünde çocuklara uyguladıkları 

çeşitli yaklaşımların, çocuğun hayata ve eğitim ortamına hazırlanma sürecini etkileyebileceği 

araştırmanın temel dayanağını oluşturmuştur. Çalışma ile farklı anne baba tutumlarının erken çocukluk 

dönemindeki çocukların okula uyum becerilerini etkileyip etkilemediği incelenmiştir. Araştırmanın 

nicel verilerini elde etmek için öğretmenlere uygulanan Kenneth W. Merrel (1993)’ün geliştirdiği ve 

Yukay-Yüksel (2009) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ‘Okul Sosyal Davranış Ölçeği’ ile anne ve 

babalara uygulanmak üzere Schaefer, Bell (1958) tarafından geliştirilen ve Le Compte, Le Compte, Özer 

(1978) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ‘Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumuna Yönelik PARI 

Ölçeği’ ile yine ailelere uygulanan ‘Çocuk ve Aile Tanıma Formu’ kullanılarak gerekli uzman görüşleri 

doğrultusunda değerlendirilmiştir. Araştırmanın evrenini Düzce ili Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne 

bağlı anaokullarında eğitim gören farklı sosyo ekonomik düzeye mensup 4-5 yaşa ait toplam 45 çocuk 

ile bu çocukların ebeveynleri oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin aritmetik ortalama ve standart sapma 

değerleri verilmiş ve istatistiksel analizinde Tek Yönlü Varyans Analizi, Kruskal Wallis Varyans 

Analizi ve İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi tamamlandığında uygun sonuç ve öneriler 

açıklanacak, elde edilen verilere dayanarak aradaki fark incelenecektir. Çalışmanın sonuçları 

tamamlandığında ise çocukların okula uyum süreçlerinin geliştirilebilir olmasına etki eden faktörler, bu 

sürecin sosyo ekonomik koşullarla olan ilişkilerinin neler olabileceği ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Okula uyum, anne baba tutumu 
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 INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL ADAPTATION 

SKILLS AND PARENTING ATTITUDES OF 4-5 YEAR OLD CHILDREN 

Miray ÖZÖZEN DANACI, Zeynep ÇETİN 

Abstract 

Ensuring healthy adaptation of children to the educational environment will undoubtedly affect their 

personality structures, developmental characteristics and academic success. In this adaptation process, 

the mainstay of the research is that the various approaches adopted by parents in the early years of 

childhood to the extent of rich environmental stimuli may affect the process of preparing the child for 

life and education. The study examined whether different parental attitudes affect school adaptation 

skills of children in early childhood. The Okul School Social Behavior Scale Okul developed by Kenneth 

W. Merrel (1993) and adapted to Turkish by Yukay-Yüksel (2009) which was applied to teachers to 

obtain quantitative data of the study was developed by Schaefer, Bell (1958). and Le Compte, Le 

Compte, Özer (1978), which was adapted to Turkish by PAR PARI Scale for Family Life and Childhood 

Attitude 'and Çocuk Child and Family Recognition Form uygulan which was applied to families were 

evaluated in accordance with the necessary expert opinions. The population of the study consists of 45 

children of 4-5 years of age and their parents who are educated in kindergartens affiliated to the Social 

Services Directorate of Düzce. The arithmetic mean and standard deviation values of the obtained data 

are given and when the One Way Analysis of Variance, Kruskal Wallis Analysis of Variance and 

Significance of Difference Between Two Means are completed, the appropriate results and 

recommendations will be explained and the difference will be examined based on the obtained data. 

When the results of the study are completed, the factors affecting the improvement of school adaptation 

processes of children and the relationship between this process and socio-economic conditions will be 

revealed. 

Keywords: School adaptation, parenting attitude 
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FELSEFE VE BİLİM TARİHİ İLİŞKİSİ 

Tuğşat GÜZELOĞLU 

Özet 

Felsefe ve bilim tarihi birbirini yakından ilgilendiren ve birbirini etkileyen alanlardır. Çağlar boyunca 

felsefe, bilim ile iç içe olmuş ve bilimi etkilemiştir. Tüm bilimlerin 17.yüzyıla kadar felsefenin içerisinde 

olduğu ve daha sonra ayrı disiplinler haline geldiği göz önüne alındığında,  felsefe, bilim tarihçileri için 

bir malzeme olarak ele alınabilir. Dolayısıyla bu çalışma içerisinde felsefe ve bilim arasındaki 

etkileşimden yola çıkılarak, felsefinin bilim tarihi ile olan yakın ilişkisi ele alınacaktır. 

Felsefe, özü yakalamaya çalışan eleştirel ve yaratıcı bir düşünme etkinliğidir. Bilim felsefesi ise, bilimi 

anlamak ve açıklamak amacıyla düşünme ve çözümleme metotlarının kullanıldığı bir alandır. Bu yüzden 

bilim kavramı, bilim felsefesinin ana konularından biridir. Bilim felsefesi ile tarih içerisindeki bilimsel 

gelişmeler ele alınır. Benzer şekilde bilim tarihi, bilimsel gelişmelerin tarihsel süreç içerisinde 

incelenmesidir. Bilim tarihi, toplumun hangi koşullarda, hangi bilimsel çalışmaları yaptığını açığa 

çıkarmaktadır. Bu noktada felsefe, bu tarihi bir bütünlük içerisinde ele almakta ve açıklamaktadır. 

Nitekim felsefe, bilimin gelişmesi için gerekli zemini hazırlamasının yanı sıra bilimsel değerlerin 

yorumlanarak yayılmasında da bir katkıya sahiptir. 

Bilimin tarih içerisinde gelişmesi, uzun bir dönemi kapsamaktadır. Bu yüzden bilim tarihi ile felsefe 

arasında sıkı bir bağ vardır. İnsanlığın buluş ve gelişme tarihini gerçekçi bir anlayış ile ortaya koymak, 

bilim tarihi ile mümkündür. Bunun için bilimi anlamak ve bilim tarihindeki bilimin, öncesinde ve 

sonrasındaki düşünme biçimlerini incelemek felsefe ile ilgilidir. Sonuç olarak, bilimin ve felsefenin 

tarihi gelişimlerinin ve problemlerinin anlaşılabilmesi için felsefe ve bilim tarihi arasındaki etkileşimin 

ele alınması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Felsefe, Bilim, Bilim Felsefesi, Bilim Tarihi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

RELATIONSHIP OF PHILOSOPHY AND SCIENCE HISTORY 

Tuğşat GÜZELOĞLU 

Abstract 

Philosophy and history of science are closely related and are areas  that affect each other. Throughout 

the ages, philosophy has been intertwined with science and influenced science. Considering that all 

sciences were in philosophy until the 17th century and later became separate disciplines, philosophy can 

be considered as a material for historians of science. Therefore, in this study, starting from the interaction 

between philosophy and science, the close relationship between philosophy and history of science will 

be discussed. 

Philosophy is a critical and creative thinking activity that seeks to capture the essence. Science 

philosophy is an area where thinking and analysis methods are used to understand and explain science. 

Therefore, the concept of science is one of the main subjects of philosophy of science. Philosophy of 

science and scientific developments in history are discussed. Similarly, the history of science is the study 

of scientific developments in the historical process. The history of science reveals the conditions under 

which the society conducts scientific studies. At this point, philosophy considers and explains this 

history in integrity. As a matter of fact, in addition to preparing the ground for the development of 

science, philosophy also contributes to the interpretation and dissemination of scientific values. 

The development of science in history covers a long period. Therefore, there is a close connection 

between the history of science and philosophy. It is possible with the history of science to reveal the 

history of humanity's invention and development with a realistic understanding. For this reason, it is 

about philosophy to understand science and to examine the ways of thinking in the history of science 

before and after science. As a result, in order to understand the historical development and problems of 

science and philosophy, the interaction between philosophy and history of science needs to be addressed. 

Keywords: Philosophy, Science, Philosophy of Science, History of Science. 
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OKUL YÖNETİCİLERİNİN ZİHİN TİPLERİ VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK 

DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Yeliz ÖZKAN HIDIROĞLU, Abdurrahman TANRIÖĞEN 

Özet 

Okul yöneticilerinin sahip oldukları düşünce, tutum ve davranışlar etkili okula ulaşmada en önemli 

belirleyicilerden biridir. Araştırmanın amacı okul yöneticilerinin zihin tipleri ile örgütsel vatandaşlık 

davranışları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu araştırma nicel araştırmalardan ilişkisel tarama 

modelindedir. Çalışma Türkiye’de farklı bölgelerde görev yapan 346 okul yöneticisiyle 

gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Zihin Tipleri Ölçeği” ve 

“Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik, 

korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Okul yöneticilerinin algılarına göre; 

yöneticilerin disiplinli, sentezci ve yaratıcı zihin tipleri yüksek; saygılı ve etik zihin tipleri ve okul 

yöneticilerinin örgütsel vatandaşlık davranışları çok yüksek düzeyde olarak bulunmuştur. Okul 

yöneticilerinin disiplinli ve sentezci zihin tipleri arasında yüksek düzeyde bir ilişki bulunmuştur. 

Disiplinli zihin ve ÖVD arasında pozitif orta düzeyde; sentezci zihin ve ÖVD arasında pozitif orta 

düzeyde; yaratıcı zihin ve ÖVD arasında pozitif zayıf düzeyde; saygılı zihin ve ÖVD arasında pozitif 

orta düzeyde; etik zihin ve ÖVD arasında pozitif yüksek düzeyde ilişki belirlenmiştir. Etik zihin, saygılı 

zihin, sentezci zihnin ÖVD’nın anlamlı bir yordayıcısı iken; disiplinli zihin ve yaratıcı zihin tipinin 

ÖVD’nın anlamlı bir yordayıcısı olmadığı bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel vatandaşlık, Zihin Tipleri 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN MIND TYPES AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP 

BEHAVIORS OF SCHOOL ADMINISTRATORS 

 Yeliz ÖZKAN HIDIROĞLU, Abdurrahman TANRIÖĞEN 

Abstract 

School administrators' thoughts, attitudes and behaviors are one of the most important determinants of 

reaching effective school. The purpose of the study is to investigate the relationship between school 

principals' mind types and their organizational citizenship behaviors. This research was carried out by 

the qualitative relational screening model. The study was conducted with 346 school administrators who 

work in different regions of Turkey. The data of this research has been collected by employing “Personal 

Information Form”, “Mind Types Scale ”and “Organizational Citizenship Behavior Scale”. In order to 

analyze the data collected, descriptive statistics techniques, correlation analysis and multiple regression 

analysis were used. According to the perceptions of school administrators, the disciplined, synthetic and 

creative mind types of the administrators were high, respectful and ethical mind types and organizational 

citizenship behaviors of the school administrators were found to be very high. A high level relationship 

was found between the disciplined and synthetic mind types of school administrators. A positive 

moderate level relationship between the disciplined mind and OCB (Organizational Citizenship 

Behavior), a positive intermediate level relationship between the synthetic mind and OCB, a positive 

weak level relationship between the creative mind and OCB, a positive medium level relationship 

between respectful mind and OCB, and a positive high level relationship between the ethical mind and 

OCB have been found. Ethical mind, respectful mind, synthetic mind were found to be a significant 

predictor of OCB, while disciplined mind and creative mind type were not found to be a significant 

predictor of OCB. 

Keywords: Organizational Citizenship, Mind Types 
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SİGARA BAĞIMLISI BİREYLERDE ARISÜTÜ TAKVİYESİNİN ERİTROSİT 

SEVİYELERİNE ETKİSİ 

Vedat ÇINAR, Zarife PANCAR, Mürsel BİÇER 

Özet 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kontrollü deney dizaynı ile Arısütü ' nün 1000 mg/gün dozunda sigara 

bağımlısı bireylerde RBC (eritrosit), MCV (eritrositlerin ortalama büyüklüğü) ve RDW (eritrositlerin 

dağılım genişliği) seviyelerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu amaçla 

Fagerström Nikotin Bağımlılık Skalası sigara içen bireylere uygulanmış, bağımlılık skoru (6-7 puan) 

ileri derecede olanlar belirlenmiş toplam 20 yetişkin erkek sigara bağımlısı kontrol grubu (n=10) ve arı 

sütü takviyesi alan sigara bağımlısı deney grubu (n=10) olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya 

dahil edilen bireylerin sigara içmesi ve bağımlı olması, herhangi bir hastalığının olmaması ayrıca bal 

türevi yiyeceklere karşı alerjisinin olmaması gibi kriterler belirlenmiş ve gruplar bu şekilde 

oluşturulmuştur. Deney grubuna, üç hafta boyunca her gün sabah aynı saatte cam flakonlar içinde 

buzdolabında muhafaza edilen likit arı sütü (n=10/1000 mg/gün Royal Jelly) takviyesi verildi. Kontrol 

grubuna her hangi bir uygulama yapılmamıştır. Her iki gruptaki deneklerden RBC (eritrosit), MCV 

(eritrositlerin ortalama büyüklüğü) ve RDW (eritrositlerin dağılım genişliği) seviyelerinin belirlenmesi 

amacıyla, çalışmanın bir gün öncesi ve bir gün sonrasında kan örnekleri alınarak analiz edildi. Deney 

ve kontrol grubunun ölçülen verilerinin istatistiksel olarak analiz edilmesinde SPSS 22.0 paket programı 

kullanıldı. Grupların ön ve son testlerinin karşılaştırılmasında Paired Sample t-Testi, ikili grupların 

karşılaştırılmasında Independent t-Testi uygulandı. İstatistiksel sonuçlar p<0,05 anlamlılık düzeyinde 

değerlendirildi. Bulgular: Arı sütü takviyesi alan deney grubu ve takviye almayan kontrol grubunun ön 

test ve son test arasındaki MCV (eritrositlerin ortalama büyüklüğü) ve RDW (eritrositlerin dağılım 

genişliği) seviyeleri analizinde istatistiksel açıdan anlamlılık bulunmamış (p>0,05); RBC (eritrosit) 

değerinde deney grubunda son test lehine anlamlılık bulunmuştur (p<0,05). İki grubun gruplar arası 

analizinde ise anlamlılık bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç: Bu çalışma sonucunda, 21 gün 1000 mg/gün 

dozunda arı sütü takviyesinin, sigara bağımlısı bireylerde RBC (eritrosit), MCV (eritrositlerin ortalama 

büyüklüğü) ve RDW (eritrositlerin dağılım genişliği) seviyelerini etkilemediği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Nikotin, arı sütü, hemogram  
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THE EFFECT OF ROYAL JELLY SUPLEMENTS ON ERYTHROCYTE LEVELS IN 

SMOKING ADDICTS 

Vedat ÇINAR, Zarife PANCAR,  Mürsel BİÇER 

Abstract 

Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of royal jelly on RBC (erythrocytes), MCV 

(mean size of erythrocytes) and RDW (distribution width of erythrocytes) levels in 1000 mg/day dose-

dependent individuals with controlled experimental design. Method: For this purpose, Fagerström 

Nicotine Dependence Scale was applied to smokers, a total of 20 adult male cigarette addicts (n = 10) 

with high addiction scores (6-7 points) were included in the study and the cigarette addict experimental 

group (n = 10) taking royal jelly supplementation. Criteria such as smoking and dependence of the 

individuals included in the study, not having any disease and not having allergies to honey derived foods 

were determined and groups were formed in this way. The experimental group was given liquid royal 

jelly (n = 10/1000 mg / day) supplemented in glass vials in the refrigerator at the same time every 

morning for three weeks. No application was made to the control group. RBC (erythrocyte), MCV (mean 

size of erythrocytes) and RDW (erythrocyte distribution width) levels in both groups were analyzed one 

day before and one day after the study. SPSS 22.0 package program was used for statistical analysis of 

measured data of experimental and control groups. Paired Sample t-Test was used to compare the pre- 

and post-tests of the groups and Independent t-Test was used to compare the two groups. Statistical 

results were evaluated at p <0,05 significance level. Results: There was no statistically significant 

difference between MCV (mean size of erythrocytes) and RDW (distribution width of erythrocytes) 

levels between pretest and posttest of royal jelly supplemented experimental group and non-

supplemented control group (p>0,05); RBC (erythrocyte) value was found significant in favor of posttest 

in the experimental group (p <0,05). In the intergroup analysis of the two groups, no significant 

difference was found (p> 0.05). Conclusion: As a result of this study, it can be said that royal jelly 

supplementation at a dose of 1000 mg / day for 21 days does not affect RBC (erythrocyte), MCV (mean 

size of erythrocytes) and RDW (erythrocyte distribution width) levels in cigarette addicts. 

Keywords: Nicotine, royal jelly, hemogram 
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NİKOTİN BAĞIMLISI BİREYLERDE ARI SÜTÜ TAKVİYESİNİN LÖKOSİT DEĞERLERİ 

ÜZERİNE ETKİSİ 

Vedat ÇINAR, Mürsel BİÇER, Zarife PANCAR 

Özet 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kontrollü deney dizaynı ile Arısütü’ nün 1000 mg/gün dozunda sigara 

bağımlısı bireylerde lökosit çeşitleri; nötrofil, lenfosit, monosit, eozinofil ve bazofil seviyelerine 

etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu amaçla Fagerström Nikotin Bağımlılık Skalası 

sigara içen bireylere uygulanmış, bağımlılık skoru (6-7 puan) ileri derecede olanlar belirlenmiş toplam 

20 yetişkin erkek sigara bağımlısı kontrol grubu (n=10) ve arı sütü takviyesi alan sigara bağımlısı deney 

grubu (n=10) olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen bireylerin sigara içmesi ve 

bağımlı olması, herhangi bir hastalığının olmaması ayrıca bal türevi yiyeceklere karşı alerjisinin 

olmaması gibi kriterler belirlenmiş ve gruplar bu şekilde oluşturulmuştur. Deney grubuna, üç hafta 

boyunca her gün sabah aynı saatte cam flakonlar içinde buzdolabında muhafaza edilen likit arı sütü 

(n=10/1000 mg/gün Royal Jelly) takviyesi verildi. Kontrol grubuna her hangi bir uygulama 

yapılmamıştır. Her iki gruptaki deneklerden lökosit çeşitleri; nötrofil, lenfosit, monosit, eozinofil ve 

bazofil seviyelerinin belirlenmesi amacıyla, çalışmanın bir gün öncesi ve bir gün sonrasında kan 

örnekleri alınarak analiz edildi. Deney ve kontrol grubunun ölçülen verilerinin istatistiksel olarak analiz 

edilmesinde SPSS 22.0 paket programı kullanıldı. Grupların ön ve son testlerinin karşılaştırılmasında 

Paired Sample t-Testi, ikili grupların karşılaştırılmasında Independent t-Testi uygulandı. İstatistiksel 

sonuçlar p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. Bulgular: Arı sütü takviyesi alan deney grubu ve 

takviye almayan kontrol grubunun ön test ve son test arasındaki lökosit çeşitleri; nötrofil, lenfosit, 

monosit, eozinofil ve bazofil seviyeleri analizinde istatistiksel açıdan anlamlılık bulunmamıştır 

(p>0,05). İki grubun gruplar arası analizinde ise yine anlamlılık bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç: Bu 

çalışma sonucunda, 21 gün 1000 mg/gün dozunda arı sütü takviyesinin, sigara bağımlısı bireylerde 

lökosit çeşitleri; nötrofil, lenfosit, monosit, eozinofil ve bazofil seviyelerini etkilemediği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Nikotin, arı sütü, hemogram 
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THE EFFECT OF ROYAL JELLY SUPPLEMENT ON LEUKOCYTE VALUES IN 

NICOTINE ADDICTS 

Vedat ÇINAR, Mürsel BİÇER, Zarife PANCAR 

Abstract 

Objective: The aim of this study was to determine the effect of royal jelly on leukocyte types; in 

neutrophil, lymphocyte, monocyte, eosinophil and basophil levels in 1000 mg/day dose- smoking 

addicts with controlled experimental design. Method: For this purpose, Fagerström Nicotine 

Dependence Scale was applied to smokers, a total of 20 adult male cigarette addicts (n = 10) with high 

addiction scores (6-7 points) were included in the study and the cigarette addict experimental group (n 

= 10) taking royal jelly supplementation. Criteria such as smoking and dependence of the individuals 

included in the study, not having any disease and not having allergies to honey derived foods were 

determined and groups were formed in this way. The experimental group was given liquid royal jelly (n 

= 10/1000 mg /day) supplemented in glass vials in the refrigerator at the same time every morning for 

three weeks. No application was made to the control group. Leukocyte varieties of the subjects in both 

groups; neutrophil, lymphocyte, monocyte, eosinophil and basophil levels were analyzed one day before 

and one day after the study. SPSS 22.0 package program was used for statistical analysis of measured 

data of experimental and control groups. Paired Sample t-Test was used to compare the pre- and post-

tests of the groups and Independent t-Test was used to compare the two groups. Statistical results were 

evaluated at p <0,05 significance level. Results: The leukocyte types between the pretest and posttest of 

royal jelly supplemented experimental group and non-fortified control group; neutrophil, lymphocyte, 

monocyte, eosinophil and basophil levels were not statistically significant (p> 0.05). In the intergroup 

analysis of the two groups, again no significant difference was found (p> 0.05). Conclusion: As a result 

of this study, royal jelly supplementation at a dose of 1000 mg / day for 21 days, leukocyte types in 

cigarette addicts; neutrophil, lymphocyte, monocyte, eosinophil and basophil levels. 

Keywords: Nicotine, royal jelly, hemogram 
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NİKOTİN BAĞIMLISI BİREYLERDE ARI SÜTÜ TAKVİYESİNİN ORTALAMA 

TROMBOSİT HACMİ VE TROMBOSİT DAĞILIM GENİŞLİĞİ DEĞERLERİNE ETKİSİ 

Zarife PANCAR, Vedat ÇINAR, Mürsel BİÇER 

Özet 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kontrollü deney dizaynı ile Arısütü' nün 1000 mg/gün dozunda sigara 

bağımlısı bireylerde PLT (trombosit sayısı), MPV (ortalama trombosit hacmi) ve PDW (trombosit 

dağılım genişliği) seviyelerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu amaçla 

Fagerström Nikotin Bağımlılık Skalası sigara içen bireylere uygulanmış, bağımlılık skoru (6-7 puan) 

ileri derecede olanlar belirlenmiş toplam 20 yetişkin erkek sigara bağımlısı kontrol grubu (n=10) ve arı 

sütü takviyesi alan sigara bağımlısı deney grubu (n=10) olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya 

dahil edilen bireylerin sigara içmesi ve bağımlı olması, herhangi bir hastalığının olmaması ayrıca bal 

türevi yiyeceklere karşı alerjisinin olmaması gibi kriterler belirlenmiş ve gruplar bu şekilde 

oluşturulmuştur. Deney grubuna, üç hafta boyunca her gün sabah aynı saatte cam flakonlar içinde 

buzdolabında muhafaza edilen likit arı sütü (n=10/1000 mg/gün Royal Jelly) takviyesi verildi. Kontrol 

grubuna her hangi bir uygulama yapılmamıştır. Her iki gruptaki deneklerden PLT (trombosit sayısı), 

MPV (ortalama trombosit hacmi) ve PDW (trombosit dağılım genişliği) seviyelerinin belirlenmesi 

amacıyla, çalışmanın bir gün öncesi ve bir gün sonrasında kan örnekleri alınarak analiz edildi. Deney 

ve kontrol grubunun ölçülen verilerinin istatistiksel olarak analiz edilmesinde SPSS 22.0 paket programı 

kullanıldı. Grupların ön ve son testlerinin karşılaştırılmasında Paired Sample t-Testi, ikili grupların 

karşılaştırılmasında Independent t-Testi uygulandı. İstatistiksel sonuçlar p<0,05 anlamlılık düzeyinde 

değerlendirildi. Bulgular: Arı sütü takviyesi alan deney grubu ve takviye almayan kontrol grubunun ön 

test ve son test arasındaki PLT (trombosit sayısı) ve PDW (trombosit dağılım genişliği) seviyeleri 

analizinde istatistiksel açıdan anlamlılık bulunmamış (p>0,05), MPV (ortalama trombosit hacmi) 

değerlerinde deney grubunda anlamlılık bulunmuştur (p<0,05) . İki grubun gruplar arası analizinde ise 

anlamlılık bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç: Bu çalışma sonucunda, 21 gün 1000 mg/gün dozunda arı 

sütü takviyesinin, sigara bağımlısı bireylerde PLT (trombosit sayısı), MPV (ortalama trombosit hacmi) 

ve PDW (trombosit dağılım genişliği) seviyelerini etkilemediği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Nikotin, arı sütü, hemogram 
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EFFECT OF ROYAL JELLY SUPPLEMENT ON MEAN PLATELET VOLUME AND 

PLATELET DISTRIBUTION WIDTH VALUES IN NICOTINE ADDICTS 

Zarife PANCAR, Vedat ÇINAR, Mürsel BİÇER 

Abstract 

Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of royal jelly on PLT (platelet count), MPV 

(mean platelet volume) and PDW (platelet distribution width) levels in 1000 mg /day cigarette addicts. 

Method: For this purpose, Fagerström Nicotine Dependence Scale was applied to smokers, a total of 20 

adult male cigarette addicts (n = 10) with high addiction scores (6-7 points) were included in the study 

and the cigarette addict experimental group (n = 10) taking royal jelly supplementation. Criteria such as 

smoking and dependence of the individuals included in the study, not having any disease and not having 

allergies to honey derived foods were determined and groups were formed in this way. The experimental 

group was given liquid royal jelly (n = 10/1000 mg /day) supplemented in glass vials in the refrigerator 

at the same time every morning for three weeks. No application was made to the control group. Blood 

samples were analyzed one day before and one day after the study in order to determine PLT (platelet 

count), MPV (mean platelet volume) and PDW (platelet distribution width) levels in both groups. SPSS 

22.0 package program was used for statistical analysis of measured data of experimental and control 

groups. Paired Sample t-Test was used to compare the pre- and post-tests of the groups and Independent 

t-Test was used to compare the two groups. Statistical results were evaluated at p <0,05 significance 

level. Results: In the analysis of the PLT (platelet count) and PDW (platelet distribution width) levels 

between the pretest and posttest of the royal jelly supplemented experimental group and the non-

supplemented control group, there was no statistical significance (p> 0,05), MPV (mean platelet 

volume) ) values were found significant in the experimental group (p <0,05). In the intergroup analysis 

of the two groups, no significant difference was found (p> 0,05). Conclusion: As a result of this study, 

it can be said that royal jelly supplementation at a dose of 1000 mg / day for 21 days does not affect 

PLT (platelet count), MPV (mean platelet volume) and PDW (platelet distribution width) levels in 

cigarette addicts. 

Keywords: Nicotine, royal jelly, hemogram 

 

 

 

 

 



 

94 
 

ARI SÜTÜ TAKVİYESİNİN NİKOTİN BAĞIMLISI BİREYLERDE DEMİR VE DEMİR 

BAĞLAMA SEVİYELERİNE ETKİSİ 

Mürsel BİÇER, Vedat ÇINAR, Zarife PANCAR 

Özet 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kontrollü deney dizaynı ile Arısütü' nün 1000 mg/gün dozunda sigara 

bağımlısı bireylerde demir ve demir bağlama seviyelerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu amaçla Fagerström Nikotin Bağımlılık Skalası sigara içen bireylere uygulanmış, bağımlılık 

skoru (6-7 puan) ileri derecede olanlar belirlenmiş toplam 20 yetişkin erkek sigara bağımlısı kontrol 

grubu (n=10) ve arı sütü takviyesi alan sigara bağımlısı deney grubu (n=10) olarak çalışmaya dahil 

edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen bireylerin sigara içmesi ve bağımlı olması, herhangi bir hastalığının 

olmaması ayrıca bal türevi yiyeceklere karşı alerjisinin olmaması gibi kriterler belirlenmiş ve gruplar 

bu şekilde oluşturulmuştur. Deney grubuna, üç hafta boyunca her gün sabah aynı saatte cam flakonlar 

içinde buzdolabında muhafaza edilen likit arı sütü (n=10/1000 mg/gün) takviyesi verildi. Kontrol 

grubuna her hangi bir uygulama yapılmamıştır. Her iki gruptaki deneklerden demir ve demir bağlama 

seviyelerinin belirlenmesi amacıyla, çalışmanın bir gün öncesi ve bir gün sonrasında kan örnekleri 

alınarak analiz edildi. Deney ve kontrol grubunun ölçülen verilerinin istatistiksel olarak analiz 

edilmesinde SPSS 22.0 paket programı kullanıldı. Grupların ön ve son testlerinin karşılaştırılmasında 

Paired Sample t-Testi, ikili grupların karşılaştırılmasında Independent t-Testi uygulandı. İstatistiksel 

sonuçlar p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. Bulgular: Arı sütü takviyesi alan deney grubu ve 

takviye almayan kontrol grubunun ön test ve son test arasındaki demir ve demir bağlama seviyeleri 

analizinde istatistiksel açıdan anlamlılığa rastlanmamıştır (p>0,05). Gruplar arası analizinde ise 

anlamlılık bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç: Bu çalışma sonucunda, 21 gün 1000 mg/gün dozunda arı 

sütü takviyesinin, sigara bağımlısı bireylerde demir ve demir bağlama seviyelerini etkilemediği 

söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Nikotin, arı sütü, demir 
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THE EFFECT OF ROYAL JELLY SUPPLEMENT ON IRON AND IRON BINDING LEVELS 

IN NICOTINE ADDICTS 

Mürsel BİÇER, Vedat ÇINAR, Zarife PANCAR 

Abstract 

Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of royal jelly on iron and iron binding levels 

in 1000 mg/day dose-dependent individuals with controlled experimental design. Method: For this 

purpose, Fagerström Nicotine Dependence Scale was applied to smokers, a total of 20 adult male 

cigarette addicts (n = 10) with high addiction scores (6-7 points) were included in the study and the 

cigarette addict experimental group (n = 10) taking royal jelly supplementation. Criteria such as smoking 

and dependence of the individuals included in the study, not having any disease and not having allergies 

to honey derived foods were determined and groups were formed in this way. The experimental group 

was given liquid royal jelly (n = 10/1000 mg / day) supplemented in glass vials in the refrigerator at the 

same time every morning for three weeks. No application was made to the control group. Blood samples 

were analyzed one day before and one day after the study in order to determine the iron and iron binding 

levels in both groups. SPSS 22.0 package program was used for statistical analysis of measured data of 

experimental and control groups. Paired Sample t-Test was used to compare the pre- and post-tests of 

the groups and Independent t-Test was used to compare the two groups. Statistical results were evaluated 

at p <0,05 significance level. Results: In the analysis of the iron and iron binding levels between the 

pretest and posttest of the experimental group receiving royal jelly supplementation and the non-

supplemented control group, no statistical significance was found (p> 0.05). There was no significant 

difference between the groups (p> 0,05). Conclusion: As a result of this study, it can be said that royal 

jelly supplementation at a dose of 1000 mg / day for 21 days does not affect iron and iron binding levels 

in cigarette addicts. 

Keywords:  Nicotine, royal jelly, iron 
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NİKOTİN BAĞIMLISI BİREYLERDE ARI SÜTÜ TAKVİYESİNİN BAZI VİTAMİN VE 

MİNERAL DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Ali Muhittin TAŞDOĞAN, Zarife PANCAR 

Özet 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kontrollü deney dizaynı ile Arısütü’ nün 1000 mg/gün dozunda sigara 

bağımlısı bireylerde magnezyum, kalsiyum, sodyum, potasyum ve klor seviyelerine etkisinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu amaçla Fagerström Nikotin Bağımlılık Skalası sigara içen 

bireylere uygulandı. Bağımlılık skoru ileri derecede olanlar belirlenmiş toplam 20 yetişkin erkek sigara 

bağımlısı kontrol grubu (n=10) ve arı sütü takviyesi alan sigara bağımlısı deney grubu (n=10) olarak 

çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen bireylerin sigara içmesi ve bağımlı olması, herhangi bir 

hastalığının olmaması ayrıca bal türevi yiyeceklere karşı alerjisinin olmaması gibi kriterler belirlenmiş 

ve gruplar bu şekilde oluşturuldu. Deney grubuna, üç hafta boyunca her gün sabah aynı saatte cam 

flakonlar içinde buzdolabında muhafaza edilen likit arı sütü (n=10/1000 mg/gün) takviyesi verildi. 

Kontrol grubuna her hangi bir uygulama yapılmadı. Her iki gruptaki deneklerden lökosit çeşitleri; 

magnezyum, kalsiyum, sodyum, potasyum ve klor seviyelerinin belirlenmesi amacıyla, çalışmanın bir 

gün öncesi ve bir gün sonrasında kan örnekleri alınarak analiz edildi. Deney ve kontrol grubunun ölçülen 

verilerinin istatistiksel olarak analiz edilmesinde SPSS 22.0 paket programı kullanıldı. Grupların ön ve 

son testlerinin karşılaştırılmasında Paired Sample t-Testi, ikili grupların karşılaştırılmasında 

Independent t-Testi uygulandı. İstatistiksel sonuçlar p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. 

Bulgular: Arı sütü takviyesi alan deney grubu ve takviye almayan kontrol grubunun ön test ve son test 

arasındaki magnezyum, kalsiyum, sodyum, potasyum ve klor seviyeleri analizinde istatistiksel açıdan 

anlamlılık bulunmamıştır (p>0,05). İki grubun gruplar arası analizinde ise yine anlamlılık bulunmamıştır 

(p>0,05). Sonuç: Bu çalışma sonucunda, 21 gün 1000 mg/gün dozunda arı sütü takviyesinin, sigara 

bağımlısı bireylerde magnezyum, kalsiyum, sodyum, potasyum ve klor seviyelerini etkilemediği 

söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Nikotin, arı sütü, vitamin 
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THE EFFECT OF ROYAL JELLY SUPPLEMENT ON SOME VITAMIN AND MINERAL 

VLUES IN NICOTINE ADDICTS 

Ali Muhittin TAŞDOĞAN, Zarife PANCAR 

Abstract 

Objective: The aim of this study was to determine the effect of royal jelly on magnesium, calcium, 

sodium, potassium and chlorine levels in 1000 mg/day dose- smoking addicts with controlled 

experimental design. Method: For this purpose, Fagerström Nicotine Dependence Scale was applied to 

smokers, a total of 20 adult male cigarette addicts (n = 10) with high addiction scores (6-7 points) were 

included in the study and the cigarette addict experimental group (n = 10) taking royal jelly 

supplementation. Criteria such as smoking and dependence of the individuals included in the study, not 

having any disease and not having allergies to honey derived foods were determined and groups were 

formed in this way. The experimental group was given liquid royal jelly (n = 10/1000 mg /day) 

supplemented in glass vials in the refrigerator at the same time every morning for three weeks. No 

application was made to the control group. Magnesium, calcium, sodium, potassium levels were 

analyzed one day before and one day after the study. SPSS 22.0 package program was used for statistical 

analysis of measured data of experimental and control groups. Paired Sample t-Test was used to compare 

the pre- and post-tests of the groups and Independent t-Test was used to compare the two groups. 

Statistical results were evaluated at p <0,05 significance level. Results: The leukocyte types between the 

pretest and posttest of royal jelly supplemented experimental group and non-fortified control group; 

magnesium, calcium, sodium, potassium levels were not statistically significant (p> 0.05). In the 

intergroup analysis of the two groups, again no significant difference was found (p> 0.05). Conclusion: 

As a result of this study, it can be said that royal jelly supplementation at a dose of 1000 mg / day for 21 

days does not affect magnesium, calcium, sodium, potassium and chlorine levels in cigarette addicts. 

Keywords: Nicotine, royal jelly, vitamin 
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ÖLÜMÜN FELSEFESİ VE VAROLUŞU 

Halis ÇAVUŞOĞLU 

Özet 

Ölüm, felsefede özellikle hayatın anlamını ve önemini vurgulamak için kullanılmıştır. Ölüm Batı 

dillerinde “eskatoloji”, İslam düşüncesinde ise “mead” olarak daha çok zikredilmektedir. Ölüm terimsel 

olarak son anlamını içermektedir, yani ölüm, insanın ve dünyanın sonunu, öteki dünya hayatının 

varlığını anlatmaya çalışan bir kavramdır. İslam dininde ölüm, ahiret, yani son, sonra olan, sonrakiler 

anlamında kullanılmaktadır. Kelam ilminde ölüm, genellikle ebedi hayat anlamında ele alınmaktadır. 

Türkçe dilinde ise ölüm, özellikle insan, hayvan ve bitki hayatının tam ve kesin olarak sona ermesi 

şeklinde işlenmektedir. Yani ahiret, ebediyet, vefat gibi kavramlar Türkçe literatüründe ölümü 

karşılayan veya ölüm teriminin yerine kullanılan kelimeler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Ölüm, bir yönden her şeye bir son nokta koymak olduğu gibi bir yönden de hayat, gerçek anlamını ve 

değerini ölümle kazanmaktadır. Bu düşüncenin en önemli temsilcisi olarak Epiküros ön plana 

çıkmaktadır. Epiküros ölümü, biz varken ölüm gelmemiştir, ölüm geldiğinde de biz olmadığımızdan 

dolayı kötülüklerin en çirkini olan ölüm bizim için hiçbir şey ifade etmez ve bizim için hiçbir önemi 

yoktur.  Bu bağlamda karşımıza objektif bir ölümsüzlük var mıdır ve varsa bu durum nasıl ifade 

edilebilmektedir sorusunun çıkması kaçınılmaz olmaktadır. Nitekim böyle objektif bir ölüm anlayışı 

mevcuttur ki, o da ancak Tanrı’dadır. Yani bu durum, Tanrı’nın yanılmaz hafızasında insanların ebedi 

olarak var olması ve kalması ile alakalı bir durumdur. 

Son olarak, ölen ve dirilen insanlarda kişisel kimlik problemi olmuyor mu sorusunu ele almak gerekir. 

İnsanlar acaba aynı insanlar mı, o insanların bedenleri,  ruhları, kişilikleri ve hatta kimlikleri aynı mıdır 

gibi sorunsallarla birlikte, bu durumlar acaba insanlara diriliş esnasında doğru bir şekilde yine kendisine 

iade edilmiş midir gibi birçok farklı problemler ortaya çıkmaktadır. Bu konuyla ilgili kişisel kimlik, 

insanların zaman içinde ayniyetini veya devamlılığını gösteren özellikleridir. Ölüm sonrası hayat, 

bedenin diriliş biçiminde değil de, ruhun bekası şeklinde olacağı için bedensel özellik ve fonksiyonlarda 

farklılık ve değişme büyük oranda muhtemeldir. Her nasıl olursa olsun her şeyi bilen ve her şeye gücü 

yeten yaratıcıya, yeniden dirilttiği insanlara o insanların kendi kimliklerini ve özelliklerini yeniden 

vermesi hiç de zor ve güç olmamaktadır.  

Anahtar kelimeler: Ölüm, Eskatoloji, Hayat, Varlık, Yokluk. 
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PHILOSOPHY AND EXISTENCE OF DEATH 

Halis ÇAVUŞOĞLU 

Abstract 

Death was used in philosophy to emphasize the meaning and importance of life in particular. Death is 

mentioned as “eschatology Batı in Western languages and“ mead ”in Islamic thought. Death is the term 

meaning, meaning death is a concept that tries to describe the end of man and the world, the existence 

of the other world. In the religion of Islam, death is used in the sense of the here after, the last and the 

next. In Kalam science, death is generally considered in the sense of eternal life. In the Turkish language, 

death is committed as a complete and definitive end of human, animal and plant life. In other words, 

concepts such as the Hereafter, eternity and death appear in the Turkish literature as words that meet or 

replace death. 

Death, in one way, is to put an end to everything, and in another way, life gains its true meaning and 

value with death. Epicurus stands out as the most important representative of this idea. Epicurus death, 

death did not come when we were there, and death, which is the ugliest of evil because we are not, does 

not mean anything to us and does not matter to us. In this context, it is inevitable that there is an objective 

immortality, and if so, how can this be expressed? Indeed, there is such an objective conception of death 

that it is only in God. So this is related to the eternal existence and existence of people in God's infallible 

memory. 

Finally, it is necessary to address the question of whether there are personal identity problems in dying 

and resurrected people. There are many different problems, such as whether people are the same people, 

whether they are the same bodies, souls, personalities and even identities, and whether these situations 

have been correctly returned to people during the resurrection. Personal identity on this subject is the 

characteristics of people showing their continuity or continuity over time. Since post-mortal life will not 

be in the form of resurrection of the body, but in the form of the survival of the soul, differences and 

changes in bodily characteristics and functions are highly likely. However, it is not difficult and difficult 

for the creator who knows everything and the omnipotent to re-give their identities and features to the 

people he resurrected. 

Keywords: Death, Eschatology, Life, Being, Absence. 
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DİNİ TECRÜBE DELİLİNİN DOĞASI 

Halis ÇAVUŞOĞLU 

Özet 

Dini tecrübe delili, empirizm veya ampirizim karşılığı olarak kullanılan bir delil olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Din felsefesinde dini tecrübe delili, dini hayat, yaşam, yoğunlaşma, ruh hali,  şeklinde 

anlamları barındıran bağlamda kullanılmaktadır. Bu bağlamda dini tecrübe delili, özellikle insan içi, iç 

âlemi tabirlerini kullanarak insandan hareketle kanıtlarını ortaya koymuşlardır. Yani dini tecrübe delili, 

belli bir inançtan yola çıkarak, inanç seviyelerini(merhalelerini) aşarak Tanrı’ya giden veya götüren bir 

delildir. Dolayısıyla bu çalışma içerisinde dini tecrübenin diğer tecrübe türlerinden farkı ortaya 

konularak, önemi açıklanacaktır. 

Ontolojik, kozmolojik, teleolojik delillerden farklı olarak dini tecrübe delilinde öncelikli olarak tasavvur 

etmek vardır. Ardından o tasavvur edilen şey veya şeyler hakkında insanların emin olma durumu 

gerçekleşmektedir. Kısaca dini tecrübe, doğrudan gerçekleşen bir durum veya hal olmasından dolayı 

vasıtasızdır.  Herhangi bir aracıya ihtiyaç duymamaktadır. Yani dini tecrübenin tahlili mümkün değildir. 

Dini tecrübede bir buluşma vardır ki, bu “kurb” tabiriyle ifade edilmektedir. Bu buluşma, Tanrı ve insan 

buluşması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum ise, insanın Tanrı huzurunda olması şeklinde 

temellendirilmektedir. Ayrıca dini tecrübe herhangi bir şekilde, herhangi birisine aktarılamaz ve 

anlatılamaz. Yani bu durum, kişiye özel olduğu için onun hakkında hiçbir şekilde objektif değerlendirme 

yapılamamaktadır.  

Dini tecrübe sürekli gerçekliği savunmakta olduğundan dolayı, karakterler üzerinde müspet bir etkisi 

olmaktadır. Bu nedenle manevi hazzın farkına varanlar ve yaşayanlar dini tecrübeyi sürekli arzu eder 

bir haldedir. Dini tecrübede kişi, Tanrı’nın varlığından doğrudan haberdar olduğu için güçlü bir neden 

olarak görülmektedir. Dini tecrübe, farklı dini geleneklerde çeşitlilik gösterdiği için barındırdığı 

içeriğini tam olarak belirlemek ve ifade etmek biraz güçleşmektedir. Bu nedenle de dini tecrübe tarz ve 

sonuçları itibariyle az da olsa yanıltıcı bir yöne sahip olmaktadır. 

Dini tecrübe, fiziksel olarak varlıklar üzerinde görülen tecrübeden farklı olarak, Tanrı’nın tanınma 

koşullarını belirleyen tasavvurların olması gerekmektedir. Bu nedenle dini tecrübe salt duyusal 

nitelikleri aşan olay ve olguları içermektedir. Dini tecrübe, tam olarak öznel olmasa da özel bir nitelik 

içerinde barındırmaktadır.  Ayrıca dini tecrübe Tanrı’nın da iradesini içermesi yönüyle önemli bir yere 

sahiptir. Bu nedenle dini tecrübenin tekrarının olmaması durumu da ön plana çıkmaktadır. 

Son olarak dini tecrübe delilinin çeşitli şekillerde yaşandığı görülebilmektedir. ilk olarak mistik, zevki 

ve hissi olarak yaşanan dini tecrübeler, ikinci olarak da taklidi olmasıyla sergilenen(görerek veya 
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duyarak ) haller ve üçüncü olarak da pratik(tecrübe, yaşam, hal) olarak gösterilen tecrübe türleri ön plana 

çıkmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Din Felsefesi, Dini Tecrübe, Mistisizm, Tanrı. 
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NATURE OF RELIGIOUS EXPERIENCE EVIDENCE 

Halis ÇAVUŞOĞLU 

Abstract 

Evidence of religious experience emerges as evidence for empiricism or empiricism. In the philosophy 

of religion, evidence of religious experience is used in the context of religious life, life, concentration, 

mood. In this context, evidence of religious experience, especially in the human world, using the terms 

of the inner world, have put forward their evidence based on human. In other words, the evidence of 

religious experience is a proof that leads to or leads to God by starting from a certain belief, exceeding 

their belief level. Therefore, in this study, the difference of religious experience from other types of 

experience will be revealed and its importance will be explained. 

Unlike ontological, cosmological and teleological evidences, there is priority in the evidence of religious 

experience. Then people become confident about the thing or things imagined. In short, religious 

experience is mediated because it is a situation or situation that takes place directly.  It does not need 

any intermediary. In other words, the analysis of religious experience is not possible. There is a meeting 

in religious experience, which is expressed as “kurb”. This meeting is the meeting between God and 

man. This is based on the fact that man is in the presence of God. In addition, religious experience cannot 

be transferred or told to anyone in any way. In other words, since this situation is personal, no objective 

evaluation can be made about it. 

Religious experience has a positive effect on the characters, as it constantly advocates reality. For this 

reason, those who become aware of spiritual pleasure and those who live are always in a state of desire 

for religious experience. In religious experience, one is seen as a powerful reason because he is directly 

aware of God's existence. Because religious experience varies in different religious traditions, it 

becomes difficult to fully identify and express its content. Therefore, religious experience has a slightly 

misleading aspect in terms of style and results. 

Unlike the experience of religious experience, physically on beings, there must be imaginations that 

determine the conditions of God's recognition. For this reason, religious experience involves events and 

phenomena that exceed pure sensory qualities. Religious experience has a special quality, although not 

entirely subjective. In addition, religious experience has an important place in that it includes the will of 

God. Therefore, the lack of repetition of religious experience comes to the forefront. 

Finally, it can be seen that the evidence of religious experience is experienced in various ways. First, 

religious experiences such as mystical, taste and sensation, secondly imitated (seeing or hearing) 

situations and thirdly practical (experience, life, state) come to the fore. 

Keywords: Philosophy of Religion, Religious Experience, Mysticism, God. 
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MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ZİHİN TİPLERİNE İLİŞKİN ALGILARININ 

ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 

Çağlar Naci HIDIROĞLU, Yeliz ÖZKAN HIDIROĞLU 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmenlerinin zihin tiplerinin ne düzeyde olduğunu belirlemek ve 

matematik öğretmenlerinin zihin tiplerinin cinsiyetlerine, yaşlarına, çalıştıkları bölgeye, kıdem yıllarına 

ve okul türlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Çalışma nicel 

araştırmalardan betimsel tarama modeli araştırmasıdır. Araştırmanın örneklemi, 2018-2019 eğitim 

öğretim yılında Türkiye’nin farklı bölgelerindeki okullarda görev yapan 481 matematik öğretmenidir. 

Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Zihin Tipleri Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin 

analizinde betimsel ve vardamsal istatistik tekniklerinden yararlanılmıştır. Matematik öğretmenlerinin 

kendilerine ilişkin algılarına göre, matematik öğretmenlerinin disiplinli, sentezci, yaratıcı ve saygılı 

zihin tipleri yüksek düzeyde bulunurken; etik zihin tipleri çok yüksek düzeydedir. Disiplinli, sentezci 

ve yaratıcı zihin tipinde erkek öğretmenler kendilerine ilişkin daha yüksek düzeyde bir algıya sahiptir. 

41 ve üzerindeki yaş aralığındaki öğretmenler disiplinli zihinle ilgili kendilerine ilişkin daha yüksek bir 

algıya sahiplerdir. Mesleğinin başlangıcında olan matematik öğretmenlerinin, kendilerinin disiplinli 

zihin tipiyle ilgili daha düşük bir algıya sahiptir. Sentezci, yaratıcı ve saygılı zihin tipinde, 11-20 yıl 

arası kıdeme sahip öğretmenler, 0-10 yıl arasında kıdeme sahip öğretmenlere göre kendilerine ilişkin 

daha yüksek bir algıya sahiptir. Matematik öğretmenlerinin zihin tiplerine ilişkin algıları öğretmenlerin 

çalıştıkları okul türü değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir. 

Anahtar Sözcükler: Matematik Öğretmenleri, Zihin Tipleri 
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INVESTIGATING MATHEMATICS TEACHERS' PERCEPTIONS OF MIND TYPES 

ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES 

Çağlar Naci HIDIROĞLU, Yeliz ÖZKAN HIDIROĞLU 

Abstract 

The aim of this study is to identify the mind levels of mathematics teachers and to determine whether 

mathematics teachers' mind types show significant differences according to their gender, age, the region 

where they work, seniority and school types. This study made use of descriptive survey model, which 

is a quantitative research method. The sample of the study consisted of 481 mathematics teachers 

working in schools in different regions of Turkey in 2018-2019 academic year. “Personal Information 

Form” and "Mind Types Scale” were used as data collection tools. Descriptive and variational statistical 

techniques were used in the analysis of the data. Mathematics teachers' perceptions of themselves 

revealed that while the teachers' disciplinary, synthesizing, creating and respectful minds of the were 

found to be high, their ethical minds were very high. The male teachers with disciplinary, synthesizing, 

creating minds have a higher level of perception about themselves. The teachers aged 41 and over have 

a higher self-perception regarding the disciplinary mind. The Math teachers who are at the beginning of 

their profession have a lower self-perception regarding their disciplinary mind. The teachers with a 

seniority between 11-20 years have a higher perception about themselves than teachers with seniority 

between 0-10 years. The mathematics teachers' perceptions of mind types do not differ significantly 

according to the type of school they work in. 

Keywords: Mathematics Teachers, Mind Types 
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BİLİMCİLİK VE YENİ ATEİZMİN ELEŞTİRİSİ 

Bilal BEKALP 

Özet 

Saint- Simon (1760-1825) ve daha sonra Auguste Comte (1798-1857) tarafından geliştirilen pozitivist 

anlayış, gerçekliğe ilişkin tüm bilgilerin bilim tarafından sağlanabileceğini düşünerek bilime sarsılmaz 

bir mutlaklık atfetmektedir. Nitekim pozitivizme göre, bilim insanı bilimsel etkinliklerde inanç, gelenek 

ve metafiziksel unsurlardan arınmıştır. Pozitivizme göre bilim, olgusal dünyanın bilgisini deney-gözlem 

yoluyla elde eder. Dolayısıyla bilim insanının ortaya çıkardığı bilgi, kesin ve metafizik unsurlardan 

arındırılmış olduğu için de bilimseldir. Bu klasik bilim anlayışının evren tasviri materyalist- pozitivist- 

natüralist dünya görüşünü yansıtmaktadır. Bu materyalist – pozitivist-natüralist çizgi, bilimin bir dünya 

görüşü sunduğunu ve bu görüşün sağlam kanıtlara dayandığını ileri sürerek bilimsel dünya görüşünün 

somut ve rasyonel olduğunu iddia eder. Bilimin ivme kazanmasıyla birlikte ortaya çıkan bu fikir, insan 

zihninin metafizik düşüncelerden arındırılması gerektiğini vurgulayarak, bilimsel dünya görüşü ile 

evrenin algılanması gerektiğini ifade eder. Bu durum bilimsel bir duruş olmaktan ziyade felsefi bir 

duruştur. Zira ‘bilim her şeyin ölçüsüdür’ gibi bir tavır ancak spekülatif ve/veya felsefi bir duruş olabilir. 

Bu natüralist düşünce günümüzde Yeni Ateizm olarak adlandırılmaktadır. Natüralizm, her şeyin doğa 

dünyasına ait olduğunu ve evrenin ancak bilimsel yöntemlerle açıklanabileceğini savunmaktadır. 

Bilimsel olduğu iddia edilen natüralizm, çalışmamızda da göstermeye çalışacağımız gibi, içerisinde 

bilimsel olmayan birçok iddia barındırmaktadır. Natüralist anlayış, deneysel olmamakla eleştirmiş 

olduğu teolojik-metafizik çizginin iddialarını bertaraf etmek bir yana, bilimsel olduğunu iddia ederek 

deney ve gözlem ötesi bir sav ileri sürmüş olmaktadır. Natüralist anlayışın savunucuları, natüralizmin 

bilimin en doğru yorumu olduğunu ve savundukları tezlerin bilimsel olduğunu iddia ederler. Biz bu 

çalışmamızda bilimi kendine siper edinen bilimcilik anlayışının savunulamaz bir pozisyon olduğunu 

göstermeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Bilim, Bilimcilik, Pozitivizm, Aydınlanma, Yeni Ateizm 
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SCIENTISM AND CRITICISM OF NEW ATHEISM 

Bilal BEKALP 

Abstract 

The positivist understanding developed by Saint Simon (1760-1825) and later by Auguste Comte (1798-

1857) attributes unshakable absolutism to science, believing that all information about reality can be 

provided by science. As a matter of fact, according to positivism, the scientist is free from belief, 

tradition and metaphysical elements in scientific activities. According to positivism, science obtains the 

knowledge of the factual world through experiment-observation. Therefore, the knowledge produced by 

the scientist is also scientific because it is clear of certain and metaphysical elements. The universe 

depiction of this classical conception of science reflects the materialist-positivist-naturalist world view. 

This materialist-positivist-naturalist line claims that the scientific worldview is concrete and rational, 

arguing that science offers a worldview and that this view is based on solid evidence. This idea, which 

emerged with the acceleration of science, emphasizes that the human mind should be purified from 

metaphysical thoughts and expresses the need to perceive the universe with the scientific worldview. 

This is a philosophical posture rather than a scientific posture. Because the attitude of ‘science is the 

measure of everything ancak can only be speculative and / or philosophical. This naturalist thought is 

now called New Atheism. Naturalism argues that everything belongs to the natural world and that the 

universe can only be explained by scientific methods. Naturalism, which is claimed to be scientific, 

contains many non-scientific claims, as we will try to show in our study. Naturalist understanding, 

instead of eliminating the claims of the theological-metaphysical line which it criticizes with non-

experimental, asserts that it is scientific and makes an argument beyond experiment and observation. 

Proponents of naturalist understanding argue that naturalism is the most accurate interpretation of 

science and that the arguments they propose are scientific. In this study, we will try to show that the 

understanding of science that takes science as a shield is an untenable position. 

Keywords: Science, Scientism, Pozitivism, Enlightinment, New Ateism 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ İLE 

EVLİLİĞE YÜKLEDİKLERİ ANLAM VE EŞ SEÇME KRİTERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Nur Hilal YILDIRIM, Mehmet Engin DENİZ 

Özet 

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılık düzeylerinin, evliliğe 

yükledikleri anlamların ve eş seçimi kriterlerinin incelenmesi ve aralarında anlamlı bir ilişki olup 

olmadığının belirlenmesidir. Tarama modellerinden ilişkisel tarama modelinde olan bu araştırmanın 

evrenini 1 devlet ve 1 vakıf üniversitesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Eğitim Fakülteleri ve 

İnsan ve Toplum Bilimleri (Fen-Edebiyat) Fakültelerinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencileri, 

örneklemini ise küme örnekleme yöntemi ile seçilmiş 639 öğrenci oluşturmaktadır. Üniversite 

öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı düzeylerini belirlemek amacıyla Tutgun-Ünal (2015) tarafından 

geliştirilen sosyal medya bağımlılığı ölçeği, evliliğe yükledikleri anlamları belirlemek amacıyla Körük, 

Özabacı ve Kara (2018) tarafından geliştirilen evliliğe yüklenen anlam ölçeği, eş seçimi kriterlerini 

belirlemek amacıyla Başay (2015) tarafından geliştirilen eş seçimi kriterleri ölçeği kullanılmıştır. 

Analize uygun görülen 473 veri SPSS istatistik paket programıyla analiz edilmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda verilerin normal dağılım gösterdiği anlaşılmıştır ve parametrik analiz yapılması uygun 

görülmüştür. Yapılan analizler sonucunda üniversite öğrencilerinin genel sosyal medya bağımlılığı ve 

meşguliyet alt boyutunda orta, duygu durum düzenleme ve tekrarlama alt boyutlarında az, çatışma alt 

boyutunda orta düzeyde bağımlı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Üniversite öğrencilerinin evliliğe 

yükledikleri pozitif anlam çok yüksek, negatif anlam orta düzeyde olarak belirlenmiştir. Eş seçimi 

kriterlerinde öğrencilerin eş adayına ilişkin, en çok “hoşgörülü/cana yakın olması”, “yaşam tarzlarımızın 

birbirine uyması”,” aşık olmam/aşk ilişkisinin olması” kriterlerine çok yüksek düzeyde önem verdikleri 

anlaşılmıştır. Evliliğe yüklenen anlam ile eş seçimi kriterleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

olduğu, buna karşılık sosyal medya bağımlılığı ile ilişki bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Evliliğe yüklenen 

anlamın yakınlık ve iş birliği alt boyutları ile sosyal medya bağımlılığı toplamı arasında negatif yönde 

anlamlı bir ilişki, evliliğe yüklenen anlamın risk alt boyutu ile sosyal medya bağımlılığının meşguliyet 

alt boyutu ve duygu durum düzenleme alt boyutu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal medya bağımlılığı meşguliyet alt boyutu ile eş seçimi kriterleri arasında 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Medya Bağımlılığı, Evlilik, Evliliğe Yüklenen Anlam, Eş 

Seçimi Kriterleri 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL MEDIA ADDICTION LEVELS WITH 

MEANING OF MARRIAGE AND SPOUSE SELECTION CRITERIA OF UNIVERSITY 

STUDENTS 

Nur Hilal YILDIRIM, Mehmet Engin DENİZ 

Abstract 

The aim of this study is to examine the social media addiction levels, the meaning they put on marriage 

and the criteria of spouse selection of university students and to determine whether there is a meaningful 

relationship between them. This research is in the retional screening model and the population of this 

research consists of students studying at Faculties of Edication and Humanities and Social Sciences in 

the academic year 2018-2019, at 1 state and 1 foundation university. The sample of 639 students was 

selected by cluster sampling method. The social media addiction scale developed by Tutgun-Ünal(2015) 

has been used to determine the social media addiction levels of university students. The scale of meanin 

of marriage developed by Körük, Özabacı and Kara (2018) has been used to determine the meanings 

loaded of marriage and in order to determine the spousal selection criteria has been used the spouse 

selection criteria developed by Başay (2015). 473 data which were found suitable for analysis were 

analyzed with SPSS statistical package program. As result of the analyzes, it was found that data showed 

normal distribution and it was considered appropriate to perform parametric analysis. As a result of the 

analyzes it was concluded university students were medium in general social media addiction and 

occupation subscale, less in regulation and repetition subscales and medium dependent in conflict 

subscale. The positive meaning attributed to marriage by university students is very high and the 

negative meaning is medium level. İn the spouse selection criteria, it was understood that the students 

gave a very high of importance to the criteria of “tolerant/approachable”, “same/similar lifestyles” and 

“being in love/having a love relationship”. İt was found that there was a positive significant relationship 

between the meanin of marriage and spouse selection criteria whereas there was no relationship with 

general social media addiction. İt has been concluded that there is a negative significant relationship 

between the general social media addiction and the sub-dimensions of intimacy and cooperation 

subscales of meaning of marriage and thet there is a positive meaningful relationship between the risk 

subscale of the meaning imposed on marriage and the occupation subscale and the emotion regulation 

sub-dimension of the meaning of marriage. There is positively significant relationship between social 

media addiction’s occupation subscale and spouse selection criteria. 

Keywords: Social Media, Social Media Addiction, Marriage, Meaning of Marriage, Spouse Selection 

Criteria 
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DENİZLİ İLİ MEKÂN ALGISI: ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ UYGULAMASI 

Arzu ERSÖZ TÜĞEN 

Özet 

İnsanların çevreye olan tepkileri algılarına göre değişmektedir. Verilen kararlar ve insan davranışlarında 

dış çevrenin etkisi oldukça önemlidir. Davranışsal coğrafya, düşünce ve algılarımızın dış çevrenin 

etkisiyle beraber değişimi konularını içermektedir (Tümertekin ve Özgüç, 2016:48). Bununla birlikte 

yaş, cinsiyet ve meslekler insanların çevreye olan algılarını etkilemektedir (Doğan,2012). Çevre ve insan 

arasındaki ilişkide bireysellik ön plana çıkmaktadır. Yaşanılan alana dair olan algılar, kişilerin o mekânı 

zihinlerinde oluşturdukları ve daha önceki deneyimlerine dayanan şablonlara göre şekillenmesini sağlar. 

Bireylerin doğduğu andan itibaren yaşadıkları, çocuklukları ve gençliklerinin geçtiği yerler ile ilgili 

anıları ve tecrübeleri her zaman daha canlı ve önemlidir. Denizli, sanayi ve ticaret anlamında gelişmiş 

olan illerimiz arasında yer almaktadır. 1990‘lı yıllarda şehirleşme oranında büyük bir artış gösteren 

ilimiz, 2004 yılında sosyo- ekonomik gelişmişlik sıralamasında 100. il durumunda iken, 2012 yılında 

büyükşehir şeçilmiş ve bu gelişmenin ardından şehirleşme hızla artmaya başlamıştır. Bununla birlikte 

meydana gelen bu hızlı büyüme beraberinde çarpık kentleşmeyi de getirmiş bu durum şehirde yaşayan 

insanlar için birtakım sıkıntıların doğmasına sebep olmuştur. Yapılan bu çalışmada ortaöğretim 

öğrencilerin Denizli iline ilişkin algılarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Tarama yöntemine göre 

desenlenen araştırmada çalışma grubunu 2018-2019 öğretim yılında Denizli Albayrak Borsa İstanbul 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören toplam 106 kız öğrenci (9,10,11 ve 12.sınıf) 

oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Denizli” anahtar kelimesinin yer aldığı Kelime 

İlişkilendirme Testi (KİT) kullanılmıştır. Testin uygulanma aşamasında öğrencilerden gönüllük esas 

alınarak, KİT’te yer alan anahtar kavrama ilişkin akıllılarına gelen ilk beş kavramı ve anahtar kavramla 

ilgili cümleyi yazmaları istenilmiştir. Testin ortalama uygulama süresi 5 dakika sürmüştür. Elde edilen 

cevap kelimeleri araştırmacı tarafından oluşturulan tematik kavram haritası aracılığıyla, cevap cümleleri 

ise rubrik (Dereceli Puanlama Anahtarı) yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin 

Denizli anahtar kavramı için toplam 54 kavram kullanılmış, bu kavramların frekansı ise 483 olarak tespit 

edilmiştir. 106 sayıda ilgili cümle kullandığı tespit edilmiştir. Bu kavramlar 5 adedi fiziki öğeler 

kategorisinde kullanılırken, 49 adedi beşerî öğeler kategorisinde, 10 cümle kültürel öğeler kategorisinde 

değerlendirilirken, 6 cümle psikolojik öğeler kategorisinde ön plana çıkmıştır. Öğrencilerin Denizli ile 

kurdukları cevap cümleleri analizi sonucunda ise, bu cümlelerin 15’inin bilimsel, 80 cümlenin bilimsel 

olmayan ve 5 cümlenin ise kavram yanılgısı içerdiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda 

öğrencilerin Denizli iline ilişkin algılarında beşerî kavramların daha çok ön plana çıktığı görülmüştür. 

Bununla beraber öğrencilerin kurduğu bilimsel olmayan cümlelerin fazla olması algısal yapılarındaki 

bilgilerinde yetersizliğini göstermektedir. Öğrencilerin bilimsel olmayan cümleleri incelendiğinde 

yaşadıkları yere karşı daha çok duygusal ifadeler kullandıkları görülmüştür. Görsellik ve mekansallık 
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kavramlarının daha çok ön plana çıktığı tesit edilmiştir. Bununla birlikte kavram yanılgılarının olması 

öğrencilerin yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel özelliklerini tam olarak tanımadıklarını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Algı, Ortaöğretim, Davranışsal Coğrafya, Denizli, Merkezefendi 
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PERCEPTION OF SPACE IN DENIZLI: APPLICATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS 

Arzu ERSÖZ TÜĞEN 

Abstract 

People's reactions to the environment vary according to their perceptions. The impact of the external 

environment on decisions and human behavior is very important. Behavioral geography includes the 

change of our thoughts and perceptions with the influence of the external environment (Tümertekin and 

Özgüç, 2016: 48). However, age, gender and occupations affect people's perceptions of the environment 

(Doğan, 2012). Individuality stands out in the relationship between environment and human. Perceptions 

of the living space allow people to shape that space according to patterns that they have created in their 

minds and based on their previous experiences. The memories and experiences of individuals from the 

moment they were born, where they lived, where their childhood and youth passed, are always more 

vivid and important. Denizli is one of the cities that are developed in terms of industry and trade. Our 

city, which showed a significant increase in the rate of urbanization in the 1990s, was the 100th province 

in the socio-economic development ranking in 2004, and in 2012 the city was selected and after this 

development urbanization started to increase rapidly. However, this rapid growth has also brought about 

distorted urbanization and this has caused some problems for the people living in the city. In this study, 

it is aimed to reveal the perceptions of secondary school students about Denizli. The study group 

consisted of 106 female students (9,10,11 and 12th grade) studying at Denizli Albayrak Borsa Istanbul 

Vocational and Technical Anatolian High School in 2018-2019 academic year. In the research, the Word 

Association Test (KIT) which includes the keyword “Denizli“ was used as the data collection tool. 

During the implementation phase of the test, students were asked to write the first five concepts and 

sentences related to the key concepts that came to their minds regarding the key concept in the SOE 

based on volunteering. The average duration of the test was 5 minutes. The obtained answer words were 

analyzed through the thematic concept map created by the researcher and the answer sentences were 

analyzed by rubric (Grade Scoring Key). As a result of the research, 54 concepts were used for the 

Denizli key concept and the frequency of these concepts was determined as 483. 106 number of related 

sentences. While 5 of these concepts are used in the physical elements category, 49 of them are evaluated 

in the human elements category, 10 sentences are evaluated in the cultural elements category, 6 

sentences are in the psychological elements category. As a result of the analysis of the answer sentences 

that the students established with Denizli, 15 of these sentences were scientific, 80 sentences were non-

scientific and 5 sentences were misconceptions. In line with these results, it was seen that human 

concepts were more prominent in the perception of the students about Denizli. However, the high 

number of non-scientific sentences established by the students indicates their insufficiency in their 

perceptual structures. As a result of the analysis of the answer sentences that the students established 

with Denizli, 15 of these sentences were scientific, 80 sentences were non-scientific and 5 sentences 
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were misconceptions. In line with these results, it was seen that human concepts were more prominent 

in the perception of the students about Denizli. However, the high number of non-scientific sentences 

established by the students indicates their insufficiency in their perceptual structures. When the non-

scientific sentences of the students were examined, it was seen that they used more emotional 

expressions against where they lived. It has been established that the concepts of visuality and spatiality 

are more prominent. However, misconceptions indicate that students do not fully understand the 

historical and cultural characteristics of the city in which they live. 

Keywords: Perception, Secondary Education, Behavioral Geography, Denizli, Merkezefendi 
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE PAMUKKALE TERMAL TURİZMİ 

Arzu ERSÖZ TÜĞEN 

Özet 

Hastalıklardan korunmak, sağlıklı yaşamak ve sağlıklılık halinin devamını sağlamak amacıyla tedavi 

sürecinde termal suların kullanılması ile birlikte hasta potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının 

büyümesini sağlayan turizm türüne termal turizm adı verilmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019). 

Özellikle fay hatlarının olduğu bölgelerde bu kaynaklar boyunca çıkan termal suların kullanılması tarihi 

geçmişi oldukça eskiye dayanan tedavi şekilleri arasında yer almaktadır. Geçmiş dönemlerde geleneksel 

yöntemler ile yapılan sıcak su ve çamur tedavileri günümüzde modern sağlık tesislerinde uluslararası 

sağlık protokollerine göre yönetilmektedir. Türkiye Alp- Himalaya dağ kuşağında yer almakta tektonik 

anlamda hareketli bir bölgede bulunmaktadır. Bu yeryüzü hareketleri beraberinde fay hattı boyunca 

çıkan termal suları da getirmiştir. Ege Bölgesi’nde bulunan ve Denizli ilinin 17 km kuzeyinde yer alan 

Pamukkale, binlerce yıllık tarihi geçmişi ve coğrafi avantajları ile çekim merkezi olmuş önemli 

destinasyon merkezlerinden birisidir. İpek Yolu üzerinde yer alması hem ticari hem de sosyal ve kültürel 

açıdan bölgeyi önemli bir rota haline getirmiştir. Bununla birlikte yerin altından çıkan yaklaşık olarak 

36,5ºC sıcaklığında ki termal sular tedavi amacıyla kullanılmış, Pamukkale’nin aynı zamanda sağlık 

merkezi olmasını da sağlamıştır. Termal sular damar sertliği, kalp, cilt ve sinir hastalıklarına iyi geldiği 

tespit edilmiştir. Yaklaşık olarak 2000 yıllık geçmişe sahip olan, şifalı suları ve üzerinde kurulan 

Hierapolis antik şehri ile de Dünya Kültür Miras Liste’sine 1988 yılında alınan Pamukkale, Türkiye’nin 

marka şehri olmaya aday bir yeridir. Çalışmanın amacı, sadece Türkiye’de değil dünya çapında su 

kalitesi anlamında önemli özelliklere sahip olan bu mekânın özelliklerini ortaya koymak, termal turizm 

açısından potansiyelini değerlendirmektir. Çalışma için geniş literatür taraması ve saha çalışması 

yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Pamukkale, termal turizm, kültür, termal su 
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PAMUKKALE THERMAL TOURISM FROM PAST TO PRESENT 

Arzu ERSÖZ TÜĞEN 

Abstract 

In order to protect against diseases, to live healthily and to maintain health status, thermal tourism is 

used as thermal tourism which enables the growth of health institutions by using the patient potential 

together with the use of thermal waters in the treatment process. The use of thermal waters along these 

springs, especially in the regions where there are fault lines, is one of the treatment methods whose 

historical background is quite old. Hot water and sludge treatments, which have been done with 

traditional methods in the past, are now managed in modern health facilities according to international 

health protocols. Turkey Alp-Himalayan mountain belt located in a tectonic sense is located in a bustling 

area. These earth movements brought thermal waters along the fault line. Located in the Aegean Region 

and 17 km north of Denizli, Pamukkale is one of the important destination centers with its thousands of 

years of history and geographical advantages. Its location on the Silk Road has made the region an 

important route both commercially and socially and culturally. However, the thermal waters at a 

temperature of 36.5ºC, which emerge from the ground, have been used for therapeutic purposes, making 

Pamukkale also a health center. Thermal waters have been found to be good for arteriosclerosis, heart, 

skin and nerve diseases. which has about 2000 years of history, healing waters and was founded on the 

ancient city of Hierapolis with the World Cultural Heritage List in 1988, received Pamukkale, Turkey 

is a candidate to be in place brand. The purpose of the study, which has just important in terms of water 

quality worldwide properties in Turkey not to reveal the characteristics of this space is to evaluate the 

potential of thermal tourism. Extensive literature review and field study were conducted for the study. 

Keywords: Pamukkale, thermal tourism, culture, thermal water 
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MEZOPOTAMYA MİTOLOJİSİNDE YARATILIŞ EYLEMİ 

Yusuf KILIÇ, Elvan ESER 

Özet 

Yaratılış veya var olma meselesi tarihin en eski devirlerden itibaren insanların üzerinde düşündükleri 

hususlardan birisi olmuştur. İnsanoğlu kendini ve yaşadığı çevreyi tanıma ve bununla ilgili olarak tatmin 

edici bir cevap bulabilmek için yaşadığı çağın bilgi ve kültür seviyesi içerisinde kendine çeşitli sorular 

sormuş ve bunların yanıtını bulmaya çalışmıştır. Nihayetinde insanoğlu varlık konusunda çaresiz 

kalınca bu işin belirli bir düzen içerisinde oluşumunu ortaya koymak için tanrıların yardımına ve 

kabiliyetine sığınmak mecburiyetinde kalmıştır. Ancak henüz yazı denilen iletişim aracını keşfetmemiş 

olan söz konusu toplumların bu husustaki inanç ve düşüncelerini bir bütün olarak anlamamız oldukça 

zordur. Bu sebepten farklı maddi uygarlık kalıntılarından aynı arayışın var olduğunu ve bunun çeşitli 

kabartma ve çizgisel resimlerle ifade edilmeye çalışıldığını da söylememiz yanlış olmaz. Bununla 

birlikte Mezopotamya’da yaşayan Sumerler icat etmiş oldukları çivi yazısı sayesinde hemen hemen her 

konuyla ilgili düşüncelerinin kalıcılığını sağlayarak günümüze kadar ulaşmasını sağlamışlardır. İşte 

onların icat etmiş oldukları söz konusu yazı şekli sayesinde kendilerini ve yaşadıkları çevreyi nasıl 

tasavvur ettikleri ve bütün bunların oluşumunu ne şekilde ifade etmeye çalıştıkları konusunda bilgi 

sahibi olmaktayız. Nitekim Sumerlerin “Evrenin Yaratılışı” ve “İnsanın Yaratılışı” konularında baş 

mimarların tanrı ve tanrıçalar olduğunu kabul ettiklerini de belirtmemiz gerekmektedir. Aynı şekilde 

modern zamanda da benzer konuların üzerinde din adamlarının ve bilim insanlarının çeşitli araştırma ve 

açıklamalar yaptıklarına hepimiz şahit olmaktayız. Aynı hususun gelecek nesiller tarafından da 

düşünülüp, tartışılacağından şüphe yoktur. Çünkü her devrin insanı içerisinde bulunduğu şartlar 

çerçevesinde kendisini ve yaşadığı çevreyi tanımak için sorgusuna devam edecektir. Beşeri bilimlerin 

varlığı açıklama konusunda yükseldikleri bilimsel aşama aynı zamanda insanoğlunun kendisi ve 

yaşadığı çevreyi tanıma göstergesidir. Diğer taraftan Kutsal Din Kitaplarının vermiş oldukları bilgilerin 

daha iyi anlaşılması için önemli bir fırsattır. Bu noktada bilimin varoluş ve yok oluş konusunda yeni ve 

akli gerçekler ortaya koyması aynı zamanda geçmişte yaşamış olan insanların hayalinde ve zihninde yer 

tutan ve inandıkları varlıklar ile ilgili olan düşüncelerinin doğruluk derecesini de ortaya koyacaktır. 

Böylece her ne kadar hatalı olacağı var sayılsa da günümüz inanç ve bilgisi çerçevesinde geçmiş 

insanların inanç ve bilgi seviyeleri ile düşüncelerindeki varlık meselesine bir nebze vakıf olacağız. Bu 

durum ayrıca geçmiş ile günümüz arasındaki düşünce ve inanç devamlılığının var olup olmadığı ve 

zamanla meydana gelen değişiklikler açısından da önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mezopotamya, Mitoloji, Yaratılış 
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THE ACT OF CREATION IN MESOPOTAMIAN MYTHOLOGY 

Yusuf KILIÇ, Elvan ESER 

Abstract 

People have always thought about the creation or existence since the earliest periods in history. Mankind 

asked himself various questions and tried to find satisfactory answers to these questions in order to get 

to know himself and his environment based on the existing knowledge and cultural aspects of the his 

own era. Ultimately, when the mankind was helpless about existence, he resorted to gods and their 

capabilities to reveal the formation of creation in a certain order. However, it is very difficult to 

understand the beliefs and thoughts of those early societies since writing as a medium of communication 

was not discovered by them yet. For this reason, based on the remains of different civilization materials, 

it would not be wrong to say that the same search existed for different civilizations and this was 

expressed in various relief and linear drawings. In addition, the Sumerians who lived in Mesopotamia 

enabled the permanence of their thoughts to reach the present day by the cuneiform they invented. With 

the help of the cuneiform system they invented, we get informed about how they envisioned themselves 

and the environment in which they lived, and how expressed the formation of things around them. In 

fact, we have to highlight that the Sumerians accepted that the chief architects responsible for the 

“Creation of the Universe” and “Creation of Man” were gods and goddesses. Similarly, in modern times, 

we are all witnessing that clergy and scientists have made various researches and explanations on similar 

topics. There is no doubt that the same issue will be considered and discussed by future generations. 

Because, in the framework of the conditions within each period of time, people will continue to question 

to recognize themselves and their environment. The scientific stage in which humanities have risen in 

explaining the existence is also an indication of the endeavour for recognition of human being and the 

environment. On the other hand, it is an important opportunity for a better understanding of the 

information provided by the Holy Books. At this point, the emergence of new and mental facts provided 

by science about the existence and disappearance will also reveal the degree of accuracy of the thoughts 

of the people who lived in the past and their thoughts about the things they believed. Thus, even though 

it is assumed that it will be wrong, we will be informed about the belief and knowledge levels of the 

past people and the question of existence in their thoughts within the frame of today's belief and 

knowledge. This situation is also important in terms of the continuity of thought and faith between the 

past and present and the changes taking place over time. 

Keywords: Meopotamia, Mythology, Creation 
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET 

SİSTEMİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hakan AKDAĞ, Seval KILIÇ, İbrahim SARI 

Özet 

Türkiye’de 16 Nisan 2017'de yapılan referandum ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 

24 Haziran 2018 seçimleriyle birlikte resmen ve tam olarak yürürlüğe girdi. Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı Recep Tayip ERDOĞAN, söz konusu yeni sistemin kabulünden sonra seçilen ilk 

cumhurbaşkanı olmuştur. Türkiye’ye özgü bu yeni hükümet sisteminde devlet başkanlığı, hükümet 

başkanlığı görev ve yetkileri cumhurbaşkanı bünyesinde toplanmıştır. Türkiye’de bu yeni hükümet 

sisteminin toplum tarafından benimsenmesi ve algılanması bağlamında eğitim-öğretim faaliyetlerine 

önemli görevler düştüğü söylenebilir. Şöyle ki; sosyal bilgiler dersi içeriği, kapsamı ve hedef kitle 

açısından gelecek nesillere yeni hükümet sisteminin aktarımı konusunda doğrudan ilişkili bir ders 

olduğu ifade edilebilir. Ayrıca sosyal bilgiler alanı ve bu alanın uzmanları toplumu ilgilendiren siyasal, 

sosyal ve ekonomik değişimleri yakından takip etmesi gerektiği de söylenebilir. Bu nedenle öğretim 

boyutunda Sosyal Bilgiler derslerinin içerik ve hedef kitle açısından bakıldığında önemli bir konuma 

sahiptir diyebiliriz. Sosyal bilgilerin doğası gereği araştırma konusu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi vatandaşlık aktarımı açısından değerlendirilebileceği gibi güncel olaylar bağlamında da ele 

alınması mümkündür. Bu araştırma Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin içeriği, kapsamı ve diğer 

getirileri ile birlikte incelemenin yanında Sosyal Bilgiler derslerinin içeriğinde yer alıp almaması 

konusunda da durum tespiti yapmayı amaçlamıştır. Bunun için bilimsel araştırma yöntemleri içerisinde 

nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın temaları 

çerçevesinde elde edilen dokümanlar içerik analizine tabi tutulmuş ve elde edilen sonuçlar neticesinde 

de öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sosyal Bilgiler 

Dersi, Doküman İnceleme, Değerlendirme. 
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EVALUATION OF THE GOVERNMENT PRESIDENTIAL SYSTEM OF GOVERNMENT 

OF IN THE CONTEXT OF SOCIAL STUDIES EDUCATION 

Hakan AKDAĞ, Seval KILIÇ, İbrahim SARI 

Abstract 

Presidential system of government was adopted on 16 April 2017 in Turkey. It entered into force on 24 

June 2018. Recep tayyip erdogan became the first president of the new era. Turkey's president is both 

head of state and specific system of government is the head of the government. It can be said that 

education and training activities have important roles for the adoption and perception of the new 

government system by the society. It can be interpreted that the social studies course is directly related 

to the adoption of the government system to future generations. It can also be said that the field of social 

studies and its experts should closely follow the political, social and economic changes that concern the 

society. Therefore, we can say that social studies course has an important position in terms of its target 

audience. Due to the nature of social studies, the Presidential Government System, which is the subject 

of research, can be evaluated in terms of citizenship transfer and can be handled in the context of current 

events. This study aimed to determine the content, scope and other returns of the Presidential 

Government System, as well as whether to include the contents of the Social Studies courses in addition 

to the examination. For this purpose, document analysis technique which is frequently used in qualitative 

research is used in scientific research methods. The documents obtained within the framework of the 

themes of the research were subjected to content analysis and suggestions were presented as a result of 

the results obtained. 

Keywords: Presidential Government System, Social Studies Education, Social Studies Course , 

Document Review , Evaluation. 
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COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE ETKİNLİK KURAMINA GÖRE TASARLANMIŞ BİR 

ÖRNEK: 9. SINIF HARİTA BİLGİSİ KONUSU 

Cennet ŞANLI, Adem SEZER 

Özet 

Etkinlik, öğrencilere bilginin aktarılmasında önceden planlanmış düzenli ve sistematik olarak işleyen 

bütün öğretmen uğraşlarını ifade eder. Etkinliklerin tasarlanmasında felsefi temelde pek çok yaklaşım 

ele alınabilir. Bu araştırmada Engeström’un Etkinlik Kuramı  (2001) esas alınarak 9.sınıf Harita Bilgisi 

konusuna ilişkin bir uygulama örneği tasarlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda kuramın alt 

öğeleri olan “Özne, Nesne,Araçlar,Kurallar, İş Bölümü, Çıktı ”dikkate alınarak araştırma desenlemiştir. 

Kurama esas olan Özne, etkinliği gerçekleştiren öğretmen; “Nesne”etkinliğin gerçekleştirilme amacı; 

“Araçlar”, etkinliği gerçekleştirmek için kullanılan çalışma yaprağı;“Kurallar”, etkinliğin işleyişinde 

izlenen adımlara ilişkin direktifler; “Topluluk”, etkinliğe gerçekleştirildiği 9. sınıf öğrencileri;“İş 

Bölümü”, etkinliğe katılan tüm öğrencilerin görev dağılımı; “Çıktı”,etkinliğin fiziksel ya da zihinsel 

sonuç ürünleri olarak kabul edilmiştir.  Etkinliğin uygulama aşamasında kullanılan çalışma yaprağının 

hazırlanmasında ise Webb’in (1997) ölçütleri “kategorik birlik, bilgi tutarlığının derinliği, bilgi 

uygunluk aralığı, temsilin dengesi” birer aşama olarak kabul edilmiştir.“Kategorik 

birlik”aşamasında9.sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programında yer alan harita bilgisi kazanımları tespit 

edilmiştir. “Bilgi tutarlığının derinliği” aşamasında kazanımlara ilişkin maddeler yazılmıştır. “Bilgi 

uygunluk aralığı”aşamasında hazırlanan maddelerin kazanımlarla korelâsyonu incelenmiştir.“Temsilin 

dengesi”aşamasında hazırlanan maddelerin kazanımları temsil etme durumları saptanmıştır. 

Araştırmada tasarlanan uygulama örneğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında 3coğrafya eğitimi 

uzmanı ve bir dil uzmanının görüşü alınmıştır. Ayrıca tasarlanan etkinlik Konya Kulu Anadolu 

Lisesi’nde 9. sınıf öğrencileriyle (n=30) bir ders saatinde pilot bir uygulama yapılarak test edilmiştir.  

Pilot uygulamada öğretmen ve öğrencilerle sürece ilişkin karşılaşılanzorluklar tartışılmış ve yapılan 

dönütler dikkate alınarak etkinlik tasarımınanihai hali verilmiştir. Araştırmanın sonucunda tasarlanan 

etkinlik örneğinin Coğrafya derslerinde harita bilgisi konusunun öğretiminde uygulanabileceği ifade 

edilebilir. Bu anlamda gelecekte yapılacak çalışmalarda etkinlik tasarımın istatistiksel anlamda 

sınanabileceği deneysel çalışmalar yürütülmesi önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Coğrafya Öğretimi, Etkinlik Kuramı, Harita Bilgisi, Etkinlik. 
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AN EXAMPLE DESIGNED BY ACTIVITY THEORY IN GEOGRAPHY TEACHING: 9
TH

 

GRADE MAP INFORMATION SAMPLE 

Cennet ŞANLI, Adem SEZER 

Abstract 

The activity in clueds all the pre-planned regular and systematic work of teachers in the transfer of 

knowledge to the students. Many approaches can be considered on a philosophical basis in the design 

of activities. In this study, it is aimed to design an application example on the 9thgrade Map Information 

based on Engeström’s Activity Theory (2001). In line with this aim, the research consists of the sub-

elements of theory “Subject, Object, Tools, Rules, Department of Labor and Output”. “Subject” is the 

teacher who performs the activity, while “Object” is the purpose of the activity; “Tools” are the work 

sheets in order to apply the activity, while “Rules”are guidelines for the level taken in the operation of 

the activity; “Community” consists of the 9th grade students with whom the activity is performed; 

“Division of Labor”, on the other hand, is the task distribution of the students participating in the 

activity; “Output” can be listed as the physical or mental products of the activity. In the preparation of 

the work sheet used in the application phase of the activity, Webb's (1997) criteria are considered as 

stages that are composed of “categorical unity, depth of information consistency, information 

compliance interval, balance of representation”. At the stage of “categorical unity”, the acquisitions of 

map information in the 9thgrade Geography Course Curriculum were determined. In the second stage, 

depth of information consistency, the items related to the gains were specified. Next stage, “depth of 

information consistency”, the correlation of the prepared items with the gains was examined. At the last 

stage, “balance of representation”, it was determined that the designed items represent the gains. 3 

geography education and one language expert were consulted in the validity and reliability studies of 

the study. In addition, a pilot application was carried out with the designed activity sample with the 

participation of 9thgrade students (n=30) during a course hour in Kulu Anatolian High School in Konya. 

At the end of the activity, the difficulties encountered in this process were discussed with teachers and 

students, and the activity was given its final form considering the evaluations made. As a result of the 

study, it is seen that the activity sample designed for teaching the subject of map information can be 

applied in geography courses. In this sense, it is recommended to carry out experimental studies in which 

the activity sample can be tested statistically in future studies. 

Keywords: Geography Teaching, Activity Theory, Map Information, Activity. 
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SOSYAL BİLGİLER DERSİ BAĞLAMINDA ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ 

Ahmet Utku ÖZENSOY 

Özet 

Bilginin üretimi, yaygınlaştırılması konularında yaşanan gelişmeler insan ve toplum hayatını 

kolaylaştırırken bilginin sorgulanması, analiz edilmesi, karşılaştırılması, değerlendirilmesi gibi 

konuların önemini arttırmıştır. Çünkü bilginin artması ve yaygınlaşması yanlış, eksik, hatalı, gereksiz 

bilgilerin de ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir. Eleştirel düşünme genel olarak otantik 

problemlere ve durumlara sistematik ve mantıklı bir biçimde odaklanan yansıtıcı bir biçimde 

düşünmedir. Zaman zaman olumsuz olarak algılansa da eleştirel düşünme olumsuz eleştiri değildir. 

Eleştirel düşünme sistematik ve mantıklı ölçütler koyarak otantik durumları, problemleri derinlemesine 

değerlendirmedir. 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda eleştirel düşünme, programların 

yenilenmesinde bir gerekçe olarak ele alınmıştır. İlkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde programların 

yenilenmesinde aşağıdaki gerekçe ile eleştirel düşünmenin önemi vurgulanmıştır. Eleştirel düşünme 

becerisi, sosyal bilgiler dersi kazanımlarının önemli bir kısmıyla çeşitli yöntem teknikler kullanılarak 

kazandırılabilir. Eleştirel düşünme becerisinin öğretimi için öğretmene de önemli görevler düşmektedir. 

Eleştirel düşünme becerisinin kazanılması için her şeyden okul ve sınıf ortamının demokratik olması 

gerekir. Okul ve sınıfta kararların demokratik bir şekilde alınması, okul yönetimimin, öğretmenlerin, 

çalışanların, öğrencilerin alınan kararlara uyması eleştirel düşüncenin uygun iklim bulması için çok 

önemlidir. Eleştirel düşünmenin öğretilmesi, sadece öğrencilere eleştirel düşünme becerisi 

kazandırmamakta aynı zamanda akademik başarı, olumlu tutum geliştirmeyi de pozitif etkilemektedir. 

2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda Özel Amaçlardan yedincisinde doğru ve güvenilir bilgiye 

ulaşma yollarını bilen bireylerin eleştirel düşünme becerisine sahip olmaları gerektiği belirtilmiştir. 

Bunun yanında Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 

kısmında kazanımlarla ilgili güncel ve tartışmalı konuların eleştirel düşünme becerisiyle ilişkilendirerek 

verilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Eleştirel düşünme, programın temel becerileri arasında 

sayılmış ve sosyal bilgiler 6. Sınıfta Birey ve Toplum, Etkin Vatandaşlık, Küresel Bağlantılar öğrenme 

alanlarında eleştirel düşünme becerisine yer verilmiştir. Bu öğrenme alanlarında eleştirel düşünme ile 

ilgili etkinliklerin yapılması, bu becerinin kazandırılmasında etkili olacağı düşünülmektedir. Bu 

çalışmada, sosyal bilgiler dersinde eleştirel düşünme becerisine yönelik etkinlikler hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, Beceri, Eleştirel düşünme, Eleştirel düşünme becerisi 
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CRITICAL THINKING SKILLS IN THE CONTEXT OF SOCIAL STUDIES COURSE 

Ahmet Utku ÖZENSOY 

Abstract 

Developments in the production and dissemination of knowledge have facilitated the life of people and 

society while increasing the importance of issues such as questioning, analyzing, comparing and 

evaluating information. Because the increase and spread of information has led to the emergence of 

incorrect, incomplete, incorrect and unnecessary information. Critical thinking is generally reflective 

thinking that focuses systematically and logically on authentic problems and situations. Critical thinking 

is not negative, although it is perceived as negative from time to time. Critical thinking is an in-depth 

assessment of authentic situations and problems, setting systematic and logical criteria. In the 2018 

Social Studies Curriculum, critical thinking is considered as a reason for renewing the programs. The 

importance of critical thinking is emphasized in the renewal of programs at primary, secondary and high 

school levels with the following justification. Critical thinking skills can be gained by using a variety of 

method techniques with a significant portion of the social studies course gains. Teachers also have 

important tasks for teaching critical thinking skills. In order to acquire critical thinking skills, the school 

and classroom environment must be democratic. It is very important that decisions are made 

democratically in school and classroom, and that school management, teachers, employees and students 

comply with the decisions taken so that critical thinking can be found in an appropriate climate. 

Teaching critical thinking not only provides students with critical thinking skills but also positively 

affects academic achievement and positive attitude development. In the seventh of the Special Purposes 

of the 2018 Social Studies Curriculum, it was stated that individuals who knew how to reach accurate 

and reliable information should have critical thinking skills. In addition to this, it is emphasized that 

current and controversial issues about achievements should be given by associating them with critical 

thinking skills. Critical thinking was considered among the basic skills of the program and critical 

thinking skills were included in the fields of social studies, 6th Grade Individual and Society, Active 

Citizenship, and Global Connections. It is thought that carrying out activities related to critical thinking 

in these learning areas will be effective in gaining this skill. In this study, activities related to critical 

thinking skills were prepared in social studies course. 

Keywords: Social studies, Skills, Critical thinking, Critical thinking skills 

 

 

 

 



 

123 
 

SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN ÖĞRETİMİNDE SİNEMANIN KULLANIMI 

Ahmet Utku ÖZENSOY 

Özet 

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda uygun kazanımların “resim, musiki, minyatür, gravür, hat, 

heykel, mimari, tiyatro” ve sinema ürünleriyle desteklenmesi önerilmiştir. Eğitim sisteminde sinema 

filmleri sosyal bilgilerin yanı sıra sosyal bilimlerin öğretiminde, değer ve beceri kazandırmada 

kullanılmaktadır. Arkeoloji, ekonomi, antropoloji, tarih, coğrafya, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, 

hukuk, felsefe sosyal bilimleri oluşturan disiplinler arasındadır. Sosyal bilimlerle uğraşan bilim 

insanlarının yaptıkları çalışmalar ve çalışmalar sonucunda ulaştıkları bulgular toplum hayatını etkiler. 

Bundan dolayı sosyal bilimleri oluşturan disiplinlere Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı 6. Sınıf 

bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanında yer verilmiştir. Çalışmada Ekim ve Kasım 2018’de 4. 

Sınıf öğrencileriyle sosyal bilgileri oluşturan disiplinlerle ilgili 8 film izlenmiş, bilgi verilmiş ve eleştirel 

şekilde değerlendirilmiştir. Filmlerin ilgili olduğu sosyal bilim disiplini, izlenen filmler ve yönetmenleri 

aşağıda verilmiştir: Sosyal Bilim Film Yönetmen Sosyal Psikoloji Deney Oliver Hirschbiegel Tarih 

Cennetin Krallığı Ridley Scott Coğrafya Dersu Uzala Akira Kurosawa Arkeoloji Cradle of the Gods 

(Göbeklitepe) Tim Conrad Psikoloji Guguk Kuşu Milos Forman Antropoloji Ateş Savaşı Jean-Jacques 

Annaud Hukuk 12 Öfkeli Adam Sidney Lumet Sosyoloji Truman Show Peter Wier Bu araştırmada, nitel 

araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin desenlerinden durum analiziyle birlikte yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretimi 4. Sınıftan 12 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacı 

tarafından oluşturulan, yapılandırılmış görüşme formundan oluşmaktadır. Bu kapsamda katılımcılara 

sinemadan nasıl yararlandıkları, filmlerin katkıları, sosyal bilgiler öğretiminde sinemadan nasıl 

yararlanılacağı, sosyal bilimler disiplinleriyle filmler arasındaki bağlantılar, yaşanan sorunlar hakkında 

sorular yöneltilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada 

genel olarak olumlu görüşler ön plana çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, Sosyal bilimler, Sosyal bilgiler öğretimi, Sinema 
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USE OF CINEMA IN TEACHING SOCIAL STUDIES COURSE 

Ahmet Utku ÖZENSOY 

Abstract 

In the Social Studies Curriculum, it is suggested that appropriate gains should be supported with 

“painting, music, miniature, engraving, calligraphy, sculpture, architecture, theatre” and cinema 

products. In the education system, cinema films are used in teaching social sciences as well as social 

studies, in order to gain value and skills. Archaeology, economics, anthropology, history, geography, 

sociology, psychology, social psychology, law, philosophy are among the disciplines that make up the 

social sciences. The results of the studies of the scientists engaged in social sciences and their findings 

affect the life of the society. Therefore, the disciplines that make up the social sciences are included in 

the 6th Grade Science, Technology and Society learning area of the Social Studies Curriculum. In 

October and November 2018, eight films about the disciplines that make up social studies were watched, 

informed and critically evaluated. The social science discipline to which the films are concerned, the 

films watched and their directors are as follows: Social Science Film Director Social Psychology Das 

Experiment Oliver Hirschbiegel History Kingdom of Heaven Ridley Scott Geography Dersu Uzala 

Akira Kurosawa Archaeology Cradle of the Gods (Göbeklitepe) Tim Conrad Psychology One Flew 

Over the Cuckoo's Nest Milos Forman Anthropology La Guerre du Feu Jean-Jacques Annaud Law 12 

Angry Man Sidney Lumet Sociology The Truman Show Peter Wier Qualitative research method was 

used in this research. A structured interview form was used with the situation analysis, one of the patterns 

of this method. The study group of the research consists of 12 pre-service teachers from Muş Alparslan 

University, Faculty of Education, Social Studies Teaching. The data consisted of a structured interview 

form created by the researcher. In this context, the participants were asked about how they benefited 

from cinema, the contributions of films, how to benefit from cinema in social studies teaching, the 

connections between the disciplines of social sciences and the problems. The answers given to these 

questions were evaluated by content analysis. In general, positive opinions came to the fore in the 

research. 

Keywords: Social studies, Social sciences, Social studies teaching, Cinema 
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“APTAL BEKÇİ”, “AĞALIK” VE “BAKKAL” OYUNLARININ TOPLUMSAL CİNSİYET 

BAKIMINDAN İNCELENMESİ 

Ali YAKICI, Emine VARIŞOĞLU 

Özet 

Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyetten farklı olarak kültürün ürettiği cinsiyet rollerini ifade 

etmektedir. Cinsel farklılıkların toplumsal ve kültürel açıdan yorumlanması anlamına gelen bu terim, 

cinsiyet olarak kadın ve erkekten beklenen davranış örüntülerini kapsamaktadır. Bu bakımdan sözlü ve 

yazılı halk bilgisi ürünleri üzerinde de etkili olan toplumsal cinsiyet rollerinin halk bilimsel bir bakış 

açısıyla incelenmesi önem arz etmektedir. Geleneksel Türk Tiyatrosunun önemli bir dalı olan Karagöz 

ve Hacivat, genel olarak “hayalî” adı verilen bir sanatçı tarafından deriden yapılmış tasvirlerin “hayal 

perdesi”nde oynatılıp seslendirilmesi ile icra edilen bir gösteri sanatı olarak kabul görmektedir. Hayal 

perdesi, içinde bulunduğu kültürün aynası olarak kabul edilmekte ve içeriğinde, icra edildiği toplumun 

kültürüne ait ögeler barındırmaktadır. Bu bakımdan hayal oyunlarının incelenmesi, kültürdeki cinsiyet 

algılarının fark edilmesinde yararlı olacaktır. Hayal oyunundaki toplumsal cinsiyetle bağlantılı kültürel 

birikime dair izleri araştırmayı amaçlayan bu çalışmada, kadın ve erkek kimlikleri toplumsal cinsiyet 

bakımından incelenecektir. Cevdet Kudret tarafından kaleme alınmış olan “Aptal Bekçi”, “Ağalık” ve 

“Bakkal” oyunlarının inceleneceği çalışmada, kültürün kadına ve erkeğe yüklediği görevler, kamusal ve 

özel mekânların toplumsal cinsiyete dayalı kullanımı ve cinsiyet içi çatışmalar üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, Cevdet Kudret, Karagöz, Hacivat, hayal oyunu, Aptal Bekçi, 

Ağalık, Bakkal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

126 
 

RESEARCH ON “APTAL BEKÇİ”,“AĞALIK” AND “BAKKAL” GAMES IN TERMS OF 

GENDER 

Ali YAKICI, Emine VARIŞOĞLU 

Abstract 

Gender refers to gender roles produced by culture, unlike biological sex. This term, which means social 

and cultural interpretation of sexual differences, includes the behavior patterns expected from men and 

women in terms of gender. In this respect, it is important to examine gender roles that have an impact 

on oral and written folklore products from a folkloric perspective. Karagöz and Hacivat, which is an 

important branch of the traditional Turkish theater, is generally accepted as a performing art performed 

by an artist called “Hayalî” by performing and vocalizing the depictions made of leather on the “hayal 

perdesi.” The “hayal perdesi” is regarded as the mirror of the culture it is in and it contains elements of 

the culture of the society in which it is performed. In this respect, examining “hayal oyunu” will be 

useful in recognizing gender perceptions in culture. In this study, which aims to investigate the traces of 

gender-related cultural accumulation in imaginary games, male and female gender identities will be 

examined. In this study, the tasks that culture imposes on women and men, gender-based use of public 

and private spaces and intra-gender conflicts in Cevdet Kudret's “Aptal Bekçi”, “Ağalık” and “Bakkal” 

plays will be focused. 

Keywords: Gender, Cevdet Kudret, Karagöz, Hacivat, hayal oyunu, Aptal Bekçi, Ağalık, Bakkal 
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OKULLARIN ETİK İKLİMİ İLE ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ 

(KOZAN İLÇE ÖRNEĞİ) 

Saadet KURU ÇETİN 

Özet 

Bu araştırmada okulların etik iklimi ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişkinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Adana ili Kozan ilçesindeki 

ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Tarama modelindeki 

araştırmanın örneklemini belirlemek için ilkokul, ortaokul ve lisede çalışan öğretmenlerin her biri bir 

alt evren olarak düşünülmüştür ve grupların kendi içinde örneklem belirlenmiştir. Araştırmanın 

örneklemini ilkokulda 298, ortaokulda 322, lisede 357 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak Victor ve Cullen (1993) tarafından geliştirilen, Eser (2007) tarafından Türkçe’ye 

uyarlanan Etik İklim Ölçeği ve Weiss, Davis, England ve Lofquist (1967) tarafından geliştirilen, Baycan 

(1985) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Minnessota İş Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analiz 

edilmesinde aritmetik ortalama, standart sapma gibi betimsel istatistikler, tek yönlü varyans analizi, t 

testi, Mann Whitney U testi ve Kruskall Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 

okullarda etik iklimin araçsallık, başkalının iyiliğini isteme, bağımsızlık, kurallar, yasalar ve kodlar 

türleri orta düzeydedir. Öğretmenlerin içsel doyum ve dışsal doyumları yüksek düzeydedir. Okullardaki 

etik iklim türlerini öğretmenlerin içsel ve dışsal doyumları yordamaktadır. Demografik değişkenler 

açısından öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde, öğretmenlerin cinsiyet, öğrenim durumu, okulda 

çalıştığı süre ve yaş değişkenlerine göre etik iklim türlerinde anlamlı fark olmadığı; okul kademesi ve 

kıdem değişkenlerine göre başkalarının iyiliğini isteme, kurallar ve yasalar ve kodlar etik iklim 

türlerinde anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin içsel doyumlarında kıdem, öğrenim 

durumu, okulda çalıştığı süre, cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre anlamlı bir fark olmadığı; okul 

kademesi değişkenine göre anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında, öğretmenlerin dışsal 

doyumunda kıdem, öğrenim durumu, okulda çalıştığı süre, cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre anlamlı 

bir fark olmadığı belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre okullardaki etik iklim türleri ve 

öğretmenlerin iş doyumu ile ilgili bazı öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Etik, Etik iklim, iş doyumu, öğretmen 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN ETHICAL CLIMATE OF SCHOOLS AND TEACHERS’ 

JOB SATISFACTION (KOZAN DISTRICT SAMPLE) 

Saadet KURU ÇETİN 

Abstract 

This study aimed to find out the relationship between ethical climate of schools and teachers’ job 

satisfactıon. The population of this descriptive study consisted of the public school teachers employed 

at primary, secondary, and high schools in Kozan distirct of Adana province in 2018-2019 education 

year. Each Public school teachers employed at primary, secondary, and high schools were considered 

as a subpopulation andt he samples were designated for each group. The Sample of th estudy consisted 

of 298 primary school teachers, 322 elementary school teachers and 357 high school teachers. Ethical 

Climate Scale which was originally developed by Victor and Cullen(1993) and was adapted into Turkish 

by Eser (2007) and the Minnessota Satisfaction Scale, which was originally developed by Weiss, Davis, 

England and Lofquist (1967) and was adapted intoTurkish by Baycan (1985), were used as data 

collection tools. The arithmetic mean and Standard deviation were calculated and the variance analysis 

(ANOVA), the t-test, Mann Whitney U test and Kruskall Wallis H test were used in order to determine 

the views of teachers regarding the ethical climate and teachers’ job satisfaction. According to the results 

of this study, schools’ instrumental, caring, indepence, rules, and laws and codes of ethical climate are 

at moderate levels. Beside of this, teachers’ iner satisfactions and external satisfactions are at high levels. 

The results show that teachers’ iner satisfactions and external satisfactions predict the ethical climates 

of schools. When the opinions of techers are examined in terms of demographic variables, in ethical 

climate types significant differences are not found according to gender, educational background, years 

worked in school, and age. However, significant differences are found according to school level and 

seniority of job. On the other hand, When the opinions of techers are examined in terms of demographic 

variables, in inner satisfaction significant differencers are not found according to gender, seniority of 

job, educational background, years worked in school, and age, but significant differences are found 

according to school level. In external satisfaction, significant differencers are not found according to 

gender, seniority of job, educational background, school level, years worked in school, and age. 

According to the results of the study, some suggestions were given about the ethical climate of schools 

and teachers’ job satisfactions. 

Keywords: Ethics, ethicalclimate, jobsatisfaction, teacher 
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SEDANTER BİREYLERİN ANAEROBİK KAPASİTE İLE VÜCUT YAĞ YÜZDESİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Mürsel BİÇER, Mehmet VURAL 

Özet 

Bu çalışmanın amacı sedanter bireylerin anaerobik kapasiteleri ile vücut yağ yüzdesi arasındaki ilişkinin 

ortaya konmasıdır. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya 22,80±1,48 yaş ortalamasına sahip toplamda 10 

sedanter birey katılmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin anaerobik güç için dikey sıçrama ölçümü 

alınmıştır. Katılımcıların skinfold ölçümleri ise Skinfold Calipper cihazı yardımıyla subscapula, triceps, 

suprailliac ve abdomen bölgelerinden alınmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 20.0 

paket programı kullanılmıştır. İki parametre arasındaki ilişkinin incelenmesinde Pearson Korelasyon 

Analizi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık derecesi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Elde edilen 

sonuçlara göre katılımcıların anaerobik kapasiteleri ile vücut yağ yüzdeleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aerobik kapasite, performans, vücut yağ yüzdesi 
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INVESTIGATION OF THE CORRELATION BETWEEN ANAEROBIC CAPACITIES AND 

BODY FAT PERCENTAGE OF SEDENTARY INDIVIDUALS 

Mürsel BİÇER, Mehmet VURAL 

Abstract 

The aim of this study was to determine the correlation between anaerobic capacity and body fat 

percentages of sedentary individuals. For this purpose, 10 sedentary individuals with a mean age of 

22,80 ± 1,48 participated in the study. Vertical jump was measured for the anaerobic power 

measurement of the participants. Skinfold measurements of the participants were taken from subscapula, 

triceps, suprailliac and abdomen regions with the help of Skinfold Calipper. SPSS 20.0 package program 

was used for statistical analysis of the data. Pearson Correlation Analysis was used to examine the 

correlation between the two parameters. The level of statistical significance was accepted as p <0.05. 

According to the results, no significant correlation was found between the participants' anaerobic 

capacity and body fat percentages. 

Keywords: Aerobic capacity, performance, body fat percentage 
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KARAMAN'IN KENTSEL ARITMA SULARINDA BAZI TOKSİK METAL 

SEVİYELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hacer Sibel KARAPINAR, Fevzi KILIÇEL 

Özet 

Kullanılan suyun kalitesi ve sucul çevre tüm organizmaların sağlığını ve yaşamını kontrol eden önemli 

faktörlerden birisidir. Sanayinin gelişmesi, doğal kaynakların aşırı kullanımı çevre kirliliğinin hızla 

artmasına sebep olmakta ve suda yaşayan organizmaların en önemli tehdit edici faktörü olarak kabul 

edilen organik ve inorganik maddeler çevreye yayılmaktadır. Sulardaki anorganik kirlenmenin en 

önemli kaynağını metaller oluşturmaktadır. Sulardaki ağır metallerin varlığı doğal (kayaçların ve 

toprakların ayrışması) ve antropojenik (madencilik, sanayi, atık su sulama ve tarımsal faaliyetler) 

etkilerden kaynaklanmaktadır. Ağır metallerin birçoğu (As, Cd, Se, Pb) son derece zehirli olmalarının 

yanında bazıları (Cr, Pb, Hg, Ni, As, Cd vs.) karsinojenik bazıları ise mutajenik ve teratojenik etkilere 

sahiptir. Günümüzde içme sularında metal düzeylerinin belirlenmesi halk sağlığı açısından önemli ve 

zorunlu bir durumdur. Bu çalışmada Karaman şehir içi arıtma sularındaki toksik metallerin seviyeleri 

belirlenmiştir. Bu amaçla As, Co, Cu ve Zn metallerinin miktarları ICP-OES metodu ile analiz 

edilmiştir. Analiz edilen su örneklerinde As açısından kirlilik oluşmadığı, Co, Cu ve Zn elementlerinin 

bazı mevsimlerde derişim değerlerinin WHO, TS-266 değerlerine göre yüksek çıktığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arıtma suyu, Toksik metal, ICP-OES 
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EVALUATION OF SOME TOXIC METAL LEVELS IN URBAN TREATMENT WATERS 

OF KARAMAN 

Hacer Sibel KARAPINAR, Fevzi KILIÇEL 

Abstract 

The quality of the water used and the aquatic environment are important factors that control the health 

and life of all organisms. Industrial development, excessive use of natural resources cause environmental 

pollution to increase rapidly and organic and inorganic substances, which are considered as the most 

important threatening factors of aquatic organisms, are spreading to the environment. Metals constitute 

the most important source of inorganic pollution in waters. The presence of heavy metals in water is due 

to natural (decomposition of rocks and soils) and anthropogenic (mining, industrial, wastewater 

irrigation and agricultural activities). Most of the heavy metals (As, Cd, Se, Pb) are highly toxic, some 

of them (Cr, Pb, Hg, Ni, As, Cd etc.) have carcinogenic and some have mutagenic and teratogenic 

effects. Nowadays, determination of metal levels in drinking water is an important and necessary 

condition for public health. In this study, the levels of toxic metals in Karaman urban treatment waters 

were determined. For this purpose, the amounts of As, Co, Cu and Zn metals were analyzed by ICP-

OES method. It was determined that there was no As pollution in the water samples analyzed, and the 

concentration values of Co, Cu and Zn elements were higher than WHO, TS-266 values in some seasons. 

Keywords: Treatment water, Toxic metal, ICP-OES 
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GELENEKSEL YÖNTEMLERLE ÜRETİLEN ÜZÜM PEKMEZİNİN ESER ELEMENT 

İÇERİĞİNİN ANALİZİ 

Hacer Sibel KARAPINAR, Fevzi KILIÇEL 

Özet 

Pekmez, şeker ve diğer gıda katkı maddeleri gibi herhangi bir madde eklenmeden, kaynatılarak 

yoğunlaştırılmış ve raf ömrü uzun konsantre bir üründür. Pekmez karbonhidratlardan glikoz ve fruktoz 

formu olan monosakkaritler şeklinde sindirim olmadan kolayca kana geçebilir. Bu özellikle bebekler, 

çocuklar, sporcular ve acil enerjiye ihtiyaç duyanlar için beslenme açısından çok önemlidir. Üzüm 

meyvesi, güçlü sağlık etkileri olan zengin bir besin kaynağı olarak kabul edilmektedir. Üzüm esas olarak 

sukroz , glukoz, fruktozdan oluşan ve ayrıca mineral, amino asit ve fenolik bileşikler içeren yüksek 

toplam kuru ağırlık (yaklaşık 91–92%) içeriğine sahiptir . Ağır metaller, bitkileri ve hayvanları ciddi 

şekilde etkileyebilen ve çok sayıda rahatsızlığa neden olan çok toksik elementlerdir. Ortamdaki ağır 

metaller biyolojik olarak parçalanamaz ve her yerde bulunur, gıda zincirinin biyolojik birikimi yoluyla 

ciddi insan sağlığı tehlikelerine ve önemli ekolojik etkilere neden olabilir. İnorganik mikro kirleticiler 

önemli bir sorundur, çünkü bunlar biyobozunur olmadığından yüksek derecede toksiktir ve muhtemel 

kanserojen etkiye sahiptir. Bu çalışmada Karaman köylerinden toplanan üzüm pekmezindeki ağır metal 

seviyelerinin belirlenmesi ve üzüm pekmezindeki beslenmenin önemini vurgulamak amaçlanmıştır. 

Örnekler her numuneden 2 paralel olacak şekilde hazırlandı ve yaş yakma yöntemi ile çözüldü. 

Elementlerin derişimleri indüktif eşleşmiş plazma optik emisyon spektrometresi ile belirlenmiştir (ICP-

OES). Geleneksel olarak üretilen üzüm pekmezlerinde tespit edilen metal içerikleri birbirleriyle ve 

standart değerler ile kıyaslanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Üzüm pekmezi, Eser element, ICP-OES 
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ANALYSIS OF THE TRACE ELEMENT CONTENT OF GRAPE MOLASSES PRODUCED 

BY TRADITIONAL MEANS 

Hacer Sibel KARAPINAR, Fevzi KILIÇEL 

Abstract 

Molasses, sugar and other food additives, such as without adding any substance, concentrated by boiling 

and shelf life is a long concentrated product. Molasses, carbohydrates in the form of monosaccharides 

such as glucose and fructose form can easily pass into the blood without digestion. This is very important 

in terms of nutrition, especially for infants, children, athletes and those who need urgent energy. Grape 

fruit is considered as a rich food source with strong health effects. Grape has a high total dry weight 

content (approximately 91–92%) which primarily consist of sucrose, glucose, fructose, and also 

incorporate minor amounts of minerals, amino acids, and phenolic compounds. Heavy metals are highly 

toxic elements, which can severely influence plants and animals and have been involved in causing a 

large number of afflictions. Heavy metals in the environment are non-biodegradable and ubiquitous, it 

can cause serious human health hazards and momentous ecological effects through food chain's 

bioaccumulation. Inorganic micro-pollutants are of important concern because they are non-

biodegradable, highly toxic and have a probable carcinogenic influence. In this study, it was aimed to 

determine the heavy metal levels in grape molasses collected from the villages of Karaman and to 

emphasize the importance of nutrition in carob molasses. The samples were prepared to be 2 parallel for 

each sample and were solutioned by wet burning method. The concentrations of the determined elements 

were determined by Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-OES). 

Traditional produced grape molasses are determined by comparing metal contents with each other and 

with standard values. 

Keywords: Grape molasses, Trace element, ICP-OES 
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KÖY ENSTİTÜLERİNİN KAPATILMASININ KANUNİ ALTYAPISI 

Osman Safa BURSALI 

Özet 

Köy Enstitülerini Türk hukuk düzeninin bir parçası yapan norm 1940’ta yürürlüğe giren 3803 sayılı Köy 

Enstitüleri Kanunu’dur. 1942 yılında yürürlüğe giren 4274 sayılı Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât 

Kanunu ile idari yapısı güçlenen Enstitüler, 1947’den itibaren bir dizi kanunun konusu edilmiş ve 

1954’te yürürlüğe giren 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile İlköğretmen Okullarının Birleştirilmesi Hakkında 

Kanun ile sona ermiştir. 1969 yılına kadar 6234 sayılı kanunu ilgilendiren bazı kanunlar yürürlüğe 

girmiştir. Bunlar daha çok Enstitü mensuplarının çalışma hayatı ve mali durumlarıyla ilgilidir. 

Bu bildiride Enstitülerin Türk hukuk düzenindeki etkinliğini azaltan ve varlığını sona erdiren kanun ile 

bu kanunda değişiklik yapan bazı kanunların izi sürülecektir. Her ne kadar Enstitüler hukuken 1940 ile 

1954 yılları arasında var olsa da bu yıllardan sonra da hukuki tartışmayı besleyecek normlar 

bulunmaktadır. Hatırlatmak gerekir ki Enstitülerin hukuki varlığı ile bu varlığa hayat veren normların 

“etkinliği” birbirinden ayrı tartışmalardır. Bu ayırım özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında 

Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmelerle birlikte okunmalıdır. Dolayısıyla bu bildiride hukuki çerçevede 

bir analiz yapılacak, dönemin siyasileri ve idarecileri tarafından Enstitüleri ilgilendiren pozitif hukukun 

nasıl yorumlandığı ve ne derecede etkin biçimde uygulandığı konuları daha ileri tartışmalara 

ertelenecektir. 

Bildirinin asıl sorusu şudur: 1940 yılında kurulan ve 1947’den itibaren ivme kaybeden Enstitüler, 

hukuken niçin ancak 1954’te sona ermiştir? Diğer bir deyişle, yedi yıl içerisinde kuruluşunu ve 

teşkilatlanmasını tamamlayan bir hukuki yapı neden yine yedi yıl içerisinde ortadan kalkabilmiştir? 

Türkçe literatürde Enstitülerin nasıl kapandığı sorusu kadar hatta ondan ziyade niçin kapatıldığı sorusu 

sorulmuştur. Bu bildiride ise kanunkoyucunun iradesi yönünden bakılarak Enstitülerin niçin tedricen 

kapatıldığı sorusuna cevap aranacaktır. 

Anahtar kelimeler: Köy Enstitüleri, eğitim hukuku, eğitim tarihi. 
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THE LEGAL INFRASTRUCTURE OF CLOSURE OF VILLAGE INSTITUTES 

Osman Safa BURSALI 

Abstact 

The norm that makes Village Institutes a part of the Turkish legal order is the Village Institutes Act (no. 

3803), which came into force in 1940. The Institutes, whose structure was strengthened by the 

Organization of Village Schools and Institutes Act (no. 4274), which came into force in 1942, were 

subject to a number of laws since 1947 and ended with the law titled Integration of Village Institutes 

and Primary Teacher Schools (no. 6234), which came into force in 1954. Until 1969, a series of laws 

concerning the law numbered 6234 came into force. These laws were mostly related to the working life 

and financial situation of the members of the Institutes. In this paper, I will trace the law which decreases 

the effectiveness of the Institutes and the law terminates its existence and some laws amending the latter. 

Although the Institutes existed legally between 1940 and 1954, there were norms that would feed the 

legal debate after these years. It should be noted that the legal existence of the Institutes and the 

effectiveness of the norms that give life to this existence are separate discussions. This distinction, 

especially after the Second World War should be read in conjunction with the political developments 

taking place in Turkey. Therefore, this paper will make an analysis within the legal framework and 

postpone further discussions on how the law concerning the Institutes was interpreted and applied 

effectively by the politicians and administrators of the period. The main question of the paper is: Why 

did the Institutes, which were founded in 1940 and lost momentum since 1947, legally ended in 1954? 

In other words, why did a legal structure that completed its establishment and organization within seven 

years disappeared within seven years? In the Turkish literature, the questions of how and why the 

Institutes were closed were mostly asked. In this paper, I will focus on the will of the legislator and ask 

why the Institutes were gradually closed down. 

Keywords: Village Institutes, education law, history of education. 
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KÜLTÜREL DEĞERLERE DUYARLI DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN OKUL 

YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ - TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Funda NAYIR 

Özet 

Göçmen öğrenciler yeni geldikleri ülkelerin eğitim sistemlerine uyum sağlamaya çalışmakta bu arada 

birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlardan biri de göçmen öğrencilerin sınıf içi 

değerlendirmesinin nasıl yapılacağıdır. Bu ihtiyaçtan ortaya çıkan ve Avrupa Birliği tarafından finanse 

edilen Okullarda Kültürel Değerlere Duyarlı Değerlendirme (Aiding Culturally Responsive Assessment 

- ACRAS) projesi üç yıllık bir Erasmus+ projesidir. Proje, Avusturya, İrlanda, Norveç ve Türkiye olmak 

üzere dört ortak ülke tarafından yürütülmektedir. Projenin amacı, göçmen kökenli orta öğretim 

öğrencileri için akademik başarının değerlendirmesinde en iyi uygulama çerçevelerini geliştirmek ve 

aynı zamanda öğretmenlerin 'Kültürel Duyarlı Değerlendirmeyi' uygulamalarına dahil etmeleri için 

destek stratejileri geliştirmektir. Araştırmada ele alınan öğrenciler göçmen kökenli öğrencilerdir. Proje 

çıktılarından biri olarak ortaokul okul yöneticilerinin kültürel değerlere duyarlı değerlendirmeye ilişkin 

görüşleri incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, Okullarda Kültürel Değerlere Duyarlı Değerlendirme 

projesinin birinci evresine ilişkin ortaokul okul yöneticilerinin görüşlerinden elde edilen Türkiye 

bulgularını sunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ortaokul yöneticilerinin kültürel değerlere duyarlı 

değerlendirmeye ilişkin görüşleri, kültürler arası inanç ve kültürel farklılıklara hazır olma, öğrenme ve 

öğretme stratejileri ve okul uygulamaları boyutlarındaki görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma 

grubunu proje kapsamında yer alan ve okullarında göçmen öğrenci bulunan 120 ortaokul yöneticisi 

oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, proje kapsamında yer alan araştırmacılar tarafından oluşturulan 

“Okullarda Kültürel Değerlere Duyarlı Değerlendirme Anketi” aracılığıyla toplanmıştır. Çalışma 

betimsel tarama modelinde yapılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde kullanılmıştır. Sonuç 

olarak proje kapsamında yer alan ortaokulların yöneticileri kültürel değerlere dayalı değerlendirme 

konusunda olumlu bir tutuma sahip ancak bu değerlendirmenin temel bir içeriği olan dil konusunda 

birtakım önyargılara sahiptir. Bununla birlikte okullarda kültürel değerlere duyarlı değerlendirmenin 

adil ve duyarlı olması konusunda okullarda sıkıntılar yaşanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel değerlere duyarlı değerlendirme, kültürlerarası inanç, çok kültürlü 

öğretim uygulamaları. 
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THE OPINIONS OF SCHOOL PRINCIPALS ABOUT CULTURALLY RESPONSIVE 

ASSESSMENT: EXAMPLE OF TURKEY 

Funda NAYIR 

Abstract 

Immigrant students are trying to adapt to the education systems of the new countries and there are many 

problems. One of these problems is how to make the classroom assessment of immigrant students. 

Aiding Culturally Responsive Assessment in Schools (ACRAS) which is arising from this need and is 

a 3-year Erasmus+ study funded by The European Commission. The purpose of ACRAS is to develop 

frameworks of best practice in educational assessment for middle students from migrant backgrounds 

as well as supportive strategies for teachers to incorporate Culturally Responsive Assessment in their 

practice. As one of the outputs of the project, the opinions of middle school administrators were 

examined about culturally responsive assessment. The aim of this study, to present Turkey findings 

obtained from opinions of secondary school administraions in Turkey related to second phase of the 

project. For this purpose, the views of middle school administrators about culturally responsive 

assessment were examined related to their readiness for intercultural beliefs and cultural differences, 

learning and teaching strategies and school practices The study group consists of 120 middle school 

principals who have immigrant students in their schools. The data was collected “Culturally Responsive 

Assessment at Schools Questionnaire” which is created by researchers in the Project. The study was 

conducted descriptive survey method. Frequency and percentage were used to analyze data. As a result, 

the principals of the middle schools within the scope of the project have a positive attitude towards 

culturally responsive assessment at schools but have some prejudices about the language which is a 

basic content of culturally responsive assessment. In addition, schools have some difficulties in ensuring 

that culturally responive assessment in schools is fair and sensitive. 

Keywords: Culturally responsive assessment, intercultural belief, multicultural education practices. 
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MARDİN İLİNDE GÖREV YAPMAKTA OLAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇEŞİTLİ 

DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÖZ YETERLİLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ 

Lütfi ÜREDİ, Meliha ÜNSAL 

Özet 

Bandura tarafından kullanılan öz yeterlik kavramı kişilerin amaçlarına ulaşmak için gerekli olan 

davranışları gösterebilme yeteneğine olan inancı tanımlamaktadır. Öz yeterlik algısı yüksek olan kişiler 

bir işi başarmak için çaba sarf eder, ısrarlı ve sabırlı davranırlar. Bu araştırma sınıf öğretmenlerinin öz 

yeterlik inançlarının cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim durumu, takip ettiği süreli yayın sayısı, 

hizmet yılı ve okulun bulunduğu yerleşim yeri değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya 

koymayı amaçlamaktadır. Tarama modelinde olan araştırmanın evrenini, 2018-2019 eğitim öğretim 

yılında Mardin ilinde görev yapan 300 tane sınıf öğretmeninden oluşturmaktadır. Mardin İlinde görev 

yapan 150 tane sınıf öğretmeni ise araştırmanın örneklemidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

Tschannen-Moran ve Woolfolk-Hoy (1998) tarafından geliştirilen “Öğretmen Öz Yeterlik Algısı 

Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmenlerin kişisel bilgileri de “Kişisel Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Elde 

edilen veriler SPSS 23.0 istatistik paket programıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda sınıf 

öğretmenlerinin öz yeterlik algılarının okulun bulunduğu yerleşim yeri, öğrenim durumu, hizmet süresi, 

takip ettiği yayın sayısına göre anlamlı biçimde farklılaşmadığı, cinsiyet, medeni durum ve bulundukları 

yaşa göre ise anlamlı biçimde farklılaştığı belirlenmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Öz Yeterlik, Sınıf Öğretmeni, Öğretmen Öz-Yeterlik Algısı. 
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INVESTIGATION OF SELF-EFFICIENCY BELIEFS OF CLASS TEACHERS WHO HAVE 

DUTIES IN MARDIN IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES 

Lütfi ÜREDİ, Meliha ÜNSAL 

Abstract 

The concept of self-efficacy used by Bandura defines the belief in the ability of individuals to 

demonstrate the behaviors necessary to achieve their goals. People with a high self-efficacy perception 

endeavor to accomplish a job, persist and be patient. This research aims to determine whether the self-

efficacy beliefs of class teachers differ according to gender, age, marital status, education level, number 

of periodicals followed, year of service and place of residence. The population of the research, which is 

a survey model, consists of 300 classroom teachers working in Mardin in 2018-2019 academic year. 

150 classroom teachers working in Mardin are the sample of the research. Sch Teacher Self-Efficacy 

Perception Scale geliştiril developed by Tschannen-Moran and Woolfolk-Hoy (1998) was used as data 

collection tool. Personal information of the teachers was also collected with the Bilgi Personal 

Information Form ”. The data were analyzed with SPSS 23.0 statistical package program. As a result of 

the study, it was determined that the self-efficacy perceptions of the classroom teachers did not differ 

significantly according to gender, marital status, education level, service period, number of publications 

followed, and significantly differentiated according to the place of residence and age of the school. 

Keywords: Self-Efficacy, Classroom Teacher, Teacher Self-Efficacy Perception. 
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ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA KARŞILAŞILAN DİSİPLİN SORUNLARI 

Fatma ÖZTÜRK, Turan SARAÇ 

Özet 

Her toplum, varlığını devam ettirebilmesi için belli kurallara uymak zorundadır. İnsanlardan belli bir 

disiplinin içine girmesi beklenmektedir. Günlük hayatımızda düzen ve intizam anlamına gelen disiplin, 

kişinin şahsi ve sosyal iradesine olumlu ve yapıcı anlamda katkı sağlamaktadır. Günlük hayatımızda 

olduğu gibi eğitimde de disiplin, önem arz etmektedir. Eğitim sisteminin başarılı olmasında düzenliliğin 

de katkısı önemli derecede bulunmaktadır. Fakat ne yazık ki bu düzene ve düzenli olmaya engel 

olabilecek disiplin sorunları meydana çıkmaktadır. Disiplin sorunlarını en aza indirmeye çalışmak için 

disiplin sorunlarının ne olduğuna dair araştırmaların yapılması gerekmektedir. Bu araştırma sonucunda 

elde edilecek bulguların okullarda daha düzenli bir eğitim ortamı oluşturulmasında yardımcı olacağı 

düşünülmektedir. Araştırmanın genel amacı; “Ankara ili Beypazarı ilçesinde bulunan Ortaöğretim 

kurumlarında karşılaşılan disiplin sorunlarının incelenmesidir.” Bu araştırmada genel tarama modeli 

kullanılmıştır. Araştırmanın modeli, nitel araştırma modelidir. Ortaöğretim kurumlarında gerçekleşen 

disiplin problemlerinin ele alındığı bu araştırmada içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, metinlerin 

düzenlenmesi, sınıflandırılması, karşılaştırılması ve metinlerden kuramsal sonuçlar çıkarılmasını içeren 

bir araştırma tekniğidir (Cohen, Manion ve Morrison, 2007, s.27). Araştırmanın örneklemini, 2016-

2017, 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim öğretim yılları olmak üzere son 3 yıla ait karşılaşılan disiplin 

suçlarını içeren veriler oluşturmaktadır. Veriler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından E-Okul 

sisteminden elde edilmiştir. Bu çalışmada, elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi 

tekniği kullanılmıştır. İçerik analizi, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmak 

için kullanılmaktadır. Araştırmanın bulgular ve yorum bölümünde, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-

2019 eğitim öğretim yıllarında Ankara ili Beypazarı ilçesindeki ortaöğretim kurumlarında meydana 

çıkan disiplin sorunlarının belirlenen kategoriler ve temalar doğrultusunda yapılan analizleri ve elde 

edilen bulguları yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Disiplin, disiplin sorunları, eğitim. 
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THE DISCIPLINARY PROBLEMS FACED IN HIGH SCHOOLS 

Fatma ÖZTÜRK, Turan SARAÇ 

Abstract 

Every society must obey the certain rules to survive. People are expected to enter into a certain 

discipline. Discipline, which means order and regularity, positively contributes one’s personal and social 

sense. As in our daily life, discipline is of great importance in education. The regularity is also significant 

the success of the education system. Unfortunately, the disciplinary problems, which may be a barrier 

to this regularity and being regular, have occurred. To minimize the disciplinary problems, the 

researches should be done about what the disciplinary problems are. At the result of this research, it is 

thought that the findings will assist in the creation of a training environment at schools. The general aim 

of the research is “the study of the disciplinary problems faced in high schools in Beypazarı in Ankara”. 

In this study, general scanning model was used. The model of the resarch is the qualititative research 

model. In this study that focused on the disciplinary problems faced in high schools, content analysis 

was used. Content analysis is a reserch technique that consists of the arrangement, classification and 

comparison of the texts and the theoretical results from the texts (Cohen, Manion and Morrison, 2007, 

s.27). The sample of the study consists of the data including the faced disciplinary problems for the last 

3 years as 2016-2017, 2017-2018 and 2018-2019 education and training years. Data were obtained on 

the E-school system by District Directorate of National Education. In this study, the content analysis 

technique was used on the evaluation of the obtained data. Content analysis is used to achieve the 

concepts and relationships that can explain the collected data. There are the done analysis and the 

obtained data of the faced disciplinary problems in high schools in 2016-2017, 2017-2018 and 2018-

2019 education and training years in Beypazarı in Ankara at the section of the findings and comments 

of the study. 

Keywords: Disciplinary, disciplinary problems, education. 
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FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUL MEZUNİYET PUANLARI İLE 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) PUANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: 

KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ 

Fatma ÖZTÜRK, Turan SARAÇ 

Özet 

Bu çalışmanın amacı fen lisesi öğrencilerinin okul mezuniyet puanları ile yükseköğretim kurumları 

sınavı (YKS) puanları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını incelemektir. Bu amaç 

doğrultusunda çalışmada Kırşehir il sınırları içinde bulunan resmi fen liselerinden 2018-2019 eğitim 

öğretim yılında mezun olan 173 öğrencinin diploma puanları ve YKS puanları kullanılmıştır. Çalışma 

nicel boyutlu olup çalışmada genel tarama modelleri türlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 

Elde edilen veriler SPSS 22,0 paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde 

Kolmogorov-Smirnov testi, verilerin normal dağılım gösterdiği durumlarda Pearson Correlation testi ve 

bağımsız örneklem t-testi, verilerin normal dağılım göstermediği durumlarda ise Spearman’s rho ile 

Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. Bulgulara göre Kaman İMKB Fen Lisesi’nden ve Prof. Dr. 

İlhan KILIÇÖZLÜ Fen Lisesi’nden mezun olan öğrencilerin diploma puanları ile YKS puanları arasında 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Kaman İMKB Fen Lisesi ile Prof. Dr. İlhan 

KILIÇÖZLÜ Fen Lisesi’nden mezun olan öğrencilerin diploma puanları arasında anlamlı bir farklılık 

olduğu görülmüştür. Kaman İMKB Fen Lisesi ile Prof. Dr. İlhan KILIÇÖZLÜ Fen Lisesi’nden mezun 

olan öğrencilerin YKS puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Kaman İMKB Fen 

Lisesi’nden mezun olan öğrencilerin cinsiyetlerine göre diploma puanları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmazken YKS puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Kaman İMKB Fen Lisesi’nden 

mezun olan öğrencilerin pansiyonda yatılı olarak kalıp kalmama durumlarına göre diploma puanları 

arasında anlamlı bir farklılık varken YKS puanları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Prof. Dr. İlhan 

KILIÇÖZLÜ Fen Lisesi’nden mezun olan öğrencilerin cinsiyetlerine göre diploma puanları arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmazken YKS puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Prof. 

Dr. İlhan KILIÇÖZLÜ Fen Lisesi’nde okuyan öğrencilerin pansiyonda yatılı olarak kalıp kalmama 

durumlarına göre diploma puanları arasında ve YKS puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fen Lisesi, Başarı, YKS, Diploma Puanı 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SCIENCE HIGH SCHOOL STUDENTS’ SCHOOL 

GRADUATION SCORES AND HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS EXAM SCORES: 

KIRŞEHİR PROVINCE VERSION 

Fatma ÖZTÜRK, Turan SARAÇ 

Abstract 

Objective of this study is to analyze whether there is a meaningful relationship between science high 

school students’ school graduation scores and higher education institutions exam(YKS in Turkey).For 

this objective, YKS and diploma scores of 173 students graduated in 2018-2019 education period from 

official science high schools within the Kırşehir province were used in this study. The study is a 

quantitative one and correlational survey model out of the general survey methods was preferred. 

Acquired data was evaluated in SPSS 22.0 package program. In the evaluation of the data, Kolmogorov-

Smirnov test, in the conditions that the data show normal distribution, Pearson Correlation test and 

independent sample t-test, and in the conditions the data doesn’t show normal distribution, Spearman’s 

rho and Mann-Whitney U tests were used. According to the findings, it was observed that there is a 

positive meaningful relationship between YKS and diploma scores of students graduated from Prof. Dr. 

İlhan KILIÇÖZLÜ science high school and Kaman IMKB science high school. A meaningful difference 

was seen in diploma scores between students graduated from Kaman IMKB science high school and 

Prof. Dr. İlhan KILIÇÖZLÜ science high school. A meaningful difference was seen in YKS scores 

between students graduated from Kaman IMKB science high school and Prof. Dr. İlhan KILIÇÖZLÜ 

science high school. Looking at students’ gender, while no meaningful difference exists in Kaman 

IMKB science high school graduates’ diploma scores, a meaningful difference exists between YKS 

scores. Looking at whether students are staying at a hostel or not, while a meaningful difference exists 

in Kaman IMKB science high school graduates’ diploma scores, a meaningful difference does not exist 

between YKS scores. Looking at students’ gender, while no meaningful difference exists in Prof. Dr. 

İlhan KILIÇÖZLÜ science high school graduates’ diploma scores, a meaningful difference exists 

between YKS scores. Looking at whether students are staying at a hostel or not, no meaningful 

difference was to be found between diploma scores and YKS scores of students who studied at Prof. Dr. 

İlhan KILIÇÖZLÜ science high school. 

Keywords: Science High School, Success, YKS, Diploma Score 
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OSMANLI ESNAFINDA MESLEK İÇİ EĞİTİM VE 18. YÜZYIL KONYA ESNAFIYLA 

İLGİLİ BİR BELGENİN TAHLİLİ 

Zafer YILDIRIM 

Özet 

Osmanlı esnaf teşkilatı çok önemli bir organizasyondu. Bu organizasyon kendi içinde hiyerarşik bir 

yapıya sahip olmakla birlikte merkezi hükümetle ve yerel idarecilerle de uyum içinde faaliyetlerini 

sürdürmekteydi. Osmanlı esnafı tarihsel kökenleri olan ve bu kökenlerden beslenen bir teşkilat yapısına 

sahipti. Bu bağlamda, fütüvvet ve ahilik geleneklerinin izlerinin son dönemlere kadar kendini 

hissettirdiği görülmektedir. Bu geleneğin önemli hususlarından biri olan esnafın mesleğinde 

uzmanlaşma süreci, birçok kurala bağlı olan zorlu aşamaları kapsamaktaydı. Çıraklıkla başlayan bu 

süreç, kalfalığa oradan da ustalığa kadar uzanır ve artık mesleği tek başına yapabilme özelliğinin 

kazanılmasıyla neticelenirdi. Bu aşamalardan, kurallara uygun bir şekilde geçmeyenlerin esnaflık 

yapmasına müsaade edilmez, bu kişiler “hamdest” olarak nitelenirdi. Ayrıca bu kişiler çeşitli 

yaptırımlarla karşı karşıya kalırdı. Bu çalışmada Osmanlı esnafında meslek içi eğitimle ilgili bilgiler 

verilerek ustalık mertebesine nasıl ulaşıldığı ortaya konulmaya çalışılacaktır. Konya esnafı da Osmanlı 

döneminde, aynı kurallara bağlı bir şekilde varlığını sürdürmüştür. Konuyla alakalı bazı durumlar 

belgelere de yansımıştır. Bu çalışmada Konya Şer’iyye Sicilleri’nde geçen bir belge ele alınacak ve 

meslek içi eğitim konusuyla ilgili ipuçlarına ulaşılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı esnafı, meslek içi eğitim, Konya 
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VOCATIONAL TRAINING IN OTTOMAN TRADESMEN AND ANALYSIS OF A 

DOCUMENT REGARDING THE 18TH CENTURY KONYA TRADESMEN 

Zafer YILDIRIM 

Abstract 

Vocational Training in Ottoman Tradesmen and Analysis of a Document Regarding the 18th Century 

Konya Tradesmen The Ottoman tradesmen organization was a very important organization. This 

organization has a hierarchical structure in its own right, but it also operates in harmony with the central 

government and local administrators. Ottoman tradesmen had an organizational structure with historical 

origins and nurtured from these origins. In this context, it is seen that the traces of futuvva and ahilik 

traditions have made itself felt until recently. One of the important issues of this tradition, the process 

of specialization in the profession of trades, involved many challenging stages that depend on many 

rules. This process, which started with an apprenticeship, extended from the journeyman to the 

mastership and resulted in the ability to do the job alone. Those who did not pass these stages in 

accordance with the rules were not allowed to do trades, these people were called “hamdest”. They 

would also face various sanctions. In this study, it will be tried to reveal how the mastership level is 

reached by giving information about vocational training in Ottoman tradesmen. The tradesmen of Konya 

continued to exist in the Ottoman period under the same rules. Some relevant cases are also reflected in 

the documents. In this study, a document in Konya Şer’iyye Registers will be discussed and clues about 

the subject of vocational training will be tried to be reached. 

Keywords: Ottoman tradesmen, Vocational Training, Konya 
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GÖÇMEN ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE OLMAK: YARALARI, ZORLUKLAR VE DESTEK 

İHTİYAÇLARI 

Funda NAYIR 

Özet 

2011 yılında başlayan göç dalgasıyla birlikte Türkiye’de yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemde başta 

eğitim olmak üzere birçok sorun ortaya çıkmıştır. Eğitim alanında ortaya çıkan sorunlardan birisi 

göçmen öğrencilerin Türk eğitim sistemine nasıl entegre edileceğidir. Göçme öğrencilerin eğitime 

entegrasyonu sırasında yaşanan soruların başında dil problemi gelmektedir. Göçmen öğrencilerin 

Türkçe bilmemesi iletişim sorunlarına yol açmakta bu öğrencilerin öğretmenler ve diğer öğrenciler 

tarafından benimsenmesini zorlaştırmaktadır. Bu noktada öğretmenler ve yöneticiler kendilerini yetersiz 

hissetmektedir. Bu durum öğretmen ve yöneticilerin eğitim süreciyle ilgili desteğe ihtiyaç duymasına 

neden olmaktadır. Bununla birlikte, göçmen öğrencilerin eğitim sistemine dahil olması farklı kültürleri 

tanıma ve onlara saygı gösterme açısından da yararlı olmaktadır. Bu çalışmanın amacı göçmen 

öğrencilerin eğitim sistemine dahil olmasının yararlarını, yaşanan zorlukları ve öğretmen ve 

yöneticilerin ihtiyaç duydukları destekleri ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda yöneticilerin ve 

öğretmenlerin göçmen öğrencilerle birlikte yapılan eğitim uygulamalarının yararları, yaşanan zorluklar 

ve ihtiyaç duydukları desteklere ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma 

desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim 

yılında Denizli ili’nde görev yapan kamu okullarında çalışan ve okullarında göçmen öğrenci olan 30 

öğretmen ve yönetici oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formuyla 

yazılı olarak toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. İlk bulgulara göre göçmen 

öğrencilerle birlikte yapılan eğitimin yararları farklı kültürleri tanıma, bir arada yaşamayı öğrenme, bu 

öğrencilerin topluma uyum sağlamasını kolaylaştırma ve eğitimin kalitesinin artmasıdır. Göçmen 

öğrencilerle birlikte yapılan eğitimin zorlukları ise iletişim sorunları, kültürel farklılığın ortaya çıkardığı 

uyum sorunları, eğitim ortamının ve okulların yetersizliği ve öğretmenlerin ve yöneticilerin 

yetersizliğidir. Katılımcılar, dil desteğine, rehberlik desteğine ve materyal desteğine ihtiyaç 

duymaktadır. Araştırmanın veri toplama ve veri analizi süreci devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel değerlere duyarlı değerlendirme, kültürlerarası inanç, çok kültürlü 

öğretim uygulamaları. 
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BEING TOGETHER WITH IMMIGRANT STUDENTS: BENEFITS, CHALLENGES AND 

NEED SUPPORTS 

Funda NAYIR 

Abstract 

With the migration wave started in 2011, a new period has begun in Turkey. During this period, 

especially in education, many problems emerged. One of the problems in the field of education is how 

to integrate immigrant students into the Turkish education system. One of the most important questions 

during the integration of immigrant students into education is the language problem. The fact that 

immigrant students do not know Turkish causes communication problems and makes it difficult for 

them to be adopted by teachers and other students. At this point, teachers and administrators feel 

themselves inadequate. This situation causes teachers and administrators to need support related to the 

education process. However, the inclusion of immigrant students in the education system is also 

beneficial in recognizing and respecting different cultures. The aim of this study is to reveal the benefits 

and challenges of the inclusion of immigrant students in the education system, and the support that 

teachers and administrators need. For this purpose, he opinions of the administrators and teachers about 

the benefits, difficulties and the support they need for the educational practices carried out with the 

immigrant students were examined. Case study, one of the qualitative research designs, was used in the 

study. The study group of the study consists of 30 teachers and administrators who have immigrant 

students in their schools, working in public schools in Denizli in 2018 – 2019 academic year. Data was 

collected by using a semi-structured interview form. Content analysis was used for data analysis. 

According to the preliminary findings, the benefits of education with immigrant students are recognizing 

different cultures, learning to live together, facilitating the adaptation of these students to society and 

improving the quality of education. Difficulties of education with immigrant students are 

communication problems, adaptation problems caused by cultural differences, inadequacy of education 

environment and schools and inadequacy of teachers and administrators. Participants need language 

support, guidance support, and material support. The data collection and data analysis process of the 

research is going on. 

Keywords: Immigrant students, supports, culturally differences göçmen öğrenciler, destek ihtiyaçları, 

kültürel farklılıklar. 
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ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ MİLLÎ KÜLTÜR TEMASI 

METİNLERİNDE DEYİM VE ATASÖZLERİNE YER VERİLME DURUMU 

İsmail Yavuz ÖZTÜRK, Ömer KIRMIZI 

Özet 

Deyim ve atasözleri, bir milletin kültür hayatına dair ipuçları sunan ve nesiller arasında bağlantı kuran 

kodlardır. Eğitim ve öğretim faaliyetleri aracılığıyla bu kodlar, çocuklara aktarılmaya çalışılır. Örgün 

eğitim kurumlarında birincil ders gereci olarak kullanılan ders kitaplarının söz konusu kültürel kodları 

da içermesi beklenir. Bu çalışma ile ortaokullarda okutulan Türkçe ders kitaplarında, kültür mirasını 

öğrencilere diğer temalara nazaran daha yoğun şekilde tanıtması gerektiği düşünülen “Millî Kültür” 

teması metinlerinde deyim ve atasözlerine yer verilme durumu tespit edilmeye çalışılmaktadır. Tarama 

yöntemindeki araştırmada 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca 

okutulmasına karar verilen 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeyindeki Türkçe ders kitapları incelenmiştir. Çalışmanın 

sonunda ders kitabı yazarları ve alan araştırmacılarına yönelik öneriler de sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Türkçe ders kitabı, Millî kültür, Deyim, Atasözü, Türkçe eğitimi. 
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SITUATION OF GIVING PLACE TO IDIOMS AND PROVERBS IN NATIONAL CULTURE 

THEMES OF TURKISH TEXTBOOKS FOR SECONDARY SCHOOLS 

İsmail Yavuz ÖZTÜRK, Ömer KIRMIZI 

Abstract 

Idioms and proverbs are codes that connect generations and present clues about cultural life of a nation. 

These are tried to transmit to children via educational and instructional activities. It is hoped that 

textbooks which are used as primary lesson material in formal education facilities contain these cultural 

codes. The situation of giving place to idioms and proverbs in ‘National Culture’ theme which is 

expected to contain cultural heritage intensively for children compared to other themes in Turkish 

textbooks for secondary schools is tried to be determined with this paper. 5, 6, 7 and 8th grade Turkish 

textbooks which had been decided to be used for secondary schools by Board of Education in 2018-

2019 School Year were examined in this study that was conducted via survey method. Suggestions for 

textbook writers and researches of this field have been offered at the end of this study. 

Keywords: Turkish textbook, National culture, Idiom, Proverb, Turkish education. 
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KÜLTÜRÜN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE TURİZMİN ROLÜ: YATAĞAN BIÇAKÇILIK 

VE KEFE YAYLASI FESTİVALİ 

Veli Ulaş ASMADİLİ, Elvan ESER 

Özet 

Festivaller kültürel etkinliklerin eğlenceli bir şekilde uygulandığı ve tanıtıldığı aktivitelerdir. Zaman 

içerisinde bir turizm faaliyeti halini alan festivaller yapıldığı yörenin kültürünü yaşatmak ve gelecek 

nesillere aktarılması adına önemlidir. Kültür turizmi kapsamında destekleyici ve olay çekiciliğine sahip 

festivallerde önemli bir turizm olayıdır. Turizm, özellikle de festival turizmi faaliyetleri kültürlerin 

sürdürülebilirliğinde önemli bir role sahiptir. Bu çalışmada, Yatağan Bıçakçılık ve Kefe Yaylası 

Festivali örneğinden hareketle, turizmin kültürlerin sürdürülebilirliğindeki rolünü ve etkisini incelemek 

amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Festival Turizmi, Kefe Yaylası, Bıçakçılık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

152 
 

THE ROLE OF TOURISM IN SUSTAINABILITY OF CULTURE: YATAĞAN CUTLERY 

AND KEFE PLATEAU FESTIVAL 

Veli Ulaş ASMADİLİ, Elvan ESER 

Abstract 

Festivals are activities that introduced and applied entertaining cultural events. In the course of time, 

festivals which become a tourism activity are important in order to live the culture of the region and to 

transfer it to future generations. Festivals are important and attractive tourism events within the scope 

of cultural tourism. Tourism, especially festival tourism activities, have an important role in the 

sustainability of cultures. In this study, the aim of this study is to examine the role of tourism in the 

sustainability of cultures based on the example of Yatağan Cutlery and Kefe Plateau Festival. 

 

Keywords: Festival Tourism, Kefe Plateau, Cutlery 
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR SİMÜLASYONLARIYLA 

SINIF YÖNETİMİ BECERİSİ KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gülşah ŞEKER, Erkan YEŞİLTAŞ 

Özet 

Günlük hayatın bir parçası haline gelen teknoloji, günümüzde toplumsal hayatın birçok alanını 

etkilemektedir. Hiç kuşkusuz eğitim ve teknoloji de karşılıklı bir etkileşim halindedir. Simülasyonlar 

eğitimde birçok alanda kullanılmakta olan bir teknolojidir. Özellikle tıp, uçuş eğitimi ve askeri alanlarda 

kullanılan simülasyonların en önemli faydası ulaşılabilir, ucuz ve güvenli olmalarıdır. Bu avantajları 

göz önünde bulundurulduğunda öğretmen adaylarına sınıf yönetimi becerisi kazandırılması amacıyla da 

simülasyonlardan yararlanılmasının etkili olabileceği düşünülmektedir. Çünkü öğretmenlerin, özellikle 

meslek hayatlarının ilk yıllarında, sınıf yönetimi konusunda sıkıntı çektiği görülmektedir. 

Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerisine sahip olmaları son derece önemlidir. Çünkü sınıf yönetimi 

becerisine sahip olmak iyi bir öğretmen olmanın en önemli koşuludur. Öğretmenin sınıf yönetimi 

becerisinin yetersiz olması hem dersin verimini düşürmekte hem de öğretmenlerin mesleki doyumlarını 

olumsuz yönde etkilemektedir. Yapılan araştırmalarda simülasyon kullanımıyla ilgili olarak özellikle 

sağlık, uçuş ve silah teknolojilerinde çalışmalar yürütüldüğü görülmektedir. Ancak sınıf yönetimi 

becerisi kazandırılması amacıyla simülasyon kullanımıyla ilgili bir çalışmaya literatürde 

rastlanmamıştır. Bu nedenle araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının simülasyon yoluyla 

sınıf yönetimi becerisi kazandırılmasına yönelik görüşlerini değerlendirmektir. Araştırmada karma 

yöntemlerden biri olan açımlayıcı sıralı karma desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2018-

2019 eğitim-öğretim yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler 

Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören 3. ve 4. Sınıf düzeyinde 

toplam 192 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu ise 4. sınıf öğrencilerinden 

8 kişi oluşturmaktadır. Araştırma sürecinde öncelikle geliştirilen SINIFTA Simülasyonu Görüş Anketi 

uygulanmış, veriler SPSS programı ile analiz edilmiş ve verilerin analizinden elde edilen sonuçlara göre 

katılımcılarla yarı yapılandırılmış bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen bulgular 

Nvivo 10 programı ile analiz edilmiştir. Görüşme verilerinin analizi sonucunda araştırma öğretmen 

adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri, kendi sınıf yönetimi becerileri hakkındaki 

öngörüleri, Sınıf Yönetimi dersine yönelik görüşleri ve SINIFTA Simülasyonu hakkındaki görüşleri 

olmak üzere 4 ayrı temaya ayrılarak kodlanmıştır. Araştırmanın nicel ve nitel sonuçlarına göre sosyal 

bilgiler öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerisi kazandırılmasında simülasyon kullanımına yönelik 

görüşlerinin olumlu olduğu, simülasyon kullanımının sınıf yönetimi dersinde kullanılmasının ilgi çekici 

olacağı ve öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerilerini olumlu yönde etkileyeceği görüşüne 

ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarından yola çıkılarak geliştirilebilecek öneriler arasında farklı branşlarda 



 

154 
 

görev yapan öğretmen ve öğretmen adayları ile de yürütülmesi, öğretmen eğitimlerinde 

simülasyonlardan yararlanılması yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler öğretimi, Eğitsel bilgisayar simülasyonları, SINIFTA simülasyonu, 

Öğretmen adayı görüşleri 
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EVALUATION OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES VIEWS ON GAINING 

CLASSSROOM MANAGEMENT SKILLS WITH COMPUTER SIMULATIONS 

Gülşah ŞEKER, Erkan YEŞİLTAŞ 

Abstract 

The technology, which has become a part of daily life, nowadays affects many areas of social life. There 

is no doubt that education and technology are in a state of mutual interaction. Simulations are a 

technology that is being used in many areas of Education. The most important benefit of simulations, 

especially those used in medicine, flight training and the military, is that they are achievable, inexpensive 

and safe. Considering these advantages, it is thought that using simulations can be effective in order to 

give classroom management skills to teacher candidates. Because teachers, especially in the early years 

of their professional lives, are troubled about classroom management. It is extremely important for 

teachers to have classroom management skills. Because having classroom management skills is the most 

important condition of being a good teacher. The lack of classroom management skills of the teacher 

both reduces the efficiency of the course and negatively affects the vocational satisfaction of the 

teachers. Research has shown that studies have been carried out on the use of simulation, particularly in 

health, flight and weapons technologies. However, a study on the use of simulation in order to gain 

classroom management skills was not found in the literature. Therefore, the aim of the research is to 

evaluate the views of social studies teacher candidates to gain classroom management skills through 

simulation. In the study, one of the mixed methods, the unfolding sequential mixed pattern was used. 

Sample of the research in the 2018-2019 academic year Sivas Cumhuriyet University Faculty of 

Education Turkish and Social Sciences Department of Social Studies Education 3. and 4. There are a 

total of 192 teacher candidates on grade level. Study Group 4. the class consists of 8 students. In the 

course of the research, a simulated opinion survey was conducted in the first developed classroom, the 

data was analyzed with the SPSS program, and a semi-structured interview was conducted with the 

participants according to the results obtained from the analysis of the data. The findings from the 

interviews were analyzed with the Nvivo 10 program. As a result of the analysis of the interview data, 

the research was codified into 4 different themes, including teacher candidates ' views on the use of 

technology in education, their own insights on classroom management skills, their views on classroom 

management lesson and their views on classroom simulation. According to the quantitative and 

qualitative results of the research, social studies teacher candidates 'views on the use of simulation to 

gain classroom management skills are positive, the use of simulation in classroom management lessons 

will be interesting and the teacher candidates' classroom management skills will affect positively. 

Among the suggestions that can be developed based on the results of the research are the execution of 

teachers and teacher candidates who work in different branches and the use of simulations in teacher 

training. 
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Keywords: Social studies teaching, Educational computer simulations, SINIFTA simulation, Teacher 

candidate opinion 
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ŞEHRİMİZ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NELER GETİRDİ? 

Selahattin KAYMAKCI, Tuğba TURGUT, M. Talha ÖZALP 

Özet 

Okul dışı öğretim, mekân olarak okul bahçesinde, okul civarında veya okulun dışında yapılan eğitimdir. 

Okul dışı öğretimin; öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yönlerini geliştirmeyi sağlamak, 

öğrencilere yaşamış oldukları çevrenin tarihi, coğrafi, sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini 

tanıtmak gibi çeşitli amaçlar doğrultusunda yaptırıldığı söylenebilir. Temel eğitimden yükseköğretime 

kadar geçen süreç içerisinde Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler gibi sosyal bilimler içeriğine sahip olan 

derslerde okul dışı öğretim faaliyetleri yapmak suretiyle öğrencilerin yaşamış oldukları çevreyi 

öğrenmeleri istenmektedir. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı çeşitli seçmeli dersler aracılığıyla 

okul dışı öğretimi teşvik etmek gayreti içerisindedir. Bu derslerden biri de ortaokul düzeyinde okutulan 

Şehrimiz dersidir. Tarihsel geçmişi incelendiğinde dersin ilk adının “Kent Kültürü” olduğu 

görülmektedir. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2017 tarihli ve 10 sayılı kararıyla kabul 

edilen “İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi”nin seçmeli dersler 

bölümünde ortaokul 5, 6, 7 veya 8. sınıflarda haftada 2 ders saati okutulmak üzere ilk kez seçmeli “Kent 

Kültürü” dersine yer verilmiştir. Daha sonra Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 16.10.2017 tarihli 

ve 144 sayılı kararıyla “Kent Kültürü” dersinin adı “Şehrimiz …” olarak değiştirilmiştir. Dersin öğretim 

programının hazırlanması 2017 yılında bitirilmiş olup ders kitabı yazım süreci halen devam etmektedir. 

Bu araştırmanın amacı “Şehrimiz” Dersi Öğretim Programını çeşitli özellikleri açısından incelemektir. 

Araştırmada öğretim programının temel felsefesi, genel amaçları, yapısı, öğrenme alanları, kazanımları, 

temel beceriler, değerler, ölçme-değerlendirme anlayışı, rehberlik ve programın uygulanmasında dikkat 

edilecek hususlar gibi boyutları değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Şehrimiz, öğretim programı, okul dışı öğretim. 
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WHAT DID THE CURRICULUM OF OUR CITY COURSE? 

Selahattin KAYMAKCI, Tuğba TURGUT, M. Talha ÖZALP 

Abstract 

Out-of-school teaching is education in the school yard, around the school or outside the school. Out-of-

school teaching; It can be said that students are taught in accordance with various purposes such as to 

provide the students to develop their cognitive, affective and dynamic aspects, and to introduce the 

historical, geographical, social, economic and cultural characteristics of the environment in which they 

lived. During the period from basic education to higher education, students are required to learn the 

environment in which they have lived by performing extracurricular teaching activities in courses with 

social sciences such as Social Studies. However, the Ministry of National Education strives to promote 

extra-curricular education through various elective courses. One of these courses is our city which is 

taught at secondary school level. When the historical background is examined, it is seen that the first 

name of the course is “Urban Culture”. In the elective courses section of the “Primary Education 

Institutions (Primary and Secondary Schools) Weekly Schedule en adopted by the Board of Education 

and Training Board dated 20.02.2017 and numbered 10, for the first time in the 5th, 6th, 7th or 8th 

grades, elective courses for the first time “Urban Culture” course was given. Later, with the decision 

dated 16.10.2017 and numbered 144 of the Board of Education and Training, the name of the course 

“Urban Culture” was changed to “Our City…”. Preparation of the curriculum of the course was 

completed in 2017 and the process of writing the textbook is still in progress. The aim of this research 

is to examine the Öğretim Our City ”Curriculum in terms of its various features. In the research, the 

basic philosophy of the curriculum, general objectives, structure, learning areas, achievements, basic 

skills, values, assessment and evaluation, guidance and issues to be considered in the implementation of 

the program were tried to be evaluated. 

Keywords: Our city, curriculum, out-of-school education. 
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“ERATOSTHENES VE DÜNYA’NIN ÇEVRESİNİN HESABI” HTTM 

(HİSTORY/THEORY/TECHNOLOGY/MODELİNG) ETKİNLİĞİ ÇERÇEVESİNDE 

ÖĞRENME SÜRECİNİN YAPILANDIRILMASI 

Çağlar Naci HIDIROĞLU 

Özet 

HTTM (History/Theory/Technology/Modeling) öğrenme süreci, temeli matematiksel modelleme 

yaklaşımlarına dayanan ve öğrenme sürecinde bilim tarihi, teknoloji ve teorilerden yararlanan bir 

öğrenme sürecidir. Bu öğrenme süreci özetle, bilim tarihi temelli bir bağlam içerisinde yer alan tarihsel 

bir problem durumunu, bu problemin teknoloji destekli bir modelleme süreci içerisindeki çözümünü, bu 

tarih temelli probleme benzer güncel bir problemin tasarımını ve çözümünü, son olarak da çoklu 

modelleme sürecinde ortaya çıkan üst düzey matematiksel modeller üzerine gerçekleştirilen zihinsel 

düşünceleri içermektedir. HTTM öğrenme süreci, matematik ve bilimdeki kavramların veya teorilerin 

tarihsel gelişim sürecini dikkate almakta ve kavramsal öğrenme sürecinde kavramların tarihsel gelişim 

süreçlerini öne çıkarmaktadır. Bu sayede ilgili kavramın veya teorilerin tarihten günümüze düşünsel 

gelişimi ortaya çıkarılmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, “Eratosthenes ve Dünya’nın 

Çevresinin Hesabı” HTTM etkinliğinin uygulama sürecinde ortaya çıkan düşünsel süreçler 

doğrultusunda HTTM öğrenme sürecinin yapılandırılmasıdır. İlgili etkinlik için öğretmenlerin ortaokul, 

lise ve lisans düzeyinde karşılaşılabilecekleri zihinsel süreçlere yer verilecek ve HTTM öğrenme 

sürecinin her adımı zihinsel eylemlerle örneklendirilecektir. Bu yönüyle araştırma, ilgili HTTM 

öğrenme sürecini açıklayan kuramsal çerçevenin Eratosthenes ve Dünya’nın Çevresinin Hesabı HTTM 

etkinliği çerçevesinde örneklendirilmesini içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenme süreci, matematiksel modelleme, bilim tarihi, teknoloji, teori. 
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CONSTRUCTING LEARNING PROCESS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE HTTM 

ACTIVITY (HISTORY / THEORY / TECHNOLOGY / MODELING) CALLED 

"ERATOSTHENES AND THE CALCULATION OF THE EARTH'S CIRCUMFERENCE" 

Çağlar Naci HIDIROĞLU 

Abstract 

HTTM (History / Theory / Technology / Modeling) is a learning process which is based on mathematical 

modeling approaches and makes use of the history of science, technology and theories in the learning 

process. This learning process covers a historical problem in a context based on the history of science, 

the solution of this problem in a technology-supported modeling process, the design and solution of a 

current problem similar to this history-based problem and finally mental processes on the high level 

mathematical models that emerge in the multiple modeling process. HTTM learning process takes into 

consideration the historical development of concepts or theories in mathematics and science and 

highlights the historical development processes of concepts in conceptual learning process. In this way, 

the intellectual development of the relevant concept or theories from past to present day is revealed. 

With this regard, the aim of this study is to construct HTTM learning process in line with the intellectual 

processes that emerge during the application process of the HTTM activity called "Eratosthenes and the 

Calculation of the Earth's Circumference". For the related activity, the mental processes that teachers 

may encounter at secondary, high school and undergraduate level will be included and each step of 

HTTM learning process will be exemplified by mental actions. In this respect, the study includes the 

exemplification of the theoretical framework explaining the relevant HTTM learning process within the 

framework of the HTTM activity "Eratosthenes and the Calculation of the Earth's Circumference". 

Keywords: Learning process, mathematical modelling, history of science, technology, theory. 
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KONYA ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE BULUNAN GİYSİ ÖRNEKLERİ ÜZERİNE 

RESTİTÜSYON ÇALIŞMASI 

Şerife YILDIZ, Çiğdem ÖZDEMİRKAN 

Özet 

Bölgeler arasında bile farklılık gösteren giyim, teknolojinin ilerlemesi ve iletişim araçlarının da etkisiyle 

evrensel bir moda kültürü oluşmuştur. Türk kültür tarihinin bir parçası olan geleneksel giysiler bölgeler 

arasında bile farklılık göstererek Türk kültürünün zengin ve gösterişli etnografik mirasını 

oluşturmaktadır. Geleneksel giysi örneklerinden üç etek üzerinde restitüsyon çalışmaları yapmak ve yok 

olmaya yüz tutmuş yıpranmış ya da bozulmuş giysileri belgelemek amaçlanmıştır. Giyside restitüsyon 

yapmak; yıpranma, yırtılma, renk atma ya da bir kısmı yok olma gibi durumlarla karşı karşıya kalmış 

giysiler üzerinde sağlam olan bölümden yararlanarak deforme olan bölümlerin tamamlanması ve 

betimlenmesi olarak düşünülebilir. Ayrıca bu araştırmada yok olmaya yüz tutmuş maddi kültürümüzün 

örneği olan giysilerin tanıtılması, belgelenmesi ve aslına uygun ilk halinin ortaya koyulması ve gelecek 

nesillere Anadolu’daki kültür birikimini aktarmak amaçlanmıştır. Araştırma genel tarama modeline 

dayalı mevcut durumu ortaya koyan nitel bir saha çalışmasıdır. Araştırmanın evreni Konya etnografya 

müzesi olup, örneklem olarak müze içerisinde restitüsyon çalışmasına uygun biri Batı Trakya yöresine 

ait, biri Ankara Arkeoloji Müzesinden gelme ve son olarak Konya yöresine ait olduğu envanter 

kayıtlarında yer alan 3 adet yıpranmış durumda olan üçetekler yargısal örnekleme yöntemiyle seçilmiş 

ve araştırmaya dahil edilmiştir. Öncelikle literatür taraması yapılarak konu ile ilgili gerekli bilgiler 

toplanmıştır. Müzedeki giysilerin incelenmesi için gerekli resmi izinler alınmış ve giysiler üzerinde 

detaylı inceleme fırsatı bulunmuştur. Yıpranmış durumda olan üçeteklerin incelenmesi restitüsyon 

çalışması kapsamında yıpranmış ya da yok olmuş giysi bölümleri belirlenmiş ve giysinin sağlam olan 

bölgeleri dikkate alınarak orijinal hali tespit edilmiştir. AutoCAD-2015 programında giysilerin kalıpları 

çizilmiştir. Kalıplar ve fotoğraflar üzerinde de restitüsyon bölgeleri belirlenerek AutoCAD-2015 

programında çizilmiştir. Çizimlerin altına bulgulara ait restitüsyon açıklamaları yapılarak araştırma 

tamamlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Restitüsyon, Üçetek, Geleneksel Giyim 
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RESTITUTION STUDY ON CLOTHING SAMPLES IN THE ETNOGRAPHY MUSEUM OF 

KONYA 

Şerife YILDIZ, Çiğdem ÖZDEMİRKAN 

Abstract 

A universal fashion culture has emerged with the influence of clothing, technology advancement and 

communication tools that differ even among regions. Traditional clothing, which is a part of the history 

of Turkish culture, shows a rich and flashy ethnographic heritage of Turkish culture, even among the 

regions. It is aimed to perform restitution studies on three skirts of traditional clothing samples and to 

document worn or degraded clothing which is about to disappear. Restitution in clothes; it can be thought 

of as completing and describing the deformed parts by making use of the solid part on the garments 

facing wear, tearing, discoloration or partially disappearing. In addition, in this research, it is aimed to 

introduce, document and present the original form of the garments, which are examples of our material 

culture which has gone into extinction, and to convey the cultural accumulation in Anatolia to future 

generations. This research is a qualitative field study based on the general screening model.The universe 

of the study is Konya ethnography museum. Three worn out triangles in the inventory records, one from 

the Western Thrace region, one from the Ankara Archaeological Museum and finally belonging to the 

Konya region, were selected by judicial sampling method. Firstly, the literature was searched and 

necessary information was collected. Official permissions were obtained for the examination of the 

garments in the museum and the opportunity to examine the garments in detail. In the restitution study, 

worn or destroyed clothing sections were determined and the original condition was determined by 

taking into account the healthy parts of the clothing.The patterns of garments were drawn in AutoCAD-

2015 program. Restitution zones were determined on the molds and photographs and drawn in 

AutoCAD-2015 program. The restitution explanations of the findings were made under the drawings 

and the research was completed. 

Keywords: Restitution, Three-skirt, Traditional Clothing 
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TARAMA SÖZLÜĞÜ'NDEN KAMÛS-I TÜRKÎ'YE ANLAM İYİLEŞMESİ VE ANLAM 

KÖTÜLEŞMESİ 

Erdost ÖZKAN 

Özet 

Tarama Sözlüğü'nden Kamûs-ı Türkî'ye Anlam İyileşmesi ve Anlam Kötüleşmesi Bir sözcüğün anlamı 

zaman içerisinde değişebilir. Ve bu değişim sözcüğün anlamsal ilişkisini olumlu yönde etkileyebilir. 

Kötü anlamlı bir sözün zaman içerisinde iyi bir anlam haline bürünmesi “anlam iyileşmesi” olarak 

bilinmektedir (Karaağaç, 2013: 147). Göktürk Yazıtlarında “fena”, “kötü”, “perişan” anlamlarına gelen 

“yabız” sözcüğü, zamanla “yavuz” biçimini almış ve “yaman, yiğit” anlamlarının yanı sıra Anadolu 

ağızlarında “iyi, güzel, iyi huylu, eli açık, yakışıklı” anlamlarında da kullanılmaktadır (Bayraktar, 2014: 

174). Örnekte de görüleceği üzere sözcük, eski anlamının aksine daha iyi bir anlam üstlenmiş ve 

anlamını iyileştirmiştir. Dilde yer alan sözcükler bazen “iyi” ve bazen de “kötü” komşu kavramlarının 

içerisinde yer alabilirler. Yani bugün “iyi” sınıfında yer alan sözcük “kötü” de, ya da tam tersi sınıflama 

içerisinde olabilir. Örneğin “Çok müthiş bir filmdi” cümlesinde yer alan “müthiş” sözcüğü, ilk anlamı 

olan “dehşet veren” anlamı için kullanılmamış “çok güzel, sürükleyici, harika” anlamlarında 

kullanılmıştır (Kerimoğlu, 2014: 210). Böylelikle sözcükte anlam iyileşmesi meydana gelmiştir. Anlam 

kötüleşmesi, anlam iyileşmesinde gerçekleşen anlamsal bir olayın tam tersi bir olay olup, olumlu bir 

ifadenin zaman içerisinde toplumsal ve kültürel etkileşimlerle olumsuz içeriğe doğru kaymasıdır. Bu 

değişim Karaağaç (2013: 147)’a göre eski zamanlarda totem anlayışlardan kaynaklanan ve alıntılarca 

sıkça rastlanılan bir durumdur. Kötüleşme, iyi anlamlı olan bir sözün zaman içerisinde daha kötü ya da 

kötüye yaklaşan bir anlamla açıklanmasıdır. Örneğin Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan “canavar” 

sözcüğü (Fa. Can+âver (yapan, eden, getiren, götüren) “canlı, mahlûk” anlamlarında kullanılmıştır. 

Fakat zaman içerisinde olumsuzlaşma ortaya çıkmış ve sözcüğün anlamını artık “yırtıcı, vahşi, 

acımasız” içeriği karşılar duruma gelmiştir. Yine “sürtük” sözcüğü “sürtülmüş, aşınmış” anlamındayken 

bugün “evinde oturmayan, çok gezen kadın, hayat kadını” anlamına geçiş yaşamıştır (Kerimoğlu, 2014: 

210). Yani bir göstergenin gösterilenindeki olumlu anlambirimcikler yitirilmiş yerine olumsuz 

anlambirimcikler kullanılmaya başlanmıştır (Bayraktar, 2014: 174). “Tarama Sözlüğü'nden Kamûs-ı 

Türkî'ye Anlam İyileşmesi ve Anlam Kötüleşmesi” başlıklı bu çalışmada, her iki sözlükteki sözcüklerin 

incelenmesi sonucu elli (50) sözcükte bu anlam olaylarına rastlanılmıştır. Tarama Sözlüğü'nden Kamûs-

ı Türkî'ye Anlam İyileşmesi ve Anlam Kötüleşmesi Bir sözcüğün anlamı zaman içerisinde değişebilir. 

Ve bu değişim sözcüğün anlamsal ilişkisini olumlu yönde etkileyebilir. Kötü anlamlı bir sözün zaman 

içerisinde iyi bir anlam haline bürünmesi “anlam iyileşmesi” olarak bilinmektedir (Karaağaç, 2013: 

147). Göktürk Yazıtlarında “fena”, “kötü”, “perişan” anlamlarına gelen “yabız” sözcüğü, zamanla 

“yavuz” biçimini almış ve “yaman, yiğit” anlamlarının yanı sıra Anadolu ağızlarında “iyi, güzel, iyi 

huylu, eli açık, yakışıklı” anlamlarında da kullanılmaktadır (Bayraktar, 2014: 174). Örnekte de 
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görüleceği üzere sözcük, eski anlamının aksine daha iyi bir anlam üstlenmiş ve anlamını iyileştirmiştir. 

Dilde yer alan sözcükler bazen “iyi” ve bazen de “kötü” komşu kavramlarının içerisinde yer alabilirler. 

Yani bugün “iyi” sınıfında yer alan sözcük “kötü” de, ya da tam tersi sınıflama içerisinde olabilir. 

Örneğin “Çok müthiş bir filmdi” cümlesinde yer alan “müthiş” sözcüğü, ilk anlamı olan “dehşet veren” 

anlamı için kullanılmamış “çok güzel, sürükleyici, harika” anlamlarında kullanılmıştır (Kerimoğlu, 

2014: 210). Böylelikle sözcükte anlam iyileşmesi meydana gelmiştir. Anlam kötüleşmesi, anlam 

iyileşmesinde gerçekleşen anlamsal bir olayın tam tersi bir olay olup, olumlu bir ifadenin zaman 

içerisinde toplumsal ve kültürel etkileşimlerle olumsuz içeriğe doğru kaymasıdır. Bu değişim Karaağaç 

(2013: 147)’a göre eski zamanlarda totem anlayışlardan kaynaklanan ve alıntılarca sıkça rastlanılan bir 

durumdur. Kötüleşme, iyi anlamlı olan bir sözün zaman içerisinde daha kötü ya da kötüye yaklaşan bir 

anlamla açıklanmasıdır. Örneğin Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan “canavar” sözcüğü (Fa. 

Can+âver (yapan, eden, getiren, götüren) “canlı, mahlûk” anlamlarında kullanılmıştır. Fakat zaman 

içerisinde olumsuzlaşma ortaya çıkmış ve sözcüğün anlamını artık “yırtıcı, vahşi, acımasız” içeriği 

karşılar duruma gelmiştir. Yine “sürtük” sözcüğü “sürtülmüş, aşınmış” anlamındayken bugün “evinde 

oturmayan, çok gezen kadın, hayat kadını” anlamına geçiş yaşamıştır (Kerimoğlu, 2014: 210). Yani bir 

göstergenin gösterilenindeki olumlu anlambirimcikler yitirilmiş yerine olumsuz anlambirimcikler 

kullanılmaya başlanmıştır (Bayraktar, 2014: 174). “Tarama Sözlüğü'nden Kamûs-ı Türkî'ye Anlam 

İyileşmesi ve Anlam Kötüleşmesi” başlıklı bu çalışmada, her iki sözlükteki sözcüklerin incelenmesi 

sonucu elli (50) sözcükte bu anlam olaylarına rastlanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tarama Sözlüğü, Kamûs-ı Türkî, anlam iyileşmesi, anlam kötüleşmesi. 
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THE SEMANTIC AMELIORATION AND SEMANTIC PEJORATION IN KAMUS-I TÜRKÎ 

FROM TARAMA SÖZLÜĞÜ 

Erdost ÖZKAN 

Abstract 

The meaning of a word may change over time. And this change can affect the semantic relationship of 

the word positively. When a bad meaning becomes a good meaning over time, it is known as “meaning 

improvement” (Karaağaç, 2013: 147). The word “yabız“, which means “bad”, “malicous” and 

“miserable” in the Göktürk Inscriptions, has taken the form of “yavuz” over time and besides the 

meaning of “brave” and “strong” dialects of Anadolu, “brave” meanings. It is also used in the meaning 

of “good, beautiful, good-natured, open-handed, handsome” (Bayraktar, 2014: 174). As can be seen in 

the example, the word has assumed a better meaning and improved its meaning in contrast to its old 

meaning. Words in the language can sometimes be included in the meaning of “good” and “bad”. In 

other words, the word “good” in today’s meaning can be in the meaning of“ bad, or vice versa. For 

example, the word “awesome” in “it was an awesome film” is not used in the first meaning of the word, 

which means “horrifying”, instead it is used in the meaning of “very good, wonderful and gripping” 

(Kerimoğlu, 2014: 210). Thus, meaning improvement has occurred. Semantic Pejoration of meaning is 

completely the opposite of meaning improvement, and it is the shift of a positive expression towards 

negative content through social and cultural interactions over time. According to Karaağaç (2013: 147), 

this change arises from totem insights in ancient times and is frequently encountered by quotations. 

Pejoration means that a Word which has a goog meaning gets a bad meaning over time. For example, 

the word “monster (used in Old Anatolian Turkish (Fa. Can + âver (doer, maker, bearer, dealer) is used 

in the meaning of“ living, being creature. However, the negative meaning has emerged over time and 

the meaning of the word has now become “predatory, wild, cruel”. In the same way while the “sürtük” 

mean “rubbed, eroded” in the past today, it means “a woman who doesn’t stay in her house, goes out a 

lot and a prostitute (Kerimoğlu, 2014: 210). In other words, the positive semes of a reference of a sign 

has been lost, isntead negative semes have been used (Bayraktar, 2014: 174). In this study, after 

examining both dictionaries, it was found that fifty (50) words have semantic amelioration and semantic 

pejoration. 

Keywords: Tarama Sözlüğü, Kamûs-ı Türkî, semantic amelioration, semantic pejoration. 
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POZİTİF PSİKOLOJİ GRUP UYGULAMALARININ 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL 

İYİ OLUŞ VE YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİNİN 

İNCELENMESİ 

Burhan ÇAPRİ, Hakan AYGAR 

Özet 

Bu araştırmanın genel amacı, Pozitif Psikoloji Grup Uygulamalarının 7.sınıf öğrencilerinin öznel iyi 

oluş ve yaşam doyumu düzeyleri üzerinde ne ölçüde etkili olacağını ortaya koymaktır. Bu genel amaca 

dayalı olarak aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır: 

• Pozitif Psikoloji Grup Uygulamaları, 7. sınıf öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri üzerinde 

etkili midir? 

• Pozitif Psikoloji Grup Uygulamaları, 7. sınıf öğrencilerinin yaşam doyumu düzeyleri üzerinde 

etkili midir? 

Bu çalışmada Öntest-Sontest Kontrol Gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Mersin ili Akdeniz ilçesinde bir 

ortaokulda öğrenimini sürdüren ve grup çalışmasına katılmaya gönüllü olan 7. sınıf öğrencileri 

arasından seçilen 24 kişiden oluşturulmuştur. Öğrencilerden 6'şar kız ve 6'şar erkek olmak üzere 12’si 

deney grubuna 12’si ise kontrol grubuna "Öznel İyi Oluş Ölçeği" ve "Yaşam Doyumu Ölçeği"nden 

aldıkları puanlar doğrultusunda yansız olarak atanmışlardır. Araştırmacılardan birinin çalıştığı bu okul, 

veri toplama ve deney uygulamalarının yapılacağı aşamalarda öğrencilere daha kolay ulaşabilme ve 

uygulamalarda devamlılığı daha etkili biçimde sağlayabilme amacıyla seçilmiştir. 

Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği: Eryılmaz (2009) tarafından geliştirilen ölçek 4 alt boyuttan ve 15 

maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek puanlar 15 ile 60 arasında değişmekte; düşük puan düşük 

öznel iyi oluşu, yüksek puan ise yüksek öznel iyi oluşu ifade etmektedir. 

Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Doyum Ölçeği-Kısa Formu: Huebner, Suldo, Valois, Drane ve Zullig 

(2004) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin uyarlaması ve geçerlik, güvenirlik çalışmaları Kaya ve Siyez 

(2007) tarafından yapılmıştır. 6 maddeden oluşan ölçek, öğrencilerin hem yaşamın geneline ilişkin hem 

de aile, arkadaş, okul, benlik ve yaşanılan çevre olmak üzere beş boyutta algılanan yaşam doyum 

düzeylerini değerlendirmektedir. 

Araştırmada, Roth (2014) tarafından geliştirilen, “Ortaokul Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarının 

Artırılması: Pozitif Psikoloji Müdahalesinin Etkinliği” isimli çalışma Türk kültürüne uyarlanarak 

uygulanmıştır. 10 oturumdan oluşan bu program, 7.sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. 12 öğrenci ile 

başlayan süreç çeşitli sebeplerden dolayı 9 öğrenci ile tamamlanmıştır. Deney grubuna 10 hafta boyunca 
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haftada 1 kez pozitif psikoloji programı oturumu uygulanmış, kontrol grubuna ise herhangi bir işlem 

yapılmamıştır. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda öğrencilere uygulanan Pozitif Psikoloji Grup Uygulamalarının 

sonucunda deney grubunun öznel iyi oluş ve yaşam doyumu ön test ve son test puanları arasında anlamlı 

bir farklılık saptanmıştır. Deney grubu öğrencilerinin öznel iyi oluş ve yaşam doyumu düzeylerinde artış 

gözlenmiştir. Yine deney grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin öznel iyi oluş ve yaşam doyumu son 

test puanları karşılaştırıldığında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Beklendiği üzere 

kontrol grubunun öznel iyi oluş ve yaşam doyumu ön test-son test puanları arasında ise anlamlı bir 

farklılık gözlenmemiştir. Bu bulgular ışığında Türk kültürüne uyarlanan Pozitif Psikoloji Grup 

Uygulamalarının, 7.sınıf öğrencilerinin öznel iyi oluş ve yaşam doyumu düzeylerini artırma konusunda 

etkili olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Öznel iyi oluş, Yaşam doyumu, Pozitif psikoloji 
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INVESTIGATION OF THE EFFECTIVENESS OF POSITIVE PSYCHOLOGY GROUP 

APPLICATIONS ON SUBJECTIVE WELL-BEING AND LIFE SATISFACTION LEVELS OF 

7TH GRADE STUDENTS 

Burhan ÇAPRİ, Hakan AYGAR 

The overall aim of this study is to determine the extent to which Positive Psychology Group 

Interventions will affect subjective well-being and life satisfaction levels of 7th grade students. Based 

on this general purpose, the following research questions were sought for answers: 

• Does Positive Psychology Group Intervention affect subjective well-being levels of 7th grade 

students? 

• Does Positive Psychology Group Intervention have an impact on the life satisfaction levels of 

7th grade students? 

In this study, quasi-experimental design with Pre-Posttest Control Group was used. 

The participants of the study consisted of 24 students who were selected from 7th grade students 

attending a secondary school in Akdeniz district of Mersin in 2018-2019 academic year and 

volunteering to participate in group work. 12 students (6 female and 6 male) were assigned to the 

experimental group and 12 to the control group in line with the scores of "Subjective Well-being 

Scale" and "Satisfaction with Life Scale". This school, where one of the researchers is working, was 

chosen in order to reach the students more easily in the stages of data collection and experiment 

applications and to provide continuity in the applications more effectively. 

Adolescent Subjective Well-Being Scale: The scale developed by Eryilmaz (2009) consists of 4 sub-

dimensions and 15 items. The scores that can be obtained from the scale vary between 15 and 60; low 

score means low subjective well-being and high score indicates high subjective well-being. 

Multi-Dimensional Student Life Satisfaction Scale-Short Form: The scale was developed by Huebner, 

Suldo, Valois, Drane, and Zullig (2004). Adaptation and validity-reliability studies of the scale were 

conducted by Kaya and Siyez (2007). The 6-item scale assesses students' perceived life satisfaction 

levels in five dimensions: family, friends, school, self and living environment. 

In this study, "Improving Middle School Students' Subjective Well-Being: Efficacy of a Positive 

Psychology Intervention" developed by Roth (2014) was adapted to the Turkish culture and it applied. 

The program, which consisted of 10 sessions, was applied to 7th grade students. The process started 

with 12 students, because of the various reasons it was completed with 9 students. The experimental 

group received a positive psychology program session once a week for 10 weeks and the control group 

did not receive any procedure. 
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As a result of the Positive Psychology Group Applications applied to the students for the purpose of the 

study, a significant difference was found between the subjective well-being and life satisfaction scores 

of the experimental group. There was an increase in subjective well-being and life satisfaction levels of 

experimental group students. When the subjective well-being and life satisfaction post-test scores of the 

experimental group and control group students were compared, a significant difference was found in 

favor of the experimental group. As expected, there was no significant difference between subjective 

well-being and life satisfaction pretest-posttest scores of the control group. In the light of these findings, 

it can be said that Positive Psychology Group Practices adapted to Turkish culture are effective in 

increasing subjective well-being and life satisfaction levels of 7th grade students. 

Keywords: Subjective well-being, Life satisfaction, Positive psychology 
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FeTeMM FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Nilgün YENİCE, Neslihan YAVAŞOĞLU 

Özet 

FeTeMM fen, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarına ait bilgi ve becerilerin mühendislik 

tasarımı odaklı bir öğretim çerçevesinde bütünleştirilmesini temel alan, öğrencilere disiplinlerarası 

işbirliği, sistematik düşünebilme, iletişime açık olma, araştırma, üretme, yaratıcılık ve problemleri 

çözebilme becerileri kazandırmayı hedefleyen eğitim yaklaşımıdır (Dugger, 2010). FeTeMM kavramı 

Science, Technology, Engineering and Mathematics kelimelerinin baş harflerinin birleşmesinden oluşan 

STEM olarak da kullanılmaktadır. Alanyazın incelendiğinde FeTeMM eğitiminin iki esas amacı olduğu 

belirtilmektedir (Thomasian 2011). Birinci amaç; yükseköğretim seviyesinde FeTeMM alanlarına 

ilişkin meslek tercihinde bulunacak öğrenci sayısını yükseltmek ve bireylerde farkındalık oluşturmak, 

bir diğer amaç ise öğrencilerin FeTeMM disiplinlerindeki hazırbulunuşluk seviyelerini artırarak bu 

alanlarla ilgili günlük hayatta karşılaştıkları sorunları çözebilecek düzeye ulaşmalarını sağlamaktır. 

2018 yılında yenilenen Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda, kazandırılması gereken yeterlikler 

öğretim programının temel becerileri ayrı bir başlık altında değil, kazanımların içinde bütüncül bir 

şekilde verilmiştir (MEB, 2018). Burada amaçlanan ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak iş gücü 

potansiyeline sahip, tasarlayan, geliştiren, üreten bireyler yetiştirmektir. Buradan hareketle FeTeMM 

yaklaşımının hedefleri ile günümüz öğretim programlarının öğrencilere kazandırılması gereken hedef 

davranışların örtüştüğü anlaşılmaktadır. Dolayısıyla FeTeMM yaklaşımının, 21. yüzyıl becerilerine 

sahip üreten ve ürettiğini uygulayabilen bireyler yetiştirmek hedefini sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Bu doğrultuda, fen bilgisi öğretmen adaylarının FeTeMM farkındalık düzeylerinin belirlenmesi ve 

çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, öğretim faaliyetleri sonucunda hedeflenen kazanımlara ne 

ölçüde ulaşıldığının tespit edilmesi yönünden büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın 

amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının FeTeMM farkındalık düzeylerinin belirlenmesi ve çeşitli 

değişkenler açısından incelemesi olarak belirlenmiştir. Betimsel araştırma modelinde yürütülen 

araştırmanın örneklemini, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ege bölgesinde yer alan bir ildeki uygun 

örnekleme yöntemiyle seçilmiş bir üniversitede öğrenim görmekte olan 187 fen bilgisi öğretmen adayı 

oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Buyruk ve Korkmaz (2016) tarafından geliştirilen, 

“FeTeMM Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler (Aritmetik 

ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. Betimsel istatistiklere ek olarak, fen bilgisi öğretmen 

adaylarının FeTeMM farkındalıklarını demografik özellikler açısından incelemek için Mann Whitney 

U ve Kruskall Wallis testlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, fen bilgisi öğretmen 

adaylarının FeTeMM farkındalık düzeylerinin cinsiyet ve sınıf düzeyi açısından anlamlı farklılık 
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gösterdiği bulunmuştur. Araştırmadan elde elden bulgular ışığında araştırma sonunda önerilere yer 

verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: FeTeMM Farkındalık Düzeyi, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları, Fen Eğitimi. 
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INVESTIGATION OF STEM AWARENESS LEVELS OF SCIENCE TEACHER 

CANDIDATES 

Nilgün YENİCE, Neslihan YAVAŞOĞLU 

Abstract 

STEM is an educational approach that aims to provide students with the skills of interdisciplinary 

cooperation, systematic thinking, being open to communication, research, production, creativity and 

problem solving skills (Dugger, based on the integration of knowledge and skills in the fields of science, 

technology, mathematics and engineering into an instructional design focused education). 2010). The 

concept of STEM is also used as STEM, a combination of the initials of the words Science, Technology, 

Engineering and Mathematics. When the literature is examined, it is stated that STEM education has 

two main objectives (Thomasian 2011). The first objective; To increase the number of students who will 

make vocational preferences in the field of STEM and to raise awareness among individuals, and to 

increase the level of readiness in the STEM discipline and to reach the level to solve the problems they 

face in daily life. In the Science Curriculum, which was renewed in 2018, the competencies to be gained 

are given in a holistic way within the acquisitions rather than under the separate headings of the 

curriculum (MEB, 2018). The aim is to train individuals who have the potential to work, design, develop 

and produce to meet the needs of the country. From this point of view, it is understood that the objectives 

of the STEM approach coincide with the target behaviors that should be gained to students in today's 

curriculum. Therefore, it is thought that the STEM approach can provide the goal of educating 

individuals who have 21st century skills and who can produce what they produce. In this respect, 

determination of science teacher candidates' awareness levels and examining them in terms of various 

variables is of great importance in determining the extent to which the targeted gains are achieved as a 

result of teaching activities. Therefore, the aim of this study was to determine the pre-service science 

teacher candidates' awareness levels and to examine them in terms of various variables. The sample of 

the study conducted in the descriptive research model consisted of 187 science teacher candidates who 

were studying in a selected university in the Aegean region in 2018-2019 academic year. In the research, 

“STEM Awareness Scale geliştiril developed by Buyruk and Korkmaz (2016) was used as data 

collection tool. Descriptive statistics (arithmetic mean, standard deviation) were used for data analysis. 

In addition to descriptive statistics, Mann Whitney U and Kruskall Wallis tests were used to examine 

the pre-service science teachers' awareness on the demographic characteristics. As a result of the study, 

it was found that science teacher candidates' levels of awareness of STEM showed a significant 

difference in terms of gender and grade level. In the light of the findings obtained from the research, 

suggestions were given at the end of the research. 

Keywords: STEM Awareness Level, Science Teacher Candidates, Science Education. 
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ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ MOTİVASYONLARININ İŞ TATMİNLERİNİ 

YORDAMASINDA ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISININ ARACI ROLÜ 

Ahmet YURDAKUL, Kazım ÇELİK 

Özet 

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin mesleki motivasyonlarının iş tatminlerini yordamasında örgütsel 

destek algısının aracı rolünü ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma bir betimsel araştırma türü olan ve 

değişkenler arasındaki ilişkileri olduğu gibi tanımlamaya çalışan ilişkisel tarama türündedir. 

Araştırmanın evrenini 2018/2019 eğitim-öğretim yılında Uşak ilinde çalışan öğretmenler 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu evrenden basit tesadüfi örnekleme yolu ile belirlenmiş 

480 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veriler Gagne, Forest, Gilbert, Aube, Morin ve Malomi 

(2010) tarafından geliştirilen ve Çivildağ ve Şekercioğlu (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan “ 

Mesleki Motivasyon Ölçeği”, Akkamış (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan “Minnesota İş Tatmini 

Ölçeği” ve Nayır (2014) tarafından geliştirilen “ Örgütsel Destek Algısı Ölçeği kullanılmıştır” . Mesleki 

motivasyon, örgütsel destek algısı ve iş tatmini arasındaki ilişkilere ilişkin kurulan modelin test 

edilebilmesi için Yapısal Eşitlik Modellemesi; doğrudan etkilerin anlamlılık testi için t değerleri ve 

dolaylı etkilerin anlamlılığı için bootstrapping analizi kullanılmış; ayrıca değişkenlere ait betimsel 

istatistikler ve korelasyonlar hesaplanmıştır. Analizler için LISREL 8.80 ve SPSS 13 programı 

kullanılmıştır. Araştırmada veriler analiz aşamasındadır. 

Anahtar Kelimeler: Mesleki motivasyon, İş tatmini, Örgütsel destek algısı. 
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THE MODERATING ROLE OF ORGANIZATIONAL SUPPORT PERCEPTION IN 

TEACHERS' PROFESSIONAL MOTIVATIONS IN PREDICTING JOB SATISFACTION 

Ahmet YURDAKUL, Kazım ÇELİK 

Abstract 

The aim of this study is to reveal the mediator role of organizational support perception in predicting 

job satisfaction of teachers' professional motivation. This study is a descriptive research type and it is a 

relational survey type that tries to define the relationships between variables as they are. The population 

of the study consists of teachers working in Uşak in the 2018/2019 academic year. The sample of the 

study consists of 480 teachers who were determined by simple random sampling from this universe. The 

data in the research were collected by using “Occupational Motivation Scale “Organizational Support 

Perception Scale” and “Job Satisfaction Scale”. Structural Equation Modeling to test the established 

model of the relationship between professional motivation, organizational support perception and job 

satisfaction; t values were used for the significance test of direct effects and bootstrapping analysis was 

used for significance of indirect effects; In addition, descriptive statistics and correlations of variables 

were calculated. LISREL 8.80 and SPSS 13 were used for analysis. The data are in the analysis stage. 

Keywords: Occupational motivation, Job satisfaction, Organizational support perception. 
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TÜRK ÖĞRENCİLERİN PISA 2015 FEN BİLGİSİ BAŞARILARINI ETKİLEYEN 

BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL FAKTÖRLER 

Kazım ÇELİK 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (Programme for International 

Student Assessment, -PISA-)’nın 2015 uygulamasına Türkiye’den katılmış öğrencilerin fen bilgisi 

başarılarını öğrenci ve okul düzeyinde etkileyen faktörleri belirlemektir. İlişkisel tarama modelindeki 

bu araştırmanın örneklemini PISA 2015 uygulamasına katılan Türkiye’deki 15 yaş grubu öğrencileri 

oluşturmuştur. Araştırmada, PISA 2015 fen bilgisi başarı testinden, öğrenci ve okul anketlerinden 

Türkiye için toplanan veriler kullanılmıştır. Öğrenci ve okul düzeyindeki değişkenlerin öğrencilerin 

okuduğunu anlama başarısı üzerindeki etkileri iki düzeyli Aşamalı Doğrusal Modellemeyle test 

edilmiştir. Modellerin oluşturulması sırasında öğrenci ve okul düzeyinde belirlenen farklı 

kategorilerdeki değişkenler dikkate alınmıştır. Araştırmada veriler analiz aşamasındadır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), Fen bilgisi Becerileri, 

Aşamalı Doğrusal Modelleme (ADM), Öğrenci Özellikleri, Okul Özellikleri. 
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INVESTIGATION OF PISA 2015 SCIENCE ABILITY ACHIEVEMENT OF TURKISH 

STUDENTS IN TERMS OF STUDENT AND SCHOOL LEVEL VARIABLES 

Kazım ÇELİK 

Abstract 

The aim of this study is to determine the students-level and school-level factors that are related to science 

achievement of students who participated PISA 2015 (Programme for International Student Assessment) 

from Turkey. The sample of this research in relational scanning model, has created 15 age group in 

Turkey, students participating in PISA 2015 application. In the study, the PISA 2015 science 

achievement test, and students from the school survey used data collected for Turkey. The effects of 

student and school level variables on students' reading comprehension achievement were tested with 

two-level Staged Linear Modeling. Variables in different categories determined at student and school 

level were taken into consideration during the creation of the models. The data are in the analysis stage. 

Keywords: International Student Assessment Program (PISA), Science Skills, Hierarchical Linear 

Modeling (HLM), Student Characteristics, School Characteristics. 
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KENT SAKİNLERİNCE FARKLILIKLARA YÖNELİK ALGININ İNCELENMESİ 

Hakan ALPTÜRKER, Mehmet GÖKÜŞ 

Özet 

Farklılık kavramı farklı olma durumu, yani insanların benzemezliği ya da aynı olmadığını belirten bir 

kavramdır. Bu açıdan farklılık, bireylerin kendilerine özgü nitelikleridir ve bireyin farklılığı onu 

başkalarından ayıran bir özelliğidir. Toplum içinde çoğu kişinin, farklılıkları olumsuz gördüğü ve 

farklılıklara karşı önyargılı bir tutum içinde olduğu düşünülmektedir. Farklılıkların kişisel düzeyde ya 

da toplum düzeyinde sorun olarak görülmesinin temelinde önyargılı tutum ve davranışlar yatmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı Mersin ilinin merkez ilçeleri olan Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir’de 

ikamet eden yerel halkın farklılık algısını incelemektir. Mersin kentinin, birçok farklılığın bir arada 

yaşadığı heterojen bir yapıya sahip metropoliten alan olması, araştırma sahasının Mersin olarak 

belirlenmesinde belirleyici olmuştur. Fakat zaman ve maliyet etkinliği açısından araştırmanın evrenine 

göre daha küçük bir örneklem belirlenmiştir. Araştırmada örneklem içerisinde yer alan 795 katılımcıya 

basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile anket uygulaması yapılmıştır. 795 katılımcının yer aldığı 

araştırmanın verileri istatistik programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara 

göre katılımcıların bir kısmının cinsiyet, yaş, etnik köken, inanış gibi bireysel farklılıkları kabul ettiği, 

geri kalanının ise bireysel farklılıkların bireyi diğerlerinden farklılaştırmadığını belirttiği görülmüştür. 

Katılımcıların geneli farklılıkları bir problem olarak görmediğini, sosyal yaşamda farklılıkları olanlara 

karşı mesafeli davranmadığını belirtmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Farklılık, Farklılık Algısı, Mersin. 
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EXAMINATION OF THE PERCEPTION ABOUT DIFFERENCES BY THE INHABITANTS 

OF THE CITY 

Hakan ALPTÜRKER, Mehmet GÖKÜŞ 

Abstract 

The concept of difference is the state of being different, that is to say that people are unmatched or not 

the same. In this respect, the difference is the unique characteristics of individuals, and the difference of 

the individual is a feature that distinguishes it from others. It is thought that most people in the society 

see differences negatively and have a biased attitude towards differences. Prejudiced attitudes and 

behaviors lie at the basis of differences being seen as problems at the personal or community level. The 

aim of this study is to examine the perception of difference of the local people living in Mediterranean, 

Mezitli, Toroslar and Yenişehir which are the central districts of Mersin. The fact that the city of Mersin 

is a metropolitan area with a heterogeneous structure where many differences live together has been 

decisive in determining the research area as Mersin. However, a smaller sample was determined in terms 

of time and cost effectiveness than the population of the study. In this study, 795 participants were 

surveyed with simple random sampling method. The data of 795 participants were analyzed in the 

statistical program. According to the findings of the research, it was seen that some of the participants 

accepted the individual differences such as gender, age, ethnicity and belief, and the rest stated that the 

individual differences did not differentiate the individual from the others. He stated that the participants 

did not see general differences as a problem and did not behave distantly towards those who had 

differences in social life. 

Keywords: Difference, Perception of Difference, Mersin. 
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ÖBEKLİ YAPIDAKİ BİR ÇEKİRDEĞİN GENEL MOLEKÜLER POTANSİYELİ İÇİN 

GÖRECELİ OLMAYAN ANALİTİK ENERJİ ÖZDEĞERLERİ 

Hasan Fatih KIŞOĞLU 

Özet 

Çalışmada, nükleer fizikte kullanılan bir model olan kümelenmiş çekirdek yapısı ele alınarak genel 

moleküler potansiyeli için Schrödinger denkleminin çözümleri araştırılmaktadır. Matematiksel yöntem 

olarak Asmiptotik İterasyon Metodu kullanılmaktadır. Ele alınan metot ile Schrödinger denkleminin 

analitik çözümünü elde edebilmek için uygun bir radyal terim yaklaşıklığı yapılmaktadır. Elde edilen 

analitik enerji özdeğer ifadesi, literatüredeki farklı potansiyel durumları için tartışılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Schrödinger denklemi, genel moleküler potansiyel, asimptotik iterasyon metodu, 

öbekli yapı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

180 
 

NON-RELATIVISTIC ANALYTICAL ENERGY EIGENVALUES OF A NUCLEUS WITH 

CLUSTERED STRUCTURE FOR GENERAL MOLECULAR POTENTIAL 

Hasan Fatih KIŞOĞLU 

Abstract 

In this study, the solution of Schrödinger equation for general molecular potential is investigated by 

considering the clustered core structure which is a model used in nuclear physics. Asymptotic Iteration 

Method is used as mathematical method. In order to obtain the analytical solution of the Schrödinger 

equation, a suitable approximation is made for the radial term in the equation. The resulting analytical 

energy eigenvalue expression is discussed for the cases of different potentials in the literature. 

Keywords: Schrödinger equation, general molecular potential, asymptotic iteration method, clustered 

structure. 
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MODELLEMEYE DAYALI ÖĞRENME ORTAMININ ÜSTÜN YETENEKLİ 

ÖĞRENCİLERİN “MODELLER VE BİLİMSEL MODELLERİN DOĞASI” GÖRÜŞLERİ 

ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Semra DEMİRÇALI, Selda DEMİRÇALI 

Özet 

Fen eğitiminde modeller önemli bir öğrenme ve öğretme aracıdır. Bilimsel modellerin doğası ve 

kullanışlılığının anlaşılması, modellerin oluşturulması ve test edilmesi süreci fen eğitiminde önemli bir 

süreçtir. Modelleme anlayışının, bilimsel sorgulamayı öğrenme ve bilimsel olguların kavramsal 

anlayışını geliştirme konusundaki önemi, literatürde vurgulanmaktadır (Harrison ve Treagust, 2000; 

Schwarz ve White, 2003; Adadan, 2014). Fen derslerinde modelleme sürecine katılan öğrencilerin 

bilimsel modellerin doğasını öğrenmeleri önemlidir. Ulusal alan yazında farklı grupların (öğretmen 

adayları, öğretim üyeleri) modellerin doğasını anlamalarını betimleyen çalışmalar vardır (Berber ve 

Güzel, 2009; Güneş vd., 2004; Adadan, 2014).Fakat, ortaokul düzeyinde üstün yetenekli öğrencilerin 

modellerin doğası anlayışındaki değişimleri araştıran çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle ortaokul 

öğrencilerinin modeller ve bilimsel modellerin doğası hakkındaki görüşlerinin değişiminin 

modellemeye dayalı öğrenme ortamında incelenmesine gereksinim vardır. 

Bu çalışmanın amacı, ortaokul düzeyindeki üstün yetenekli öğrencilerin bilimsel modellerin doğasını 

anlamalarını modellemeye dayalı öğrenme ortamında araştırmaktır.  

Bu çalışma, 2018-2019 akademik yılında 6. ve 7. sınıfta Bilim ve Sanat Merkezine devam eden üstün 

yetenekli öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Araştırma, öğrencilerin modellemeye dayalı öğretim 

sonunda, modeller ve bilimsel modellerin doğası görüşlerindeki değişimi belirlemek için 

tasarlandığından, özel durum metoduna (case study) göre yürütülmüştür. Özel durum çalışmaları bir 

olayı derinlemesine incelemeye imkan sağlayan bir yöntemdir (Çepni, 2005). 

Çalışmada, “Maddenin Tanecikli Yapısı ve Atom Modelleri” konusunda 4 haftalık modellemeye dayalı 

öğretim ortamı tasarlanmıştır. Bu ortamın temel odağı, öğrencilerin modelleme bilgisi ‘dir. Öğrenciler 

modelleme sürecine katılmışlar ve bu süreç hakkında doğrudan yansıtmaya yönlendirilmişlerdir.  

Veri toplamak amacıyla, modeller ve bilimsel modellerin doğası ile ilgili 7 açık uçlu sorudan oluşan bir 

form kullanılmıştır. Bu form Schwarz ve White (2003)’ ın çalışmasında kullandığı anketten 

yararlanılarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Veri toplama aracının geçerliliğini ve 

güvenirliliğini sağlamak amacıyla uzman görüşleri alınmıştır. Örneklemdeki öğrencilerin modeller ve 

bilimsel modellerin doğasıyla ilgili sahip oldukları düşüncelerini ortaya çıkarmak için betimsel analiz 

kullanılmış olup, elde edilen veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Öğrenci ifadeleri kategorileştirilmiş 

ve frekans hesapları yapılmıştır. Ayrıca verilerin geçerliliğini arttırmak için öğrenci cevaplarından 

alıntılar sunulmuştur.  Anket formunda öğrencilere  " Model terimini bilmeyen bir kişiye bunu nasıl 
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tanımlarsınız? Modeller bilimde niçin kullanılır? Bilim insanları aynı konuda birden fazla ya da farklı 

modellere sahip olabilirler mi? Bir modelin değiştirilmesinin gerektiği koşullar var mıdır?”gibi sorular 

yöneltilmiştir. 

Verilerin analizi için betimsel analiz kullanılmış olup, elde edilen veriler içerik analizi ile incelenmiştir. 

Öğrenci ifadeleri kategorileştirilmiş ve frekans hesapları yapılmıştır. Ayrıca verilerin geçerliliğini 

arttırmak için öğrenci cevaplarından alıntılar sunulmuştur. Modellemeye dayalı öğrenme ortamının, 

öğrencilerin modelleme bilgisine önemli etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları 

doğrultusunda fen öğretmenlerine, öğrencilerin modeller ve bilimsel modellerin doğası hakkındaki 

görüşlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülen önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Modellemeye Dayalı Öğrenme, Modelleme Bilgisi, Bilimsel Modelleme 
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INVESTIGATING THE EFFECT OF MODEL-BASED LEARNING ENVIRONMENT ON 

GIFTED STUDENTS’ VIEWS ABOUT NATURE OF MODELS AND SCIENTIFIC MODELS 

Semra DEMİRÇALI, Selda DEMİRÇALI 

Abstract 

Models are important learning and teaching tools in science education. As so, understanding the nature 

and utility of scientific models and engaging in the process of creating and testing models is an important 

process. In the literature it is emphasized that an understanding of the nature of models and modeling, 

would play an important role in learning about scientific inquiry and in developing a conceptual 

understanding of scientific phenomena (Harrison & Treagust, 2000; Schwarz & White, 2003; Adadan, 

2014). In scıence lessons, it is important for students to learn about the nature of scientific models and 

engage in the process of modeling. Although there have been descriptive studies concerning the nature 

of scientific models in the national literature (Berber & Güzel, 2009; Güneş et al., 2004), no study has 

examined the change in the secondary school gifted students' understandings of the nature of models in 

the context of model-based learning environment. Thus, this study investigated the effect of model-

based learning environment on secondary school gifted students' understandings of the nature of 

scientific models. 

The Study was conducted in an Art and Science Center with gifted students (grades 6, 7) during the fall 

semester of 2018-2019 academic years. In the study, students’ views about models and nature of 

scıentific models were researched before and after the model-based learning. Case study pattern, which 

is one of the qualitative research patterns, was used in the study. 

In the study, model-based learning environment related with “particle structure of matter and models of 

Atom” was designed. The focus of this environment which lasted 4 weeks, was students’ modelling 

knowledge. Students participated in the modelling process and engaged in a variety of reflective 

activities: They reflected on; the nature of models, the accuracy and plausibility of their models and the 

quality of their scientific reasoning and teamwork 

As a data collection tool a survey form which includes 7 open-ended questions was prepared. This 

survey form was prepared by the researchers using Schwarz ve White (2003)’s survey. The reliability 

and validity analysis of data collection tool had done. In the Survey some of the open ended questions 

were: “How can you describe the concept of model to someone who doesn’t know this concept?, What 

do you think about the purposes of using models in science?, Do you think scientists can have different 

models in the same topic? Do you think would a scientist ever change or revise a scientific model?”  

The obtained data were analyzed contently. Students’ answers were categorized and frequencies of 

categories were calculated. Also quotations of the students’ answers were presented for validity of the 
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data. It was concluded that, Model-based learning environment effected understandings of the secondary 

school gifted students’ the nature of models and scientific models. At the end, there are some 

recommendations for science teachers which would contribute to the development of students’ views 

about models and the nature of scientific models derived from the results of the research. 

Keywords:  Model Based Learning, Modelling Knowledge, Scientific Modelling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

185 
 

TARKAN GÜMÜŞ EYER (1970) VE AYBİÇE KURT KIZ (1976) FİLMLERİNE OTTO RANK 

VE LORD RAGLAN'IN KAHRAMAN KALIPLARI ÜZERİNDEN BİR BAKIŞ 

Armağan ABANUZ 

Özet 

Bu araştırmanın amacı Tarkan Gümüş Eyer (1970) ve Aybiçe Kurt Kız (1976) filmlerini Lord Raglan 

ve Otto Rank tarafından geliştirilen iki farklı geleneksel kahraman kalıbı çerçevesinde incelemektir. 

Kahramanlık olgusu sıklıkla erkeklik olgusu ile ilişkilendirildiğinden dolayı baş kahramanı bir kadın 

olan Aybiçe Kurt Kız (1976) filmi kahramanlık olgusunun ön plana çıktığı Türk filmleri arasında 

müstesna bir yere sahiptir. Ayrıca filmin daha önce aynı senaryo ile bir erkek baş kahramanla çekildiği 

göz önüne alındığında baş kahramanların farklı cinsiyetlerden olduğu, aynı senaryoya sahip iki filmi 

toplumsal cinsiyet perspektifinden karşılaştırmanın daha yerinde sonuçlar vereceği düşünülmüştür. Bu 

kapsamda filmlerin baş karakterlerinin öyküleri Raglan ve Rank’ın kahraman kalıpları çerçevesinde 

kıyaslanarak, ortaya çıkarılan farklılıklar toplumsal cinsiyet perspektifinden yorumlanmaktadır. 

Çalışma sonunda ulaşılan bulgulara göre, baş karakterlerin cinsiyetleri dahilinde çalışmaya konu olan 

kahraman kalıpları açısından bir takım farklılıklara sahip oldukları görülmüş olup, farklılıkların tespit 

edildiği sahnelerde karakterlerin davranış farklılıkları toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında ele 

alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kahraman Kalıbı, Toplumsal Cinsiyet, Kahramanlık 
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A LOOK AT TARKAN GÜMÜŞ EYER (1970) AND AYBIÇE KURT KIZ (1976) ON THE 

HERO PATTERNS OF OTTO RANK AND LORD RAGLAN 

Armağan ABANUZ 

Abstract 

The aim of this research is to examine Tarkan Gümüş Eyer (1970) and Aybiçe Kurt Kız (1976) in the 

frame of two different traditional hero patterns developed by Lord Raglan and Otto Rank. Aybiçe Kurt 

Kız (1976), a female protagonist, has an exceptional place among the Turkish films in which heroism 

comes to the fore because of the heroism phenomenon is frequently associated with the phenomenon of 

masculinity. Moreover, considering that the film was shot with a male protagonist with the same script, 

it was thought that the protagonists were of different sexes and comparing two films with the same 

scenario from a gender perspective would be more appropriate. In this context, the stories of the main 

characters of the films are compared within the framework of Raglan and Rank's heroic patterns and the 

differences are interpreted from a gender perspective. According to the findings of the study, it was seen 

that the main characters have some differences in terms of hero patterns that are the subject of the study. 

Keywords: Hero Pattern, Gender, Heroism 
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FEN EĞİTİMİNDE MODELLEMEYE DAYALI ÖĞRETİM ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

Semra DEMİRÇALI, Selda DEMİRÇALI 

Özet 

Fen eğitiminde öğrencilerin bilimsel kavramları, genellemeleri, teorileri ve yasaları öğrenmelerinden 

daha çok, bilimin nasıl yapıldığını öğrenmeleri önemlidir. Bunun için öğrencilerin bilimsel süreci 

anlamaları ve kullanmaları gereklidir. Bu bakış açısındaki temel anlayış, öğrencilerin bilgiye ulaşma 

becerilerini kazanmaları ve bilgiyi önceki bilgileriyle birleştirerek yapılandırmalarının yanı sıra, bilime 

karşı olumlu tutum geliştirmeleri olarak özetlenebilir (Batı, 2013). 

Fen eğitiminde bilimsel bilgi ve bilimsel araştırmanın doğası ve bunun yanında öğrencilerin anlamlı bir 

bilim anlayışı geliştirmelerini sağlayacak öğrenme süreçleri “Modelleme Teorisi” nin temelinde 

bulunmaktadır (Halloun, 2007). Modellemeye dayalı öğretim; bilgi kaynaklarını, öğrenme etkinliklerini 

ve bireylerde zihinsel model oluşturmayı kolaylaştıran öğretimsel stratejileri bir araya getiren bir 

uygulamadır (Gobert & Buckley, 2000). Bilimin temel amaçları; tanımlama, açıklama ve tahmindir. 

Bilimde modellemenin amaçları da; doğal dünyayı tanımlama, açıklama ve tahmindir (Buckley & 

Boulter, 2000). 

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda (2018) bilimsel süreç becerilerinin öğrencilere 

kazandırılmasının önemi üzerinde durulmuştur. Modellemeye dayalı öğretimin fen eğitiminde 

kullanılmasına ilişkin çalışmalar çok yeni olsa da, literatürde modellemeye dayalı eğitim çalışmalarına 

rastlanmaktadır. Bu araştırma modellemeye dayalı öğretim konusunun önemine dikkat çekmektedir. Fen 

eğitiminde yaşanan gelişmelere paralel olarak modellemeye dayalı öğretim üzerinde durularak, 

öğrencilerin bilimsel modelleme yapmalarının etkili bir fen eğitimi açısından önemi tartışılmıştır. Aynı 

zamanda bu çalışmada fen eğitiminde modellemeye dayalı öğrenme alanında Türkiye’de yapılan 

çalışmalar incelenmiştir. Modellemeye dayalı öğretimin öğrencilerde; kavramsal anlayış, eleştirel 

düşünme ve bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkilerini araştıran çalışma örnekleri verilmiştir.  

Çalışma sonucunda; ortaokul ve lise öğrencileriyle yapılan modellemeye dayalı öğretim çalışmalarının 

artırılması ve modellemeye dayalı öğretim uygulamaları konusunda öğretmenlere hizmet-içi eğitim 

verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, Modellemeye dayalı öğretim, Bilimsel modelleme 
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AN EVALUATION OF MODEL BASED TEACHING IN SCIENCE EDUCATION 

Semra DEMİRÇALI, Selda DEMİRÇALI 

Abstract 

In science education, it is more important for students to learn how to do science than to learn about 

scientific concepts, generalization theories and laws. For this; it is necessary for students to understand 

and conduct scientific process. According to this point of view the underlying understanding can be 

summarized as; students’ gaining of reaching scientific knowledge skills and constructing knowledge, 

developing positive attitudes towards science (Batı, 2013). 

In science education, the nature of scientific knowledge and scientific research, as well as learning 

processes that enable students to develop a meaningful understanding of science are at the base of 

“Modeling Theory” ((Halloun, 2007). Model based teaching; is an implementation that brings together 

information resources, learning activities and instructional strategies that facilitate mental model 

building in individuals (Gobert & Buckley, 2000). The main objectives of science are definition, 

explanation and prediction. The objectives of modelling in science are; the definition, explanation and 

prediction of the natural world (Buckley & Boulter, 2000). 

In Science Curriculum (2018), the importance of providing scientific process skills to students is 

emphasized. Although studies on the use of model-based teaching in science education are very new, 

model-based educational studies are encountered in the literature. This research draws attention to the 

importance of model based teaching. In line with the developments in science education, the emphasis 

on model-based instruction and the importance of scientific modeling for effective science education 

were discussed. At the same time, studies in Turkey in the field of model-based learning in science 

education were examined. Studies which investigate the effects of model-based learning on students’ 

understanding were determined and were given examples here. Almost all found studies demonstrate 

that students who were taught by model-based learning have gained much  more scientific content 

knowledge, science process skills, conceptual understanding.  

An important conclusion that can be done for this study is that further model-based learning studies are 

needed which will be done with middle and high school students. Another conclusion is that, it would 

be better to organize workshops for in-service teachers about how model-based learning can be 

implemented in classrooms. 

Keywords: Science education, Model based teaching, Scientific modelling 
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OKULLARIN GEVŞEK YAPILI OLMASI İLE ÖĞRETMENLERİN AKADEMİK 

İYİMSERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Sebila BÜLBÜL, Murat Gürkan GÜLCAN 

Özet 

Bu araştırmanın amacı okulların gevşek yapılı olması ile öğretmenlerin akademik iyimserlikleri 

arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini Uşak 

ilinde ilkokul,ortaokul ve liselerde görev yapan 3456 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın 

örneklemini Uşak ilinde görev yapan 382 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada basit tesadüfî 

örnekleme yoluna gidilmiştir. Örneklem seçiminde kuramsal örneklem büyüklüğü çizelgesinden 

yararlanılmıştır. Araştırmada iki değişken olduğundan veri toplama aracı olarak iki farklı ölçme aracı 

kullanılmıştır. Okulların gevşek yapılı olma derecelerini ölçmek için “Okul Yapısının Gevşekliği 

Ölçeği”, öğretmenlerin akademik iyimserliklerini ölçmek içinse “Akademik İyimserlik Ölçeği” 

kullanılmıştır. Analizlerde Pearson Momentler Çarpımı korelasyonu ve regresyon analizi teknikleri 

kullanılmıştır. Araştırmada veriler analiz aşamasındadır. 

Anahtar Kelimeler: Gevşek yapı, Akademik iyimserlik, Okulların gevşek yapısı 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOLS AS LOOSELY COUPLED SYSTEMS AND 

TEACHERS' ACADEMIC OPTIMISM 

Sebila BÜLBÜL, Murat Gürkan GÜLCAN 

Abstract 

The aim of this study is to determine the relationship between the loosely constructed schools and the 

teachers' academic optimism. The research is a relational survey model. The population of the study 

consists of 3456 teachers working in primary, secondary and high schools in Uşak. The sample of the 

study consists of 382 teachers working in Uşak. In this research, simple random sampling method was 

used. Theoretical sample size chart was used in sample selection. Since there are two variables in the 

research, two different measurement tools were used as data collection tools. School Looseness Scale 

”was used to measure the degree of loosely structured schools, and“ Academic Optimism Scale için was 

used to measure the academic optimism of teachers. Pearson product-moment correlation and regression 

analysis techniques were used in the analyzes. The data are in the analysis stage. 

Keywords: Loosely Coupled Systems, Academic optimism, Schools as Loosely Coupled System 
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2002 YILINDAN GÜNÜMÜZE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA 

YÖNETMELİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sebila BÜLBÜL, Necati CEMALOĞLU 

Özet 

Bu araştırmanın amacı 2002 yılından bugüne çıkan Milli EğitimBakanlığı Yönetici atama 

yönetmeliklerinin karşılaştırmalı bir değerlendirmesini yapmaktır. Çalışma, nitel araştırma 

yöntemleriyle, döküman inceleme desenine uygun olarak yürütülmüştür. Araştırma kapsamında 

2002'den bu yana yayınlanan yönetmelikler internetten indirilerek incelenmiştir. Araştırmada veriler 

içerik analizine tutulmuş ve daha sonra tema geliştirme aşamasına geçilip temalar geliştirilmiştir. 

Araştırmada veriler analiz aşamasındadır. 

Anahtar Kelimler: Eğitim Politikası, Yönetici atama, Yönetmelik 
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EVALUATION OF MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION DIRECTOR APPOINTMENT 

REGULATIONS SINCE 2002 

Sebila BÜLBÜL, Necati CEMALOĞLU 

Abstract 

The aim of this research is to make a comparative evaluation of the Ministry of National Education 

Executive Director Regulations since 2002. The study was conducted with qualitative research methods 

in accordance with the document review pattern. Within the scope of the research, the regulations 

published since 2002 were downloaded and examined. In the research, the data was kept in content 

analysis and then the theme development stage was started and themes were developed. The data are in 

the analysis stage. 

Keywords: Education Policy, Executive Assignment, Regulation 
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞININ YERİ 

Okan ÇOBAN, İbrahim AKŞİT 

Özet 

İlköğretim düzeyinde okutulan derslerden biri olan sosyal bilgilerin nihai hedefi iyi ve etkin vatandaş 

yetiştirmektir. Sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinin ürettiği bilgilerden yararlanan sosyal bilgiler dersi 

diğer derslerden farklı olarak milli kültürün aktarımı yanında öğrencilerin içinde yaşadığı toplumun 

norm ve kurallarını öğrenmesi, bunları benimsemesinin sağlanmasıdır. Böylece sınırları içinde yaşayan 

bireylerin vatandaş olmasına hizmet edecektir. Bu çerçeveden bakıldığında vatandaş ve devlet arasında 

iki boyutlu bir ilişki söz konusudur. Birincisi vatandaşların devlete karşı görev sorumluluklarıdır. 

Bunları genel olarak devletin koyduğu kural veya kanunları uymak, vergi vermek, askere gitmek ve oy 

kullanmak olarak ifade edebiliriz. Buna karşın devletinde vatandaşlarına karşı görev ve sorumlulukları 

vardır. Bunlar anayasamızca güvence altına alınan temel haklar, sosyal ve ekonomik haklar ve siyasal 

halklar başlıklarında detaylandırılmıştır. Sosyal ve ekonomik haklar devletin vatandaşlarına sunduğu 

refah durumu ile ilgilidir. Ayrıca anayasamızda ifade edilen devletin niteliklerinden biri de sosyal devlet 

olmasıdır. Sosyal devlet, genellikle vatandaşların refah durumlarıyla ilgili olan, onlara asgari bir yaşam 

düzeyi sağlamakla görevli devlet olarak tanımlanır. Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretiminde 

sosyal devlet ilkesinin ne kadar ve nasıl yer verildiğini incelemektir. Araştırma nitel yöntemle 

yürütülmüştür. Araştırmada doküman incelemesi ile veri toplanmıştır. Araştırmanın örneklemi amaçsal 

örnekleme stratejilerinden biri olan ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Araştırma kapsamında sosyal 

bilgiler öğretim programı ve her sınıf düzeyinde bir sosyal bilgiler ders kitabı incelenmiştir. Araştırma 

sonucunda sosyal bilgiler ders kitaplarında sosyal devlet ilkesinin yüzeysel işlendiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimler: Eğitim, sosyal bilgiler, sosyal devlet, sosyal politikalar 
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THE PLACE OF SOCIAL STATE UNDERSTANDING IN SOCIAL STUDIES TEACHING 

Okan ÇOBAN, İbrahim AKŞİT 

Abstract 

The ultimate goal of social studies, which is one of the courses taught at primary level, is to train good 

and effective citizens. Social sciences course which takes advantage of the knowledge produced by 

different disciplines of social sciences is different from other courses in addition to the transfer of 

national culture, students learn the norms and rules of the society in which they live. Thus, it will serve 

to make the citizens living within their borders become citizens. From this perspective, there is a two-

dimensional relationship between the citizen and the state. The first is the duty responsibilities of the 

citizens towards the state. We can generally state them as following the rules or laws of the state, paying 

taxes, going to the military and voting. On the other hand, the state has duties and responsibilities 

towards its citizens. These are detailed under the titles of fundamental rights, social and economic rights 

and political peoples guaranteed by our constitution. Social and economic rights relate to the welfare 

state the state offers to its citizens. Moreover, one of the characteristics of the state stated in our 

constitution is that it is a social state. A social state is defined as a state that is usually concerned with 

the welfare status of citizens and is tasked with providing them with a minimum standard of living. The 

aim of this study is to examine how and how the social state principle is included in the teaching of 

social studies. The research was conducted with qualitative method. Data were collected through 

document review. The sample of the study was determined by criterion sampling which is one of the 

purposive sampling strategies. Within the scope of the research, social studies curriculum and a social 

studies textbook at each grade level were examined. As a result of the research, it was determined that 

the principle of social state is superficially processed in social studies textbooks. 

Keywords: education, social studies, social state, social policies 
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BURDUR’DA 25. CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI 

Ümmügülsüm CANDEĞER 

Özet 

Törenler toplumların inanç ve gelenekleri ile şekillenen bir tür toplantıdır. Bu toplantılar belirli kurallara 

uyularak anma, kutlama, bir olayı, kişiyi ya da değeri simgeleştirme, onun anlamını ve önemini 

güçlendirmek için düzenlenir. Dünyanın değişik yerlerinde farklı zamanlarda farklı şekillerde 

düzenlenen toplantılardan biri de milli bayram kutlamalarıdır. Milli bayram olgusu milliyetçilik 

akımının dünyayı etkilemesi ile ortaya çıkmıştır. Bu törenlerde iktidarların yeni düzenlemenin ve 

değerlerin toplumda yer edinmesi ve benimsenmesi sağlamakla birlikte milli bilinci de güçlendirmeyi 

hedeflemişlerdir. Milliyetçilik akımının batıda daha önce gelişmesinden dolayı bu bayramların ilk 

örnekleri de batılı devletlerde görülmüştür. Osmanlı Devleti’nde II. Meşrutiyet döneminde milli 

bayramların kutlanmaya başlandığını söylemek mümkündür. Ancak milli bilincin güçlendirilmesi 

manasında 29 Ekim 1923 ile başlayan Cumhuriyet Türkiye’sinde daha etkili olmuştur. Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’nde yaklaşık yüzyıllık geçmişe dayanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı gibi milli bayramlar kutlanmaktadır. Bu çalışmanın konusu çok partili hayata 

geçildikten sonraki yıllardan 1948 yılında Burdur’da yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıdır. 

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi 

kataloglarında bulunan Burdur’da Cumhuriyet Bayramı kutlaması ile ilgili arşiv belgeleri kullanılmıştır. 

Bununla birlikte konuyla ilgili literatür taranarak Milli bayram olgusu, Cumhuriyet Bayramı olgusu ve 

bunun etkileri incelenmiştir. Çalışmayla Milli bayramların önemi ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimler: Milli bayramlar, Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 
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25th REPUBLIC DAY CELEBRATION IN BURDUR 

Ümmügülsüm CANDEĞER 

Abstract 

Ceremonies are a kind of meeting shaped by the beliefs and traditions of societies. These meetings are 

organized in order to strengthen the meaning and importance of commemoration, celebration, 

symbolizing an event, person or value, in accordance with certain rules. One of the meetings held in 

different places in different parts of the world at different times is the national feast celebrations. The 

phenomenon of national feasts has arisen with the influence of nationalism on the world. In these 

ceremonies, they aimed to strengthen the national consciousness while providing the new regulation and 

values to be included and adopted in the society. The first examples of these feasts have been seen in 

western states since the nationalism movement developed in the west. It is possible to say that the 

national feasts started to be celebrated in the2nd Constitutional Period in the Ottoman Empire. However, 

the Republic of Turkey has been more effective in the beginning with October 29, 1923 in the sense of 

strengthening the national consciousness. In nearly a century of history of the Republic of Turkey is 

based on the April 23 National Sovereignty and Children's Day, August 30 Victory Day, May 19 Atatürk 

Commemoration and Youth and Sports Day and a national holiday on October 29 Republic Day is 

celebrated like. The subject of this study is the Republic Day celebrations held in Burdur in 1948 after 

the multiparty life. On the subject, archival documents related to the celebration of the Republic Day in 

Burdur are used in the catalogs of the Republic Archive of the Presidency General Directorate of State 

Archives. On the other hand, the literature on the subject has been searched and the national feast 

phenomenon, the Republic Day event and its effects have been examined. The aim of this study is to 

reveal the importance of national feasts. 

Keywords: National feasts, Republic Day, 29 October 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA EĞİTİMİ AÇISINDAN SOSYAL BİLGİLER DERSİ 

ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Fatıma Betül DEMİR, Sibel OĞUZ HAÇAT 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler dersi öğretim programında (2018)  yer alan özel amaçlar, beceri, 

değer ve kazanımları Avrupa Birliği Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi açısından değerlendirmektir. 

Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile tasarlanmıştır. Veriler, betimsel 

analizden faydalanılarak çözümlenmiştir. Verilerin analiz sonucunda programda yer alan özel amaçlar, 

değer, beceri ve kazanımlar boyutu sürdürülebilir kalkınma eğitimine katkı sağladığı görülmektedir. 

Programının özel amaç ve kazanımlarında yer alan “çevre ve sürdürülebilir” kavramları çevreyi koruma 

yaklaşımıyla ele alınmaktadır. Programda Avrupa Birliği Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi kapsamında 

başlıca iklim değişikliği ve temiz enerji, sürdürülebilir tüketim ve üretim ile sosyal bütünleşme, nüfus 

ve göç konularına yönelik kazanımların yer aldığı görülmektedir. Kazanımların çoğu bilgi edinme, 

bilgiyi sunma; bir kısmı ise davranış kazandırmaya yöneliktir.  

Anahtar Kelimler: Sürdürülebilir kalkınma eğitimi, sosyal bilgiler dersi öğretim programı. 
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EVALUATION OF THE SOCIAL STUDIES COURSE CURRICULUM IN TERMS OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT EDUCATION 

Fatıma Betül DEMİR, Sibel OĞUZ HAÇAT 

Abstract 

The aim of this study is to evaluate the specific objectives, skills, values and gains in the social studies 

curriculum (2018) in terms of European Union Sustainable Development Strategy. The study was 

designed with document analysis, one of the qualitative research methods. Data were analyzed by using 

descriptive analysis. As a result of the analysis of the data, it is seen that the special objectives, values, 

skills and gains dimension included in the program contribute to sustainable development education. 

The concepts of “environment and sustainable”, which are included in the special aims and gains of the 

program, are handled with an environmental protection approach. In the program, it is seen that the 

European Union Sustainable Development Strategy includes major gains in climate change and clean 

energy, sustainable consumption and production and social integration, population and migration. Most 

of the gains are aimed at acquiring knowledge, presenting knowledge, some of them are aimed at gaining 

behavior. 

Keywords: Sustainable development education, social studies course curriculum. 
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TÜRK DEVLET YÖNETİMİNDE BİR LİDERLİK PERSPEKTİFİ: ORUN VE ÜLÜŞ 

Mehmet DOĞAN 

Özet 

Liderlik kavramı, tarihsel süreç içerisinde insanların topluluk olarak yaşadıkları ilk zaman diliminden 

itibaren çeşitli şekillerde ortaya çıkmıştır. İlk insan topluluklarının meydana gelmesi ve bu topluluklarda 

yöneten-yönetilen ayrımının oluşması, aynı zamanda liderlik kavramının ilk ortaya çıkışını 

göstermektedir. Yönetenlerin toplumun geneli üzerindeki etkileri çeşitli olay ya da kavramlarla 

sembolize edilmektedir. Taç, taht, sikke, sorguç gibi birçok meta sembol olarak liderin meşruiyetini 

sağlar iken, aynı zamanda çeşitli ritüeller de liderlik olgusuna işaret etmektedir. Bunlardan birisini de 

Türk devlet yönetiminde geniş uygulama alanı bulan Orun ve Ülüş oluşturmaktadır. Bozkır hayatının 

önde gelen milletlerinden olan Türklerde, konar-göçer bir uygarlığın sahibi olarak töre ve anane idarî 

yapının ana düzenleyicisidir. Söz konusu töre ve ananeler içerisinde Orun, özellikle hükümdar 

otoritesinin tesisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Orun, hükümdarın meclisinde beylerin dizilim 

sırasını göstermektedir. Hükümdarın oluşturmuş olduğu Orun dizilimine uymayan ya da katılmayan bir 

boy beyinin hükümdara isyan etmiş olduğu anlamı çıkmaktadır. Türk Orun sisteminin ilk ortaya 

koyulması Oğuz Han oğlu Gün Han dönemine dayanmaktadır. Gün Han’ın ünlü yardımcısı Irkıl Hoca, 

Türk Orun sistemini ilk ortaya koyan kişi olarak bilinmektedir. Buna göre, Irkıl Hoca ikili bir düzen 

belirlemiştir. Oğuz Destanı’nda yer alan Üç-Ok ve Boz-Ok bu düzenin neticesidir. Bu iki kolun altında 

da 24 Oğuz boyu yer almaktadır. Orun’dan daha başka “pay” olarak da bilinen Ülüş, boy beylerinin 

hükümdardan almış oldukları yemeğin belirli kısımlarını yemek zorunda olmasını simgelemektedir. 

Orun gibi Ülüş’ün de reddedilmesi hükümdar otoritesine bir isyan mahiyeti taşımaktadır. Türklerin 

asırlar boyunca uygulamış oldukları bu kurallar zaman içerisinde protokol kavramını ortaya çıkartmıştır. 

Özellikle geleneksel liderlik türü içerisinde değerlendirilen Orun ve Ülüş, Türk hanedanları ve boy 

beyleri arasındaki ilişkilerin mahiyetine işaret etmesi bakımından önemlidir. Çalışmada, Türklerde Orun 

ve Ülüş’ün ortaya koyuluş süreci ve liderlik kavramı içindeki yeri tarihsel bağlamda çeşitli örnekler ile 

ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimler: Türk Devleti, Liderlik, Orun, Ülüş 
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A LEADERSHIP PERSPECTIVE IN TURKISH STATE ADMINISTRATION: ORUN AND 

ÜLÜŞ 

Mehmet DOĞAN 

Abstract 

The concept of leadership has emerged in various ways since the first period of time in which people 

lived as a community. The emergence of the first human communities and the formation of the 

governing-managed distinction in these communities also indicate the first emergence of the concept of 

leadership. The effects of the rulers on the society in general are symbolized by various events or 

concepts. While the crown, throne, coin, crest provides the legitimacy of the leader as many commodity 

symbols, various rituals also point to the phenomenon of leadership. One of them is Orun and Ülüş, 

which have wide application area in Turkish state administration. Turks who are among the leading 

nations of the steppe, as the owner of a nomadic civilization, traditions are the cornerstone of the 

administrative structure. in these traditions “Orun”, especially in the functioning of the judiciary is a 

very important place. “Orun”, Khan’a in the council shows the order of members. Squence created by 

Khan’s we have a member who makes the Khagan rebellion unfounded. The first emergence of the 

Turkish Orun system is based on Oğuzkhan’s son Gün Khan. Gün Khan’s famous assistant Irkıl Hodja, 

was known as the plutter for the first time. According to this Irkıl Hodja, has a binary layout. Located 

in the epic of Oguz “Üç Ok” and “Boz Ok” the result of this layout. 24 Oguz tribe is under these two 

arms. Ülüş, also known as "share", symbolizes that the gentlemen have to eat certain parts of the food 

they have taken from the ruler. Like Orun, the rejection of Ülüş is a rebellion to the ruling authority. 

These rules, which Turks have applied for centuries, have revealed the concept of protocol over time. 

In particular, Orun and Ülüş, which are considered within the traditional leadership concept, are 

important in terms of pointing out the nature of the relations between Turkish dynasties and stature lords. 

In this study, the process of the emergence of Orun and Ülüş in Turks and the place of leadership in the 

concept of leadership will be discussed with various examples in the historical context. 

Keywords: Turkish State, Leadership, Orun, Ülüş 
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KELİME TANIMA ENVANTERİ’NİN İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLARDA KULLANIMINA 

İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

Ayşegül AVŞAR TUNCAY, Hakan DEDEOĞLU 

Özet 

Kelime tanıma, okumayı anlamlandırmanın ilk aşaması olduğu düşünülürse öğrencinin kelime tanıma 

düzeyini belirlemek ve değerlendirmek bir sınıf öğretmeni için son derece önemlidir. Öğrencilerin 

kelime tanımada bağımsız, öğretimsel ve endişe düzeylerinden hangisinde yer aldığının belirlenmesi 

açısından yalın halde sunulmuş bağlam dışı olan kelimeleri içeren kelime listelerinden oluşan bir 

değerlendirme aracı geliştirilmiştir. Her biri 20 kelimeden oluşan el yazısıyla yazılmış 64 kelime listesi 

içeren Kelime Tanıma Envanteri-1 (KTE-1) ve dik temel yazıyla yazılmış 34 kelime listesi içeren 

Kelime Tanıma Envanteri-2 (KTE-2) adı altında geliştirilen araçlardan KTE-1’in Cronbach Alpha 

güvenirlik katsayısının .986; KTE-2’nin ise .970 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmanın amacı, 

sosyo-ekonomik düzeyleri farklı olan üç ilkokulda toplam 85 ilkokul birinci sınıf öğrencisine uygulanan 

kelime tanıma envanterlerinin öğrencilerin kelime tanıma düzeyleri üzerindeki etkililiğini öğretmen 

görüşleriyle belirlemektir. 3 sınıf öğretmeniyle gerçekleştirilen araştırmada nitel araştırma yöntemi 

kullanılmış, yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla uygulama sırası ve sonrası öğretmen görüşlerinden 

yararlanılmıştır. Buna göre, öğretmenlere yöneltilen sorular; “Uygulama yapıldığı sırada öğrencilere 

ilişkin gözlemleriniz nelerdir?”, “Uygulama, öğrencilerin kelime tanıma düzeyinde bir değişikliğe 

neden oldu mu? Nasıl?”, “Uygulamaya yönelik herhangi bir sorun gözlemlediniz mi? Varsa bu soruna 

yönelik çözüm önerileriniz nelerdir?”. Öğretmenlerin görüşme sorularına verdikleri yanıtların betimsel 

analiz tekniği ile yorumlanması ardından envanterle ilgili çeşitli temalar çıkarılmıştır. Buna göre 

envanterin; 1. Kendi yöntemi dışına çıkmak istemeyen öğretmenlerin bile uygulamada sıkıntı 

yaşamadan kullanabilecekleri şekilde tasarlandığı, 2. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlk Okuma Yazma 

Öğretim Programı’nda yer alması gerektiği, 3. Öğrencilerin kelime tanıma düzeyleri üzerinde olumlu 

yönde etkisinin olduğu, 4. Envanterde yer alan kelime sayısının öğrencilerin kelime dağarcığını 

geliştirecek kelime sayısı yeterliliğine sahip olduğu, 5. Belirli bir rutin ve düzen çerçevesinde 

okutulduğunda süreklilik sağladığı, 6. Ailelerin de uygulamaya destek olduğu, 7. Dik temel yazı ile 

hazırlanan envanterin kullanımının daha rahat olduğu, 8. Çocukların okuma motivasyonunu arttırdığı, 

9. Uygulamanın okuma uzmanı olan kişiler tarafından sürdürülmesinin gerekliliği, 10. Uygulamanın 

okullarda bulunan bütün birinci sınıflarda uygulanması gerektiği öğretmenler tarafından vurgulanan 

önemli temalar arasında yer almaktadır. Sonuç olarak hazırlanma ve değerlendirilme aşamaları sürece 

dayalı olarak yürütülen, iyi bir ölçme aracı niteliklerini taşıyan ve kelime tanımaya yönelik geliştirilen 

envanterin ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin kelime tanıma düzeylerini belirlemede etkili olduğu 

öğretmen görüşleriyle de desteklenmiştir. 
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Anahtar Kelimler: Kelime tanımayı değerlendirme, kelime tanıma envanteri, sınıf öğretmeni, 

öğretmen görüşleri 
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TEACHERS' VIEWS ON THE USE OF WORD RECOGNITION INVENTORY IN FIRST 

GRADE STUDENTS 

Ayşegül AVŞAR TUNCAY, Hakan DEDEOĞLU 

Abstract 

Considering that word recognition is the first stage of reading comprehension, it is very important for a 

classroom teacher to determine and evaluate the student's level of word recognition. In order to 

determine which of the students are independent, instructional and frustration levels in word recognition, 

an assessment tool has been developed consisting of word lists that include out-of-context words. The 

Word Recognition Inventory-1 (KTE-1), which contains 64 cursive italic letters, each consisting of 20 

words, and the Word Recognition Inventory-2 (KTE-2), which contains 34 word lists with basic letters. 

Cronbach Alpha reliability coefficient of KTE-1 was .986; KTE-2 was found to be .970. The aim of this 

study is to determine the effectiveness of word recognition inventories applied to 85 primary school 

students in three primary schools with different socio-economic levels on the word recognition levels of 

the students. Qualitative research method was used in the study which was conducted with 3 classroom 

teachers. Accordingly, the questions posed to teachers; “What are your observations about the students 

during the practice?”, “Did the practice lead to a change in students' level of word recognition? How?”, 

“Have you observed any practical problems? If so, what are your suggestions for solutions to this 

problem?”. After interpreting the answers of the teachers to the interview questions with the descriptive 

analysis technique, various themes related to the inventory were created. Accordingly, the inventory; 1. 

It is designed in such a way that even teachers who do not want to go out of their own way can use them 

in practice, 2. It should be included in the Ministry of National Education (MoNE) First Literacy 

Curriculum, 3. It has a positive effect on the students' word recognition levels, 4. The number of words 

in the inventory is sufficient to improve the vocabulary of the students, 5. Provides continuity when 

taught within a specific routine and order, 6. The families also support the application, 7. The inventory 

prepared with vertical writing is more convenient to use, 8. Increases children's reading motivation, 9. 

The necessity of continuation of the practice by the reading experts, 10. The importance of the 

implementation in all the first grade in schools is among the important themes emphasized by the 

teachers. Subsequently, it has been determined and supported by teachers’ opinions that inventories that 

are prepared and evaluated based on the process have good measurement tool properties and are 

developed to determine word recognition can effectively determine first graders’ word recognition level. 

Keywords: Word recognition evaluation, word recognition inventory, classroom teacher, teachers’ 

views 
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN MADDE BAĞIMLILIĞI İLE İLGİLİ 

GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

Hakan AKDAĞ, Meltem ÖZDEMİR 

Özet 

Literatürde sağlık kavramı kişinin bedenen ve ruhen tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca 

alan yazındaki tanımlara bakıldığında yaşam kalitesini bozacak her türlü zarardan bireyin korunması 

gerekliliğinden bahsedilir. Eğitimin temel amaçlarından birisi kişiyi hayata hazırlamaktır. Eğitimin en 

önemli amacı ise soran, sorgulayan, araştıran, kendini ifade edebilen, gerçekleştiren, çeşitli bakış 

açılarıyla olay ve olguları değerlendiren bireyler yetiştirmektir. Eğitim sürecinin sağlıklı işleyebilmesi, 

kişinin tam bir iyilik hali ile mümkündür. Bireyin sağlığını korurken, var olan gelişim aşamalarının 

takibi ve eğitim sürecinin sağlıklı işletilebilmesi için, ailenin ve bununla birlikte zamanının büyük bir 

kısmını geçirdiği okulun, öğrenilen bilgilerin içselleştirilmesinde ve yaşam alanına aktarılmasında 

rehber olan öğretmenlerin bu süreçteki rolü çok önemlidir.  

Genel olarak toplumlarda kabul edilen görüş şudur ki; geleceğin teminatı ve inşasında çocuk ve 

gençlerin iyi ve sağlıklı yetişmesi önemli bir yere sahiptir. Çocukta kimlik bilinci oluşurken, kendi 

kültürünü, tarihini, yaşadığı yeri, yakın ve uzak çevresini keşfeder. Çocukların bu keşif sürecinde 

dünyadaki yerini bilmesi, yaşadığı ulusa aidiyet duygularının gelişmesi, yaşam alanına yansıyan her 

türlü bilginin temel eğitimini alabilmesi için sosyal bilgiler eğitimi önemli bir yere sahiptir. Yine sosyal 

bilgiler dersinin, bireyin öğrendiği bilgileri yaşam alanına aktarmasında ve eleştirel düşünme 

yeteneğinin gelişmesinde etkin rolü vardır. Ulusun gelişmesi, ilerlemesi ve geleceğinin inşasında rol 

oynayacak en önemli aktör olan çocuk ve gençlerin, sadece ülkemizde değil tüm dünyada büyük bir 

sorun haline gelen madde bağımlılığından korumak, farkındalıklarını arttırmak ve eğitim sürecinde 

gerekli bilgilerle donatılmış ve bilinçlendirilmiş bireyler olarak yetişmesini sağlamak konusunda aile 

kadar eğitimcilere de büyük görev düşmektedir. Genelde eğitim, özelde sosyal bilgiler dersi, çocukların, 

hayat içerisinde karşısına çıkabilecek sorunlarla baş etme yeteneğinin gelişmesini, kendini tanıması ve 

tanımlamasını, kendinde ve toplumdaki sorunlara karşı duyarlılık geliştirerek çözüm yolları bulması için 

gerekli donanımı kazanmasını amaçlar. Bu amaca yönelik olarak madde kulanım yaşının ilköğretim 

aşamasına kadar indiği ve hızlı bir ivme kazanarak kullanıcıların sayısının arttığına yönelik alan 

yazındaki bilgilere dayanarak, sosyal bilgiler dersinde madde bağımlılığını önlemek amacıyla spesifik 

bilgiler verme gerekliliğinin elzem olduğu söylenebilir. Nesilleri madde bağımlılığından korumak için 

en önemli tedbir uyuşturucu/uyarıcı maddelere hiç bulaşmamalarını sağlamaktır. Bu konuda etkin önlem 

alınabilmesi için bağımlılık sürecini bilmek, nedenlerini ortaya koymak ve öğretim boyutunda nelerin 

yapılması gerektiği konusunda görüş birliğine varmak uygun olacaktır. Bu amaca yönelik yapılan bu 

araştırma durum çalışması deseni şeklinde tasarlanmıştır. Araştırma amacının ortaya konması için nitel 
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araştırmalarda yer alan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılacaktır. Araştırmacılar tarafından 

literatür taraması ve uzman görüşleri neticesinde hazırlanan “Madde Bağımlılığı Açık Uçlu Soru 

Formu” Mersin ili Mezitli ilçesindeki resmi ortaokullarda görevli sosyal bilgiler öğretmenlerine 

uygulanacaktır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak sonuçlar yorumlanacaktır. Bu 

verilerden yola çıkarak sosyal bilgiler öğretmenlerinin madde bağımlılığını önleme ve risk altındaki 

öğrencilerin nasıl bağımlılıktan uzak tutulacağı hakkındaki bilgilerinin ve görüşlerinin geliştirilmesine 

yönelik öneriler sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Madde Bağımlılığı, Öğretmen, Görüşme, Değerlendirme. 
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RESEARCH OF THE VIEWS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS ABOUT DRUG 

ADDICTION 

Hakan AKDAĞ, Meltem ÖZDEMİR 

Abstract 

In the literature, the concept of health is defined as a state of complete well-being, physically and 

spiritually. In addition, when the definitions in the literature are examined, it is mentioned that the 

individual should be protected from all kinds of damage that will impair their quality of life. One of the 

main objectives of education is to prepare the person for life. The most important aim of the training is 

to educate individuals who ask, question, investigate, express themselves, perform and evaluate events 

and phenomena from various perspectives. The healthy functioning of the education process is possible 

with the person's complete well-being. While maintaining the health of the individual, the role of the 

teachers in the process of internalizing the learned information and transferring it to the real World 

environment is very important for the follow-up of existing developmental stages and for the healthy 

operation of the education process. 

The opinion generally accepted in society is that; In the construction and guarantee of the future, the 

health and healthy upbringing of children and young people has an important place. While identity 

awareness is formed in the child, they discover their own culture, history, place of residence, close and 

distant environments. Social studies education plays an important role for children to know their place 

in the world in this discovery process, to develop feelings of national identity , to receive education of 

all types in environment. Again social studies has an active role in transferring the knowledge that the 

individual has learned to the living space and in the development of critical thinking ability. Children 

and young people, and are the most important actors to play a role in the development, progress and 

construction of the future of the nation,they should be educated as much as family and teachers in order 

to protect their offspring from substance addiction which has become a big problem not only in our 

country but also in around the world, to raise their awareness and to raise them as individuals equipped 

with the necessary information and awareness in the education process. Education in general, social 

studies in particular, aim to develop the ability of children to cope with the problems that may be 

encountered in life, to recognize themselves and to identify themselves, to gain the necessary equipment 

to find solutions by developing sensitivity to problems in itself and in society. For this purpose, it can 

be said that the necessity of providing specific information in order to prevent substance addiction in 

the social studies course is based on the information in the literature that the age of substance use goes 

down to the primary education level and the number of users increases with grows speed. The most 

important measure to protect generations from drug addiction is to ensure that they do not get involved 

drugs / stimulants at all. In order to take effective measures on this subject, it is appropriate to know the 
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addiction process, to reveal the reasons and to agree on what should be done in the teaching dimension 

The research for this purpose was carried out as a case study. The semi-structured interview technique 

used in qualitative research will be used for the purpose of the research. The “Substance Addiction 

Questionnaire” prepared by the researchers as a result of literature review and expert opinions will be 

applied to social studies teachers working in official secondary schools in the district of Mezitli in 

Mersin. The data obtained will be subjected to content analysis and the results will be interpreted. Based 

on this data, suggestions will be made to improve the knowledge and opinions of social studies teachers 

about preventing substance addiction and how to keep the students at risk away from addiction. 

Keywords: Social Studies Education, Substance Addiction, Teacher, Interview, Evaluation. 
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ÖĞRETMENLİK MESLEKİ YETERLİLİK ALGISI ÖLÇEĞİ 

Mustafa BALKIR, Özen YILDIRIM, Galip SOYUÇOK 

Özet 

Öğretmenlerin hem alan bilgisi hem de pedagojik yeterlilikler bakımından kendini en iyi şekilde 

yetiştirmesi beklenir ki bu sayede öğretimin niteliği artarak öğrencinin öğrenmesi olumlu yönde 

etkilensin. Alan yazın tarandığında öğretmenlerin mesleki yeterliklerini ortaya koyan ölçekler olmakla 

birlikte ele aldıkları yapı ve kapsam bakımından sınırlı sayıda çalışma olduğu ayrıca bu çalışmaların 

MEB 2023 vizyonundaki öğretmen niteliklerini tam olarak içermedikleri ya da geliştirme aşamalarında 

bazı eksikliklerin olduğu gözlenmiştir. Bu araştırmada öğretmenlerin mesleki yeterlilik algılarına ortaya 

çıkarmak amacıyla bir ölçek geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçekle öğretmenin mesleki yeterlik algılarının 

nasıl dağıldığı ve bu algılarının nasıl farklılaştığı araştırılmıştır. Çalışmanın örneklemini Denizli ilinde 

2018-2019 öğretim yılında görev yapmakta olan ilkokul ve ortaokul düzeyinde 337 öğretmen 

oluşturmaktadır. Ölçek geliştirme aşamasında ölçülen özelliği ortaya koymak için geçerlik ve güvenirlik 

analizleri yapılmıştır. Öğretmenlerin belirlenen özellikler bakımından algıları arasındaki farklar 

bağımsız örneklemler t-testi ve tek yönlü ANOVA analizleri ile test edilmiştir. Araştırmanın bulgularına 

göre öğretmenlerin mesleki yeterlik algılarını ölçmek için geliştirilen ölçek tek boyutta sahiptir ve 

varyansın %41.33’ünü açıklamaktadır. Ölçekteki 13 madde araştırma yapma, dersi planlama, öğretme 

süreci ve ölçme ve değerlendirmeye yönelik yeterlik algılarını içermektedir. Ölçeğin iç tutarlılığı 

oldukça yüksek ve maddelerin ayırt edicilik indeksleri istenilen düzeydedir. Öğretmenlerin mesleki 

yeterlik algıları incelendiğinde öğretmenlerin çoğunluğu kendilerini mesleklerinde oldukça yeterli 

görmektedir. Ayrıca bu algıları kıdeme ve okul türüne göre farklılaşırken cinsiyete göre 

farklılaşmamaktadır. Kıdem artıkça ve ortaokul öğretmenlerine göre ilkokul öğretmenleri kendilerini 

mesleklerinde daha yeterli görmektedir. Yıl ilerledikçe öğretmenler farklı eğitim ve öğretim ortamları 

içerisine girmekte ve farklı öğrenci davranışlarıyla karşılaşmaktadır. Bu durum onların deneyimlerini 

artırır. Araştırma bulguları da göstermiştir ki öğretmenler kıdemle birlikte mesleki yeterliklerinin 

artığının farkındadır. Ayrıca ilkokul öğretmenleri ortaokul öğretmenlerine göre daha farklı alanlarda 

derse girmekte aynı öğrencilerin farklı yaşlarına göre öğretimi şekillendirmek zorundadır. Bu durum 

göz önünde tutulduğunda ilkokul öğretmenleri ortaokula öğretmenlerine göre kendilerini mesleklerinde 

daha yeterli görebilir. 

Anahtar Kelimler: Mesleki Yeterlilik algısı, Öğretmenik, Ölçek Geliştirme. 
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TEACHERS' PROFESSIONAL COMPETENCE PERCEPTIONS SCALE 

Mustafa BALKIR, Özen YILDIRIM, Galip SOYUÇOK 

Abstract 

Teachers are expected to improve themselves in the best way, both in terms of their field knowledge and 

pedagogical competences, so that the expected quality of teaching increases and student learning is 

positively affected. When the literature was reviewed, it was found that although there were scales 

revealing the professional competencies of the teachers, they measured some part of the structure and 

limited scope with teacher competencies. In addition, these studies did not fully include teacher 

qualifications in the MEB 2023 vision or there were some deficiencies in the development stages. In the 

research, a scale was developed to reveal the teachers' perception of professional competence. With the 

developed scale, how the perceptions of professional competence of teachers are distributed and how 

these perceptions differ are investigated. The sample of the study consisted of 337 teachers at primary 

and secondary schools in Denizli in 2018-2019 academic year. Validity and reliability analyzes were 

performed during development stage. Of scale and differences between teachers' perceptions in terms 

of determined characteristics were tested with independent samples t-test and one-way ANOVA 

analysis. According to the findings of the study, the scale developed to measure teachers' perception of 

professional competence has one dimension and explains 41.33% of the variance. The 13 items in the 

scale include perceptions of competence for research methods, lesson planning, teaching process and 

assessment and evaluation. The internal consistency of the scale is quite high and the indices of 

discrimination of the items are at the desired level. When teachers' perceptions of professional 

competence are examined, the majority of teachers consider themselves quite proficient in their 

profession. In addition, these perceptions differ according to seniority and type of school, but not gender. 

As seniority increases, teachers consider themselves more proficient in their profession. also the same 

finding applies to primary school teachers. As the year progresses, teachers could come into different 

educational and teaching environments and could encounter different student behaviors. This increases 

their experience. Research findings support that teachers are aware of the increase in their professional 

competence with seniority. In addition, elementary school teachers have to take courses in different 

fields than secondary school teachers and have to shape the teaching according to different ages of the 

same students. When this situation is taken into consideration, primary school teachers may consider 

themselves more proficient in their profession than secondary school teachers. 

Keywords: Perception of Professional Competence, Teaching, Scale Development. 
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PROGRAMLAMA UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞSEL 

YAPILARINA VE MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ 

Nazan KAHRAMAN, Esra YECAN, Fatma TAŞKIN EKİCİ, İzzet KARA 

Özet 

Günümüzde geleneksel sınıf ortamlarındaki bazı eksikliklerin giderilerek öğrenme kalitesinin 

arttırılması amacıyla eğitimde teknoloji entegrasyonu önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle son yıllarda 

programlama eğitimi uygulamalarına hem başlı başına bir ders olarak hem de diğer derslerle 

bütünleştirilerek sıkça yer verilmeye başlandığı gözlenmektedir. Akpınar (2006)’a göre anlaşılmasının 

zor olduğu düşünülen soyut kavramlar, programlama eğitimi uygulamaları sayesinde daha kolay 

öğretilebilmektedir. Nitekim alanyazında Fen Bilimleri dersi gibi soyut kavramların ağırlıklı olduğu 

temel derslerin öğretiminde çeşitli programlama uygulamalarına başvurulduğu çalışmalara 

rastlanılmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada programlama uygulamalarının fen kavramlarına 

yönelik kavramsal anlayışa etkisi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca programlama eğitimiyle 

ilişkilendirilebilen bir diğer değişken; “mantıksal düşünme becerisi”dir. Atabaş (2018)’a göre 

programlama eğitimi ve mantıksal düşünme becerisi birbirini desteklemektedir. Bu bilgi ışığında 

araştırmada ayrıca mantıksal düşünme becerisine odaklanılmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, programlama uygulamalarının Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının Fizik 

dersi “Kuvvet” ve “Enerji” konuları ile ilgili bilişsel yapılarına ve mantıksal düşünme becerilerine 

etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmaya ilişkin problem cümlesi “Programlama 

uygulamalarının Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının ‘Kuvvet’ ve ‘Enerji’ konuları ile ilgili 

bilişsel yapılarına ve mantıksal düşünme becerilerine etkisi var mıdır?” şeklindedir. 

Bu çalışmada karma yöntemlerden olan açımlayıcı desen kullanılmıştır. Çalışmanın nicel boyutunda 

denek sayısına göre sınıflandırıldığında çok denekli desen; deneme koşullarına göre sınıflandırıldığında 

ise tek grup ön-test son-test deneysel desen (Büyüköztürk vd., 2016) araştırması kullanılırken; nitel 

boyutunda ise durum çalışmasına başvurulmuştur. Çalışmaya 2018-2019 öğretim yılında Pamukkale 

Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nün 3. ve 4. sınıflarında öğrenim 

gören;  seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yoluyla (Büyüköztürk vd., 2016) 

belirlenen 11 Bilişim Teknolojileri öğretmen adayı katılmıştır. 

Araştırmada veri toplama amacıyla ön-test, son-test olarak “kelime ilişkilendirme testleri” ve “mantıksal 

düşünme grup testi” kullanılmıştır. Çalışmanın içerik analizi ve betimsel analizle birlikte bazı istatistiki 

yöntemleri kapsayan veri analizi süreci şu aşamaları kapsamaktadır: a) Kelime ilişkilendirme testinin 

analizinde: Öğrencilerin anahtar kelimelere verdikleri cevapların sayısına ve çeşidine göre onların 

konuyu tam olarak anlayıp anlamadıklarının yorumlanabildiği (Ayas, 2014) gerçeğinden hareketle 

verilerin analizinde; ön-test ve son-test olarak verilerin karşılaştırılmasında; öncelikle her bir öğrencinin 
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belirlenen anahtar kavramlara verdikleri cevaplar tek tek tespit edilmiştir. Ardından ilgili kavramların 

kaç kez tekrar edildiğini gösteren frekans tabloları oluşturulmuş, ön-test ve son-test arasında istatiksel 

olarak anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek için öğrencilerin toplam cevap sayıları 

üzerinden verilerin çarpıklık basıklık değerlerine göre normal dağılıp dağılmadığı tespit edilerek 

sonrasında araştırma verileri, istatiksel analize tabi tutulmuştur. Bununla birlikte iki kavramın ortak 

noktalarının bir göstergesi olarak tanımlanan ilişkililik katsayısı formülü hesaplanmış; konuya ilişkin 

bilişsel yapılarının ortaya konulduğu kavram ağları oluşturulmuştur. Kavram ağlarının oluşturulmasında 

Bahar ve diğerleri (1999) tarafından belirlenen “kesme noktası tekniği” göz önünde bulundurulmuştur. 

Sonrasında öğretmen adaylarının her bir anahtar kavramla ilgili kurdukları cümleler 2 alan uzmanı 

tarafından tek tek incelenerek içerdikleri anlamlara göre Ercan ve Taşdere (2010) tarafından geliştirilen 

tablo dikkate alınarak kategorize edilmiştir. B) Mantıksal düşünme grup testinin analizinde ise; öncelikle 

verilerin dağılımının normalliği test edilmiş; ardından ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı 

farklılığın olup olmadığına bakılmıştır. 

Anahtar Kelimler: Programlama eğitimi uygulamaları, Fen eğitimi, kelime ilişkilendirme testi, 

mantıksal düşünme becerisi, Bilişim Teknolojileri öğretmen adayları. 
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THE EFFECTS OF PROGRAMMING APPLICATIONS ON PRE-SERVICE TEACHERS’ 

COGNITIVE STRUCTURES AND LOGICAL THINKING SKILLS 

Nazan KAHRAMAN, Esra YECAN, Fatma TAŞKIN EKİCİ, İzzet KARA  

Abstract 

Today, technology integration has an important place in education in order to improve learning quality 

by eliminating some deficiencies in traditional classroom environments. Especially in recent years, it 

has been observed that programming education applications are being used frequently either as a 

separate course or as integrated to other courses. According to Akpınar (2006), abstract concepts, which 

are considered as difficult to understand, can be taught more easily through programming applications. 

From this point of view, this study focuses on the effects of programming applications on the conceptual 

understanding of some science concepts. In addition, another variable that can be associated with 

programming education is logical thinking skill. According to Atabaş (2018), programming education 

and logical thinking skills support each other. In the light of this information, the research also focuses 

on logical thinking skills.  

The aim of this study is to investigate whether programming applications have an impact on pre-service 

Information and Communication Technologies (ICT) teachers’ cognitive structures and logical thinking 

skills related to “Force” and “Energy”  subjects in Physics. . The problem statement related to the study 

is “Does the programming applications have an effect on the cognitive structures and logical thinking 

skills of pre-service ICT teachers related to Force and Energy subjects in Physics?” 

In this study, exploratory design which is one of the mixed methods was used. In the 2018-2019 

academic year, 11 pre-service ICT teachers who were selected by non-random sampling methods 

(Büyüköztürk et al., 2016) from 3rd and 4th grades of Pamukkale University Computer Education and 

Instructional Technology Department participated in the study.  In the research, word association tests 

and logical thinking group test were used as pre-test post-test for data collection. In the study, statistical 

techniques were used together with content and descriptive analysis. 

Keywords: Programming education applications, science education, word association test, logical 

thinking skill, pre-service Computer and Instructional Technology teachers. 
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CUMHURİYETİN EKONOMİK TEMELİ OLARAK BİRİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 

Hikmet Oğuzhan KAYA, Osman KAYA 

Özet 

Osmanlı Devleti, son yıllarında almış olduğu yenilgiler, teknik gelişmelere ayak uydurulamaması ve 

devlet idaresinde yaşanan çeşitli sıkıntılar sebebiyle yeni kurulacak olan devlete ekonomik yönden iç 

açıcı bir miras bırakamamıştır. Söz konusu uzun yıllar süren savaşlar ve yenilgiler neticesinde güç ve 

toprak kaybının yanında, coğrafi, demografi ve iktisadi alanında da gerilemeler görülmüştür. Yabancı 

devletlere sağlanan kapitülasyonlar ve imtiyazlar uzun dönem bazında iktisadi anlamda olumsuz 

hadiselerin gelişmesine zemin hazırlamıştır. Türk Milleti, Mustafa Kemal Paşa önderliğindeMillî 

Mücadele’yizaferle sonuçlandırarak askerî ve siyasî anlamda bağımsızlığını kazanmıştır. Cumhuriyet 

ilân edilmeden önce Mustafa Kemal Paşa askerî ve siyasî zaferlerin kalıcı olabilmesi içinekonomik 

olarak da bağımsızlığın kazanılmasının elzem olduğunu düşünmektedir. Dönemin iktisadî yapısı 

incelendiğinde var olan ekonomi geri kalmış ve köhneleşmiş, devletteki yenileşmehamleleri yetersiz 

kalmıştır. Millî Mücadele’den başarı ile çıkmış olan ülke bir an önce kalkınmak istemekle birlikte, bu 

kalkınmanın hangi yollardan sağlanacağı belirsizdir. Buna bağlı olarak 17 Şubat – 4 Mart 1923 tarihleri 

arasında Birinci İktisat Kongresi düzenlenmiştir.Söz konusu kongre, tam bağımsız bir Türkiye 

Cumhuriyeti olma yolunda atılan önemli adımlardan birisidir.Birinci İktisat Kongresinde alınan kararlar 

ile ekonomide nasıl bir yol izleneceği belirlenmiş ve uygulamaya konulmuştur. Bu çalışmada Osmanlı 

Devleti’nin son yıllarındaki iktisadî yapısı, Millî Mücadele döneminde ülke ekonominin durumu, yeni 

kurulan devlet yapısının iktisadî alanda izleyeceği yolların belirlendiği İzmir İktisat Kongresi ve bu 

kongrede alınan kararlar incelenecek olup; Cumhuriyet dönemi ekonomi politikalarında Birinci İktisat 

Kongresi’nin etkileri irdelenecektir. 

Anahtar Kelimler: Ekonomi, Millî Mücadele, İzmir İktisat Kongresi Türkiye Cumhuriyeti 
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THE FIRST IZMIR ECONOMICS CONGRESS AS THE ECONOMIC BASIS OF THE 

REPUBLIC 

Hikmet Oğuzhan KAYA, Osman KAYA 

Abstract 

The defeats in the last years of the Ottoman Empire, due to the lack of adaptation to technical 

developments and various difficulties in the state administration, could not leave an inherent legacy to 

the newly established state . As a result of long years of wars and defeats, there have been decreases in 

the geographic, demographic and economic fields as well as the loss of power and land. The provided 

capitulations and concessions to foreign states provide the basis for the development of negative 

economic events on a long-term basis. The Turkish Nation, under the leadership of Mustafa Kemal 

Ataturk, achieved the independence of the National Struggle in a military and political sense. Before the 

proclamation of the Republic, Mustafa Kemal thinks that it is essential to obtain independence 

economically for the military and political victories to be permanent. When the economic structure of 

the period is examined, the existing economy has been underdeveloped and obsolete, and the reforming 

movements in the state have been insufficient. Although the country that emerged successfully from the 

National Struggle, wanted to develop as soon as possible, the ways in which this development will be 

achieved is unclear. Accordingly, the First Economic Congress was held between 17 February and 4 

March 1923. The congress is one of the important steps towards becoming a fully independent Republic 

of Turkey. With the decisions have been taken at the First Economics Congress, the way in which the 

economy will be followed is determined and put into practice. In this study, the economic structure of 

the Ottoman Empire in the last years, the state of the economy in the National Struggle period, the Izmir 

Economic Congress in which the new established state structure will be followed in the economic field 

and the decisions taken in this congress will be examined;The effects of the First Congress of Economics 

on Republican period economic policies will be examined. 

Keywords: Economy, NationalStruggle, İzmir EconomicsCongress, Turkish Republic 
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OYUNU ÖĞRETİM YÖNTEMİ OLARAK 

KULLANMA DURUMLARI VE OYUN YÖNTEMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 

Emine YILMAZ BOLAT 

Özet 

Oyun, bazı zamanlarda araç kullanımı gerektiren veya gerektirmeyen, müzik veya şarkıların eşlik ettiği 

veya etmediği, kurallı veya kuralsız olarak oynanabilen, eğlenerek öğrenmeyi sağlayan, sorumluluğu ve 

motivasyonu artıran, bilişsel, dil, sosyal, duygusal ve özbakım gibi gelişim alanlarını destekleyen, hayal 

gücünü ve yaratıcılığı artıran, çocukların gerçek yaşam uğraşısı olarak adlandırılan eğlendirirken 

öğreten eylemler ve aktivitelerdir. Oyun, 0-8 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi çocuklarının 

eğitim-öğretiminde sıklıkla kullanılmaktadır. Okul öncesi öğretmenlerinin oyunu bir öğretim yöntemi 

olarak kullanmaları ve oyun yöntemi hakkındaki görüşleri konusunda bilgi sahibi olmak oldukça 

önemlidir. Bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin oyun yöntemi kullanma durumları ve oyun 

yöntemi hakkındaki görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Mersin il 

merkezindeki resmi okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 21 okul öncesi öğretmeninden nitel 

araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla veriler elde edilmiştir. Verilerin 

çözümlenmesinde içerik ve betimsel çözümleme teknikleri kullanılmış ve elde edilen veriler 

sayısallaştırılarak sunulmuştur. Araştırma sonucunda; okul öncesi öğretmenlerinin oyun yöntemini 

kullandıkları, oyun yöntemi kullanmanın faydaları konusunda bilgi sahibi oldukları, öğretmenlerin 

oyunu bir yöntem olarak kullanma konusunda hizmet içi eğitim desteği ihtiyacı duydukları 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimler: Oyun yöntemi, okul öncesi eğitim, okul öncesi öğretmeni 
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STATUS OF PRESCHOOL TEACHERS WHETHER OR NOT THEY USE GAME-BASED 

TEACHING TECHNIQUES AND THINKS ON GAME-BASED TEACHING TECHNIQUES 

Emine YILMAZ BOLAT 

Abstract 

Play can be played with rules or without rules, with or without the use of music or songs, with or without 

the use of vehicles at all times. İncreasing responsibility and motivation and having fun with these 

actions and activities that support children's cognitive, language, social, emotional and self-care 

developmental areas, increase their imagination and creativity, teach children's real-life activities. The 

play method is frequently used in the education of early childhood children between 0-8 years old. It is 

very important for preschool teachers to use the game as a teaching method and to have information 

about their opinions about the play method. In this study, it was aimed to reveal the opinions of preschool 

teachers about the use of play method and their opinions about play method. For this purpose, the data 

which were obtained through semi-structured interviews from qualitative research methods were 

obtained from 21 pre-school teachers working in public preschool education institutions in Mersin city 

center. Content and descriptive analysis techniques were used in the analysis of the data and the obtained 

data were presented by digitizing. As a result of the research; preschool teachers use the play method, 

they have knowledge about the benefits of using the play method, besides teachers need in-service 

training support to use the play as a method. 

Keywords: Game-based teaching techniques, preschool education, preschool teachers 
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMDE SİNEKTİK YÖNTEMİ HAKKINDAKİ 

GÖRÜŞLERİ 

Emine YILMAZ BOLAT, Serdarhan Musa TAŞKAYA 

Özet 

Temeli benzetme olan anolojiye dayanan sinektik (ilişkilendirme) yöntemi, birbiriyle ilgisi olmayan iki 

kavram arasında öğrencilerin ilişkiler kurmasıyla gerçekleşen öğrenme ve öğretme yoludur. Gordon’un 

(1961) Sinektik modeli, analojiler yoluyla bir konu üzerinde serbestçe fikir üretmeyi gerektiren bir 

problem çözme ve yaratıcı düşünme modeli olarak eğitim öğretimde yaratıcı düşünme etkinliği olarak 

kullanılabilmektedir. Okul öncesi öğretmenlerinin hayal gücü yüksek olan okul öncesi dönem 

çocuklarının eğitiminde sinektik modelini öğretim yöntemi olarak kullanmaları ve sinektik yöntemi 

hakkındaki bilgi ve becerilerinin artırılması zengin öğrenme yaşantıları sunmak için oldukça önemlidir. 

Bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin sinektik yöntemi hakkındaki bilgi düzeylerini ortaya 

koymak ve var olan bilgilerini geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Mersin il 

merkezindeki resmi okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 20 okul öncesi öğretmeninden nitel 

araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla veriler elde edilmiştir. Verilerin 

çözümlenmesinde betimsel analiz teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda 

öğretmenlere atölye çalışması düzenlendikten sonra sinektik yöntemi hakkındaki görüşleri yeniden 

değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda; okul öncesi öğretmenlerinin sinektik yöntemini hakkında 

bilgi sahibi olmadıkları, yapılan atölye çalışmaları sonucunda ise yeterli bilgiye ulaştıkları 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimler: Sinektik yöntemi, okul öncesi eğitim, okul öncesi öğretmeni 
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THE VIEWS OF PRESCHOOL TEACHERS ABOUT THE SINECTIC METHOD IN 

EDUCATION 

Emine YILMAZ BOLAT, Serdarhan Musa TAŞKAYA 

Abstract 

Synology (relational) method, which is based on the analogy, is the way of learning and teaching that 

takes place through the establishment of relationships between the two concepts which are not related 

to each other. Gordon's (1961) Synectic model can be used as a creative thinking activity in education 

and training as a problem-solving and creative thinking model that requires free ideas on a topic through 

analogies. It is very important for preschool teachers to use the synectic model as a teaching method in 

the education of preschool children with high imagination and to increase their knowledge and skills 

about the synectic method to provide rich learning experiences. In this study, it was aimed to reveal the 

knowledge levels of the preschool teachers about the fly method and to improve their knowledge. For 

this purpose, semi-structured interviews were obtained from qualitative research methods from 20 

preschool teachers working in public preschool education institutions in Mersin city center. Descriptive 

analysis techniques were used to analyze the data. In line with the data obtained, teachers' opinions about 

the synectic method were re-evaluated after the workshop was organized. As a result of the research; It 

was determined that pre-school teachers did not have knowledge about the synectic method, and as a 

result of the workshops, they reached enough information. 

Keywords: Sinectic method, preschool education, preschool teachers 
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SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Fatıma Betül DEMİR, Sibel OĞUZ HAÇAT 

Özet 

2018 yılı itibariyle ilkokul ve ortaokul öğretim programları revize edilerek, programlarda birtakım 

yenilikler yapılmıştır. Programların değişimine bağlı olarak yapılan yeniliklerden biri değer ögesidir. 

Güncellenen Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda 18 değer yer aldığı görülmektedir. 

Araştırmada, sosyal bilgiler ders kitaplarındaki metin ve resimlerde yer alan değerlerin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Araştırma, doküman inceleme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın 

örneklemini, Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan ve son 5 

yıl süre kullanma kararı verilen sosyal bilgiler ders kitapları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 

sosyal bilgiler 4. sınıf, 5. sınıf, 6. sınıf ve 7. sınıf ders kitapları olmak üzere toplam 4 kitap incelenmiştir. 

Veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırma verilerinin analizi tamamlanıp, bulgulara göre 

sonuç ve önerilere yer verilecektir. 

Anahtar kelimeler: Değerler, sosyal bilgiler dersi, ders kitabı. 
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ANALYSIS OF SOCIAL STUDIES COURSE BOOKS IN TERMS OF VALUES 

Fatıma Betül DEMİR, Sibel OĞUZ HAÇAT 

Abstract 

As of 2018, elementary and middle school education programs have been revised and a number of 

innovations have been made in the programs. One of the innovations related to the change of programs 

is the value element. Çeviri yap:GoogleBingThe updated social studies curriculum contains 18 

values.The updated social studies curriculum contains 18 values. The aim of the research is to determine 

the values in the text and pictures in Social Studies textbooks. The research was carried out by document 

review method. The sample of the study consists of social studies textbooks approved by the Ministry 

of National Education and The Chairman of the Board of Education and decided to use them for the last 

5 years. Within the scope of the research, a total of 4 books, social studies, 4th grade, 5th grade, 6th 

grade and 7th grade textbooks were examined. The data is analyzed by descriptive analysis. The analysis 

of the research data will be completed and the results and recommendations will be included according 

to the findings. 

Keywords: Values, social studies course, textbook. 
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ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA TÜRK DÜNYASINA İLİŞKİN 

KONULAR NASIL ELE ALINIYOR? 

Tuğba TURGUT,  Muhammed Talha ÖZALP, Selahattin KAYMAKCI 

Özet 

Dünya Tarihinde Türkler bağımsızlığına düşkün bir millet olarak bilinmektedir. Bağımsızlıklarına 

düşkünlüklerinin bir neticesi olarak Türk milleti tarih boyunca dünya üzerinde farklı bölgelerde birçok 

devletler kurmuş ve devlet kurdukları yerleri de yurt edinmişlerdir. Türklerin yaşadıkları coğrafyanın 

ve üretmiş oldukları değerlerin gelecek nesillere aktarılması için Türk Dünyasına ilişkin konuların 

eğitim-öğretim faaliyetlerinde yer alması gerekmektedir. Amaçlarından biri Türkiye’nin yeni vizyonuna 

uygun olarak başta Türkiye ile yakın ilişkisi bulunulan bölgeler ve ülkeler hakkında öğrencilerin bilgi 

sahibi olmalarını sağlamak olan coğrafya dersinde Türk Dünyasına ilişkin konular da öğretilmektedir. 

Bu araştırmanın amacı Ortaöğretim Coğrafya ders kitaplarında Türk Dünyasına ilişkin konuların ele 

alınış biçimini açıklamaktır. Araştırmada nitel metodoloji kapsamında doküman inceleme yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağı olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 

Ortaöğretim Coğrafya Dersi 9, 10, 11 ve 12. sınıf ders kitapları incelenmiştir. Araştırmada toplanan 

verilerin betimsel analiz aracılığıyla çözümlenmesine devam edilmektedir. 

Anahtar Kelimler: Ortaöğretim, Coğrafya, Ders Kitabı, Türk Dünyası 
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HOW ARE TURKISH WORLD RELATED TOPICS EXPLAINED IN SECONDARY 

EDUCATION GEOGRAPHY TEXTBOOKS? 

Tuğba TURGUT,  Muhammed Talha ÖZALP, Selahattin KAYMAKCI  

Abstract 

In the world history, Turks are known as a nation, fond of independence. As a result of their devotion 

to independence, the Turkish nation has established many states in different regions of the world 

throughout the history and admitted the places as “homelands” where they founded states. In order to 

transfer to future generations about the geography of the Turks and the values that they have produced, 

topics related to the Turkish World should be included in the educational activities. Due to one of the 

aims of teaching students about the regions and countries which have close relationships with Turkey 

according the Turkey’s new vision, Geography courses are also taught Turkish World related topics. 

The aim of this study is to how Turkish World related topics are explained in secondary education 

Geography textbooks. This study used document analysis, one of the methods of qualitative 

methodology. As data sources, 9th, 10th, 11th and 12th grade secondary education Geography 

textbooks, prepared by Turkish Ministry of National Education were examined. Collected data are being 

analyzed with descriptive analysis. 

Keywords: Secondary Education, Geography, Textbook, Turkish World 
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İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ WEB 2.0 HIZLI İÇERİK GELİŞTİRME ÖZ-

YETERLİK İNANÇLARI VE WEB 2.0 ARAÇLARININ DERSTE KULLANIMINA 

YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

Kerim ÜNAL 

Özet 

Son 10 yıldır dijital araçlardaki gelişmeler, bu araçların eğitim ortamında kullanılmasını 

kolaylaştırmakla kalmamakta aynı zamanda öğretmenlere zengin içerik hazırlayabilecekleri olanaklar 

sunmaktadır. Dil eğitimi göz ününe alındığında, gelişen bu dijital araçlar, hem dil öğretmenleri hem de 

öğrenciler için tahmin edilemez düzeyde fırsatlar sağlamaktadır. Bu araçlar arasında, bireyler arasında 

iletişimi mümkün kılan web 2.0 araçları önemli yer tutmaktadır. Web 2.0 uygulamaları, dil 

öğretmenlerinin etkili öğrenme ortamları oluşturmaları ve hem ders sürecinde hem de ders dışında 

kullanılabilecek öğretim materyalleri hazırlamaları konusunda birçok fırsat sunmaktadır. Özellikle 

ülkemizde, öğrencilerin hedef dili etkin bir şekilde kullanabilecekleri ortamlar yok denecek kadar az 

olmasından dolayı, İngilizce öğretmenlerinin, Web 2.0 uygulamaları kullanarak, öğrencilerin hedef dili 

etkin bir şekilde kullanabilecekleri ortamlar oluşturmaları ve içerik geliştirmeleri büyük önem arz 

etmektedir. Bundan dolayı, gerek hizmet içi eğitimlerde gerekse hizmet öncesi dönemde, İngilizce 

öğretmenlerinin, Web 2.0 araçlarından faydalanarak teknoloji destekli öğretim materyallerini nasıl 

hazırlayacakları ve Web 2.0 araçlarını kullanarak nasıl hızlı içerik geliştirebilecekleri konularında 

bilgilendirilmeleri önemlidir. Bu çalışmada, İngilizce öğretmen adaylarının Web 2.0 araçlarından 

faydalanarak hızlı içerik geliştirme konusundaki yeterlik düzeylerinin ve Web 2.0 araçlarının derste 

kullanımına yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, 2017 – 2018 ve 2018 – 2019 

eğitim öğretim döneminde Bilgisayar destekli dil eğitimi dersini almış 60’ı kadın 29’u erkek toplam 89 

öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Web 2.0 Hızlı İçerik Geliştirme Öz-Yeterlik 

İnançları Ölçeği” ve altı açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen 

verilerin analizinde t-test ve ANOVA testleri, açık uçlu sorulardan elde edilen verilerin analizi için ise 

içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, öğretmen adaylarının Web 2.0 araçlarını 

kullanarak hızlı içerik geliştirme konusunda öz-yeterliklerinin yüksek olduğu ve cinsiyet, yaş ve sınıf 

değişkenine göre fark olmadığı belirlenmiştir. Web 2.0 uygulamalarının sınıfta kullanımı konusunda 

ise, öğretmen adayları öğrenme ortamı, öğretme süreci ve öğretmenin gelişimi başlıkları altında 

görüşlerini ifade etmişlerdir. 

Anahtar Kelimler: Web 2.0 araçları, Hızlı içerik geliştirme, Öz-yeterlik, Dil eğitimi 
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PRE-SERVICE ENGLISH TEACHER CANDIDATES' WEB 2.0 PRACTICAL CONTENT 

DEVELOPMENT SELF-EFFICACY BELIEFS AND THEIR OPINIONS ON THE USE OF 

WEB 2.0 APPS IN THE LESSON 

Kerim ÜNAL 

Abstract 

Developments in digital tools over the last 10 years have not only facilitated the use of these tools in the 

educational environment but also provided teachers with opportunities to create rich content. Given 

language education, these emerging digital tools provide unpredictable opportunities for both language 

teachers and students. Among these tools, web 2.0 applications, which enable interaction between 

individuals, are important. Web 2.0 applications provide many opportunities for language teachers to 

create effective learning environments and to prepare instructional materials that can be used both during 

and outside the course. Particularly in our country, since there are almost no environments where 

students can use the target language effectively, it is of great importance that English teachers create 

environments where students can use the target language effectively and develop content using Web 2.0 

applications. Therefore, during both in-service training and pre-service periods, it is mandatory that 

English teachers be informed about how to prepare technology-supported instructional materials using 

Web 2.0 tools and how to develop practical content using Web 2.0 tools. In this study, it was aimed to 

determine the self-efficacy levels of pre-service English language teachers in terms of practical content 

development via using Web 2.0 tools and their opinions about the use of Web 2.0 tools in the lessons. 

A total of 89 pre-service English Language teachers (60 female, 29 male) who took computer-assisted 

language education course in 2017 - 2018 and 2018 - 2019 academic year participated in the study. Web 

2.0 Practical Content Development Self-Efficacy Belief scale and interview form with six open-ended 

questions were used as data collection tools. T-test and ANOVA tests were used for the analysis of the 

data obtained from the scale, and content analysis was used for the analysis of the data obtained from 

open-ended questions. According to the results, it was found that pre-service English teachers have high 

self-efficacy in developing practical content using Web 2.0 tools and there was no difference according 

to gender, age and class variables. On the other hand, pre-service English teachers expressed their 

opinions about the use of Web 2.0 applications in the classroom under the headings of the learning 

environment, teaching process and teacher development. 

Keywords: Web 2.0 Apps, Practical Content Development, Self-efficacy, Language education 
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WEB 2.0 UYGULAMALARI: YABANCI DİL ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE DEMOTİVE 

OLMUŞ ÖĞRENCİLERİ YENİDEN MOTİVE ETME YOLU 

Kerim ÜNAL 

Özet 

Öğretmen ve öğrencilerin yabancı dil öğrenme ve öğretmeye yönelik olumsuz tutumu, dil eğitimi 

konusunda sürekli değişen politikalar gibi nedenlerden dolayı, uzun yılladır Türkiye’de yabancı dil 

eğitiminin istenilen başarıyı yakalayamadığı vurgulanmaktadır. Yabancı dil eğitiminin başarıya 

ulaşabilmesi için en önemli faktörün yani öğrencinin dikkate alınması gerekmektedir. Eğer öğrenci, dil 

öğrenmeye yönelik yüksek motivasyona ve isteğe sahipse, yabancı dil eğitiminin başarıya ulaşması 

kaçınılmaz olarak görülebilir. Ancak, dil öğrenme sürecinde öğrencinin bu yüksek motivasyonunu ve 

isteğini azaltabilecek faktörlerin de dikkate alınması ve ona göre adım atılması büyük önem 

taşımaktadır. Bu süreçte öğrencileri demotive eden faktörler üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, 

“öğretmen özellikleri”, “yabancı dile ve yabancı dil dersine yönelik ilgisizlik”, “öğrenme ortamı ve 

öğrenme materyalleri” ve “başarısızlık deneyimi” faktörlerinin, öğrencileri dil öğrenme süreçlerinde 

yüksek oranda etkiledikleri ve sonucunda da dil öğrenmeye yönelik motivasyonlarını azalttıkları 

sonucunun altının çizildiği görülmüştür. Öğrencileri demotive eden bu faktörlerden “öğrenme ortamı ve 

öğrenme materyalleri” faktöründe iyileştirmeye gidilirse, öğrencilerin yabancı dile ve yabancı dil 

dersine yönelik ilgilerinin ve başarılarının artabileceği ve yabancı dil öğrenmeye yönelik olumlu tutum 

geliştirebilecekleri düşünülmektedir. Bunun için de, öğrenme ortamının eğlenceli bir şekilde 

düzenlenmesi ve öğrenme materyallerinde zenginleştirmeye gidilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Eğlenceli bir öğrenme ortamı hazırlamak ve öğrencilere zengin materyaller sunmak için Web 2.0 

etkinliklerinden yararlanmak mümkündür. Bu çalışmada, öğrenciler için eğlenceli öğrenme ortamları 

oluşturmak ve onların dört dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek zengin öğrenme 

materyalleri hazırlamak için kullanılabilecek Web 2.0 etkinliklerinden örnekler sunulacaktır. 

Anahtar Kelimler: demotivasyon, yabancı dil öğrenme ve öğretme, Web 2.0 uygulamaları 
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WEB 2.0 APPS: A WAY TO RE-MOTIVATE THE STUDENTS DEMOTIVATED IN THEIR 

FOREIGN LANGUAGE LEARNING PROCESS 

Kerim ÜNAL 

Abstract 

Due to the reasons such as the negative attitudes of teachers and students towards foreign language 

learning and teaching and constantly changing policies on foreign language education, it has been for 

years underlined that foreign language education has not achieved the desired success. For the success 

of foreign language education, the most important factor, namely the student, should be taken into 

consideration. If the student has high motivation and willingness to learn a foreign language, foreign 

language education can inevitably reach success. However, it is of great importance to take into account 

the factors that may reduce this high motivation and desire of the student in the language learning process 

and take steps accordingly. When the studies conducted on the factors demotivating students in this 

process were examined, it was seen that “Teacher characteristics”, "lack of interest in the foreign 

language and foreign-language lessons”, “learning environment and learning materials” and “experience 

of failure” are the factors underlined which demotivate the students in their foreign language learning 

process. It is thought that if some improvements are undergone in the "learning environment and 

learning materials", the interest and success of the students in the foreign language and foreign language 

course may increase, and thus they can develop a positive attitude towards foreign language learning. 

For this, it is very important that an entertaining learning environment be created and that the students 

be provided with rich learning materials. it is possible to create an entertaining learning environment 

and provide students with rich learning materials via Web 2.0 applications. This study will provide 

examples of Web 2.0 activities that can be used to create entertaining learning environments for students 

and provide them with rich learning materials that can help them develop their four language skills. 

Keywords: demotivation, foreign language learning and teaching, web 2.0 apps 
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HÂTEM’İN MAHLAS BEYİTLERİNDE TEVRİYE SANATI 

Celâl VARIŞOĞLU 

Özet 

Lisânü’l-ʿArab’da, “vry” ( ى ر  و ) kökünden türediği belirtilen tevriye “gizlemek, sözden ilk anlaşılacak 

mânayı gizleyip başka bir anlam kastetmek” olarak açıklanır. Tevriye sözcüğünün ilk olarak “bir şeyi 

diğeriyle örtmek, gizlemek” anlamında Câhiz (ö. 869) tarafından kullanıldığı belirtilir. Sekkâkî, 

Fahreddin er-Râzî ve Abdülkāhir el-Cürcânî ise tevriye kelimesini “ihâm” adıyla ele almışlardır. 

Nitekim belagat kitaplarının bir kısmında bu sanat iham başlığı altında görülür. Çalışmamızda tevriye 

sanatı ile ilgili bilgi verildikten sonra Hâtem’in mahlas beyitleri bu bağlamda ele alınacaktır. 18. yüzyıl 

Osmanlı şairlerinden Hâtem’in asıl adı Ahmed’dir ve Mora yakınlarındaki Akova’da doğmuştur. 

Akovalızade olarak da bilinir. İyi bir öğrenim gören ve parlak zekâsıyla dikkatleri çeken şair, 1703-1704 

yıllarında İstanbul’a gitmiş ve Dâru’l-Fuhûl’da hüsnühat, sülüs, nesih yazı çalışmaları yaparak bu 

konuda icazet almıştır. Bir süre Mekke, Kahire, Keşan ve Tırhala gibi şehirlerde bulunan şair, 

ayrılışından 40 yıl sonra Fener Yenişehri’ne (Tesalya, Larissa) dönmüş ve hayatını kaybettiği 1755 

yılına kadar sohbet meclislerinde öğüt niteliğinde konuşmalar yapmış, Arapça dersleri vermiştir. Güçlü 

bir musiki kültürüne sahip olan Hâtem’in şiirlerinde atasözleri ve deyimlere, halkın günlük konuşma 

diline, halk tabirlerine dair çok sayıda örnek görülür. Şairin Türkçe, Arapça ve Farsça şiirlerinden oluşan 

Dîvân’ı dışında, Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî, Şerhu’l-Luma’ fi'l-Hisâb, Manzûme fî'l-Ahlâk, Mültekâ Şerhi, 

Şerh-i Elfâzı'l-Küfr, Fevâid-i Hâtem adlı eserleri vardır. 

Anahtar Kelimler: Hâtem, beyit, mahlas, tevriye 
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TEVRIYE (DOUBLE-ENTENDRE) IN THE PSEUDONYM COUPLETS OF HATEM 

Celâl VARIŞOĞLU 

Abstract 

In Lisânü’l-ʿArab, tevriye (double-entendre) is described as “hiding, hiding the first meaning to be 

understood from the word and referring to another meaning. It is stated that the word “tevriye (double-

entendre)” was first used by Jahiz (d. 869) in the sense that covering and hiding one thing with another 

one. Sekkâkî, Fahreddin er-Râzî and Abdülkāhir al-Jürcânî took the word tevriye as “ihâm”. As a matter 

of fact, in some of the eloquence books, this art is seen under the title of iham. In this study, after giving 

information about tevriye, the pseudonym couplets of Hâtem will be discussed in this context. Hâtem, 

one of the 18th century Ottoman poets, was originally named Ahmed and was born in Akova, near Mora. 

Also known as Akovalızade. The poet, who had received a good education and attracted attention with 

his brilliant intelligence, went to Istanbul in 1703-1704 and studied hüsnühat, sülüs, nesih calligraphy 

in Dâru’l-Fuhûl and got a certificate in this field. The poet, who had been in cities such as Mecca, Cairo, 

Keşan and Trikala for a while, returned to Larissa 40 years after his departure and gave speeches and 

preached sermons until the death of 1755 and gave Arabic lessons. Having a deeply music culture, 

Hâtem's poems contain many examples of proverbs and idioms, daily spoken language of people and 

folk expressions. Apart from the poet's Dîvân consisting of Turkish, Arabic and Persian poems, Şerh-i 

Tuhfe-i Şahidî, Şerhu'l-Luma’ fi'l-Hisâb, Manzûme fi’l-Ahlâk, Mültekâ Şerhi, Şerh-i Elfâzı'l-Küfr and 

Fevâid-i Hâtem. 

Keywords: Hatem, couplet, pseudonym, tevriye (double-entendre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

229 
 

GENÇLERİN DİL KULLANIMIYLA İLGİLİ SORUN ODAKLI ÇALIŞMALARIN 

SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Behice VARIŞOĞLU 

Özet 

Yaratıcılık, işbirliği, liderlik, sosyal beceriler gibi çeşitli becerilerle birlikte 21. yüzyıl becerileri arasında 

sayılan bilgi, medya ve teknoloji becerileri çağımız insanını pek çok yönden kuşatmakta ve etki alanını 

giderek genişletmektedir. Son yıllarda internet teknolojisinin hızla yayılması görsel ve işitsel araçlarla 

kurulan iletişim biçimlerinin daha çok önem kazanmasına ve değişmesine sebep olmuştur. Teknolojik 

araçlar sayesinde hızla yayılan yazılı ve sözel iletişim ise bireylerin dil tercihlerini ve kullanımlarını da 

farklı biçimlerde etkilemekte ve standart dilin kalıplarını zorlamaktadır. Özellikle gençlerin internet 

ortamlarında, sosyal medya araçlarında kullandıkları dilin standart dil kurallarıyla çelişen yönlerini ve 

sorun olarak ortaya konulan diğer pek çok özelliklerini araştıran birçok araştırma bulunmaktadır. Bu 

doğrultuda, bu çalışmanın amacı gençlerin dil kullanımlarını konu alan ve sorun odaklı bir yaklaşımla 

dil kullanımındaki problemleri tespit eden araştırmaların ortaya koydukları sonuçlar üzerinde bütüncül 

bir bakış açısıyla literatüre dayalı bir değerlendirme yapmaktır. Çalışmada nitel araştırma yönteminin 

temel ilkelerinden yararlanılmıştır. Konuyla ilgili literatür tarandıktan sonra araştırmalarda öne çıkan 

bulgular gruplandırılarak alt başlıklar halinde incelenmiştir. Çalışmada şiddet dili, dil yozlaşması, 

yabancı dil hayranlığı, imlâda yapılan yanlışlıklar, argo ve küfür dili, şarkı dili, haber dili, reklam dili, 

sembol dili gibi başlıklar altında sunulan sorunlar öne çıkan sonuçlardır. 

Anahtar Kelimler: gençlik, gençlik dili, sorun, sorun odaklı yaklaşım. 
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AN EVALUATION ON THE RESULTS OF PROBLEM-ORIENTED ACADEMIC STUDIES 

REGARDING THE LANGUAGE USE OF YOUNG PEOPLE 

Behice VARIŞOĞLU 

Abstract 

Creativity, collaboration, leadership, social skills, as well as knowledge, media and technology skills, 

which are considered among the 21st century skills, encompass the contemporary people in many ways 

and expand their scope. The rapid spread of internet technology in recent years has caused the 

communication forms established with visual and audio tools to gain more importance and change. 

Written and verbal communication, which is rapidly spread through technological tools, affects the 

language preferences and usage of individuals in different ways and forces the patterns of standard 

language. There are many studies investigating the contradictory aspects of the language used by young 

people in internet media and social media tools and many other features which are presented as 

problems. In this respect, the aim of this study is to make an evaluation based on the literature with a 

holistic view on the results of the researches which focuses on the language use of young people and 

that identify problems in language use with a problem-oriented approach. In this study, basic principles 

of qualitative research method were used. After the related literature was searched, the prominent 

findings in the researches were grouped and examined in sub-headings. In this study, the problems 

presented under the headings such as language of violence, language corruption, admiration of foreign 

language, spelling mistakes, slang and blasphemy, music language, news language, advertising language 

and symbol language are the prominent results. 

Keywords: youth, youth language, problem, problem-oriented approach. 
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BEŞ-ALTI YAŞ ÇOCUKLARININ DEMOKRATİK TUTUM VE DAVRANIŞLARININ 

EBEVEYN TUTUMLARINA GÖRE İNCELENMESİ 

Tuğçe AKYOL 

Özet 

Erken yaşlardan itibaren demokrasi bilincinin oluşturulması için çocukların ilk eğitim ortamı olan 

ailelerin önemi büyüktür. Anne babaların çocuk yetiştirmeye yönelik tutumları, çocukların gelecekteki 

başarılarını ve toplumsal uyumunu etkilemektedir. Ailede sergilenen demokratik tutumlar ve günlük 

yaşantılarındaki demokratik deneyimler çocukların yaşamları boyunca sergileyecekleri demokratik 

davranışları kazanmalarını sağlamaktadır. Bu düşüncelerden yola çıkarak, bu çalışmanın amacı, okul 

öncesi eğitim kurumlarına devam etmekte olan beş-altı yaş çocuklarının demokratik tutum ve 

davranışları ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. İlişkisel tarama yönteminin 

kullanıldığı bu araştırmanın evrenini, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Afyonkarahisar İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’ne bağlı resmi anaokulları ve anasınıflarına devam eden beş-altı yaş çocuklarının anne ve 

babaları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemine belirlenen evren içerisinden basit seçkisiz 

örnekleme seçim yöntemine göre belirlenen araştırmaya katılmaya gönüllü toplam 450 anne ve baba 

dahil elde edilmiştir. Bu araştırmada değişkenlerin birlikte değişip değişmedikleri, bir değişim var ise 

bunun derecesi ve yönünün ne olduğunun incelenmesi sebebiyle korelasyon türü ilişkisel tarama 

modelindedir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2012). Araştırmada veri 

toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen çocuğun yaşı, cinsiyeti, anne-baba öğrenim 

durumu ve anne-baba mesleği gibi soruların yer aldığı Kişisel Bilgi Formu, Karabulut Demir ve Şendil 

(2008) tarafından geliştirilen “Ebeveyn Tutum Ölçeği” ve Yaşar (1994) tarafından geliştirilen 

“Demokratik Tutum ve Davranışları Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Ebeveyn Tutum Ölçeği beşli 

likert tipinde geliştirilmiş olup, dört alt boyuttan ve 46 maddeden oluşmaktadır. Demokratik Tutum ve 

Davranışları Değerlendirme Formu” ise dörtlü likert tipinde geliştirilmiştir. Beş-altı yaş çocuklarının 

demokratik tutum ve davranışları ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesini amaçlayan bu 

araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirme aşamasında olup araştırmadan elde edilen sonuçlar 

kongrede paylaşılacaktır. 

Anahtar Kelimler: Demokratik tutum, ebeveyn tutum, okul öncesi eğitim 
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INVESTIGATION OF DEMOCRATIC ATTITUDES AND BEHAVIORS OF FIVE-SIX-

YEAR-OLD CHILDREN ACCORDING TO PARENTAL ATTITUDES 

Tuğçe AKYOL 

Abstract 

Families, which are the first educational environment of children, are of great importance in order to 

raise awareness of democracy from an early age. Parental attitudes towards parenting affect the future 

success and social cohesion of children. Democratic attitudes in the family and democratic experiences 

in daily life enable children to acquire democratic behaviors that they will exhibit throughout their lives. 

Based on these considerations, the aim of this study is to investigate the relationship between democratic 

attitudes and parental attitudes of five-six years old children attending preschool education institutions. 

The population consisted of 60-72-month-old children who attend the nursery classes (those affiliated 

to an elementary school) and kindergartens of Afyonkarahisar Provincial Directorate of National 

Education during the 2018-2019 academic year. A total of 450 mothers and fathers volunteered to 

participate in the study were determined by simple random sampling method. In this study, whether the 

variables change together, and if there is a change, the type of correlation is in relational survey model 

because of the examination of the degree and direction of it (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, 

Karadeniz & Demirel, 2012). The Personal Information Form developed by researcher, which includes 

questions such as age, gender, parental education status of the child and the profession of the parent, 

was developed by Karabulut Demir and Şendil (2008) and Parental Attitude Scale ”and developed by 

Yaşar (1994) Democratic Attitudes and Behaviors Assessment Form” was used. Parental Attitude Scale 

was developed as a five-point Likert type and consisted of four sub-dimensions and 46 items. The 

findings of this study aiming to examine the relationship between democratic attitudes and behaviors 

and parental attitudes of children aged five to six years are in the evaluation phase and the results of the 

research will be shared in the congress. 

Keywords: Democratic attitude, parental attitude, preschool education 
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FEN DERSLERİNDE DİYALOJİK ÖĞRETİME YÖNELİK ÖRNEK BİR DERS TASARISI: 

YENİLEBİLİR GÜNEŞ SİSTEMİ MODELLEMESİ 

Esra UÇAK, Leyla YILDIRIM 

Özet 

Son yıllarda fen öğretimine ilişkin reform çalışmalarıyla birlikte, fen derslerini sadece sınıfta oturarak 

dinleyen ezberci bireylerin değil, öğrenme sürecinde aktif, eleştirel düşünen, problem çözen, sorgulayan 

bireylerin yetiştirilmesi esas alınmıştır ve dolayısıyla sınıf ortamında öğretmen ve öğrencilerin rollerinin 

değiştiği görülmektedir. Bu bağlamda öğretmenlerin fen derslerinde kullandığı iletişimsel yaklaşım 

oldukça önemlidir. Çünkü iletişimsel yaklaşım hem fen derslerinin anlamlı bir şekilde öğretilmesi hem 

de öğretmen ve öğrencilerin sınıf içi rollerini açığa çıkarmaktadır. Ancak literatür incelendiğinde fen 

derslerinde öğretmenlerin kullandıkları iletişimsel yaklaşım ve diyalojik öğretime yönelik çok az 

çalışma olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, öğretmen adaylarında diyalojik öğretime 

yönelik farkındalık oluşturmak için öğretmenlerin kullanması gereken iletişimsel yaklaşım baz alınarak 

bir ders tasarısı geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Çalışma 2018-2019 öğretim yılı bahar döneminde bir 

devlet üniversitesinin sınıf öğretmenliği 1. sınıfta öğrenim gören ve “İlkokulda Temel Fen Bilimleri” 

dersini alan öğretmen adayları ile yürütülmüştür. Geliştirilen ders tasarısı dersi yürütmekte olan öğretim 

üyesi tarafından uygulanmıştır. Uygulanan ders tasarısı toplam 4 ders saati olup, dersler kamera kaydına 

alınmıştır. Ders kayıtları izlenerek ders dizisi içinde kullanılan iletişimsel yaklaşım analiz edilmiştir. 

Ders tasarısı gezegenler konusunda planlanmış olup, gezegenlerin yalnızca boyut bakımından değil 

yüzey ve yapısal özelliklerinin farklı olmasından dolayı buna uygun meyveler kullanılarak modelleme 

yapılmıştır. Oluşturmaları istenen modelde kullanılan meyveler şöyledir: Karpuz (güneş), üzüm, kivi, 

portakal, kayısı, kavun, karalahana, greyfurt ve elma. Dersler boyunca iletişimsel yaklaşım dikkate 

alınarak diyalojik öğretim gerçekleştirilmiştir. Ders dizisi boyunca gezegenlerin büyüklükleri, yüzey ve 

yapısal özellikleri ile Güneş’e ve birbirlerine olan uzaklıkları üzerinde durulmuştur. Gezegenlerin 

büyüklükleri, yüzey ve yapısal özellikleri kavranmasına rağmen, Güneş’e olan uzaklıkları tam 

algılanamadığı için, her bir AU (astronomik birim) için 1 metre kullanılması önerilmiş ve ilk dört 

gezegenin 18 metrelik bir alanı kapladığı hesaplandıktan sonra bu uzaklığı sınıf ortamında 

gösteremedikleri için bahçeye çıkılarak bir sıralama yapmaları istenmiştir. Meyve modelinin gerçek 

güneş sistemi ile benzediği ve farklılaştığı yönler tartışılarak ders sonlandırılmıştır. Bu örnek ders 

tasarısı ile derslerin monolog değil, diyalojik olarak yürütülmesi sağlanmış olup, öğretmen ve öğrenci 

konuşmalarına dikkat çekilerek alan yazına katkı sağlanmak istenmiştir. 

Anahtar Kelimler: Öğretmen adayları, diyalojik öğretim, iletişimsel yaklaşım, gezegenler. 
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A SAMPLE LESSON DESIGN INCLUDING THE USE OF DIALOGIC TEACHING IN 

SCIENCE COURSES: RENEWABLE SOLAR SYSTEM MODELLING 

Esra UÇAK, Leyla YILDIRIM 

Abstract 

In recent years, with the reform attempts in science teaching, the main focus in science classes has 

shifted from training students passively sitting in the class, listening to the teacher and memorizing the 

information presented to them to training students actively participating in the learning process, thinking 

critically, problems solving and questioning; accordingly, the roles of the student and the teacher have 

changed in the classroom environment. In this connection, the communicative approach used by teachers 

in science classes has gained great importance because the communicative approach allows the teaching 

of science subjects in a meaningful manner and reveals the in-class roles of the teacher and students. 

However, when the literature is reviewed, it is seen that there are few studies investigating the 

communicative approach and dialogic teaching used by teachers in science classes. Thus, in the current 

study, a sample lesson design was developed and implemented on the basis of the communicative 

approach that should be used by teachers to raise pre-service teachers’ awareness of dialogic teaching. 

The current study was conducted with the participation of 1st year students attending the Classroom 

Teacher Education Department of a state university and taking the course “Basic Sciences in Elementary 

School” in the spring term of 2018-2019 academic year. The developed lesson design was implemented 

by the faculty member teaching the course. The implementation of the lesson design lasted for 4 class 

hours and the lessons were video-recorded. By watching the recorded lessons, the communicative 

approach used in this series of lessons was analysed. The lesson design was on the subject of planets 

and by using the suitable fruits the models of the planets were created in such a way as to indicate not 

only their dimensions but also their surface and structural features. The fruits used in the models are: 

Watermelon (sun), grapes, kiwi, orange, apricot, melon, savoy cabbage, grapefruit and apple. 

Throughout the lessons, dialogic approach was implemented on the basis of the communicative 

approach. In the lessons, sizes, surface and structural features of the planets and their distances to the 

Sun and to each other were the main subjects of instruction. Though the students understood the sizes, 

surface and structural features of the planets, they could not precisely understand their distances to the 

Sun; thus, it was suggested to use 1 meter for each AU (astronomic unit) and after the area to be covered 

by the first four planets was calculated to be 18 meters, the students were asked to go to the garden and 

to place the planets in the correct order as it was not possible to cover this distance in the classroom. By 

discussing the similarities and differences between the fruit model and the solar system, the lesson was 

ended. With this sample lesson plan, it was made possible to deliver the lessons not in a monolog format 

but in a dialogic format and by eliciting the talks of the teacher and students, some contribution was 

made to the literature. 
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Keywords: Pre-service teachers, dialogic teaching, communicative approach, planets. 
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TÜRKÇEDE DİŞİ AT (KISRAK) İÇİN KULLANILAN SÖZCÜKLER 

Bedri SARICA 

Özet 

At, Türk yaşam tarzının önemli bir ögesi olmuştur. En eski Türk yazıtlarından günümüze kadar at 

etrafında geniş bir söz varlığı meydana geldiği görülmektedir. 6000 yıl öncesinde evcilleştirildiği 

düşünülen at, hem sütünden hem de etinden yararlanılan bir gıda kaynağı, hem de taşımacılıkta ve 

savaşta kullanılan bir araçtır. Afanesyevo kültüründen çıkan buluntular bölgede yaşayan Türklerin at ve 

deveyi evcilleştirdiğini göstermektedir. M.Ö. 2700-1700 yılları arasında etkisi görülen kültür alanından 

at gemleri bulunmuştur. Avrasya’nın çeşitli yerlerinde yapılan arkeolojik kazılarda at ile gömülen 

savaşçı mezarlarına rastlanmaktadır. Eski Türk kültüründe at etrafında çok sayıda sözcük kullanılmıştır. 

Atın rengi, cinsi, giysisi, at ile kullanılan araç ve gereçler ayrı ayrı sözcüklerle karşılıklarını bulmuştur. 

Bu bildiride atın cinsiyeti yönünden ayrı bir yeri olan ve Türkiye Türkçesinde kısrak diye 

adlandırdığımız atın dişisi için kullanılan sözcüklerin Türk lehçe, şive ağızlarındaki kullanımları 

üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimler: At, kısrak, biye, kısır, baytal, dişi at. 
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WORDS USED FOR FEMALE HORSE (MARE) 

Bedri SARICA 

Abstract 

The horse has been an important element of the Turkish lifestyle. From the oldest Turkish inscriptions, 

it has been seen that there is a wide range of vocabulary around the horse. The horse, which was thought 

to have been domesticated 6000 years ago, is a food source which uses both its milk and meat also it is 

a vehicle used in transportation and war. Im term of findings from the culture of Afanesyevo show that 

the Turks living in the region tamed horses and camels. Between 2700 BC and 1700 BC horse bridles 

were discovered in the cultural areas. Archaeological excavations in various parts of Eurasia yield tombs 

of warriors buried with horses. In ancient Turkish culture, many words were used around the horse. The 

color of the horse, its type, its clothes, the tools and equipment used with the horse found their 

equivalents in separate words. In this paper, the vocabulary used in Turkish dialects and accents related 

with mares with respect to gender of horse. 

Keywords: Horse, mare, kısrak, biye, baytal, female horse. 
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 

DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

Hatice ALINCAK, Fikret ALINCAK 

Özet 

Topluma hizmet uygulamaları çerçevesinde amaç yapılacak etkinliklerde toplumu etkileyen 

problemlere çözüm bulma, dikkat çekme, yardımcı olma ve iyileştirmektir. Bu ders bu anlamda teorik 

ve pratik çalışmaların bir arada olduğu, öğrenci merkezli, öğretim elamanının daha geri planda kaldığı 

bir derstir. Dersin temelinde gözlem, proje tasarımı, uygulama ve yönlendirme esastır. Dolayısıyla bu 

sürecin hedefi öğretmen adaylarında, toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirerek çevreye karşı daha 

duyarlı olmaları sağlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi öğretmeni adaylarının topluma 

hizmet uygulamaları dersine ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada; beden eğitimi öğretmeni 

adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin görüşlerinin neler olduğu belirlenmeye 

çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu sorular 

beden eğitimi öğretmeni adaylarına sunulmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan 

mülakat yöntemi kullanılarak, 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde Gaziantep Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim görmekte olan ve bu dersi alan 10 beden eğitimi öğretmeni 

adayından elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda beden 

eğitimi öğretmeni adayları, öğretmenliğin toplumsal bir sorumluluk gerektirdiğini ve bu ders 

kapsamında topluma daha faydalı olma yolunda adımlar attıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan 

öğretmen adayları; bu dersle birlikte iletişim becerisi kazandıklarını, yardımlaşma ve dayanışma 

özelliklerinin geliştiğini belirtmişlerdir. Ayrıca araştırma grubu topluma hizmet uygulamaları dersi ile 

ilgili bireylerin teşvik edilmesi, etkinlik yapılması ve sosyal medyada toplumun sorunlarına değinilmesi 

gerektiği yönünde önerilerde bulunmuşlardır. 

Anahtar Kelimler: Topluma hizmet uygulamaları, Beden eğitimi, Öğretmen adayı. 
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EXAMINATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS' CANDIDATES VIEWS ON 

COMMUNITY SERVICE PRACTICES COURSE 

Hatice ALINCAK, Fikret ALINCAK 

Abstract 

The aim is to find solutions to problems that affect the society, to attract attention, to help and to improve 

in the activities to be done within the framework of community service practices. In this sense, this 

course is a combination of theoretical and practical studies, student-centered, teaching staff is a course 

in the background. The basis of the course is observation, project design, implementation and 

orientation. Therefore, the goal of this process is to increase the sense of social responsibility among the 

preservice teachers and make them more sensitive to the environment. The aim of this study is to 

examine the opinions of pre-service physical education teacher candidates about community service 

practices course. In the study; physical education teacher candidates' opinions about community service 

practices course. In the research, open-ended questions developed by the researcher as a data collection 

tool were presented to prospective physical education teachers. In the study, the data obtained from 10 

physical education teacher candidates who were studying at Gaziantep University School of Physical 

Education and Sports in the 2017-2018 academic year were analyzed by content analysis method using 

the interview method which is one of the qualitative research methods. As a result of the research, 

prospective physical education teachers stated that teaching requires social responsibility and they have 

taken steps towards being more beneficial to the society. Teacher candidates who participated in the 

research; In this course, they gained communication skills, solidarity and solidarity characteristics 

developed. In addition, the research group suggested that individuals should be encouraged, effective 

and social problems should be addressed in social media. 

Keywords: Community service practices, Physical education, Teacher candidate. 
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1998’DEN 2018’E SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA SİVİL TOPLUM 

Yasin DOĞAN, İbrahim SARI, Fatma TORUN 

Özet 

Sosyal bilgiler dersi çocukları topluma ve hayata hazırlama eğitiminin verildiği bir derstir. İlkokul ve 

ortaokul düzeyinde sosyal bilgiler dersinin içeriği, ele aldığı disiplinlere ait konulara göre yıllar 

içerisinde farklı programlarla değişebilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada ele alınan 20 yıllık kesit 

içerisinde üç kez değişen sosyal bilgiler programında “Sivil Toplum” ve “Sivil Toplum Kuruluşları” 

kavramlarının nasıl yer aldığı ortaya konmaya çalışılmıştır. 1997 yılında Dünya Bankası YÖK ve Milli 

Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle çağın ihtiyaçlarına uygun öğrenme yaklaşımlarını da göz önünde 

bulundurarak ilköğretim programları yenilenmiştir. 2005 yılında ise sosyal bilgiler öğretim programları 

(4-5 ve 6-7.sınıflar) yapılandırmacı yaklaşıma uygun olacak şekilde kazanımlar şeklinde oluşturulmuş 

ve bir önceki programa göre büyük değişiklikler gözlenmiştir. 2018 yılında ise öğretim programı 2005 

yılına göre yoğunluğu azaltılmakla birlikte bazı değişikliklere de uğramıştır. Sosyal bilgiler dersinin 

genel amaçları arasında öğrencilere etkin vatandaşlığı kavramadan uygulamaya kadar ki sürecini 

kazandırması yer almaktadır. Etkin vatandaşlık karar verme becerisini geliştiren bir süreçtir. 

Öğrencilerin demokratik ortamda topluma katılımının sağlanması sosyal bilgiler dersinin kazandırmak 

istediği bir davranıştır. Demokratik topluma katılımın yollarından birisi de sivil toplum kuruluşlarına 

katılarak karar alma süreçlerinde yer almakla sağlanır. Bu kapsamda sosyal bilgiler öğretim 

programlarının bu kavramlara nasıl yer verdiği incelenen 1998, 2005 ve 2018 öğretim programlarıyla 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılarak ilgili 

öğretim programlarının tüm bileşenleri incelenmiş ve sivil toplum kavramıyla ilgili bulgular elde 

edilmiştir. 21. Yüzyıla girerken değişen dünyada etkin vatandaşlık kavramının içeriği de değişerek şekil 

almaya başlamıştır. Bu bağlamda incelenen öğretim programlarında somut bir şekilde sivil toplum 

kuruluşlarının öneminin arttığının yansıtıldığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimler: Sivil Toplum Kuruluşları, Sosyal Katılım, Sosyal Bilgiler Programı 
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CIVIL SOCIETY IN PRIMARY SCHOOL SOCIAL STUDIES CURRICULA FROM 1998 TO 

2018 

Yasin DOĞAN, İbrahim SARI, Fatma TORUN  

Abstract 

Social studies is a course in which children are prepared for society and life. The content of primary and 

secondary social studies course may change with different cirriculum over the years according to the 

disciplines of the subject. In this context, it has been studied to determine how the concepts of “Civil 

Society” and “Non-Governmental Organizations” take place in the social studies curricula which has 

changed three times within the 20-year cross-section. In 1997, in cooperation with the World Bank, 

Higher Education Council, and the Ministry of National Education, primary education cirricula were 

renewed considering the instructional approaches appropriate to the needs of the age. In 2005, social 

studies curriculum (grades 4-5 and 6-7) were formed in accordance with the constructivist approach and 

major changes have been observed in this curriculum compared to the previous cirriculums. In 2018, 

the intensity of the curriculum was reduced compared to 2005 and some changes were made in the 

curriculum. The general objectives of the social studies curriculum include the process of the students 

active citizenship from understanding to practice. Active citizenship is a process that improves decision-

making skills. Ensuring the participation of students to society in a democratic environment is a behavior 

that the social studies wants to gain to the students. One of the ways to participate in a democratic society 

is to participate in non-governmental organizations and take part in decision-making processes. In this 

context, 1998, 2005 and 2018 cirricula were examined and it was tried to reveal how social studies 

cirriculum included these concepts. All the components of the related curriculum were examined by 

using document analysis, one of the qualitative research methods and findings about the concept of civil 

society were obtained. As we enter the 21st century, the content of the concept of active citizenship has 

changed and started to take shape in the changing world. In this context, it has been seen that the 

importance of civil society organizations has increased in the curricula. 

Keywords: NonGovernmental Organisations, Social Participation, Social Studies Curriculum 
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKULLARDAKİ DERS 

SÜRESİNİN VE SAATLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Fikret ALINCAK, Uğur ABAKAY 

Özet 

Eğitim sisteminin en büyük hedeflerinden biriside akademik anlamda öğrenci başarısını arttırmaktır. 

Öğrenci başarısını etkileyen birçok etmen bulunmaktadır. Bunlardan biriside ders saatleri ve süresidir. 

Dolayısıyla derslerin verimli ve faydalı geçmesi açısından öğretmenlerin ders süre ve saatlerine ilişkin 

tutumları oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin görüşlerine göre 

okullardaki ders süresinin ve saatlerinin değerlendirilmesidir. Araştırmada; beden eğitimi 

öğretmenlerinin görüşlerine göre okullardaki ders süresinin ve saatlerinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu sorular 

beden eğitimi öğretmenlerine sunulmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan mülakat 

yöntemi kullanılarak, 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

bağlı ortaokul ve liselerde görev yapmakta olan 20 beden eğitimi öğretmeninden elde edilen veriler, 

içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda beden eğitimi öğretmenleri, 

ortaokullardaki ders süresini ve saatlerini kısmen yeterli bulurken, liselerde ders sürelerinin ve 

saatlerinin artırılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenler genel anlamda 

günlük ders saatlerinin ise düşürülmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca araştırma grubunun ders 

süresi ve ders saatleri ile ilgili yeniden bir düzenleme olması gerektiğini belirttikleri sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimler: Beden eğitimi öğretmeni, Ders süresi, Ders saati. 
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EVALUATION OF THE COURSE DURATION AND HOURS IN SCHOOLS ACCORDING 

TO THE OPINIONS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS 

Fikret ALINCAK, Uğur ABAKAY 

Abstract 

One of the major aims of the education system is to increase academic achievement. One of them is the 

course hours and duration. Therefore, teachers' attitudes towards lesson time and hours are very 

important for the efficient and useful lessons. The aim of this study is to evaluate the duration and hours 

of schooling according to the opinions of physical education teachers. In the study; The aim of the course 

is to evaluate the duration and hours of the lessons according to the opinions of physical education 

teachers. Open-ended questions developed by the researcher as a data collection tool were presented to 

physical education teachers. In the research, the data obtained from 20 physical education teachers 

working in secondary schools and high schools affiliated to Gaziantep Provincial Directorate of National 

Education in the 2017-2018 academic year were analyzed by content analysis method using the 

interview method which is one of the qualitative research methods. As a result of this research, physical 

education teachers found that the duration and hours of secondary education in secondary schools were 

found to be sufficient, while the periods and hours in high schools should be increased. The teachers 

who participated in the research stated that the daily lesson hours should be reduced in general. In 

addition, it was concluded that the research group stated that there should be a re-arrangement regarding 

the course duration and course hours.  

Keywords: Physical education teacher, Course duration, Course hour. 
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİR ÖĞRETMENDE BULUNMASI 

GEREKEN MESLEKİ ETİK DEĞERLER KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Fikret ALINCAK, Uğur ABAKAY 

Özet 

Etik, etik ilkeler, meslek etiği, meslek ahlakı, iş ahlakı gibi kavramlar son yıllarda fazlaca 

kullanılmaktadır. Eğitim öğretim sürecinde meslek ahlakı öğretmenlerden beklenen en büyük 

davranışlardan birisidir. Dolayısıyla öğrenme öğretme ortamında öğretmenlerin sahip oldukları değer 

yargıları sınıf ortamını doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı; beden eğitimi öğretmeni 

adaylarının bir öğretmende bulunması gereken mesleki etik değerler konusundaki görüşlerini ortaya 

koymaktır. Araştırmada beden eğitimi öğretmeni adaylarının; beden eğitimi öğretmeni adaylarının bir 

öğretmende bulunması gereken mesleki etik değerler konusundaki görüşlerinin neler olduğu 

belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen açık 

uçlu sorular, beden eğitimi öğretmeni adaylarına sunulmuştur. Araştırmada nitel araştırma 

yöntemlerinden olan mülakat yöntemi kullanılarak, Gaziantep Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 

40 beden eğitimi öğretmeni adayından elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. 

Araştırma sonucunda beden eğitimi öğretmeni adayları, öğretmende bulunması gereken mesleki etik 

değerler konusunda; ortak değerlere sahip olması, demokratik bir kişiliğe sahip olması ve bireysel 

farklılıkları saygılı olması gerektiğini belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan beden eğitimi öğretmeni 

adayları; öğretmenlerin adil olması gerektiğini belirtirken, daha çok öğrenci merkezli olunması gerektiği 

ve şiddet yanlısı olmamaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca araştırma grubu; öğretmenlerin 

mesleki açıdan kendilerini geliştirmeleri ve yeterli olmasının yanında yenilikçi bir kişiliğe sahip 

olmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimler: Beden eğitimi, Öğretmen adayı, Mesleki etik ve değerler. 
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EXAMINATION OF PRE-SERVICE PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES' 

VIEWS ON PROFESSIONAL ETHICAL VALUES THAT A TEACHER SHOULD HAVE 

Fikret ALINCAK,  Uğur ABAKAY 

Abstract 

The concepts such as ethics, ethical principles, professional ethics, professional ethics and business 

ethics have been widely used in recent years. Professional ethics is one of the greatest behaviors expected 

from teachers in the education and training process. Therefore, the value judgments that teachers have 

in the teaching and learning environment directly affect the classroom environment. The aim of this 

study; The aim of this course is to present the opinions of prospective physical education teachers about 

professional ethical values that a teacher should have. In the research, physical education teacher 

candidates; The aim of this study is to determine the opinions of prospective physical education teacher 

candidates about professional ethical values that should be present in a teacher. Open-ended questions 

developed by the researcher as a data collection tool were presented to physical education teacher 

candidates. The data obtained from 40 prospective physical education teacher candidates studying at 

Gaziantep University were analyzed by content analysis method. As a result of the research, the 

candidates of physical education teachers, professional ethics should be found in the teacher; they should 

have common values, have a democratic personality and respect individual differences. Physical 

education teacher candidates who participated in the research; they stated that teachers should be fair, 

they should be more student centered and they should not be violent. In addition, the research group; it 

is concluded that teachers should develop themselves professionally and have an innovative personality 

besides being sufficient. 

Keywords: Physical education, Prospective teachers, Professional ethics and values. 
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STEM EĞİTİMİNDE BİYOMİMİKRİYİ ANLAMAK İÇİN YAPI FONKSİYON MODELİNİN 

KULLANILMASI 

Hilmi DOĞAN, Ayşe SAVRAN GENCER, Kadir BİLEN 

Özet 

Doğa bilimlerini anlamada en önemli mihenk taşlarından biri ‘yapı fonksiyonu belirler' temasıdır. Yapı 

bir organizmanın bir bütün olarak bir araya getirilme şeklidir. Fonksiyon ise bir organizmanın hayatta 

kalmasını sağlayan süreçtir. Bir organizmanın yapısı ve işlevi, organizmanın ihtiyaçlarını karşılamak 

için doğada tamamlayıcı nitelikte çalışır. Fen eğitimiyle ilgili dökümanlarda yapı ve fonksiyon arsındaki 

ilişki “yapının temel birimleri tüm canlıların fonksiyonunu tanımlar” (American Association for the 

Advancement of Science [AAAS], 2011, s.12) ve “bir nesnenin ya da canlının oluşma biçimi ve alt 

bileşenleri özelliklerini ve fonksiyonunu belirler” (National Research Council [NRC], 2012, s.84) 

şeklinde tanımlanmaktadır. Doğa uzun zamandır sanat, tasarım ve yenilik için bir ilham kaynağı 

olmuştur. Örneğin, uçma hayali kuran insanoğluna kuşların kanat yapıları en büyük yol gösterici olmuş 

ve bu sayede Wright kardeşler uçağı icat etmişlerdir. Bu nedenle, yapı ve fonksiyon arasındaki ilişkiyi 

anlamak mühendislik tasarımları ve özellikle de biomimetik tasarımları içi kritik bir öneme sahiptir 

(Cohen, Reich ve Greenberg, 2014). Biyomimetik veya biyomimikri terimi, “doğanın zaman içinde test 

edilmiş kalıplarını ve stratejilerini taklit ederek insanların sorunlarına sürdürülebilir çözümler arayan 

yenilikçi bir yaklaşımdır” (Biomimicry Institute, 2019). STEM eğitiminde biyomimikrinin 

özelliklerinden yararlanmak, öğrencilere hem bilimsel kavramları hem de mühendislik tasarım ilkelerini 

anlamalarında eşsiz bir öğrenme fırsatı sunmaktadır. Yapı ve fonksiyon arasındaki ilişkiyi kullanarak 

biyomimikriyi anlamak, doğal ve insanoğlu tarafından inşaa edilen dünya arasındaki bağlantılar 

nedeniyle öğrencileri bir biyomühendis olarak mühendislik tasarımına dahil etmenin etkili bir yoludur. 

Bu çalışma, beşinci sınıf fen bilimleri dersi Canlılar Dünyası ünitesinde yapı ve fonksiyon ilişkisine 

dayanan biyomimikri STEM aktivitesi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada durum çalışması 

yöntemi kullanılmış, sosyo ekenomik düzeyi düşük bir devlet ortaokulunda 12 ders boyunca 21 öğrenci 

ile yürütülmüştür. STEM uygulamaları kapsamında öğrencilerden günlük yaşamdan bir problem 

belirleyerek canlılara ait yapı ve işlev arasındaki ilişkinin bir taklidi olabilecek biyomimikriyi kullanarak 

olası bir tasarım çözümü geliştirmeleri istenmiştir. Veriler, açık-uçlu sorular, yarı yapılandırılmış 

görüşmeler ve mühendislik sürecinin değerlendirilmesi için rubrik kullanılarak toplanmıştır. Bu 

kongrede, öğrencilerin tasarladığı biomimikri modellerine dayalı veriler, tasarım ve doğal dünyadan 

alınan ilham arasındaki ilişkilere dayalı olarak tasarım sürecinin bir analizi şeklinde sunulacaktır. 

Öğrencilerin geliştirdikleri biomimikri modelleri göz önüne alındığında, öğrencilerin bir organizmayla 

ilgili yapı ve fonksiyon arasındaki tamamlayıcı ilişkiyi insan problemine yönelik tasarım çözümlerine 

yansıtmayı başardıklarını göstermektedir. Sonuç olarak, biomimikri STEM etkinlikleri öğrencilerin 
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mühendislik tasarım süreciyle ilgili deneyimler yaşarken canlıların adaptasyonlarını yapı ve fonksiyon 

ilişkisine dayalı olarak dahai iyi kavramsallaştımalarını sağlamıştır. 

Anahtar Kelimler: Biomimikri, STEM, organizma, doğa, yapı, fonksiyon 
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USING STRUCTURE-FUNCTION MODEL TO UNDERSTAND BIOMIMICRY IN STEM 

EDUCATION 

Hilmi DOĞAN, Ayşe SAVRAN GENCER, Kadir BİLEN  

Abstract 

The theme that “structure determines function’ is one of the most significant cornerstones in 

understanding natural sciences. Structure is the way that an organism is shaped as a whole. Functions 

are the processes that help an organism to survive. The structure and function of an organism work 

complementarily in nature to meet the needs of the organism. In the documents about science education, 

the relation between structure and function is defined as “basic units of structure define the function of 

all living things” (American Association for the Advancement of Science [AAAS], 2011, p.12) and “the 

way in which an object or living thing are shaped and its substructure determines many of its properties 

and functions” in A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core 

Ideas (National Research Council [NRC], 2012. p.84). Nature has long been an inspiration for art, design 

and innovation like the well-known example of the wing structure of birds that has been the greatest 

guide to the human being who dreams of flying, and so the Wright brothers invented the plane. 

Therefore, understanding the relationship between structure and function for engineering designs 

especially for biomimetic design is critically important (Cohen, Reich & Greenberg, 2014). The term 

biomimetics or biomimicry is “an approach to innovation that seeks sustainable solutions to human 

challenges by emulating nature’s time-tested patterns and strategies” (Biomimicry Institute, 2019). 

Taking advantage of the features of biomimicry in STEM education offers a unique learning opportunity 

for students to understand both scientific concepts and engineering design principles. Using the 

relationship between structure and function is an effective way to understand biomimicry and engage 

students as a bioengineer into engineering design because of the natural connections between natural 

and human-built world. In this way, the study aims to develop a biomimicry STEM activity based on 

relationship between structure and function in the unit of Living Things World for fifth grades in the 

science course. The study employed a case study and it was conducted on 21 students during 12 lessons 

in a public low socio economic secondary school. In the context of STEM applications students were 

asked to identify a human problem to develop a possible design solution by using biomimicry which 

may be an imitation of the relation between structure and function that belongs to organisms. The data 

was collected by using open-ended questions, semi-structured interviews and the rubric for evaluation 

of the engineering process. In this congress, results based on biomimicry models designed by students 

will be presented as an analysis of the design process based on the relationships between design and 

inspiration from the natural world. When the biomimicry models developed by the students are taken 

into consideration, it indicates that the students are able to reflect the complementary relationship 

between structure and function in relation to organism behaviour in their design solutions for a human 
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problem. As a result of the study, biomimicry STEM activities provided students conceptualize the 

adaptations of living things based on the relationship between structure and function while experiencing 

the engineering design process. 

Keywords: Biomimicry, STEM, organisms, nature, structure, function 
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ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM 

ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Ahmet ÇİLLİK 

Özet 

Bu çalışma ile çalışanların sahip olduğu olumsuz tutumların giderilmesi ve örgüte olan bağlılıklarının 

arttırılmasına yönelik çıkarımlarda bulunmak hedeflenmiştir. Bu bağlamda Denizli ili merkez 

ilçelerindeki resmi ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin örgütsel bağlılık 

düzeyleri ile örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama 

modelinin kullanıldığı araştırmanın örneklemini, 2017-2018 eğitim - öğretim yılında Denizli ili 

Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde bulunan resmi ortaöğretim kurumlarında görev yapan 452 

öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” ve Örgütsel Sinizm Ölçeği” 

aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın alt problemlerinin çözümlenmesinde betimsel istatistikler, 

Bağımsız Örneklem t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Öğretmenlerin örgütsel bağlılık 

düzeyleri ve örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon testi 

uygulanmıştır. 

Örgütsel bağlılığın alt boyutlarında duygusal bağlılık en yüksek, devam bağlılığı en düşük 

belirlenmiştir. Öğretmenlerin örgütsel bağlılığa ilişkin görüşlerinin branş değişkenine göre devam 

bağlılığı boyutunda, görev yaptığı okul türü değişkenine göre örgütsel bağlılığın geneli ile duygusal ve 

normatif bağlılık boyutlarında farklılaştığı tespit edilmiştir. Örgütsel sinizme ilişkin en yüksek algı 

bilişsel boyutta, en düşük algı ise duyuşsal boyutta görülmüştür. Öğretmenlerin örgütsel sinizme ilişkin 

algılarının cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre bilişsel sinizm boyutunda, branş değişkenine göre 

örgütsel sinizm geneli ve bilişsel sinizm boyutunda, görev yaptığı okul türü değişkenine göre örgütsel 

sinizm geneli ve tüm boyutlarda farklılaştığı belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, 

öğretmenlerin genel olarak örgütsel bağlılık düzeyi “orta”, örgütsel sinizm algısı “düşük” çıkmıştır.  

Örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm arasında negatif yönlü ve orta düzeyde ilişki bulunmuştur. Buna 

göre öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri arttığında örgütsel sinizm düzeyleri azalmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Sinizm, Ortaöğretim. 
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EXAMINING THE RELATION BETWEEN TEACHERS’ LEVEL OF ORGANIZATIONAL 

COMMITMENT AND PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL CYNICISM 

Ahmet ÇİLLİK 

Abstract  

The aim of this study was to make an inference regarding elimination of the employees' negative attitude 

and increase of their organizational commitment. In this context, the purpose was to examine the relation 

between teachers' level of organizational commitment and perception of organizational cynicism who 

works at public secondary education institutions in Denizli province.The research sample where 

relational screening model was used, consisted of 452 teachers who worked at public secondary 

education institutions in Denizli province Merkezefendi and Pamukkale districts during 2017 – 2018 

school year. The research data were collected by means of “Organizational Commitment Scale” and 

“Organizational Cynicism Scale”. Descriptive statistics, Independent Samples t Test and One-way 

Analysis of Variance (ANOVA) were used for analyzing the sub problems of the research. In order to 

identify the relation between teachers’ level of organizational commitment and perception of 

organizational cynicism, Pearson Correlation test was used.       

The research results indicate that in general teachers’ level of organizational commitment was at 

“medium” and their perception of organizational cynicism was at “low”. In the sub-dimension of 

organizational commitment, the level of emotional commitment was identified as the highest whereas 

the level of continuance commitment as the lowest. The opinions of the teachers concerning 

organizational commitment differentiates as regards to continuance commitment dimension of the 

branch variable, and general organizational commitment and emotional and normative commitment 

dimension of the school type variable.  With respect to organizational cynicism, the highest perception 

was observed at cognitive dimension whereas the lowest perception at affective dimension. The 

perception of the teachers regarding organizational cynicism differentiates as regards to cognitive 

dimension of the gender and age variables, general organizational cynicism and cognitive dimension of 

the branch variable and general organizational cynicism and all dimensions of the school type variable.  

The research shows that there is negative correlation and medium level relation between organizational 

commitment and organizational cynicism. Accordingly, when teachers’ level of organizational 

commitment increases, their level of organizational cynicism decreases. 

Keywords: Organizational Commitment, Organizational Cynicism, Secondary School. 
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THE LINKS BETWEEN ACADEMIC STRESS, PERSONAL ADJUSTMENT, AND SCHOOL 

BURNOUT: DOES PSYCHOLOGICAL CAPITAL MATTER? 

Ali Serdar SAĞKAL 

Abstract 

Experiencing higher levels of academic stress negatively impacts students’ social, emotional, and 

behavioral adjustment and leads to school burnout (e.g., Gerber et al., 2015; Hystad, Eid, Laberg, 

Johnsen, & Bartone, 2009). While many people experience psychological distress, which often disrupts 

normal functioning, some people do not produce such results (Riolli, Savicki, & Richards, 2012). Some 

students with more stressors experience less adjustment or mental health problems. These individuals 

have positive qualities that protect their physical and psychological health (Seligman, 1998). In this 

sense, it is suggested that one of the mechanisms protecting the students against the academic stress is 

the psychological sources that they have. Given the importance of the intervening mediators, the present 

study sought to explore the direct effects of academic stress on personal adjustment and school burnout; 

and indirect effect of academic stress on personal adjustment and school burnout through psychological 

capital in a sample of Turkish high school students. As participants, a total of 336 high school students 

were recruited from a Western city of Turkey. Average age was 16.06 (SD = 1.18) years with a range 

from 14 to 18 years. Males were 47% and females were 53%. Participants filled the Academic 

Expectations Stress Inventory (Kelecioğlu & Bilge, 2009), Psychological Capital Questionnaire (Lorenz 

et al., 2016), Strengths and Difficulties Questionnaire (Yalın, Özbek, Güvenir, & Baydur, 2013), and 

School Burnout Inventory (Salmela-Aro, Kiuru, Leskinen, & Nurmi, 2009). Research results showed 

that experiencing higher levels of academic stress was associated with lower levels of psychological 

capital and higher levels of personal adjustment problems and school burnout. Additionally, the findings 

identified psychological capital as a mediating variable between academic stress and personal 

adjustment and school burnout. Overall, the outcome of this study provides insight into understanding 

how academic stress leads to the personal adjustment problems and school burnout.   

Keywords: Academic stress, psychological capital, personal adjustment, school burnout. 
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FİZİK EĞİTİMİNDE BİR STEM UYGULAMASI: LUNAPARK TASARLAMA ETKİNLİĞİ 

Ceyda Nur YILMAZ, Ayşe SAVRAN GENCER 

Özet 

Fizik, ders içeriğinin yoğun olması, soyut kavramların günlük hayatla ilişkilendirilmemesi… gibi 

sebeplerden dolayı zor bir ders olarak görülmektedir. Yeni bir yaklaşım olan STEM eğitimi ile, fen ve 

matematikteki soyut kavramlar somutlaştırılarak öğrencilerin fen ve matematik bilgilerini 

yapılandırarak başarılarının arttırılması sağlanırken, bütün STEM disiplinlerinin öğrenilmesine de katkı 

sağlamaktadır (Gallant, 2010). Bu çalışma ile ortaöğretim 10. sınıf fen lisesi öğrencilerine fizik dersinde 

Elektrik konusu STEM uygulaması şeklinde işlenmiş ve uygulama sonucunda öğrenci görüşlerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bu çalışma 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyıl döneminde Denizli ili Aydem Fen Lisesi’nde 

10. sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Çalışma 4 hafta boyunca 30 öğrencinin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, fizik dersleri kapsamında STEM etkinliği uygulanmış, 5E modeli ve 

modelin derinleştirme basamağında Arduino kullanılarak lunapark tasarlanması istenerek mühendislik 

tasarım sürecinden yararlanılmıştır. Tasarımlar rubrik ile değerlendirilmiş ve ardından “STEM 

Etkinlikleri Değerlendirme Formu” uygulanarak STEM etkinliği esnasında öğrencilerin öğrenme 

süreçlerinin nasıl etkilendiği incelenmiştir. 

STEM etkinlikleri değerlendirme formu deney grubunda her öğrenciye STEM etkinliği sonunda 

uygulanmış, bu cevaplar doğrultusunda frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak analiz sonuçları 

paylaşılmıştır. Anket formunda birinci soru olarak öğrencilere “Elektrik etkinliğinde sizi en çok ne 

zorladı?” şeklinde yöneltilmiş ve çoğunluğunun zorlanmadığı, zorlananların da Arduino elektrik devre 

elemanlarının kullanımı ve kodlama ile ilgili pratikliklerinin olmayışı, teknik arızalar nedeniyle 

çalışmalarının sekteye uğraması gibi nedenlerden dolayı zorlandığı görüşlerine ulaşılmıştır.  

Öğrencilere ikinci soru olan “Bu zorlukların üstesinden nasıl geldiniz?” sorusuna, öğrencilerin çoğu 

teknolojiyi kullanarak çözdüklerini ifade ederken, diğer kısmı da öğretmen rehberliği ve akran 

paylaşımının önemli olduğu yönünde yanıt vermişlerdir. 

Üçüncü soru “Uygulamanın size katkıları neler olmuştur? Olumlu gördüğünüz basamakları yazınız”a 

öğrenciler, deney yapmanın, ortak çalışmanın konuyu daha iyi anlamalarını sağladığını, STEM 

uygulanması ile mühendislik mesleğini yaşadıklarını ve bu mesleğe ilgilerinin arttığını söylemişlerdir. 

Son olarak “Kendinizi bu etkinliği düzenleyen öğretmen olarak hayal ediniz. Etkinlikte neleri farklı 

yapardınız?” sorusuna ise, STEM uygulamasının eksik yönlerinden ve önerilerinden bahsetmişlerdir. 

Sürenin daha uzun tutulması, diğer disiplinlerde de STEM uygulamalarının yapılması ve öğretmen 

rehberliğinin daha fazla olması gerektiği yönünde önerileri bulunmaktadır. 
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Ayrıca tasarımların değerlendirildiği rubrik ile öğrenci görüşleri arasındaki bağlantı incelenerek, 

değerlendirilmiştir.  

Temelde STEM eğitiminin iki amacı olduğu söylenebilir: öğrencilerin günlük yaşamlarında 

karşılaştıkları problemleri yaratıcı çözümler ile çözebilmelerini sağlamak için fen, teknoloji, 

mühendislik ve matematik disiplinlerindeki temel bilgi düzeylerini genişletmek ve üniversitelerdeki 

STEM mesleklerini seçen öğrenci sayısını arttırmaktır (Thomasian, 2011). Bu doğrultuda çalışma 

göstermektedir ki, STEM uygulaması öğrencilerin öğrenme süreçlerini olumlu yönde etkilemekte ve 

STEM mesleklerine olan ilgiyi arttırmakta, iletişim becerilerini arttırarak arkadaşlık ilişkilerini 

güçlendirmekte gibi sayısız katkı sunmaktadır. Ayrıca çalışmanın akabinde öğrencilerin önerileri 

doğrultusunda diğer alanlarda da uygulanabilir ve STEM uygulaması içinde geliştirilen hikaye, tasarım 

senaryoları, çalışma yaprakları, deney yaprakları, simülasyon uygulamaları, alıştırma soruları, 

mühendislik tasarım süreci basamakları gibi materyaller öğretmenler tarafından geliştirilebilir özellik 

taşımaktadır.  
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AN IMPLEMENTATION OF STEM IN PHYSICS EDUCATION: FUNFAIR DESIGN 

ACTIVITY 

Ceyda Nur YILMAZ, Ayşe Savran GENCER 

Abstract 

Physics is seen as a difficult course because of the intense content of the course and not to associate 

abstract concepts with daily life. With STEM education, which is a new approach, abstract concepts in 

science and mathematics are concretized and the achievement of students by structuring their knowledge 

of science and mathematics is provided, while contributing to the learning of all STEM disciplines 

(Gallant, 2010). In this study, the subject of electricity in the physics class was taught to the 10th grade 

science high school students in the form of STEM implementation and it was aimed to examine the 

students' views as a result of the implementation. 

This study was conducted with 10th grade students at Aydem Science High School in Denizli in the 

second semester of 2018-2019 academic year. The study was conducted with the participation of 30 

students for 4 weeks. In this study, STEM activity was applied within the scope of physics courses and 

engineering design process was utilized by asking to design the amusement park by using Arduino at 

5E model and deepening step of the model. The designs were evaluated with rubric and then the EM 

STEM Activities Evaluation Form ”was applied to examine how the learning processes of the students 

were affected during STEM activity. 

STEM activities evaluation form was applied to each student in the experimental group at the end of 

STEM activity, frequency and percentage values were calculated in accordance with these answers and 

analysis results were shared. In the questionnaire form, the first question was asked to the students as  

“What forced you the most in the electricity activity?” and such remarks have been acquired as most 

didn’t have any difficulties and some have had difficiculties due to the lack of practice about using and 

coding the elements of Arduino electric circuit and because their work was interrupted as a result of 

technical breakdowns. 

The second question to the students was “How did you overcome these difficulties?” most of the students 

stated that they solved using technology, while the other part answered that teacher guidance and peer 

sharing were important. 

The third question “What has been the contribution of the application to you? Write down the steps you 

deem positive ” The students said that the experiment and the collaboration provided a better 

understanding of the subject, that they experienced the engineering profession with STEM application 

and that their interest in this profession increased. 
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Finally, to answer the question as “Imagine yourself as the teacher organizing this activity. What would 

you do differently at the event?”  they talked about the missing aspects and suggestions of STEM 

implementation. There are suggestions that the duration should be kept longer, STEM practices should 

be performed in other disciplines and teacher guidance should be more. 

In addition, the relationship between the rubric and the students' views were evaluated and evaluated. 

Basically, STEM education can be said to have two goals: to increase the basic knowledge levels in 

science, technology, engineering and mathematics disciplines and to increase the number of students 

who choose STEM professions in universities to enable them to solve the problems they face in their 

daily lives with creative solutions (Thomasian, 2011). The study shows that STEM application has 

countless contributions as  affecting students' learning processes positively and increasing the interest 

in STEM professions, enhancing their communication skills and strengthening friendship relations. In 

addition to this, it can be applied in other fields in line with the suggestions of the students and the 

materials such as story, design scenarios, worksheets, experiment sheets, simulation applications, 

exercise questions, engineering design process steps developed within STEM application can be 

developed by teachers. 
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DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİNDEKİ KAVRAMLARIN BİLGİNİN DEĞİŞİMİ METODU İLE 

ÖĞRETİLMESİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ 

                                                                                 Halime SERT, İsmet AYHAN 

Özet 

Dönüşüm geometrisinin yansıma ve dönme dönüşümleri ile ilgili kavramlarının öğretiminde yaşanan 

güçlükler nedeniyle farklı yaklaşımlara dayalı olarak öğretimine gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla 

Bilginin değişimi yöntemi kullanılarak bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada Dönüşüm 

geometrisinin yansıma ve dönme dönüşümü ile ilgili kazanımlarının bir işbirlikli öğrenme metodu olan 

Bilginin Değişimi Metodu ile öğretilmesinin öğretmen adaylarının başarısına etkisi incelenecektir. 

Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma, Pamukkale 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Ana bilim dalı’nda öğrenim gören ve 

Analitik Geometri dersini alan 66 öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adayları, 

araştırmacı tarafından uyarlanan Yansıma ve Dönme Testi uygulanarak 32 öğrenci deney, 34 öğrenci 

kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak, Yansıma ve Dönme Testi 

kullanılmıştır. Yansıma ve Dönme Testi Dixon (1995) tarafından geliştirilmiştir. Araştırmada deney 

grubuna bilginin değişimi metodu, kontrol grubuna ise geleneksel öğretim metodu uygulanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine göre parametrik ve 

parametrik olmayan testler kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde deney ve kontrol gruplarının ön test sonuçlarına (p > .05) göre başarı puanları 

arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Bilginin Değişimi Metodunun uygulandığı deney grubunun 

ön test ve son test puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür(p< .05 ). 

Geleneksel öğretim metodunun uygulandığı kontrol grubunun ön test ve son test puanlarında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır(p< .05). Bilginin Değişimi Metodunun uygulandığı deney 

grubu ve Geleneksel öğretim metodunun uygulandığı kontrol grubunun son test sonuçlarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamaktadır (p>.05). Ancak Bilginin Değişimi 

Metodunun uygulandığı deney grubunun son testinin ortalaması 26 iken geleneksel öğretimin yapıldığı 

kontrol grubunun ortalaması 24,32 olduğundan deney grubunun ortalaması daha yüksektir. Buradan 

bilginin değişimi metodun uygulandığı deney grubundaki öğretmen adaylarının metottan daha iyi 

yararlandıkları söylenebilir. 

Anahtar kelimeler: Dönüşüm geometrisi, Bilginin değişimi metodu, Yansıma ve dönme 
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THE EFFECT OF TEACHING OF THE CONCEPTS OF TRANSFORMATION GEOMETRY 

BY THE EXCHANGE OF KNOWLEDGE METHOD ON ACADEMIC SUCCESS 

                                                                             Halime SERT, İsmet AYHAN 

Abstract 

The reflection of transformation geometry and the difficulties in teaching concepts related to rotation 

transformations are already needed to be taught for different approaches. This is the method of exchange 

in knowledge.  In this research, it is aimed that the teaching of the gains of reflection of transformation 

geometry and rotation transformation with the method of exchange in knowledge, which is a targeted 

learning method, will accomplish the success of prospective teachers. 

In the research, quasi-experimental design with pre-test and post-test control group was used. The 

research was carried out with the participation of 66 prospective teachers studying in the Department of 

Elementary Mathematics Education of Pamukkale University Faculty of Education and taking 

Analytical Geometry course. Candidate teachers were determined as 32 experimental and 34 control 

groups by applying the Reflection and Rotation Test adapted by the researcher. In this research, 

Reflection and Rotation Test was used as data collection tool. The Reflection and Rotation Test was 

developed by Dixon (1995). In the research, exchange of information method was applied to 

experimental group and traditional teaching method was applied to control group. 

Parametric and non-parametric tests were used according to whether the data obtained from the study 

showed normal distribution. 

There was no significant difference between the achievement scores of the experimental and control 

groups according to the pre-test results (p> .05). The difference between the pretest and posttest scores 

of the experimental group in which the method of exchange in knowledge was applied was found to be 

statistically significant (p <.05). There was a statistically significant difference in the pre-test and post-

test scores of the control group in which the traditional teaching method was applied (p <.05). There 

was no statistically significant difference in the post-test results of the experimental group in which the 

method of exchange in knowledge was applied and the control group in which the traditional teaching 

method was applied (p> .05). However, while the average of the last test of the experimental group in 

which the method of exchange in knowledge was applied was 26, the average of the experimental group 

was higher since the average of the control group in which traditional teaching was conducted was 24.32. 

From this it can be said that the prospective teachers in the experimental group in which the method of 

exchange of knowledge is applied benefited better from the method. 

Keywords: Transformation geometry, Method of exchange in knowledge, Reflection and rotation 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSIMA VE DÖNME KAVRAMLARINA İLİŞKİN HATA 

VE EKSİKLİKLERİ 

                                                                             Halime SERT, İsmet AYHAN 

Özet 

Simetri konusuna ilişkin yapılan çalışmalar incelendiğinde çalışmaların büyük çoğunluğunda yansıma 

simetrisi kavramı ele alınmıştır. Dönme simetrisi kavramını öğrencilerin nasıl algıladığı ve nerelerde 

zorluk çektiği konusunda yeni çalışmalar yapılmalıdır (Aksoy ve Bayazit, 2009). Matematiğin ana 

konuları içerisinde yer alan dönüşüm geometrisinin gündelik yaşamda da kullanılması sebebiyle 

çocuklara doğru öğretilmesine gereksinim bulunmaktadır.   Bu sebeple öğretmen adaylarının mesleğe 

başlamadan önce matematiksel kavramlara ilişkin eksiklikleri ve hataları gidermeleri önemlidir. Bu 

amaçla Dixon (1995) tarafından geliştirilen Yansıma ve Dönme Testi kullanılarak öğretmen adaylarının 

yansıma ve dönme kavramlarına ilişkin hata ve eksiklikleri incelenmiştir. 

Araştırma deneysel desenli çalışmanın devamı niteliğindedir. Araştırmada nitel veriler için betimsel 

analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim 

Matematik Eğitimi Ana bilim dalı’nda öğrenim gören ve Analitik Geometri dersini alan 66 öğretmen 

adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından 

uyarlanan Yansıma ve Dönme Testi kullanılmıştır. Yansıma ve Dönme Testi Dixon (1995) tarafından 

geliştirilmiştir. Öğretmen adaylarına Yansıma ve Dönme Testi uygulanarak öğretmen adaylarının hata 

ve eksiklikleri incelenmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre 10 yansıma dönüşümü sorusundan dokuzu seyrek biri az hata kategorisine, 

üç bileşke dönüşümü sorusunun hepsi seyrek hata kategorisine girmektedir. Bunun yanı sıra, 17 dönme 

dönüşümü sorusunun dördü az, sekizi orta, üçü çok ve ikisi de yaygın hata kategorisine girmektedir. 

Yansıma kavramında karşılaşılan hatalar şekli oluşturan her noktanın simetri eksenine dik uzaklığını 

eşit almamada, şeklin sadece bir noktasına göre simetrisini alma şekli oluşturan diğer noktaları ihmal 

etme, yansımada şeklin yönünün değişmeyeceği, eğik doğruya göre yansımasını alırken dik doğru gibi 

düşünmeden kaynaklı hatalar tespit edilmiştir. Dönme kavramında karşılaşılan hatalar şekli oluşturan 

tüm noktaları aynı açı ile döndürmeden tek bir doğru parçasını döndürme, dönme ile yansıma kavramını 

karşılaştırma, pozitif ve negatif dönmede hangi yönde döndürmesi gerektiğini bilmeme, açıya ve dönme 

merkezine dikkat etmeden döndürmede ve döndürülmüş iki şeklin dönme merkezini belirleyememeden 

kaynaklı hatalar tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yansıma, Dönme, Hata 
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PRE-SERVICE TEACHERS ERRORS AND DEFICIENCIES RELATED TO REFLECTION 

AND ROTATION CONCEPTS 

                                                                             Halime SERT, İsmet AYHAN 

Absctract 

When the studies on the subject of symmetry are examined, the concept of reflection symmetry is 

considered in the majority of the studies. New studies should be conducted on how students perceive 

the concept of rotation symmetry and where they have difficulties (Aksoy and Bayazit, 2009). Since 

transformation geometry, which is one of the main subjects of mathematics, is also used in daily life, 

children need to be taught correctly. For this reason, it is important that prospective teachers correct any 

deficiencies and errors related to mathematical concepts before starting the profession. For this purpose, 

the error and deficiencies of reflection and rotation concepts of prospective teachers were investigated 

using Reflection and Rotation Test developed by Dixon (1995). 

The research is a continuation of the experimental design. Descriptive analysis method was used for 

qualitative data. The research was carried out with the participation of 66 prospective teachers studying 

in the Department of Elementary Mathematics Education of Pamukkale University Faculty of Education 

and taking Analytical Geometry course. In the study, the Reflection and Rotation Test adapted by the 

researcher was used as the data collection tool. The Reflection and Rotation Test was developed by 

Dixon (1995). The reflection and rotation test was applied to the prospective teachers and the errors and 

deficiencies of the prospective teachers were examined. 

In this context, while 9 out of 10 reflection transformation questions are in rare error and 1 of them is in 

less error category,  all of the 3 composition transformation questions fall into the rare error category. 

In addition, 4 of the 17 rotation transform questions fall into the less error category, 8 of them have 

middle, 3 are more, and 2 are common. Errors encountered in the concept of reflection are not equal to 

the distance of each point forming the shape perpendicular to the axis of symmetry. Errors encountered 

in the concept of rotation, rotating a single line segment witout rotating all the points forming the shape 

at the same angle, comparing the concept of rotation and reflection, not knowing in which direction it 

should rotate in positive and negative rotation, errors in rotating without paying attention to angle and 

center of rotation and failing to determine the center of rotation of two rotated shapes was determined. 

Keywords: Reflection, Rotation, Errors 
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YANSIMA VE DÖNME ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI 

                                                   Halime SERT, Ömür Kaya KALKAN, İsmet Ayhan 

Özet 

Dixon (1995), sekizinci sınıf öğrencilerinin, Geometers’ Sketchpad programı ile hazırlanmış dinamik 

bir öğretim ortamının, İngilizce yeterliliklerinin, uzamsal görselleştirme becerilerinin, dönüşüm 

geometrisinin yansıma ve dönme kavramlarıyla ilgili bilgi ve becerileri üzerindeki etkisini araştırmıştır. 

Bu bilgi ve beceri düzeyini ölçmek için Yansıma ve Dönme testini geliştirmiştir. Bu testin bazı 

maddeleri araştırmacı tarafından Hart’ın (1981) kitabının yansıma ve dönme başlıklı bölümündeki 

bilgiler kitap sahibinin izniyle kullanılarak üretilmiştir.   Test 40 maddeden oluşmaktadır. Testin 1-12 

soruları öğrencilerin yansıma becerilerini, 13-36 soruları dönme becerilerini, 37-40 soruları bileşke 

dönüşüm becerilerini ölçmektedir. Bu çalışmanın amacı Dixon(1995) tarafından geliştirilen Yansıma ve 

Dönme Ölçeğini Türkçeye uyarlamaktır. Araştırmanın örneklemini, 2018-2019 öğretim yılı güz 

yarıyılında Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Aksaray üniversitelerindeki  321 ilköğretim matematik 

öğretmen adayları oluşturmaktadır. Veriler ITEMAN programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına 

göre 40 soruluk “Yansıma ve Dönme Testinden” 10 soru çıkartılarak 30 soruluk başarı testi 

oluşturulmuştur. Yansıma ve Dönme Testi için güvenilirlik, Kuder Richardson (KR-20) formülü 

kullanılarak öğrencilerin testlerden alınan puanlarına göre hesaplanmıştır. Buna göre testin güvenirliği 

KR- 20= .87 olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Reflection, Rotation, Ölçek uyarlama 
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REFLECTION AND ROTATION SCALE: ADAPTATION TO TURKISH 

                                                 Halime SERT, Ömür Kaya KALKAN, İsmet Ayhan 

Abstract 

Dixon (1995), an eighth grade student group, is an online dynamic teaching environment with 

Geometers' Sketchpad program, examining the knowledge and content of English proficiency, spatial 

visualization skills, reflection and rotation concepts of radiation geometry. It has developed the 

Reflection and Rotation test to measure the level of knowledge and skills. Information on the content of 

this test in the reflection and rotation section of Hart's (1981) book was produced with the permission 

of the book owner. The test consists of 40 items. The questions 1-12 of the test measure students' 

reflection skills, 13-36 questions turning skills, 37-40 questions measuring result conversion skills. The 

aim of this study is to adapt the Reflection and Rotation Scale developed by Dixon (1995) to Turkish. 

The sample of the study consists of 321 primary school mathematics teacher candidates at Necmettin 

Erbakan University and Aksaray universities in the fall semester of 2018-2019 academic year. Data 

were analyzed by ITEMAN program. According to the results of the analysis, 10 questions were 

extracted from the 40-item Reflection and Rotation Test 30 and a 30-question achievement test was 

created. The reliability for the Reflection and Rotation Test was calculated according to the students' 

scores obtained using the Kuder Richardson (KR-20) formula. Accordingly, the reliability of the test 

was found to be KR-20 = .87. 

Keywords: Reflection, Rotation, Scale adaptation 
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SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS BAĞLAMINDA BİR AMULET/NAZARLIK 

ÖRNEĞİ: ÇALTI 

İmran GÜNDÜZ ALPTÜRKER 

Özet 

Geleneksel tıp, başlangıçta ilk insanın çeşitli hastalıklara doğadan yararlanarak şifa araması neticesinde 

ortaya çıkmıştır. Yüzlerce yıl, tecrübe ve gözlem sayesinde edinilen bilgiler, kültür aracılığıyla nesilden 

nesile aktarılmıştır.  İnsanların kendi özel çabalarıyla bitki ve hayvanlardan elde edilen ürünleri veya 

madenleri kullanarak ya da büyü, dua gibi uygulamalardan yararlanarak hastalıkları tedavi etme 

yöntemi, halk hekimliği olarak kabul edilmektedir. Şifa arayışında, günümüzde modern tıbbın ulaştığı 

gelişmelerin yanında, eski alışkanlıkların da sürdürülerek hastalıkların sağaltımında deneyime, gözleme 

ve birikime dayanan ebeden/dededen görme, atadan görme usullerin hâlâ tercih edildiği dikkat 

çekmektedir. Kültürel değişim sürecinde, 2003 yılında UNESCO’nun 32. genel konferansında kabul 

edilen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi küreselleşme ile birlikte hızla kaybolan 

yerel kültürel değerlerin korunmasını hedeflemektedir. Somut olmayan kültürel mirasın tanımlanması 

sırasında oluşturulan beş alandan biri olan “doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar” başlığının 

geleneksel halk tıbbı ile ilgili uygulamaları kapsamaktadır. Bu kapsamda geleneksel şifa 

uygulamalarının tespiti ve korunması sözleşmenin hedeflerindendir. Bu bağlamda nazara karşı bir 

sağaltım unsuru olarak kullanılan çaltı ve çaltıdan yapılmış nazarlıklar bu çalışmanın konusunu 

oluşturmaktadır. Bu çalışmada Mersin yöresinde kaynak kişilerle yapılan görüşmeler neticesinde elde 

edilen verilerden yola çıkılarak “çaltı” etrafında şekillenen hem sözlü kültür ürünleri hem de nazarlıklar 

tespit edilmiştir. Sahadan derlenen nazarlıklar Türk kültür ve sosyal hayatı içinde yüzyıllardır yaşatılan, 

yeniden üretilen ve aktarılan toplumsal belleğin arkaik kodları olarak değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Somut olmayan kültürel miras, geleneksel tıp, nazar, nazarlık, çaltı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

264 
 

AN EXAMPLE OF AMULET IN THE CONTEXT OF INTANGIBLE CULTURAL 

HERITAGE: PALIURUS 

İmran GÜNDÜZ ALPTÜRKER 

Abstract 

Traditional medicine has come to exist in consequence of that the first human being looked for healing 

for various diseases by taking advantage of nature. For centuries, knowledge gained by means of 

experience and observation has been passed down from generation to generation via culture. The method 

of treating diseases by people's own special efforts by using products or mines obtained from plants and 

animals or by using practices such as magic and prayer is accepted as folk medicine. In the search for 

healing, it is noteworthy that in addition to the developments that modern medicine has reached today, 

by maintaining the old habits midwifery / grandfather vision and ancestral vision methods based on 

experience, observation and accumulation of knowledge are still preferred in the treatment of diseases. 

In the process of cultural change, the Convention on the Conservation of Intangible Cultural Heritage, 

adopted at UNESCO's 32nd general conference in 2003, aims to protect local cultural values that are 

rapidly lost with globalization. As one of the five areas created during the definition of intangible 

cultural heritage,  the rubric of "knowledge and practices related to nature and the universe" includes 

applications related to traditional folk medicine. In this context, the detection and protection of 

traditional healing practices are among the objectives of the convention. Within this scope, the paliurus 

and amulets made of paliurus used as a treatment element against evil eye are the subjects of this study. 

In this study, based on the data obtained from interviews with source people in Mersin region, both oral 

culture products and amulets shaped around paliurus were determined. The amulets collected from the 

field have been evaluated as archaic codes of social memory that has been lived, reproduced and 

transmitted for centuries in Turkish cultural and social life. 

Keywords: Intangible cultural heritage, traditional medicine, evil eye, amulet, paliurus. 
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BULGARİSTAN’DA TÜRKÇE EĞİTİM SORUNLARI 

Nesrin SİPAHİ KIRATLI  

Özet 

Bu çalışmamızda Bulgaristan'da yaşayan Türklerin geçmişten günümüze uzanan Türk Dili Eğitimini 

incelemeyi amaçladık. Bulgaristan’da Türkçe Egitim sorunları, Türklerin azınlık durumuna 

düşürülmesiyle, 93 Harbi ile başlayıp, günümüze kadar devam etmektedir. Her siyasi süreçte iniş ve 

çıkışlar yaşayan Türkçe Eğitimin günümüzde önemsizleştirildiği acı bir gerçektir. Bulgaristan tarihi 

1877/1878 Osmanlı Rus Savaşından 1.ci Dünya Savaşına kadar tarihi ve siyasi olaylarla doludur. 

Savaşlar, göçler Türkleri azınlık durumuna düşürmüş, Bulgar Hükümetlerininin de Türklere yönelik 

politikaları bu halkın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmesini engellemiştir. 10 Kasım 1989 da Berlin 

duvarının yıkılmasıyla Demokrasi rejimine geçen Bulgaristan Cumhuriyetinin değişen 1991 Anayyasası 

36 cı madde 2.ci fıkrası gereği, Bulgaristanda yaşayan ve Bulgar olmayan vatandaşların kendi ana 

dilinde eğitim ve kullanım hakkı mevcuttur. Totaliter rejimde Türk dilinin yasak olduğu Bulgaristanda, 

milli değerleimiz r uğruna can veren şehitlerimiz, milislerin karşısında duran kahraman Türk 

kadınlarımız olmuştur. Bugün Anayasal hak olmasına rağmen Anadilimiz giderek okunmamaktadır, 

bazı köylerde yok denecek kadardır. Kuzey Bulgaristan’da yeni bir etnik modele doğru yol alınmıştır.” 

Ana dili bulgarca olan Türk'ler Bu çalışmamız Türkçe Eğitimin önemsizleştirilmesinin nedenlerini 

ortaya koymaya çalıştığımız gibi, Sorunların çözümüne yönelik projeler üretmede de yardımcı olacak 

nitelik taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bulgaristan, Tarih, Türk, Türkçe, Eğitim 
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EFL TEACHER CANDIDATES’ ATTITUDES AND VIEWS TOWARDS USING WEB 2.0 

TOOLS FOR LANGUAGE LEARNING AND PRACTICE 

(İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİL ÖĞRENME VE KULLANIMINDA WEB 

2.0. ARAÇLARININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ TUTUM VE GÖRÜŞLERİ) 

Rübeyda ÖZDEMİR, Demet YAYLI 

Abstract 

The transition from read only web to read and write web has dramatically changed the way of practices 

used in language education relying on the huge impacts of Web 2.0 tools on language learning. The 

arrival of Web 2.0 technology has provided a springboard to various kinds of information and created a 

more collaborating learning atmosphere for both learners and educators. However, to what extent   EFL 

teacher candidates are aware of Web 2.0 tools and which Web 2.0 tools they use   for language learning 

and practice remains to be a blind spot.  With this purpose in mind, this study aimed to develop an 

overarching framework to explore EFL teacher candidates’ attitudes  and views towards  using Web 2.0 

tools to foster their learning and to identify what Web 2.0 tools they use specifically to improve their  

language skills. The data of the study were collected by   using the ‘Attitude questionnaire for Web 2.0 

tools’ and analyzed using descriptive statistics. The sample of this small-scale study composed of 320 

EFL teacher candidates studying at Pamukkale University, Faculty of Education. Extrapolating from the 

findings of the current study, it can be stated that the vast majority of EFL teacher candidates were aware 

of the usages of Web 2.0 tools and they had positive attitudes towards using Web 2.0 tools. The 

participants stated that they used Web 2.0 tools mainly to improve their listening skills. While well-

established and well-known Web 2.0 tools   such as YouTube, Instagram, and Facebook were observed 

to be very well known among   EFL teacher candidates, newly emerging technologies such as Padlet, 

Voicethread were seen to be used by a rather small portion of the participants. 

Keywords: Web 2.0 tools, English as a foreign language (EFL), English language teaching (ELT), 

information and communication technologies (ICT), EFL teacher candidates. 
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TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİNİN TEMEL BENLİK DEĞERLENDİRMELERİ, İŞ TATMİNİ 

VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 

Songül TÜMKAYA 

Özet 

Bu çalışmada, çeşitli değişkenler (yaş, cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu, branş, çalıştığı kurum 

vb.) ile Türkçe öğreticilerin temel benlik değerlendirmeleri, iş tatmini ve örgütsel bağlılıkları arasındaki 

ilişkinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Örgütsel bağlılık; örgütün ve bireyin amaçlarının zamanla 

bütünleşip uyumlu olma sürecidir. Bireyin örgütüyle kurduğu maddi bağın ötesinde, manevi bağlar 

olduğu düşünülebilir. Yani örgütsel bağlılık kişinin çalıştığı kuruma karşı hisleri şeklinde tanımlanabilir. 

Özellikle insan kaynaklarında eleman seçiminde görevli olan kişilerin olumlu temel benlik 

değerlendirmesine sahip olan elemanları işe almaya özen göstermesi önem taşımaktadır. Bu sayede, işe 

alınan elemanların işlerinden daha fazla tatmin olmaları ve örgüt ile duygusal bağ kurmaları sağlanabilir. 

Nihai olarak devamlılık, yüksek iş performansı, verimlilik, personel devir hızının düşmesi ve örgütsel 

vatandaşlık davranışı gibi örgüt tarafından arzu edilen sonuçların ve davranışların ortaya çıkma ihtimali 

daha yüksek olacaktır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırma evrenini, ülkemizde devlet okullarında ve geçici eğitim merkezlerinde çalışmakta olan 4508 

Türkçe öğreticileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise;  bu eğitim merkezlerinde çalışmakta 

olan Türkçe öğreticileri arasından uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiş olan 239 Türkçe öğreticisi 

oluşturmaktadır. Bu araştırmada veri toplama araçları olarak; araştırmacılar tarafından geliştirilmiş 

kişisel bilgi formu, örgütsel bağlılık envanteri (Meyer ve Allen, 1990), temel benlik değerlendirme 

ölçeği (Judge, Erez, Bono ve Thoresen, 2003) ve iş tatmini ölçeği (Brayfield ve Rothe, 1951) 

kullanılmıştır. Verilerin analizleri; SPSS–22 (Statistical Package for the Social Sciences-Sosyal Bilimler 

İçin İstatistik Paketi) istatistik paket programı kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada değişkenler normal 

dağılım göstermediği için Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi ve basit doğrusal korelasyon 

analizi (Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi) gibi Non-parametrik testler kullanılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar, ilgili alanyazında tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: PICTES Türkçe öğreticileri, Örgütsel bağlılık, Temel benlik değerlendirme, İş 

tatmini. 
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BASIC SELF EVALUATIONS, JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL 

COMMITMENT OF TURKISH TEACHERS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES 

Songül TÜMKAYA 

Abstract 

In this study, it is aimed to reveal the relationship between various variables (age, gender, marital status, 

educational status, branch, institution etc.) and basic self-assessments, job satisfaction and 

organizational commitment of Turkish teachers. . Organizational commitment is the process of 

integration and harmonization of the organization and the individual goals. Beyond tangible bond that 

the individual establishes with his organization, it can be thought that there are moral ties. In other 

words, organizational commitment can be defined as one's feelings towards the institution where he or 

she works. Especially for officer of human resources assigned to choose staff, it is important to employ 

staff with positive core-self evaluations. Thus, a higher degree of job satisfaction and affective 

commitment relation of employed staff can be achieved. Finally, results and attitudes required by the 

organization such as continuity, high working performance, productivity, decreasing rate of turnover 

and organizational citizenship behavior will be more likely to occur.In the study, relational survey 

model, one of the quantitative research methods, was used. The population of the research consists of 

4508 Turkish teachers working in public schools and temporary education centers in our country. The 

sample of the research is; 239 Turkish teachers who were selected by appropriate sampling method 

among the Turkish teachers working in these training centers. In this research, as data collection tools; 

personal information form, organizational commitment inventory (Meyer and Allen, 1990), basic self-

assessment scale (Judge, Erez, Bono and Thoresen, 2003) and job satisfaction scale (Brayfield and 

Rothe, 1951) were used. Analysis of data; SPSS-22 (Statistical Package for the Social Sciences) 

statistical package program. Since the variables did not show normal distribution, Non-parametric tests 

such as Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test and simple linear correlation analysis (Pearson 

Product-Moment Correlation Analysis) were used. The results obtained from the research are discussed 

in the related literature. 

Keywords: PICTES Turkish teachers, Organizational commitment, Basic self-assessment, Job 

satisfaction. 

 

 

 

 



 

269 
 

İLKOKUL DÖNEMİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİCİ ÇİZGİ ROMANLARA YÖNELİK 

BAKIŞ AÇILARI 

Yavuz TOPKAYA 

Özet 

Günümüz modern eğitim-öğretim faaliyetleri içerisinde öğretmenlerin ders süreci içerisinde farklı 

türden öğretim materyallerini sınıf ortamlarına taşıdıkları bilinmektedir. Bu öğretim materyalleri 

içerisinde öğretmenlerin özellikle görsel materyallerden sıklıkla derslerinde faydalandıkları 

bilinmektedir. Bu bağlamda yapılan bu çalışmanın amacı ilkokul döneminde öğrenimlerini sürdüren 

Suriyeli öğrencilerin eğitici çizgi romanlara yönelik bakış açılarını ortaya koymaktır. Çalışma 2018-

2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Hatay il merkezindeki bir kamu okulunda yürütülmüştür. 

Çalışma ilkokul 4. sınıfta öğrenimlerini sürdüren 11 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgusal çalışma tekniği kullanılmış ve öğrencilerin yarı 

yapılandırılmış görüşme formunda yer alan açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar içerik analizi yoluyla 

çözümlenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen veriler doğrultusunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: Suriyeli 

öğrenciler, eğitici çizgi romanları çok eğlendiren bir materyal olduğunu, ifadelerin kısa net bir şekilde 

sunulmasının anlamlandırma sürecini olumlu yönde etkilediğini, hayal dünyalarını harekete geçirmede 

eğitici çizgi romanların olumlu bir katkıya neden olduğu ve çizgi romanlarda yer alan karakterlerle 

özdeşim kurduklarını ifade etmişlerdir.   

Anahtar Kelimeler: Eğitici çizgi roman, ilkokul, Suriyeli öğrenciler 
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EĞİTİCİ ÇİZGİ ROMANLARA YÖNELİK EBEVEYN GÖRÜŞLERİ 

Yavuz TOPKAYA 

Özet 

Görsel materyallerin eğitim-öğretim faaliyetleri sürecinde çok önemli bir katkıya sahip olduğu yapılan 

birçok akademik çalışmayla ortaya konulmuştur. Bu görsel materyaller içerisinde özellikle son yıllarda 

yapılan akademik çalışmalarla bileşsel ve duyuşsal etkililiği ön plana çıkan eğitici çizgi romanların 

varlığından söz edilebilir. Eğitici çizgi romanların bu denli ön plana çıkmasındaki asıl önemli hususun 

yapılandırmacı yaklaşıma uygun bir materyal oluşunun önemli bir paya sahip olduğu ileri sürülebilir. 

Bu amaçla yapılan bu çalışmada ders süreci içerisinde ve dışında kullanılması mümkün olan eğitici çizgi 

romanlara yönelik ebeveynlerin bakış açılarının belirlenmesidir. Çalışma 2018-2019 yılında Hatay il 

merkezinde yaşayan 14 ebeveyn üzerinde yürütülmüştür. Yapılan çalışmada nitel araştırma 

desenlerinden olgusal çalışma tekniği kullanılmış ve ebeveynlerin yarı yapılandırılmış görüşme 

formunda yer alan açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Çalışma 

sonunda elde edilen veriler doğrultusunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: Ebeveynler, eğitici çizgi romanların 

zararlı yayınlar grubunda olmadığını, içeriklerinin öğrencilere uygun olduğunu, çizgi romanlarda ele 

alınan konuların eğlenceli bir şekilde işlendiği, çizgi romanlarda yer alan karakterlerin özdeşim kurmaya 

elverişli olduğunu ve olayların kısa ve net bir şekilde ele alınmasının öğrenmeleri basitleştirebileceğini 

ifade etmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Eğitici çizgi roman, ebeveyn, ilkokul 
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AFET EĞİTİMİNDE EĞİTİCİ ÇİZGİ ROMANLARIN KULLANILMASINA YÖNELİK 

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 

Yavuz TOPKAYA 

Özet 

Son yıllarda etkilerine daha fazla maruz kalınan doğal afetler insanoğlu için artık çok daha önemli bir 

yere sahip olan bir konuya dönüşmüştür. Özellikle Sanayi Devrimi’nden sonra yaşanan gelişmeler 

neticesinde iklimbilimciler durumun hassasiyetine önem çekmek isteseler de yaşanan boyuta 

bakıldığında insanların bu tehlikeyi fazla önemsemediklerini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda afet 

eğitiminin daha sağlıklı bir şekilde bireylere nasıl verilmesi gerektiği konusu son yıllarda çok daha fazla 

önem arz eden bir konu haline dönüşmüştür. Bu amaçla yapılan bu çalışmada afet eğitiminin 

verilmesinde eğitici çizgi romanların nasıl bir etkiye sahip olduğu araştırılmıştır. Çalışma 2018-2019 

yılında Hatay il merkezinde yaşayan 15 lise 2 öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Yapılan çalışmada nitel 

araştırma desenlerinden olgusal çalışma tekniği kullanılmış ve öğrencilerin yarı yapılandırılmış görüşme 

formunda yer alan açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Çalışma 

sonunda elde edilen veriler doğrultusunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: öğrenciler, afet eğitiminde eğitici 

çizgi romanların kendilerine önemli bir katkı sağladığını, afet sırasında nelerin yapılıp nelerin 

yapılmaması gerektiğini somutlaştırdığını, afet sırasında bireysel sorumluluğun ne kadar önemli 

olduğunu, afetlerin yaşanmasının önüne nasıl geçilebileceği hususunda eğitici çizgi romanların önemli 

bir materyal olduğunu ve afet eğitiminin eğitici çizgi romanlarla yapılmasının ilgi çekici olduğunu ifade 

etmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Eğitici çizgi roman, afet eğitimi, öğrenci görüşü 
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OSMANLI ŞİİRİNDE ŞAİR-HÂMÎ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA HÂTEM'İN KASİDELERİ 

Alena ĆATOVIĆ 

Özet 

Bu makalede patrimonyal bir devlet olan Osmanlı İmparatorluğu'nda hanedanlar arasında üstünlük 

yarışının, bilim ve sanatın hamiliğinde kendini gösterdiği görüşünden yola çıkarak Ahmed Hâtem'in 

kasideleri, eylem sözleri olarak ele alınmıştır. Diğer divan edebiyatı nazım şekillerinden farklı olarak 

kasidenin eylem gücü, "maksada yönelmek" anlamı taşıyan adında belirlenmektedir. İncelenen kaside 

beyitleri belli bir memduha dolaysız hitap ve övgüolarak görülmektedir. Bu eylem sözlerinin etkisini de 

bazen tespit etmek mümkündür. Daha doğrusu şaire gösterilen takdir ve ödül, memduha etkisini ve 

kasidenin etki sözünü göstermektedir. İncelenen şiir örnekleri 18. yüzyılBosnalı Divan şairiAhmed 

Hâtem'in kasidelerinden alınmıştır. 

Anahtar kelimeler: Kaside, klasik Osmanlı edebiyatı, Ahmed Hâtem, söz eylemler. 
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QASIDAS BY AHMET HÂTEM IN THE CONTEX OF POET- PATRON RELATIONSHIP IN 

CLASSIC OTTOMAN POETRY 

Alena ĆATOVIĆ 

Abstract 

This paper looks at qasidasby Ahmet Hâtem in the contex of poet- patron relationship in Classic Ottoman 

Poetry. Qasidas by Ahmet Hâtem should be viewed as poetic interpretation wich mirrors the reality of 

the social system where any kind of patronage is proceeded from the figure of the monarch. Unlike other 

literary genres, the performativity of qasidas is already revealed in their name, because qasida means 

'poetry with an aim'. This paper analyses examples of qasidas that are directed to the men of power and 

glorifying them with the aim of reaching a position or gaining reward. 

Keywords: Qasida, Classic Ottoman literature, Ahmed Hâtem, performatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

274 
 

NEDÎM DİVÂNI ÖRNEKLEMİNDE TÜRK VE LEH ATASÖZLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Nilüfer KARADAVUT, Kamila Barbara STANEK 

Özet 

Atasözleri ve deyimler, hiç şüphesiz bir dilin söz varlığını oluşturan en önemli unsurlardandır. 

Geçmişten bugüne gelen bu sözler, ait oldukları toplumun yaşama biçiminden düşünce yapısına, değer 

yargılarından ahlak anlayışına kadar pek çok öğüt, yasak ve her zaman geçerli gerçekleri içerir. Sözlü 

kültürde doğan atasözleri ağızdan ağıza aktarılarak toplumun hafızasında ama en çok da edebî eserlerde 

kalıcı hâle gelir. Yazar ve şairler kişisel zevk ve anlayışlarına göre az ya da çok eserlerinde atasözü ve 

deyimlere yer vermiştir. Şair ya da yazar halka mal olmuş bir sözle vermek istediği mesajı güçlendirerek 

daha etkileyici hale getirebilmekte, anlatımı zor olan durumları toplumun bilip inandığı güçlü sözlerle, 

canlı imajlarla atasözleri vasıtasıyla daha kolay ifade edebilmektedir. 18. yüzyılda Mahallileşme 

Akımı’nın en önemli temsilcisi olan Nedîm de Dîvânında atasözlerini anlatımının bir parçası olarak 

kullanmıştır. Yerli unsurların çokça şiire girdiği Nedîm’de gelenek ve göreneklerle ilgili benzetmeler, 

atasözleri ve deyimlerin mecazlı anlamlarından yararlanılarak yapılan sanatlar, çevre ile ilgili yapılan 

tasvirler dikkat çeker. Türkçenin ifade imkanlarını, kelimelerin farklı manalarını çok iyi bilen Nedîm, 

atasözlerini kullanırken de büyük ustalık gösterir. Bu çalışmanın amacı Dîvândaki atasözleri ve 

deyimleri tespit etmekten ziyade şairin bireysel kullanımını ve evrensel anlamda bu atasözlerinin farklı 

kültürlerde de yer bulduğunu göstermektir. Polonya ve Türkiye sınırı olmayan ülkeler olmasına rağmen 

kültürel öğelerden kaynaklı dile geçen unsurlarda benzerlik hatta aynılık gösterir. Kaldı ki atasözlerinin 

edebî eserlerde kullanılması açısından durum Polonya’da da pek farklı değildir. Aslında bazen şiirlerde 

geçen sözler, mısralar, beytler kimin söylediği unutularak günümüze kadar ulaşmış ve atasözü niteliği 

kazanmıştır. Leh atasözleri de eski ya da günümüzde kullanılmayan sözler içermektedir, bazen bu 

nüanslar Türkçeye çevrilirken yok olmakta, bazen de Polanyalılara geçmiş zamanın iklimini 

çağrıştırmaktadır. Bu çalışmada Nedîm Dîvânı’nda geçen atasözlerine en yakın anlamı taşıyan ya da 

sadece aynı konuyu işleyen Leh atasözleri sunulacaktır. Bu sayede Nedîm Dîvânı örnekleminde 

atasözleri Leh kültüründeki yeri ile karşılaştırılacaktır.  

Anahtar kelimeler: Nedîm Dîvânı, Türk ve Leh atasözleri, dil- kültür ilişkisi  
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COMPARISON OF TURKISH AND POLISH PROVERBS ON THE EXAMPLE OF NEDÎM’S 

DÎVÂN 

Nilüfer KARADAVUT, Kamila Barbara STANEK 

Abstract 

Proverbs and idioms are undoubtedly one of the most important elements that make up the vocabulary 

of a language. These expressions coming from the past to the present, show the lifestyle, values and 

morality of the society they belong to, they contain advice, prohibitions and everlasting values. Proverbs 

born in oral culture transferred from mouth to mouth become permanent in the memory of a society but 

mostly in literary works. Authors and poets according to personal tastes and understandings include 

more or less proverbs and idioms in their works. 

The poet or writer strengthens his message to make it more impressive, to express difficult situations 

they use strong words that society knows and believes. With vivid images contained in proverbs author 

can explain everything more easily. Nedîm, the most important representative of the ‘Localization 

Movement” (Mahallileşme Akımı) in the 18th century, also used proverbs as part of his narration in 

Dîvân. 

In Nedîm poetry there were many domestic elements, metaphors about customs and traditions. His art 

is characterized by the use of metaphorical meanings of proverbs and idioms, and by striking 

descriptions of surroundings. Nedîm, who knows the possibilities of expression in Turkish, and various 

meanings of words very well, also shows great mastery when using proverbs. 

The aim of this study is firstly to identify the proverbs and idioms in Divan and secondly showing the 

individual use of proverbs by the poet, as well as the indicating their universal value in various cultures. 

Poland and Turkey, although they are countries without a shared border, show similarity and even 

sameness in cultural items occurring in language. Moreover, the situation in terms of the use of proverbs 

in literary works is not much different in Poland. In fact, sometimes the words, verses, couplets in poems 

have been forgotten or are not use anymore, though they have reached the modern language and gained 

the quality of proverbs. Polish proverbs also contain old or nowadays unused words, sometimes some 

nuances disappear as they are translated into Turkish and sometimes they remind the Poles of the past 

climate. 

In this study, Polish proverbs will be presented that have the closest meaning or only deal with the same 

subject as the proverbs mentioned in the Divan of Nedîm. In this way, proverbs in Polish culture will be 

compared with the ones used in Nedîm Dîvân. 

Key words: Nedîm Dîvân, Turkish and Polish proverbs, relationship between language and culture 
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TÜRKÇE DERSİNDE KULLANILAN 'GİBİ' EDATI İÇEREN DEYİMLERİN ÖRNEĞİNDE 

TÜRK VE LEH DİLLERİNDE VE KÜLTÜRLERİNDE HAYVANLARIN SEMBOLÜ 

Kamila Barbara STANEK  

Özet 

Her dilde, konuşmada ve yazılı olarak dış dünyanın gözleminden doğan benzetmeler ortaya çıkar. 

Benzetme, 'kişi ve nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama', benzer/ ortak 

özellik(ler) nedeniyle iki olgunun bir birleşimidir. Aynı zamanda, bu özellik keyfi olarak da 

uygulanabilir ve yalnızca belirli bir kültürde belirli bir nesneyle ilişkilendirilebilir.  

Dilsel olmayan dünyanın nesnelere (bitkiler, hayvanlar, diğer milletler, cansız nesneler), insanların 

özelliklerini, en sık ilişkili oldukları özellikleri veya kendileriyle nitelendirildikleri ve sembolize 

oldukları özellikleri atfedilebilir. Bu şekilde, bir şeyin kar gibi beyaz olduğu söylenir, çünkü karı ayırt 

eden özelliklerden biri rengidir. İnsanlara hayvanın davranışlarını atanır, örneğin birisi arı / karınca gibi 

(çok çalışan olabilir), çünkü doğa gözleminden sonra, bu böceklerin hareketliliği insanların dikkat 

ettikleri temel özelliktir. 

Bu çalışmanın konusu, Türk ve Leh dillerinde yapılan genel benzetmelerde hayvanlarla ilgili benzer 

kıyaslamalar ortaya koymaktır. Ancak, tüm beznzetmelerin iki dilde anlam denkliği eşdeğerleri yoktur, 

örneğin Lehçede inatçılığın sembolü eşek Türkçede ise bir keçidir. Toplam hayvan ismi geçen 130 

benzetme ifadesi bulunması sebebiyle, bu çalışma sadece kuşların adlarını içeren deyimlere 

odaklanacaktır. Bu araştırmanın malzemesinde iki şart arandı: araştırılan ifadede 1.’si benzetme edatının 

bulunması; 2.’si kuş adı geçmesidir. 

Hem aynı beznzetmelerin hem de Polonyalılar için şaşırtıcı olanların varlığı Türk dilini daha hızlı 

öğrenmeyi sağlar. Çalışmanın birinci bölümünde, "gibi" edatı içeren, Lehçede her zaman aynı hayvanın 

isimlerini kapsamayan ama aynı ya da benzer anlamı taşıyan Türkçe benzetmeler sunulacaktır. Çıkış 

noktasını Türkçe kalıplaşmış ifadeler oluşturur. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, her iki dilde, sadece Türkçe ve sadece Lehçe benzetmelerde görünen 

hayvanların dilsel ve kültürel dünya tasviri ana hatlarıyla belirtilecektir. 

İki araştırılan dilde de benzetmelerin sözdizimsel yapısı aynıdır. Lehçede benzetme ifadesi çoğunlukla 

'jak-gibi' bağlacı, Türkçede, 'gibi' veya 'kadar' edatı kullanılır. Bu konu araştırılmayacaktır. 

Ancak, karşılaştırıldığı benzetmelerde farklılık da mevcuttur çünkü Lehçe benzetmelerde söz konusu 

olan özellik/ nitelik her zaman verilir. Örneğin Lehçe arı gibi çalışkan benzetmesinde çalışkan sıfatı yer 

alırken Türkçe arı gibi benzetmesi ise, benzetilen kelimeden ve gibi edatından oluşmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Türkçe ve Lehçe benzetmeler, hayvanların benzetmelerdeki yeri, hayvanların dilsel 

ve kültürel tasviri 
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THE SYMBOL OF ANIMALS IN TURKISH AND POLISH LANGUAGES AND CULTURES 

BASED ON IDIOMS CONTAINING THE 'GIBI' CONJUNCTION, WHICH ARE USED 

DURING TURKISH LANGUAGES COURSES 

Kamila Barbara STANEK  

Abstract 

Common comparisons exist in every language. They are based on observation of the non-linguistic 

reality and have been preserved in speech and in writing. A comparison is a combination of two 

phenomena due to a common feature; 'compares similar and identical aspects of people and objects'. 

However, this feature may be associated with a given object only in a particular culture and be imposed 

arbitrarily.  

Features attributed to objects of the non-linguistic world (plants, animals, other nations, inanimate 

objects) are human characteristics, traits with which they are most often associated or features they have, 

which they had come to symbolize.  

Thus, it is commonly said that something is white as snow (kar gibi beyaz), because one of the 

distinguishing features of snow is its color. 

Animals traits are most often assigned to humans, i.e. someone is (hard-working) like a bee / ants (arı 

gibi), because during the observation of nature people noticed the mobility of these insects as their main 

feature. 

The aim of this paper is to compare the common comparisons containing names of animals in Turkish 

and Polish languages alongside the occurrence of similar associations in both cultures. However, not all 

comparisons have their equivalents, i.e. the symbol of stubbornness in Polish may be a donkey, while 

in Turkish it is a goat (keçi gibi inatçı). Since there are 130 expressions including names of animal, this 

study will focus only on the idioms in which there are names of birds. The material studied should fulfill 

two conditions: in the researched statement 1. there must be a comparison preposition; 2. a name of a 

bird must appear. 

Both the existence of similar comparisons as well as the surprising ones allows Polish students master 

the language faster. In the first part of the work Turkish comparisons containing the preposition 'gibi' 

will be presented together with their meaning equivalents in Polish not necessarily referring to the same 

animal names. The starting point is the Turkish ones.   

In the second part of the work will be outlined a linguistic and cultural image of animals appearing in 

comparisons occurring in both languages, as well as only in Turkish and only in Polish. 
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The syntactic structure of comparisons in both languages can be identical. In Polish the comparative 

phrase most often introduces an 'jak-as/ like' conjunction, in the Turkish language we encounter the 'gibi' 

or 'kadar' preposition. This subject remains outside this research. 

However, there are differences in the comparisons compared, because in Polish comparisons the feature 

is always given. For example, in the Polish comparison (someone) is hard-working like a bee the 

adjective hard-working appears, while the Turkish comparison arı gibi is composed of the compared 

word and 'like' preposition, without giving features. 

Keywords: Turkish and Polish comparisons, the place of animal in comparisons, linguistic and cultural 

image of animals 
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TÜRKÇE VE LEHÇE ATASÖZLERİNDE 'DÜNYA'NIN DİLSEL TASVİRİ 

Kamila Barbara STANEK  

Özet 

Yazılmamış bir hukukun kaynağı olan atasözleri, etrafındaki dünyayla ahenkli bir yaşam sürdürmek için 

gerekli bilgileri içerir. Halk edebiyatının bu en kısa metinlerinde yer alan yasalar hem doğanın 

kanunlarına hem de toplumun yüzyıllar boyunca birlikte yaşadığı haklara dayanmaktadır. Ayrıca 

atasözlerinde bulunan yasalar; uyulduğu, saygı duyduğu, ihlali olumsuz olarak yargılandığı veya 

kınandığı haklardır.  

Bu çalışmanın amacı, 'dünya'nın halk bilgeliğinde nasıl algılandığını sunmaktır; daha doğrusu bu 

inceleme 'dünya, cihan, diyar, âlem' kelimelerini içeren atasözlerine odaklanacaktır. Gerçekliğin belli 

bir bölümü analiz edilmeyecek, ancak tam olarak bilinen 'dünya' incelenecektir. Çıkış noktası, birçok 

bağlamda kullanıldığı gibi, 'dünya' kelimesinin kendi tanımıdır. Atasözlerinde kurulan 'dünya'nın imajı, 

'dünya'nın esas olarak hayat şekli algılandığını ve hayatta kaldığını göstermektedir. (Yani hayatta olmak 

ve günlük yaşamın dertleriyle, sıkıntılarla mücadele etmek.) Bazı atasözlerinden ve deyimlerden, 

'dünya, cihan, diyar, âlem' kelimelerini içeren birleşik kelimelerin ikinci önemli anlamı, insanın kaderi 

ve insanın çevreleyen tutumu ortaya çıkmaktadır. 

Lehçe atasözlerinde 'dünya'nın benzer algılanışı bulunmaktadır. İki araştırılan dilde ve kültürde 'dünya, 

cihan, diyar, âlem', iyilik ile kötülük iç içe geçtiği, insan kaygılarını gidermeyen, insan varlığının geçici 

bir yeri olarak algılanır. Zaten atasözlerinde 'dünya'nın geniş olduğu ve hayattayken her şeyin 

olabileceği söylenir. 'Dünya, cihan, diyar, âlem' ile ilgili neredeyse tüm ifadeler, onun yalanlar ve 

ıstıraplarla dolu olduğunu vurgular. Aslında, sadece üç Türk atasözü 'dünya'nın olumlu yönlerini, yani 

adalet ve (her zaman gerekçeli olmayan) iyimserliği içerir. 

'Dünya, cihan, diyar, âlem' algılarının benzer başka bir yönü de, öbür dünyaya ve kaderin adaletine 

inançtır. Bu dünyada yapılan eylemlerin karşılığının öbür dünyada (arafta) alınacağıdır. Yani, herkes 

yaptığı kötülük için adil bir ceza ödeyecek. Bu durumda da atasözlerinde, 'iyi davranış' için ödüller 

hakkında değil, adalet ve olası ceza hakkında bahsedilmektedir. 

'Dünya, cihan, diyar, âlem' kelimelerini içeren atasözleri 'dünya' hakkındaki tek bilgi kaynağı olarak 

görünseydi, 'dünya'nın çok kötü bir yer olduğu düşünülüp, burası sadece hayatta acı çekilen yer olarak 

bilinirdi. Ancak, atasözlerine yazılı olmayan yasalar olarak bakıldığında, kötülük yapmayı önlemesi ve 

uyarılar içermesi şaşırtıcı değildir.  Ayrıca, öbür dünyada adaletin var olduğunu ilan eden bir teselli 

rolünü de üstlenirler. Kötülük, yoksulluk ve yalancılık yanı sıra insanın ölümcül olduğu ile ilgili 

ifadeler insanların geçici mallara daha az önem vermesine neden olmaktadır. Herkesin beklediği üzerine 
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odaklanmasını sağlar, yani ölümün geleceğinin düşünülmesine sebep olur. Sonsuz hayata karşı fani 

dünya gösterilir. 

Anahtar kelimeler: Türkçe ve Lehçe Atasözleri, Atasözlerinin Anlamı ve Karşılaştırılması, 'Dünya'nın 

Dilsel Tasviri  
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THE LINGUISTIC DESCRIPTION OF THE ‘WORLD’ IN POLISH AND TURKISH 

PROVERBS 

Kamila Barbara STANEK  

Abstract 

Proverbs, which are a source of unwritten law, contain knowledge that was / is necessary to people for 

a harmonious life in the world surrounding them. The laws that are contained in these shortest texts of 

folk literature refer to both the laws of nature, as well as to the rights that the community has developed 

in the course of centuries of coexistence. The rights everyone has to respect and obey, and whose 

violation is judged negatively or condemned.  

The aim of this work is to present how the world itself is perceived in folk wisdom. More precisely, the 

proverbs that contain words 'dünya - world, cihan - universe, diyar - land, âlem - realm' will be analyzed. 

The individual section of reality will not be analyzed, but the 'world'. As the word 'world' is used in 

many contexts, the starting point is the definition of this word. Although the image of the 'world, 

universe, land, realm' established in proverbs suggests that 'world' is perceived mainly as life and staying 

alive (not being dead and struggling with the worries of everyday life), other proverbs and idioms, whose 

components are the words 'world, universe, land, realm', reveal the second important meaning of this 

word, i.e. the fate and men’s attitude, to what surrounds him. 

Similar perception of 'world' is found in Polish proverbs. In both languages and cultures, world is 

perceived as a temporal place of human existence, which does not spare men worries, where good 

interweaves with evil. Moreover, in proverbs it is said that 'world' is wide and in one’s life anything can 

happen. Almost all expressions about 'world' point out that it is full of lies and suffering. In fact, only 

three Turkish proverbs contain positive aspects of 'world, universe, land, realm', i.e. justice and (not 

always justified) optimism. 

Another similar aspect of the perception of 'world' is the faith in afterlife and justice of fate. Everyone 

will be paid off in the other world (i.e. in purgatory) for the acts done in this world. Everyone will receive 

a just punishment for the evil they have done. In proverbs there are no comments about rewards for 

'good behavior', but only justice and possible punishment is mentioned. 

If the proverbs in which words 'world, universe, land, realm' appear are the only source of knowledge 

about the 'world', one would think that this is the worst place in the 'universe', where life is only suffering. 

However, considering proverbs from the perspective of their function as an unwritten law, it is not 

surprising that they contain warnings against evil deeds. 

They also play the role of a comforter, proclaiming that there is justice in the world to come. 
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Statements referring to evil, poverty and lying, as well as human mortality, make people pay less 

attention to temporal goods and focus on what awaits all people, i.e. death. Mortal life is set against 

eternal life. 

Key words: Turkish and Polish Proverbs, Meaning and Comparison of Proverbs, Linguistic Image of 

the 'World' 
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LİTVANYA TATARLARINA AİT KÜLTÜRÜN KORUNMASI: ESKİ GELENEKLERİN 

DÖNÜŞÜ 

Galina MIŞKINIENE 

Özet 

Litvanya Meclisi, 2021 yılını Litvanya Tatarlarının Tarihi ve Kültürü Yılı olarak ilan etti. Litvanya, 

2021’de Haçlılara karşı verilen savaşın yıldönümünü kutlayacak. Bu savaşlara Tatarlar da katılmıştı. 

Litvanya Büyük Dükü Gediminas’ın Tatarlarla 1321’de ittifak kurmasının üzerinden 700 yıl geçti. 

Litvanya Tatarları, onları kabul eden devletin tarihinde ve kültüründe tarih boyunca derin izler 

bırakmıştır. Litvanya Tatarları, bütün bağımsızlık mücadelelerinde yerel halkla birlikte yer almıştır. 

Böylece Litvanya Tatarları, Litvanya tarihinin önemli bir parçası olmuştur. 

Litvanya Tatarları, 700 yıldır yerel halkla karışmış, onlarla birlikte tarihî değişiklikleri yaşamış, onların 

kültürüyle bütünleşmiştir. Bununla birlikte buradaki Tatarlar, kısmen de olsa kendi özgünlüklerini ve 

en önemlisi de kendi dinlerini (İslamiyet) korumayı başarmışlardır. Ne yazık ki Litvanya Büyük 

Düklüğü’ne yerleşen Tatarların konuştuğu Türk lehçeleri XVI–XVII. yüzyıllardan itibaren çeşitli 

sebeplerle unutulmaya başlanmıştır. Litvanya Tatarları, Tatar Türkçesini kaybedince İslam hakkında 

Arapça ya da Türkçe yazılan metinleri, bildikleri Slav dillerine; önce XVI. yüzyılda Eski Belarusçaya, 

sonra XVII–XX. yüzyıllar arasında Lehçeye tercümeye ihtiyaç duymuşlardır. Bu nedenle Arap 

harfleriyle fakat Belarus diliyle Kur‘an tefsirleri, dua çevirileri ve ilmihaller yazmışlardır. Böylece Arap 

harfleriyle Slav dillerinde yazılan metinlerin geleneği oluşmuştur.  

Litvanya Tatarlarının kültürel özelliklerini, Arap harfleriyle yazılan Slavca metinlerde, orijinal dinî 

mimaride, halk oyunlarında ve ilginç gelenek ve göreneklerde aramak gerekir. Litvanya Tatarlarının 

kendilerine ait gelenek ve âdetleri korumalarına katkısı bakımından bayramların önemi de çok 

yüksektir. Çünkü bu bayramların kutlanması için düzenlenen organizasyonlar zaman ve zamanın farklı 

dönemleriyle, zamanı algılama ve minnettarlıkla, tatilleri ve günlük hayatı birbirinden ayırmakla, 

çiftçilik ve doğal yaşamın başlangıç ve bitiş döngüsünü tespit etmekle ilişkilidir. 

İlk bakışta Litvanya Tatarlarının hayatında çok öne çıkmayan Nevruz Bayramı ve Sabantoy Bayramı 

XXI. yüzyılda onların kültürüne dönmüştür.  

Bu bildiride, Nevruz ve Sabantoy Bayramlarının dönüşünün temeli olup olmadığını ve onların Litvanya 

Tatarlarına ait kültürün korunmasındaki önemini açıklamaya çalışacağız. 

Anahtar kelimeler: Litvanya Tatarları, Gelenekler, Âdetler, Bayramları, Bayramların Önemi. 
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PERSISTENCE OF LITHUANIAN TATAR CULTURE: RETURN OF OLD TRADITIONS 

Galina MIŞKINIENE 

Abstract 

Seimas of the Republic of Lithuania, taking into account, that in 2021 there will be a 700 year 

anniversary of alliance between the grand duke of Lithuania Gediminas and Tatars and therefore 

celebrating joint fights against Teutonic Order, as well as appreciating the deep footprint left by Tatars 

in the history of Lithuania, they participation in all the battles and uprisings, fighting for the freedom 

and independence of Lithuania, emphasizing the fact that Lithuanian Tatars significantly contributed to 

the revivification of Lithuanian statehood, history and culture, they associated their lives with Lithuania 

and became a part of Lithuanian history, in order to mark the 700 year anniversary of Lithuanian Tatar 

history and culture, inviting Lithuanian society to get to know their country’s past, history and culture, 

decides: to name 2021 the year of Lithuanian Tatar history and culture.  

Lithuanian Tatars while living close to their Christian neighbors maintained their religion – Islam, main 

customs and traditions as well as culture, however in the beginning of 17th century they lost their own 

language. To maintain the basics of their religion in 16th century they started to interpret and explain 

their main religious dogmas, translating it to the old Belarusian (later Polish). That’s how the Lithuanian 

Tatars Slavic (old Belarusian and Polish) writing in Arabic symbols was born. Significant value for 

maintenance of customs and traditions had organization of celebration the holidays which are associated 

with time and different periods of it, perception and appreciation, separation between holidays and daily 

life, selection of beginning and end of cycles of nature and farming.  

Festivals such like Navruz and Sabantuy, long time disappeared from the Lithuanian Tatars calendar, 

but revived in beginning of 21st century and during these festivals now people can get to know the 

heritage of Lithuanian Tatar cuisine, Tatar sports, colorful culture and folklore.  

Revival of these festivals will be discussed in this paper. 

Key words: Lithuanian Tatars, traditions, customs, holidays, meaning.     
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AKADEMİK ÇALIŞMALARIMIN NASIL DERSLERİMDE KULLANDIĞIMIN BİR 

ÖRNEĞİ 

Éva CSÁKI 

Özet 

Filolog olup özellikle metinlerle uğraşmaktayım. Herhangi bir metin, herhangi bir dönemden olabilir en 

çok Altay dil gurubundan. Tarihi, edebi, folklorik, şahsi bir mektup ya da bir bilimsel özet, hepsi 

uygundur. Hangi amaçla seçtiğime bağlı, hangi konuyu ele aldığıma. En çok sevdiğim konular dil 

ilişkileri ve dil tarihi oluyor.  

Birbirinden etkilenmiş diller ile ilgili bayağı çok çalışmam sayesinde iki dil, örneğin Batı Eski Türkçe 

ile Eski Macarca arasında ne gibi ilişkiler ispatlamak mümkündür? Başka bir konu olsa: Volga Boyu 

Kıpçak Türkler (Kazan Tatarca ile Başkortça) üzerine Cengiz’in Altın Ordusunda 13üncü asırda 

konuşulan Orta Moğolca’nın etkisidir. Hala mevcut, hala araştırması mümkün, ama büyük önem 

taşıyan, tarihin derin uçurumlarına ışık saçan konulardır.  

Anahtar kelimeleri: Saha çalışmaları, Türk - Macar kültürel ilişkileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

286 
 

A SAMPLE OF HOW I USE ACADEMIC RESEARCHES IN MY COURSES 

Éva CSÁKI 

Abstract 

Working as a linguist I take pleasure of reading any kind of text from any age preferably in an Altay 

language. Should it be a historical text or folkloric, personal message or scientific abstract, it is the same 

for me, depending on my aim. My favourite topics are language contacts and language history. 

Having carried out several reserch on language contacts since my first doctoral thesis I set the question 

e.g. what kind of contacts can be detected between the speakers of Western Old Turkic and Old 

Hungarian? Or another topic: if Middle Mongolian (spoken in the Chinggis era in the 13th century) 

influence on Volga Kipchak languages (Tatar and Bashkir especially) can still be proven even in our 

days we have evidence that could cast a light on hidden questions of language history. 

Keywords: Field works, relations between Turkish and Hungarian Culture 
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6-7 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARIN ‘EV, AĞAÇ, İNSAN’ RESİM ÇALIŞMALARINDAKİ 

RESİMSEL ÖZELLİKLERİ 

Yeşim Özkan  

Özet 

Resim çocuğun ilk yazısı ve kendini ifade etme biçimidir. Resim yaptırdığınız bir çocuğun dünü, bugünü 

ve yarını hakkındaki düşünce ve duygularını öğrenmeniz mümkün olabilir. Bu nedenledir ki yapılan 

çoğu psikolojik çalışmalarda resme yer verilmektedir. Resim sadece veri toplama tekniği olarak değil; 

terapi tekniği olarak da kullanılmaktadır. Bu çalışma sanat terapisi açısından ve çocuğun okuldaki ilk 

gün mutluluğu, kaygısı vs. barındıran duygularla çizilmiş ilk resmin bir ifadesi olarak önemlidir.  Bu 

araştırmada, var olan durumun tanımlanması, araştırmanın boylamsal düzlenme çalışılması ve 

farklılıkların ortaya konulması amaçlanmaktadır. Araştırma betimsel tarama modeline göre yapılmıştır. 

Araştırmanın çalışma evrenini, Mersin ili merkezinde devlet okunda eğitim-öğretime başlayan 6-7 yaş 

grubundaki öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini, okula yeni başlayan 6-7 yaş 

grubundaki çocuğun okulun ilk günü çizdikleri toplam 27 resim çalışması oluşturmaktadır. Çocukların 

tamamına yakını ev, ağaç ve insan figürünü çizmiş ve resimlerini boyamıştır. Çocukların, istenen dışında 

objeler ekledikleri görülmüştür. Çalışmanın sonucunda, çocukların resim çalışmalarındaki özellikler ile 

cinsiyetleri arasında olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Fakat kurallara uygun resim 

çizme, tamamlama, tekrar sayısı, yerleştirme ve renklendirme özelliklerinde anlamlı bir farklılık 

görülmüştür. Bu araştırmaya boylamsal olarak devam edilmesi düşünülmektedir. Sanat terapisi alanında 

veri toplama ve analizi açısından kaynak oluşturulması açısından önerilmektedir. Bu çalışma aynı 

kapsamda devlet okulunda ve özel okulda okuyan çocukların resimsel özelliklerinin karşılaştırılması 

önerilmektedir. 

Anahtar sözcükler: İlk gün,” ev, ağaç, insan” çizimi,6-7 yaş resim özellikleri 
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THE PICTORIAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN PAINTING WORKS ‘HOUSE, 

TREE, HUMAN’ BETWEEN THE AGES OF 6-7 

Yeşim Özkan 

Abstract 

Painting is the child's first writing and self-expression. It may be able you to learn a child thoughts and 

feelings about yesterday, today and tomorrow. For this reason, most psychological studies are done 

about children painting. Painting is not only a technique for collecting information; but also used as a 

therapy technique.  Then, this study is about art therapy and the child's happiness and anxiety etc. on the 

first day of school, also it is important like as an expression of the first painting drawn with emotions. 

In this study, it is aimed to define the existing situation, study the longitudinal plane of the research and 

reveal the differences. The research was conducted according to descriptive scanning model. The 

population of the study consists of 6-7 age group students who started education in the state school in 

Mersin. The sample of the study consists of a total of 27 paintings drawn by the 6-7 years old children 

on the first day of school. Almost all of the children drew house, tree and human figures and painted 

their pictures. It was observed that the children added objects other than those desired. As a result of the 

study, it was observed that there was no significant difference between the characteristics and gender of 

children in painting. However, there was a significant difference in drawing, completing, number of 

repetitions, placement and coloring according to the rules. It is considered that this research should be 

continued longitudinally. It is recommended to create resources for collecting information and analysis 

in the field of art therapy. In this study, it is suggested to compare the pictorial characteristics of children 

in public and private schools. 

Keywords: First day,” house, tree, human” drawing, 6-7 years old painting characteristics 
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PETROGLİFTEN ORTAK TÜRK ALFABESİNE TÜRKLERİN YAZI SERÜVENİ 

Cengiz ALYILMAZ 

Özet 

Aklın ve zekânın göstergesi olan yazı, yerleşik ve gelişmiş bir kültür ve uygarlığın da en büyük tanığı 

ve belgesidir. Bilgiyi belgeleme, kalıcı ve sürekli kılma, gelecek kuşaklara taşıma ihtiyacından doğan 

yazı, sahip olanı olmayandan, kullananı da kullanmayandan üstün ve ayrıcalıklı kılar. Bugün farklı 

coğrafyalarda yaşayan veya yaşamak zorunda kalan Türk boy ve topluluklarının yazı ile ilgili geçmişleri 

oldukça eskiye dayanmaktadır. Nitekim Asya kıtasının farklı bölgelerinde ortaya çıkarılan epigrafik 

belgeler ve arkeolojik materyaller Türklerin yazı tarihini milattan önceki dönemlere kadar götürmeye 

imkân sağlamaktadır.  

Mevcut epigrafik bilgi, bulgu ve belgelerden de hareketle Türklerin kendilerine ait yazı serüvenini “İlk 

grafiksel iletişim aracı petroglifler”, “Ortak yaşayış ve inanışın sembolü damgalar”, “Türk Alfabesi” ve 

“Ortak Türk Alfabesi” başlıkları altında incelemek mümkündür. 

Anahtar Sözcükler: Petroglif, damga yazı, alfabe, Köktürk / Türk Alfabesi, Latin Alfabesi. 
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THE WRITING JOURNEY OF THE TURKS FROM PETROGLYPH TO THE COMMON 

TURKISH ALPHABET 

Cengiz ALYILMAZ 

Abstract 

The writing, a symbol of wisdom and intelligence, is also the biggest witness, instrument of an 

established and developed culture and civilization. The writing arising from the requirement of 

documenting the knowledge, making it permanent and continuous, transferring it to the next generations 

makes the ones having and using it superior and privileged than the ones who do not have or use it. The 

writing history of the Turkic tribes and communities who live or have to live in different areas today 

dates back to very old times. In fact, epigraphic documents and archeological materials which are 

revealed in different regions of Asia enables tracking the writing history of Turks before the Christian 

era. 

It is possible to examine the writing journey of the Turks under the titles of “petroglyphs, the first 

graphical communication tool”, “stamps, the symbol of common knowledge and belief”, “Turkish 

Alphabet” and “common Turkish Alphabet” in the light of the current epigraphic knowledge, findings 

and documents. 

Keywords: Petroglyph, stamp writing, alphabet, Kokturk / Turkish Alphabet, Latin alphabet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

291 
 

ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DÖNEMİ’NDE İSLAM DİNİ ÇEVRESİNDE YAZILMIŞ BAZI 

ŞİİRLERE KÜLTÜREL DEĞERLER AÇISINDAN BİR BAKIŞ 

Semra ALYILMAZ 

Özet 

Eski Uygur Türkçesi Dönemi’ne ait İslamiyet’in tesirinde yazılan çok az belge bulunmaktadır. 

Günümüze kadar ulaşan eserler arasında altı şiir yer almaktadır. Metinlerinde soyut ve somut kavramları 

karşılayan pek çok sözcük ve sözcük grubunu barındıran bu şiirlerin üçünde hem Türk töresine, 

yaşayışına ve inanışına hem de İslam ahlakına ve öğretilerine ait değerlere yer verilmiştir. 

Yapılan inceleme ve karşılaştırmalarda her seviyeden okuyucunun anlayabileceği bir dille yazılan; 

bünyelerinde birçok kültürel ve eğitsel ögeyi barındıran; “Fazilet”, “İyilik ve Doğruluk”, ve 

“Arkadaşlık” başlıklarını taşıyan şiirlerin kendilerinden sonra vücuda getirilen birçok esere de örnek 

oluşturdukları tespit edilmiştir. 

Bildiride önce Türkçenin Eski Uygur Türkçesi Dönemi hakkında kısaca bilgi verilmekte; sonra bu 

dönemde İslam dini etkisinde yazılan üç şiir ve bu şiirlerde tespit edilen kültürel ögeler ilk İslami Türk 

eserleriyle de karşılaştırarak ilgililerinin istifadesine sunulmaktadır.  

Anahtar sözcükler: Eski Uygur Türkçesi Dönemi, İslamiyet, şiir, Türkçe öğretimi, kültürel değerler 
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A STUDY ON SOME POEMS WRITTEN WITHIN THE FRAMEWORK OF ISLAMIC 

RELIGION DURING THE ANCIENT UYGHUR TURKIC PERIOD FROM A CULTURAL 

POINT OF VIEW 

Semra ALYILMAZ 

Abstract 

There are few documents written under the influence of Islam, belonging to Old Uyghur Turkic Period. 

There are six poems amongst the works reached to the present. In three of these poems including plenty 

of words and phrases corresponding abstract and concrete concepts in its texts, both Turkish moral laws, 

way of living and beliefs; and values of Islamic ethics and precepts are included. 

It has been found in the analysis and comparisons that the poems, written in such a way that the readers 

of all levels can understand, which include many cultural and educational elements; and which bear the 

titles such as “Virtue”, “Goodness and Integrity”, “Knowledge” and “Friendship”, have set a good 

example for many works developed after themselves.  

Firstly, the paper briefly provides information about the Old Uyghur Turkic Period of Turkish language; 

and then three poems written under the effect of Islamic religion and the cultural elements in these 

poems are compared with the first Turkish and Islamic works. 

Keywords: Old Uyghur Turkic Period, Islam, poetry, Turkish education, cultural values. 
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“TÜRK”, “TÜRKÇE” VE “TÜRK DİLİ” SÖZCÜKLERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÜZERİNE 

Cengiz ALYILMAZ 

Özet 

Sözcükler ve sözcük grupları hem ait oldukları diller hem de o dili kullananlar hakkında önemli bilgileri 

bünyelerinde barındırırlar.  

Sözcükler ve sözcük grupları, sahiplerinin ve kullanıcılarının yaşayışları, inanışları, davranışları, sosyal, 

kültürel ve eğitim düzeyleri ile ilgili somut bilgilere ulaşmada da sihirli anahtar görevi görürler. Söz 

konusu bu anlamlı dil ögeleri, önemleri de göz önünde bulundurularak konunun uzmanları tarafından 

ait oldukları dillerin “yapı taşları” / “temel taşları” olarak nitelendirilmişlerdir. 

Türkçenin farklı lehçe ve ağızları ile birlikte tarihsel süreçte ve günümüzde dünyanın en gelişmiş ve en 

çok kullanılan dillerinden biri olarak kabul edilmesinde zengin söz varlığına sahip olmasının rolü de 

büyüktür.  

Türkçenin bilinen en eski yazılı kaynaklarından beri söz varlığı içinde yer alan “Türk” sözcüğü 

günümüzde sözcüğün anlamının daralması sebebiyle Anadolu coğrafyasında yaşayan ve Oğuz 

boyundan olan milletin adı olarak kullanılmaktadır. Oysa “Türk” sözcüğü tarihin her döneminde 

“Oğuz”, “Kıpçak” ve “Karluk” grubundan olan bütün boy ve topluluklarının ortak adı olarak 

kullanılmıştır. 

Türk boy ve topluluklarının ana dillerinin ortak adı olan “Türkçe” sözcüğü de Türkçenin en eski 

sözcüklerinden biridir. Bu sözcükle ilk kez Eski Türkçe Dönemi’nde / Eski Uygur Türkçesi Dönemi’nde 

yazılmış metinlerinde karşılaşılmaktadır. Türkçe sözcüğünün ifade ettiği anlamı karşılamak üzere (bu 

sözcük dışında) “Türk dili” sözcük grubu başta olmak üzere birçok sözcük ve sözcük grubu da 

kullanılmıştır. 

Bildiride “Türk”, “Türkçe” , “Türk dili” vd. sözcükleri üzerinde durulmuş; bu sözcüklerin / sözcük 

gruplarının Eski Türkçe Dönemi’nden günümüze kadar bütün Türk lehçe ve ağızlarında bir milletin ve 

dilin ortak adı olarak kullanıldıkları belirtilmeye, belgelenmeye ve vurgulanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Türk, Türkçe, Türk dili, Türk lehçeleri ve ağızları 
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ABOUT THE PAST AND PRESENT OF THE WORDS “TURK”, “TURKISH” AND 

“TURKISH LANGUAGE” 

Cengiz ALYILMAZ 

Abstract 

Words and phrases contain significant information on the languages to which they belong and the ones 

using those languages.  

Words and phrases also act as a magical key to reach tangible information on the life styles, beliefs, 

behaviors, social, cultural and education levels of their owners and users. These meaningful language 

items have been described as “building stone” / “keystone” of the languages to which they belong by 

the experts of the subject considering their significance.  

The fact that Turkish has a rich vocabulary including its different dialects and accents has a significant 

role in Turkish’s being regarded as one of the most developed and used languages in the world during 

the historical process and today.  

The word “Turk” which has been in the vocabulary of Turkish since the oldest written resources is 

currently used as the name of the nation living in Anatolia and from Oghuz tribe since the meaning of 

the word has narrowed. However; the word “Turk” used to be employed as the common name of all 

tribes and communities that are from “Oghuz”, “Kipchak” and “Karluk” groups in every stage of history. 

The word “Turkish” which is the common language of Turkic tribes and communities’ native language 

is one of the oldest words in Turkish. This word was encountered first in the texts written in the Old 

Turkish Era / Old Uyghur Turkish Era. Many words and phrases, especially the phrase “Turkish 

language”, have been used to correspond the meaning to which the Turkish word refers (other than this 

word).  

This study addresses the words such as “Turk”, “Turkish” and “Turkish language”, and endeavors to 

define, document and stress that these words/phrases have been used as a common name of a nation and 

language by all of the Turkish dialects and accents from the Old Turkish Era until today. 

Keywords: Turk, Turkish, Turkish language, Turkish dialects and accents 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ARKADAŞ SEÇME EĞİLİMLERİ 

Feyyaz KARACA  

Özet 

Üniversite öğrencilerinin, öğrenim hayatlarında arkadaş bulma ve arkadaş olarak kalma en önemli 

ihtiyaçlardan birisidir. Bu yüzden öğrencilerin arkadaş bulmalarında ve bu arkadaşlıklarını devam 

ettirmelerinde arkadaşlarında bulunmasını istediği ve istemediği niteliklerin belirlenmesi önemli bir 

gereklilik olarak öne çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı da Pamukkale Üniversitesinde eğitim gören 

öğrencilerin arkadaşlarını seçerken ve arkadaşlıklarını devam ettirirken arkadaşlarında bulunmasını 

istediği olumlu nitelikler ve bulunmasını istemediği olumsuz niteliklerin neler olduğunu belirlemektir. 

Bu çalışmada nicel araştırma desenlerinden tarama modeli kullanılarak öğrencilerin arkadaş seçiminde 

öne çıkan eğilimlerinin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini Pamukkale 

Üniversitesinde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini de Pamukkale 

Üniversitesinin dört ayrı fakültesinde Eğitim Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören ve tabakalı örneklem yoluyla rastgele 

seçilen 958 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen bir anket 

formu kullanılmıştır. Toplanan veriler frekans, ortalama ve yüzdelik dağılım oranları SPSS programı 

kullanılarak tablolar şeklinde analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin iyi bir arkadaşta 

bulunmasını istediği olumu nitelikler arasında karakterli olması, güvenilir olması, hoşgörülü olması, 

sorumluluk sahibi olması, güler yüzlü olması, terbiyeli biri olması, sır tutan biri olması, kendisiyle 

barışık olması, farklı düşüncelere saygılı olması ve kafa dengi olması gibi nitelikler öne çıkmaktadır. 

Diğer taraftan öğrencilerin arkadaşlarında bulunmasını istemediği olumsuz nitelikler arasında da kendi 

çıkarları için diğer insanları kullanması, yalan söylemesi, yapmacık hareket eden biri olması, ikiyüzlü 

olması, kibirli olması, diğer insanları küçümsemesi, saygısız biri olması, sinsi biri olması, bencil olması 

ve kendini beğenmiş biri olması gibi nitelikler öne çıkmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 

arkadaş seçme eğilimleri öğrencilerin cinsiyetine, sınıfına ve fakültelerine göre analiz edildiğinde de 

bazı alanlarda önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Üniversite öğrencileri arasında arkadaş seçiminde 

görüntü, kılık kıyafet ve varlıklı ve yoksul olma gibi konuların çok önemli olmaması da ilginç bir sonuç 

olarak görülmektedir. Araştırma sonucunda üniversitede okuyan öğrencilerin arkadaş seçimiyle ilgili 

konularda çeşitli öneriler getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arkadaş tercihleri, istenen arkadaş nitelikleri, istenmeyen arkadaş nitelikleri.  
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FRİEND SELECTİON TRENDS İN UNİVERSİTY STUDENTS 

Feyyaz KARACA  

Abstract 

Making and keeping friends is one of the most important needs of university students in their educational 

life. Therefore, it is an important need to determine the qualities that the students want their friends to 

have and not to have making and keeping their friends. The aim of this study is to determine the positive 

qualities that the students of Pamukkale University want to have in their friends and the negative 

qualities that they do not want while choosing their friends and maintaining their friendship. In the study, 

using descriptive research model which is one of the quantitative research designs, it is tried to determine 

the prominent tendencies of the students in the selection of their friends. The universe of the research is 

the students who are studying at Pamukkale University. The sample of the research consists of 958 

randomly selected students studying at four different  faculties, Faculty of Education, Faculty of Science 

and Letters, Faculty of Economics and Administrative Sciences and Faculty of Engineering of 

Pamukkale University. In order to collect the data a survey questionnaire that was developed by the 

researcher was used. The collected data were analyzed through the SPSS statistical program based on 

frequency, average and percentage distribution rates in tables.  According to the research findings, 

among the desirable qualities that the students want to have in their close friends are having character, 

being reliable, being tolerant, being responsible, being cheerful, being decent, being able to keep a 

secret, being at peace with themselves, being respectful to different thoughts and being congenial that 

stand out positive qualities. On the other hand, among the undesirable qualities that the students want 

their friends not to have are using people for their own interests, lying, acting fake, being hypocritical, 

being arrogant, belittling people, being disrespectful, being insidious, being selfish and being smug that 

stand out negative qualities. When the students' tendency to choose a friend is analyzed based on the 

gender, class and faculty of the students, significant differences emerge in some areas. It is remarkable 

result that the choice of friends among university students is not very important in terms of their 

appearance, costume and being wealthy and poor.  Based on the research results, various suggestions 

were made about the selection of friends of university students. 

Key Words: Friend preferences, desired friend qualities, undesired friend qualities. 
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SİYASAL İLETİŞİM SÜRECİNDE LİDER, SÖYLEM VE SEÇMEN DAVRANIŞLARINA 

ETKİSİ 

Turan ŞENER  

Özet 

Siyasal iletişim faaliyetleri, bugün başta siyasi partiler olmak üzere pek çok sivil toplum kurumu ve 

baskı grupları tarafından etkin şekilde yürütülmektedir. Kurumların yürüttükleri siyasal iletişim 

çalışmalarında belki de en etkin olanın lider ve liderin söylemi olduğu düşünülmektedir. Lider, siyasi 

partilerin seçmenlerle bire bir temas eden en önemli yüzüdür. Seçmenin tercihinde direkt etkisinden 

dolayı liderin özelliklerinin güçlü olması oldukça önem taşımaktadır.  

Lider, siyasi partinin amacını ve vermek istediği mesajını hedef kitleye doğru şekilde yansıtabilen ve 

seçmen özelliklerini önceden öngörerek, söz konusu hedef kitleye ve kullanılan kanala uygun bir 

söylemle aktararak, siyasal iletişim çalışmalarının daha verimli sonuçlarla neticelenmesini 

sağlayacaktır. Bu sebeple liderin kullandığı siyasi söylemin siyasal iletişim çalışmalarında yadsınamaz 

bir yerinin olduğu söylenebilir. 

Liderlerin hem ulusal hem de uluslararası alanda geliştirdikleri söylemlerin, başta sadık ya da taraftar 

seçmenleri olmak üzere bütün hedef kitlesi olan seçmenler açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

Bu araştırmanın amacı öncelikle siyasal iletişim faaliyetlerinin ve liderin incelenmesi sonrasında da 

“Liderlerin söyleminin siyasal iletişim faaliyetlerine etkisi nedir?” sorusunun irdelenmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Siyasal İletişim, Lider, Seçmen Davranışları, Söylem  
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LEADER, DISCOURSE AND THEIR EFFECTS ONTO VOTER BEHAVIORS IN 

POLITICAL COMMUNICATION PROCESS 

Turan ŞENER  

Abstract 

Political communication activities are carried out effectively by many non-governmental organizations 

(NGOs) and pressure groups, especially political parties. It is thought that the most effective one in 

political communication studies conducted by the institutions is the leader and the leader's discourse. 

The leader is the most important face of political parties that has direct connection with the voters.  It is 

essential for a leader to have strong characteristics because of his potentially direct influence onto the 

voters. 

 The leader will ensure more productive outcomes in political communication by reflecting accurately 

the purpose and message of the political party via a true and proper channel to the target audience the 

characteristics of which he foresees. In this context, it can be offered that the political discourse utilized 

by the leader has an undeniable place in the political communication studies. 

 The discourses developed by the leaders both in national and international scales are thought to be 

significant for all the voters, especially those affiliated with the party or loyal to the leader. This paper 

aims at primarily examining the political communication activities and the leader, and later making 

speculations upon the question “What is the effect of the discourse of the leaders on the political 

communication activities?”. 

Keywords: Political Communication, Leader, Voter Behaviors, Discourse 
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YENİ MEDYA TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL KATILIM ÜZERİNE ETKİLERİ 

Turan ŞENER  

Özet 

Yeni medya teknolojilerinin yaşamın hemen her alanına nüfuz ettiği görülmektedir. Hayatın her 

alanında etkin şekilde kullanılan yeni medya teknolojileri beraberinde önemli toplumsal, kültürel, 

siyasal ve ekonomik değişimler de getirmiştir. Bu değişimlerden en önemlilerinden birisinin de 

demokratik kurumların geliştirilmesine olan etkisi olduğu düşünülmektedir. Ülke içerisinde demokratik 

kurumların varlığı ve gücü demokrasinin istikrarlı bir şekilde yürütülmesi açısından önemli olmakla 

birlikte, halkı katılım konusunda daha bilinçli ve istekli hale getirmektedir. Aynı zamanda bir nevi baskı 

altındaki grupların sesi haline gelen yeni medya teknolojileri, demokratik çok sesliliği artırmakta ve 

özellikle bireylerin sosyal medya aracılığı ile; siyasetçi, gazeteci ve sanatçılardan rahatça hesap 

sorabilmelerini mümkün hale getirmektedir. Bu durum ise yeni medya teknolojileriyle siyasal katılım 

arasında bir ilişkinin olabileceği gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Siyasal katılım, sadece seçimlerde oy vermeye ilişkin bir eylemi ifade etmemektedir. Siyasal katılım oy 

vermenin beraberinde bireylerin ve toplumsal grupların sivil toplum kurumları başta olmak üzere çeşitli 

platformlarda örgütlenmek, görüş açıklamak, destek veya eleştirilerini bildirmek ve farklı kanallar 

vasıtasıyla, içerisinde yaşadıkları çevrenin yönetimine katılım göstermelerini de kapsamaktadır. Bu 

açıdan yeni medya teknolojileri, bireylerin herhangi bir toplumsal veya siyasal olaya yönelik olarak 

örgütlenmelerini kolaylaştırmakta ve verilmek istenen mesajın farklı kanallardan aktarılabilmesini ve 

ulaşılamayan ana akım medya kanallarına karşı alternatif kanal oluşturup mesajın iletilmesinde kolaylık 

sağlamaktadır. 

Bu çalışmada öncelikle yeni medya teknolojilerinin siyasal katılım üzerindeki rolleri incelenecektir. 

Ardından ise spesifik olarak “yeni medya teknolojilerinin siyasal katılım üzerindeki etkisi nedir?” 

sorusuna cevap aranacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Siyasal Katılım, Yeni Medya Teknolojileri, Siyasal İletişim, Seçmen Davranışları 
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 THE EFFECTS OF NEW MEDIA TECHNOLOGIES ONTO POLITICAL 

PARTICIPATION 

Turan ŞENER  

Abstract 

New media technologies seem to penetrate into almost every aspect of life. New media technologies 

that are effectively used in all areas of life also have brought significant changes in social, cultural, 

political, and economic terms. One of the most important of these changes is thought to do with the 

development of democratic institutions. While the existence and strength of democratic institutions 

within the country is required for the stability of democracy, it makes the public more conscious and 

willing for participation. At the same time, the new media technologies which have been the voice of 

the oppressed groups, increase the democratic polyphony and allow people to easily question politicians, 

journalists and artists by especially the social media. This situation reveals the fact that there might be 

a relationship between the new media technologies and political participation. 

Political participation is not simply an act of voting in elections. In addition to voting, political 

participation includes organization of individuals and social groups on various platforms, particularly 

non-governmental organizations (NGOs), declaring opinions, support or criticism on any topic, and 

participating through different channels in the management of the environment in which they live. In 

this respect, new media technologies make it easier for individuals to be organized for any social or 

political event and enable the message to be transmitted through different tools and create alternative 

channels against unreachable mainstream media channels and facilitate the transmission of the message.  

In this study, firstly, the roles of new media technologies on political participation will be examined. 

Later on, the study will be seeking an answer specifically for the question that is "What is the impact of 

new media technologies on political participation?". 

Keywords: Political Participation, New Media Technologies, Political Communication, Voter 

Behaviors 

 

 

 

 

 

 

 


	
	Page 1
	Page 2

	
	Page 1
	Page 2

	
	Page 1
	Page 2

	
	Page 1
	Page 2


