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BAŞÖĞRETMEN
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BİLİMLER SEMPOZYUMU
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ANKARA

SEMPOZYUM PROGRAMI
Program Akışı
23 Kasım- Kayıt, Oturumlar
24 Kasım- Kayıt, Oturumlar

23 .11 .2019/ CUMARTESİ
Saat: 10:00-12:00
SALON- 1 OTURUM-1
Doç. Dr. Semra KIRANLI GÜNGÖR
Öğrt. Burcu YOĞURTCU
Öğr. Gör. Mehmet GÜNGÖR
Yüksel YILDIRIM
Arş. Gör. Yasemin IŞIK

MODERATÖR: Dr. Mukadder GÜNERİ

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ, 24 KASIM VE BAŞÖĞRETMEN ÜZERİNE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
BAŞÖĞRETMEN Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN
OKUDUĞU KİTAPLARA GENEL BİR BAKIŞ
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EĞİTİMCİ KİŞİLİĞİ VE “BAŞÖĞRETMEN”
UNVANI

Arş. Gör. Yasemin IŞIK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN MİLLÎ ŞUURUN GELİŞMESİNDEKİ ROLÜ

Dr. Mukadder GÜNERİ

TÜRK EĞİTİM TARİHİ VE BAŞÖĞRETMEN

Doç. Dr. Nurhan AYDIN
Zafer IŞIK

KÂZIM KARABEKİR PAŞA’NIN EĞİTİM KADEMELERİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE
DÜŞÜNCELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Bayram GÖKBULUT
Çağdaş BİLGİN
Prof. Dr. Hasan Güner BERKANT
Zeynep BURUN

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK DERSLERİ İLE KÜLTÜR DERSLERİNE
KARŞI TUTUMLARI
ÖĞRETMENLERİN İŞ MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE
YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Araş. Gör. Gizem Hediye EREN
Araş. Gör. Dr. Merve BULDAÇ

ÖĞRETMEN VE MİMAR KİMLİĞİYLE MUALLA EYÜBOĞLU ANHEGGER:
HASANOĞLAN YÜKSEK KÖY ENSTİTÜSÜ ÖRNEĞİ

SALON-1 OTURUM-2

23.11.2019/CUMARTESİ
Saat: 12:00-14:00
MODERATÖR: Prof. Dr. Soner YAVUZ & Dr. Sibel DEMİR KAÇAN

Aynur Elif BULUT
Prof. Dr. Mehmet YILMAZ

FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ

Aynur Elif BULUT
Prof. Dr. Mehmet YILMAZ
Dr..Gülsemin SAVAŞ TUNA
Gökçen OZAN
Mert Burak IŞIK
Berk Buğra IŞIK
Zennur İrem CAN
Dr.Gülsemin SAVAŞ TUNA
Gökçen OZAN
Ayşenaz UZUN
Lara BECERİR
Kazım Ömer VAROL

BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE BİLGİ İŞLEMSEL (HESAPLAMALI) DÜŞÜNME BECERİSİNE BETİMSEL
BİR BAKIŞ
HİBİSCUS ESCULENTUS L.’NİN KIVAM ARTTIRICI, YAPIŞTIRICI, OYUN
HAMURU VE TABLET ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN
ARAŞTIRILMASI
SÜTLEĞEN ÖZÜTÜ KULLANILARAK KUMAŞLARIN BAZI MEKANİK
ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Öğr. Gör. Dr. İbrahim YÜKSEL

ESKİ VE YENİ PROGRAMLARA GÖRE GENEL FİZİK 1-2-3 TEORİK DERSLERİNİN VE FEN
BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA FİZİK KONULARININ DURUMU HAKKINDA
ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİ BELİRLEME

Eda AKÇA
Prof. Dr. Soner YAVUZ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ KİMYA
KAVRAMLARINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Banu METINKALE

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN
BİLGİSİ ÖZGÜVEN ALGILARININ İNCELENMESİ

Dr. Sibel DEMİR KAÇAN
Arş. Gör. Nisa YENİKALAYCI
Burak TARAKÇI
Öğr. Gör. Dr. İbrahim YÜKSEL

FEN BİLGİSİ ÖĞRENCİLERİNİN LABORATUVAR İMAJLARININ ÇİZİMLERLE
BELİRLENMESİ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK ASTRONOMİ İLE İLGİLİ “EKSİK
KELİMELER” VE
“ANAGRAM” TESTİ GELİŞTİRME

23.11.2019/ CUMARTESİ
Saat: 14:00-16:00
SALON-1 OTURUM-4

MODERATÖR: Prof. Dr. Emine KOCA

Prof. Dr. Emine KOCA

GENÇ KIZLARIN KİŞİSEL İMAJLARINDA GİYİM TARZI VE DEĞERLER İLİŞKİSİ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Prof. Dr. Fatma KOÇ
Prof. Dr. Emine KOCA

GELENEKLİ HALK GİYİM KUŞAMINDA YOZLAŞMAYA YÖNELİK BAZI
TESPİTLER

Prof. Dr. Fatma KOÇ
Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet Ertuğ YAVUZ

ELT SINIFLARINDA İNGİLİZ EDEBİ KAYNAKLARININ ÖĞRETİMİ

Öğr. Mine ÇELİK

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİNİN ÖNEMİ'

Rumeysa ŞAHİN
Mütercim
Doç. Dr. Nesrin DELİKTAŞLI

ULUSLARARASI TÜRK CEZA İSTİNABE TALEPNAMELERİNİN ÖZELLİKLERİ
VE FRANSIZCAYA ÇEVİRİLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Zeliha ASAN(YL Öğrencisi)
Gül TEKAY BAYSAN

TÜRKİYE’DE MÜTERCİM-TERCÜMANLIK EĞİTİMİ: ÖĞRENCİNİN KENDİ
ÖĞRENİM SÜRECİNDEKİ ROLÜ

Doç. Dr.Nesrin DELİKTAŞLI

NORMATİF METİNLERİN DİLSEL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVİRİLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Çağla ATMACA

HOW SATISFIED WE ARE WITH OUR SECOND FOREIGN LANGUAGE CLASSES?

Doç. Dr.Melek ALPAR
Damla KIRAÇ(YL Öğrencisi)

ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE « PARİS TEHLİKEDE » İSİMLİ
FRANSIZCA OKUMA KİTABININ ÇOKLU ZEKA KURAMINA GÖRE
İNCELENMESİ

23.11.2019
CUMARTESİ
Saat: 16:00-18:00
SALON-1 OTURUM-3

MODERATÖR: Dr. Öğr. Üyesi Özlem TUNÇ DEDE

Halil ULUPINAR
Murathan KALENDER
Prof. Dr. Yahya BOZKURT

3 BOYUTLU YAZICININ EĞİTİMDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

Halil ULUPINAR
Murathan KALENDER
Prof. Dr. Yahya BOZKURT

SANAL GERÇEKLİK ARAÇLARININ KAYNAK TEKNOLOJİLERİ
DERSLERİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ

Yük. Müh. Mustafa Evren POLAT
Müh. Aybike Nur CİNGÖZ

KALİTE PARAMETRELERİNİN FİBER OPTİK KABLOLARI
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Büşra POLAT
Prof. Dr. İbrahim ÇİL
Büşra POLAT
Prof. Dr. İbrahim ÇİL

İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE KANBAN SİSTEMİYLE TEDARİK OPERASYONLARININ
İYİLEŞTİRİLMESİ
KOBİ’LERDE YALIN ÜRETİM: ELEKTRİKLİ KOMPONENT ÜRETİMİ YAPAN
BİR FİRMADA YALIN ÜRETİM UYGULAMALARI

Dr. Öğr. Üyesi Özlem TUNÇ DEDE

ERIOCHROME BLACK T (EBT) BOYAR MADDESİNİN
GİDERİMİNDE Chlorella Vulgaris ALGİNİN KULLANILMASI

Dr. Öğr. Üyesi Özlem TUNÇ DEDE

ÇEVRESEL ANALİZLERDE ÖLÇME BELİRSİZLİĞİNİN ÖNEMİ

Dr. Ömer K. ÖRÜCÜ
E. Seda ARSLAN
Almira UZUN
Fatmanur GONCA
Dr. Öğr. Üyesi Ömer K. ÖRÜCÜ
Almira UZUN
Müge SAKCALI
Araş. Gör. Gizem Hediye EREN
Araş.Gör. Dr .Merve BULDAÇ

KENTSEL AÇIK ve YEŞİL ALANLARININ YOĞUNLUK VE ERİŞEBİLİRLİK
ANALİZİ, KARAMAN KENTİ ÖRNEĞİ

Yasemin Horasan
(Öğretmen)
Rozelin Çelik
Mert Batuhan Şahin

ISPARTA KONUR ve IŞIKKENT BORSA PARKLARININ GÖRSEL KALİTE AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
SU ÖGESİNİN KAMPUS ALANI İÇİNDE KULLANIMINDA İŞLEVSEL VE ESTETİK
NİTELİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
YUNUS EMRE KAMPUSU ÖRNEĞİ
ALSİKONTROMOBİL

PAZAR- 24.11.2019/ Saat: 10:00-12:00
SALON-1 OTURUM-1

MODERATÖR: Doç. Dr. Melahat DEMİRBİLEK

Arş. Gör. Hazel ERCAN
Prof. Dr. Şebnem YILDIRIM ORHAN
Arş. Gör. Hazel ERCAN
Prof. Dr. Şebnem YILDIRIM ORHAN
Arş. Gör. Sinem ARICI KETHÜDA

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ STAJ DENEYİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Şenol AFACAN

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇALGI
ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİ UYGULAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Satı
DOĞANYİĞİT
Feyza Zeytinli
YL Öğrencisi
Prof. Dr. Gülay Ekici

RUDOLF MATZ 25 ETÜT KİTABI ANALİZİ

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KAVRAMIYLA İLGİLİ İNGİLİZCE ÖĞRETMEN
ADAYLARININ ZİHİNSEL MODELLERİ

Doç. Dr. Melahat DEMİRBİLEK

ENGELLİLERİN EĞİTİME ERİŞİM HAKLARI

Cemre URHAN

TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ’NDEKİ MASALLARIN İNCELENMESİ

Prof. Dr.Orhan KARAMUSTAFAOĞLU
Fatma Kübra UYAR

EĞİTSEL OYUNLA DUYU ORGANLARI KONUSUNUN ÖĞRETİMİ: KOKLA VE TADINI KEŞFET

Dr. Öğr. Üyesi Aygül OKTAY
Deniz SARIBUDAK

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENCİ VELİLERİYLE YAŞADIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİ

PAZAR- 24.11.2019/ Saat: 12:00-14:00
SALON-1 OTURUM-2

MODERATÖR: Prof. Dr. Hatice ÖĞÜTÜCÜ & Doç. Dr. Sinem SOMUNOĞLU İKİNCİ

Doç. Dr. Sinem SOMUNOĞLU İKİNCİ

SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ SÜRECİNDE SAĞLIK EĞİTİMİ
VE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI

Öğr. Gör. Işıl ORAN

İŞİTME YETERSİZLİĞİNDEN ETKİLENMİŞ ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİ
İLE OLAN OYUN ETKİLEŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

Arş. Gör. Sümeyye OKYAR
Arş. Gör. Sümeyye OKYAR

Prof. Dr. Hatice ÖĞÜTÜCÜ
Ferhat KANTAR
Bil.Uzm. Suphi ONER
Prof. Dr. Hatice ÖĞÜTÜCÜ
Yeter GOVENÇ
Murat GULER
Gökçen OZAN
Dr. Gülsemin SAVAŞ TUNA
Melisa UYSAL
Aleyna PALIKAN
Gülsu ERDAN
Gökçen OZAN
Dr. Gülsemin SAVAŞ TUNA
Damla DEMİRBİLEK
Salim Efe ZEYBEK
Umut Yaşar ERGÜN

TÜRKİYE’ DE UYGULANAN ERKEN MÜDAHALE PROGRAMLARININ
İNCELENMESİ

PETROL İLE KİRLENMİŞ TOPRAKLARDAN İZOLE EDİLEN BAKTERİLERİN
ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİKLERİ
İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA NEDEN OLAN GRAM NEGATİF
BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
KADINLARIN VAJİNİT SORUNLARINA KARŞI KADİFE ÇİÇEĞİNDEN (T.ERECTA L.)
DOĞAL ÇÖZÜM

KARAHİNDİBA (T. OFFICINALE) BİTKİSİNİN DOĞAL KAUÇUK ÜRETİMİ İÇİN
ALTERNATİF BİR KAYNAK OLABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

PAZAR-24.11.2019/ Saat: 14:00-16:00
SALON-1 OTURUM-3

MODERATÖR: Doç. Dr. Melahat DEMİRBİLEK

Doç. Dr. Melahat DEMİRBİLEK

SOSYAL REFAH, SOSYAL ADALET VE SOSYAL HİZMET

Dr. Münevver BAYAR
Arş. Gör. Kübra ARSLAN
Doç. Dr. Hande ŞAHİN
Arş. Gör. Kübra ARSLAN
Doç. Dr. Hande ŞAHİN
Prof. Dr. Sibel ERKAL
Dr. Nuran VARIŞLI
Elif DORUK
Prof. Dr .Melek
ÇAKMAK
Doç. Dr. Melahat DEMİRBİLEK
Öğrt. Vahap ALBAYRAK
Doç.Dr.Yeliz YEŞİL

REKABET VE İNOVASYON KÜLTÜRÜ OLUŞTURMADA STRATEJİK İNSAN
KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ÖNEMİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL HASTALIĞI OLAN
BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DOSTU
DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
ÖRGÜTLERDE KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN ADALET, BAĞLILIK VE
ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KONULU TEZLERİN ANALİZİ (1990-2019)
MÜLTECİLER VE ÇOKLU TRAVMA DENEYİMLERİ
BİR FLL JR. MACERASI; KIZ ÇOCUKLARININ STEM İLE BULUŞMASI
TÜRKİYE’DE KADIN EĞİTİMİNİN ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PAZAR-24.11.2019/ Saat: 16:00-18:00
SALON- 1 OTURUM-4

MODERATÖR: Dr. Pınar ARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ALTUN
Prof. Dr .Hikmet YAZICI

REHBER ÖĞRETMENLERİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE SUNULAN
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ALTUN

PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERLE
İLGİLİ BİLGİ VE ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME
VE UYGULAMALARDA ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARINA UYGUNLUĞUNU
ARTTIRMAYA İLİŞKİN ÖNERİLERİ
EĞİTİMDE DENETİM SİSTEMİNİN YASAL DAYANAKLARI

Dr. Pınar ARSLAN
Dr. Pınar ARSLAN
Dr. Öğr. Üyesi Yüksel DEMİREL

OKULLARDA İLIŞKISEL SALDIRGANLIĞI ÖNLEMEYE YÖNELIK BIR MODEL ÖNERISI

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel DEMİREL

AIKIDO TEKNIKLERI, ŞIDDETI ÖNLEMEDE BIR İLETIŞIM ARACI OLABILIR MI?

Dr. Öğr. Üyesi Selma ŞENEL
Öğr. Gör. Serpil GÜNAYDIN
Doç. Dr. Bülent PEKDAĞ

ÖĞRETMEN GEREKSİNİMLERİNE YÖNELİK ETKİLİ DİJİTAL “ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME”
EĞİTİMİ TASARIMI

Dr. Öğr. Üyesi Bircan EYÜP

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA KAYGI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA VE YAZMA ÖZ YETERLİK
ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Bircan EYÜP

PAZAR-24.11.2019/ Saat: 14:00-16:00
SALON-H1, OTURUM-2

MODERATÖR: Doç. Dr. Refik TURAN

Doç. Dr. Refik TURAN

TÜRKİYE’DE CUMHURİYET DÖNEMİ LİSE TARİH ÖĞRETİMİNDE İLKÇAĞ
UYGARLIKLARININ YERİ ÜZERİNE NİCEL BİR İNCELEME

Doç. Dr. Refik TURAN

Arş. Gör. Dr. Hasan YÜCEL

TÜRKİYE’DE CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ÖĞRETİM SİSTEMİNİN
DÖNEMSELLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ÖĞRETMEN KAYNAĞI PLANLAMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME: TARİH ÖĞRETMENİ
KAYNAĞI ÖRNEĞİ (1983-2018)
KUR’ÂN VE DİN ALGISI ÜZERİNE

Arş. Gör. Dr. Hasan YÜCEL

TEKRÂR-I NUZÛL MÜ? TEZKÎR-I NUZÛL MÜ?

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül DOĞRUCAN

FELSEFE VE BİLİMDE TERCÜMENİN ROLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Dr. Öğr. Üyesi Didem DEMİRALP

ARİSTOPHANES’İN “BULUTLAR” (NEPHELAİ) BAŞLIKLI KOMEDYASI
BAĞLAMINDA BİR İNCELEME- KLASİK ÇAĞ YUNANİSTAN’INDA
SOFİSTLER (BİLGELİK ÖĞRETMENLERİ) ÜZERİNE
OSMANLI DEVLETİ’NDE ASKERİYENİN NÜFUZUNA KARŞI ALINAN
TEDBİRLER

Doç. Dr. Refik TURAN

Doç. Dr. Seyit TAŞER
Doç. Dr. Seyit TAŞER
Hava DOĞAN

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN MESLEK ETİĞİNDE VİCDANIN YERİNE İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİ

PAZAR-24.11.2019/ Saat: 10:00-12:00
MODERATÖR: Dr. Hoşkadem İBRAHİMOVA

SALON- H2 OTURUM-1

Aferim SEYİDOVA
Günel MAMMADOVA
Asst. Prof. Nazile ABDULLAZADE
Huraman SEFEROVA
Dr. Hoşkadem İBRAHİMOVA
Öğr. Gör. Elvan CAFAROV
Elçin HASANOV
Doç.Dr.Terane ABDULLAYEVA
Şükufe HACİYEVA
Doç. Dr. Fizuli MUSTAFAYEV
Gönül SALMANOVA
Nigâr ŞAHKEREMOVA

ORTA DÖNEM AZERBAYCAN EDEBİYATINDA
SUFİZM VE HÜRUFİZM
TÜRKDİLLİ ÜLKELERDE GENÇLİK POLİTİKASININ GELİŞMESİNDE SOSYAL VE BEŞERİ
BİLİMLERİN ROLÜ
REVMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA ELEKTROKARDİOGRAFİK
GÖSTERGELER
BİYOLOJİNİN EĞİTİMİNDE YAPICI YAKLAŞIMLA İNTERAKTİF DERSLERİN
TEŞKİLİ
BATI AZERBAYCAN VE DOĞU ANADOLU AĞIZLARINDA MORFOLOJİK
BİRİMLERİN ETNOLİNGVİSTİK ÖZELLİKLERİ
SOSYAL MANEVİYAT ALEYHİNE SUÇLARIN GELİŞME TARİHİ
GENEL OKULLARDA BIYOLOJININ EĞITIMINDE
“EVRISTIK” DERSLERIN DÜZENLEMESI YOLLARI
MİKROGÜBRELER VE ONLARIN
TARIMDA UYGULANMASI ÜZERİNE
SİNEMA DİLİNDE DOĞRU TELAFFUZ NORMLARI
NİNNİ VE OKŞAMALARDA TEŞBİH
VAKIF SAMEDOĞLU’NUN DRAMATURJİSİNDE TEMA VE FİKİR DÜNYASI

PAZAR-24.11.2019/ Saat: 16:00-19:00
SALON-H 2 OTURUM-3
Dr. Şafiga ZÜLFÜGAROVA
дошкольных учреждениях
Доцент, кондидант педагогических наук,
Гарибова Арифа Гаджыбаба кызы
проф. Қожекеева Бекзада
Н.Әбдіманап
Қайнар академиясының
2 курс магистранты
Zh.A.Koshetova , N.A.Zhumanova,
S.S.Zhumakova, A.E.Malmakova,
K.D.Praliyev, Zh.Rakhimbekov, V.K.Yu
Дигарбаева А.М
Жексембиев Р.Қ
Кіршібаев Е.А
Ибраимова А.А
Секерова Толғанай Маратовна
Тилеубаева Жанар Слямхановна
Садыкова Д.А
Медеуова Ғ.Ж
Doç. Dr. Nuran Özlük
Doç. Dr. Nuran Özlük

Doç. Dr. H. Zeynep ÇİLİNGİR

Doç. Dr. H. Zeynep ÇİLİNGİR
Doç. Dr. H. Zeynep ÇİLİNGİR
Доцент, кондидант педагогических наук

Dautbek A.N.
п. ғ. м., аға оқытушы, Ғалия Тоқтыманова
ф.ғ.к.Хадиша Нурходжаева
Қазақ-Ресей медициналық университеті

MODERATÖR: Dr. Şafiga ZÜLFÜGAROVA
EĞİTİM SEKTÖRÜNDE YENİLİK FAALİYETLERİ
Основная задача музыкального воспитания в Азербайджанских
Т.Шапай мен Абай шығармашылығын діни тұрғыдан зерделеу.

BIOPOLYMER MATERIALS CONTAINING NEW SYNTHESIZED
CURCUMIN-LIKE 3,5-bis-ARYLIDENPIPERIDONES
Биология сабақтарында биологиялық тәжірибелерді қолдана
отырып студенттердің кәсіби қабілеттерін дамыту әдістемесі.
Бидай тат саңырауқұлақ түрлерінің ерекшеліктерін оқу үрдісінде талдау.
Қазақстандағы қалалар туризмінің даму ерекшеліктері.
TÜRKİYE’DE İLK ÖZEL FİLM YAPIM MÜESSESESİ KEMAL FİLM MÜDÜRÜ
İLE TARİHÎ RÖPORTAJ VE KEMAL FİLM’DE EDEBİYAT-SİNEMA İLİŞKİSİ
KURMACA METİN-ÖĞRETİCİ METİN İLİŞKİSİ: ŞEYTAN HADİYE’DE
GAZETENİN FONKSİYONU
ÇALGI EĞİTİMİNDE ETKİN BİREYSEL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

MÜZİK PERFORMANSI EĞİTİMİNDE MOTİVASYON
MÜZİK EĞİTİMİNDE E-ÖĞRENME MODELLERİ
Основная задача музыкального воспитания в Азербайджанских
дошкольных учреждениях
THE NUMERICAL SOLUTION OF A MATHEMATICAL MODEL OF
CALCULATION OF THE SPECIFIC HEAT TRANSFER PARABOLIC AND
HYPERBOLIC MODEL
ЖАНУАРЛАР АТАУЛАРЫНА ҚАТЫСТЫ
ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ БІРЛІКТЕРДІҢ
ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Professor Kozhekeeva B.Sh.
Kazakh National Women's Pedagogical
University
N. Addimanap
Master student

SH. SHAPAI AND ABAY CREATIVITY RELIGIOUS RESEARCH

Professor Kozhekeeva B.Sh.
Iskakova Zh.А.

PROGRAM OF LITERATURE UPGRADE READING THE FEATURES OF THE LEARNING
OUTCOMES

Оқу ісінің орынбасары Мария
Қордай ауданы
Жамбыл облысы
а/ш.ғ.к., қауым. проф.м.а. Ғалия
Медеуова
ж.ғ.м., аға оқытушы Дамежан Садыкова
Қазақ Ұлттық Қыздар педагогикалық
университеті
оқытушы Динура Садыкова
ш Адилханқызы

БІЗДІҢ БОЛАШАҒЫМЫЗ - БІЛІМДІ ҰРПАҚ.

Mukasheva D.M.
Kirshibayev Ye.A.
AbubakirB. E.
Т.Секерова
Ж.С. Тилеубаева

А.М.Дигарбаева
Р.К.Жексембиев
Е.А. Кіршібаев
А.А.Ибраимова

Associate professor, candidate
of Associate professor,
candidate of pedagogical science
Yelkeeva Alima
pedagogical science
Meterbayeva Kulbarshyn
Senior tutor, candidate of
pedagogical science Аldibekova
Sholpan

ҚҰМАЙ ДАҚЫЛДАРЫНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

PUCCINIA RECONDITA ROB.EX.F. SP. TRITICI – БИДАЙДЫҢ ҚОҢЫР ТАТ АУРУЫНА ЖЕРГІЛІКТІ
МОНИТОРИНГ ЖҮРГІЗУДІҢ МАҢЫЗЫ

БИОЛОГИЯ САБАҚТАРЫНДА БИОЛОГИЯЛЫҚ ТƏЖІРИБЕЛЕРДІ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП
СТУДЕНТТЕРДІҢ КƏСІБИ ҚАБІЛЕТТІЛІКТЕРІН ДАМЫТУ ƏДІСТЕМЕСІ

THE REQUIREMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES ON THE NEW
EDUCATION

Senior tutor, master of
pedagogical science Jakipbayeva
Aigerim
Б.С Жошибекова
PhD- докторант - 2 курс
б.ғ.к.,қауымдастырылған профессор
міндетін атқарушы А.А Сартаева

Доктор архитектуры
Райха Амензаде

АЛЛЕЛЬДІ ЖƏНЕ АЛЛЕЛЬДІ ЕМЕС ГЕНДЕРДІҢ ӨЗАРА ƏСЕРІН
САЛЫСТЫРУF

Зодчий Шейх Баха ад-Дин. Творческая деятельность и вклад в развитие архитектуры Гянджи

POSTER SUNUM
Burak Emre GÜN
Dr.Öğr.Üyesi Ş.Erkan YERSEL

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİNİN KAPSAMLI
ARAŞTIRILMASI

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve
YENİLİKÇİ BİLİMLER SEMPOZYUMU

ÖZETLER
ORTA DÖNEM AZERBAYCAN EDEBİYATINDA SUFİZM VE HÜRUFİZM

Aferim SEYİDOVA

Sayfa 1

KALİTE PARAMETRELERİNİN FİBER OPTİK KABLOLARI
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Mustafa Evren POLAT
Elektronik ve Haberleşme Yüksek
Mühendisi

Sayfa 3

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENCİ VELİLERİYLE YAŞADIKLARI SORUNLARA
İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇ
DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ

Aybike Nur CİNGÖZ
Elektronik ve Haberleşme Mühendisi
Dr. Öğr.Üyesi Aygül OKTAY

Sayfa 4

Deniz SARIBUDAK
Doktora Öğrencisi
Aynur Elif BULUT
Sayfa 6
Prof. Dr. Mehmet YILMAZ

BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE BİLGİ İŞLEMSEL (HESAPLAMALI) DÜŞÜNME
BECERİSİNE BETİMSEL BİR BAKIŞ

Aynur Elif BULUT

Sayfa 8

Prof. Dr. Mehmet YILMAZ
FELSEFE VE BİLİMDE TERCÜMENİN ROLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül DOĞRUCAN

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK
ALAN BİLGİSİ ÖZGÜVEN ALGILARININ İNCELENMESİ

Banu METINKALE

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK DERSLERİ
İLE KÜLTÜR DERSLERİNE KARŞI TUTUMLARI
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA VE YAZMA ÖZ
YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA KAYGI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE
YÖNETİMİNİN KAPSAMLI ARAŞTIRILMASI
İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE KANBAN SİSTEMİYLE TEDARİK
OPERASYONLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ
KOBİ’LERDE YALIN ÜRETİM: ELEKTRİKLİ KOMPONENT ÜRETİMİ
YAPAN BİR FİRMADA YALIN ÜRETİM UYGULAMALARI
TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ’NDEKİ MASALLARIN
İNCELENMESİ

Dr. Öğretim Üyesi Bayram GÖKBULUT
Çağdaş BILGIN
Dr. Öğr. Üyesi Bircan EYÜP
Dr. Öğr. Üyesi Bircan EYÜP

Sayfa 10

Sayfa 12
Sayfa 13

Sayfa 14

Sayfa 15

Burak Emre GÜN
Dr.Öğr.Üyesi Ş.Erkan YERSEL
Büşra POLAT
Prof. Dr.İbrahim ÇİL

Sayfa 16

Sayfa 17

Büşra POLAT
Prof. Dr.İbrahim ÇİL
Cemre URHAN

Sayfa 18

Sayfa 19

YL.Öğrencisi
HOW SATISFIED WE ARE WITH OUR SECOND FOREIGN LANGUAGE
CLASSES?

Dr. Öğr. Üyesi Çağla ATMACA

Sayfa 20

ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE « PARİS TEHLİKEDE »
İSİMLİ FRANSIZCA OKUMA KİTABININ ÇOKLU ZEKA KURAMINA
GÖRE İNCELENMESİ

Doç. Dr.Melek ALPAR
Damla KIRAÇ(YL Öğrencisi)

Sayfa 21

ARİSTOPHANES’İN “BULUTLAR” (NEPHELAİ) BAŞLIKLI
KOMEDYASI BAĞLAMINDA BİR İNCELEME- KLASİK ÇAĞ
YUNANİSTAN’INDA SOFİSTLER (BİLGELİK ÖĞRETMENLERİ)
ÜZERİNE
www.24kasim.org

Dr. Öğr. Üyesi Didem DEMIRALP

Sayfa 22

GENÇ KIZLARIN KİŞİSEL İMAJLARINDA GİYİM TARZI VE DEĞERLER
İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Prof. Dr. Emine KOCA

Sayfa 24

Prof. Dr. Fatma KOÇ
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ KİMYA
KAVRAMLARINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Eda AKÇA
Yüksek Lisans Öğrencisi

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KONULU TEZLERİN ANALİZİ (1990-2019)

Prof. Dr.Soner YAVUZ
Elif DORUK
YL. Öğrencisi

GELENEKLİ HALK GİYİM KUŞAMINDA YOZLAŞMAYA YÖNELİK BAZI
TESPİTLER
PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ ÖZEL YETENEKLİ
ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ BİLGİ VE ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
REHBER ÖĞRETMENLERİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE
SUNULAN PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ
İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Sayfa 26

Sayfa28

Prof. Dr .Melek ÇAKMAK
Prof. Dr. Emine KOCA
Sayfa29
Prof. Dr. Fatma KOÇ
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ALTUN
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ALTUN

Sayfa32

Sayfa34

Prof. Dr .Hikmet YAZICI
ETKİLEŞİMLİ TAHTA KAVRAMIYLA İLGİLİ İNGİLİZCE ÖĞRETMEN
ADAYLARININ ZİHİNSEL MODELLERİ

Feyza Zeytinli
YL Öğrencisi

Sayfa37

Prof. Dr. Gülay Ekici
KADINLARIN VAJİNİT SORUNLARINA KARŞI KADİFE ÇİÇEĞİNDEN
(T.ERECTA L.) DOĞAL ÇÖZÜM

Gökçen OZAN
Dr.Gülsemin SAVAŞ TUNA
Melisa UYSAL
Aleyna PALIKAN
Gülsu ERDAN

Sayfa38

KARAHİNDİBA (T. OFFICINALE) BİTKİSİNİN DOĞAL KAUÇUK
ÜRETİMİ İÇİN ALTERNATİF BİR KAYNAK OLABİLİRLİĞİNİN
ARAŞTIRILMASI

Gökçen OZAN
Dr.Gülsemin SAVAŞ TUNA
Damla DEMİRBİLEK
Salim Efe ZEYBEK
Umut Yaşar ERGÜN

Sayfa 40

Dr. Öğr. Üyesi Selma ŞENEL
Öğr. Gör. Serpil GÜNAYDIN
Doç. Dr. Bülent PEKDAĞ

Sayfa 42

Dr.Gülsemin SAVAŞ TUNA
Gökçen OZAN
Ayşenaz UZUN
Lara BECERİR
Kazım Ömer VAROL
Dr..Gülsemin SAVAŞ TUNA
Gökçen OZAN
Mert Burak IŞIK
Berk Buğra IŞIK
Zennur İrem CAN
Prof. Dr. Hasan Güner BERKANT

Sayfa 44

ÖĞRETMEN GEREKSİNİMLERİNE YÖNELİK ETKİLİ DİJİTAL “ÖLÇME
VE DEĞERLENDİRME” EĞİTİMİ TASARIMI
SÜTLEĞEN ÖZÜTÜ KULLANILARAK KUMAŞLARIN BAZI MEKANİK
ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

HİBİSCUS ESCULENTUS L.’NİN KIVAM ARTTIRICI, YAPIŞTIRICI, OYUN
HAMURU VE TABLET ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN
ARAŞTIRILMASI
ÖĞRETMENLERİN İŞ MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE
YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Sayfa 46

Sayfa 48

KUR’ÂN VE DİN ALGISI ÜZERİNE

Zeynep BURUN
YL Öğrencisi
Arş. Gör. Dr.Hasan YÜCEL

Sayfa 49

TEKRÂR-I NUZÛL MÜ? TEZKÎR-I NUZÛL MÜ?

Arş. Gör. Dr.Hasan YÜCEL

Sayfa 50

Prof. Dr.,Hatice ÖĞÜTÜCÜ
Yeter GOVENÇ
YL.Öğrencisi
Murat GULER
Doktora Öğrencisi
Prof. Dr.,Hatice ÖĞÜTÜCÜ
Ferhat KANTAR
Bil.Uzm.Suphi Oner
Arş. Gör.Hazel ERCAN
Prof. Dr. Şebnem YILDIRIM ORHAN

Sayfa 51

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA NEDEN OLAN GRAM NEGATİF
BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
PETROL İLE KİRLENMİŞ TOPRAKLARDAN İZOLE EDİLEN
BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİKLERİ
RUDOLF MATZ 25 ETÜT KİTABI ANALİZİ
www.24kasim.org

Sayfa 53

Sayfa 55

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ STAJ DENEYİMLERİNE İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİ

Arş. Gör.Sinem ARICI KETHÜDA
Arş. Gör.Hazel ERCAN
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Sufism and Hurufism in Medieval Azerbaijani Literature
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ÖZET
Azerbaycan edebiyatının orta dönemi XIII-XVII yüzyılları kapsıyor ve çelişkili bir
dönem olarak kabul edilir. Bu dönemde Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Safevi sülâlesinin
iktidarı zamanında edebiyat ve kültür alanında bazı başarılar kazanılmışdır.
XIII yüzyılda İslam doğusunda ortaçağa ait sanatsal söz sanatının önemli bir kolunu tarikat
edebiyatı oluşturur. Genellikle, tarikat edebiyatı bu dönemin sanatsal-felsefi düşüncesinde o
kadar önemli yer tutuyor ki, tüm orta dönem türk edebiyatını ve sanatsal sanatı tarikat
edebiyatı olmadan dünmek bile zordur.
Orta dönem edebiyatımızda birçok sanatçıların yaratıcılığı doğrudan tarikat edebiyatı ile
bağlıdır. Azerbaycan edebiyatında iki önemli dini-felsefi tarikat yönü mevcut olmuştur:
1. Sufizm (tasavvuf); 2.Hürufizm.
Sufizm orta dönemde İslam aleminde yayğın olan dini-felsefi, mistik manevi-ahlaki
düşünce ve davranış sistemidir. Bildiğimiz gibi, sufilerin, irfan sahiplerinin toplandığı yer
"tekke" adlandırılmıştır. Sufiler daima medrese ilmine, medresede öğretilenlere karşı çıkmış,
bu bilgi ile ilahi varlığa kavuşmanın mümkün olmadığını vurgulamışlardır. Yani sufiler Allah
korkusu ve Allah sevgisi kavramlarını kıyaslıyor, korku yoluyla değil, sevgiyle İlahi
mertebeye yükselmeyi üstün sayıyorlardır. Ünlü sufi kadın Rabiyet-ül Edeviyye'nin şöyle bir
kelimesi şu fikri ifade ediyor: "Allah'ım, eğer ben seni cehennem korkusu yüzünden
sеviyorsam, beni o zaman yak. Eğer seni cennet dileyiyle sеviyorsam, beni ondan mahrum et.
Eğer senin yüzünü görmek umuduyla sana ibadet ediyorsam, o görüşü benden esirgeme" Yani
sufilere göre, Kuran iyi işler karşılığında cennet vaat ediyor, fakat kalbinde gerçek Hak
sevgisi olan, iman nuru olan herkes ruhsal evrim yoluyla Hakk'a kavuşabilir. Bu ise olgunluk
mertebesine ulaşan insanın öyle bu dünyadaca ulaştığı cennettir. Onlar cennete bu dünyada
manen arınarak, zenginleşerek ulaşmanın daha doğru olduğu fikrini aşılıyorlardı.
Sufi kelimesinin açıklamasında da ilginç fikirler var. Bu fikirlerin bazıları birbiriyle
örtüşmüyor:
Bazıları bu kelimenin "sefevi" - namaz zamanı önde duranlara verilen ad anlamı
verdiğini, bazıları ise "Suffa" - balkon anlamı verdiğini söylüyorlar. Hatta bu kelimenin
"sofiya" - bilgelik anlamı verdiğini, onun Arap kökenli olmadığını da farz edenler vardır.
Sufizm aslında dunyaperestlik, şöhretperestliye karşı bir akım idi. Sufiler mütevazı ve
basit hayatı tercih ediyor, servete aşırı meyil edenleri inkâr ediyorlardı. Aslında tasavvufun ilk
kaynakları ele nefisle mücadele olmuştur ki, bu da sufiliyin İslam'la bağlılığını kanıtlıyor.
Örneğin: sufi şeyhi Mansur Hallaç tüm eseri boyunca kendi fikirlerini Kur'an-ı Kerim'den
getirdiği ayetlerle esaslandırır veya onun düşünceleri bir tür ayetlere verilen tefsir niteliği
taşıyor. Tesadüfi deyil ki, düşünür: «Kur'an'da her şeyin ilmi var...», - diye bildirir. Yukarıda
da hatırlattığımız gibi, ayrı ayrı sufi düşünürler tasavvuf ve islamın ilişkisi hakkında değerli
eserler yazmış ve bu ilişkiyi kanıt ve argümanlarla göstermeye çalışmışlardır.
Anahtar Kelimeler: Edebiyat, Orta dönem, Kur'an-ı Kerim sufizm, hürufizm, Mansur Hallaç.
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ABSTRACT
It covers the middle period of Azerbaijani literature in the XIII-XVII centuries and is
considered to be a contradictory period. Successes were achieved during this period in the
field of literature and culture during the rule of the Garagoyunlu, Aggoyunlu and Safavid
dynasties.
Religious literature forms an important arm of medieval art of Islam in the 13th century.
In general, sect literature is so important in the literary and philosophical thinking of this
period that it is impossible to imagine all medieval Turkic literature and art. In the medieval
literature the creativity of many artists is directly related to the literature of the sect.
There are two important religious and philosophical religions in the Azerbaijani
literature.
1. Sufism (mysticism); 2.Hurufism.
Sufism is a system of religious, philosophical, thought and behavior that prevailed in the
Islamic world in the Middle Ages. As we know, the so-called "loneliness" is the place where
the Sufis and the lordship gather. The Sufi opponents and emphasis have always made it
impossible for the madrassa to learn the madrasa and to become the divine being with this
knowledge. That is, the Sufis meet the fear of God and the concepts of the love of God. They
preferred to climb to the Divine floor with love, not fear A well-known Sufi woman expresses
Rabiat al-Alawiyya. As we know, the so-called "loneliness" is the place where the Sufis and
the lordship gather. The Sufi opponents and emphasis have always made it impossible for the
madrassa to learn the madrasa and to become the divine being with this knowledge. That is,
the Sufis meet the fear of God and the concepts of the love of God. They preferred to climb to
the Divine floor with love, not fear A well-known Sufi woman expresses Rabiat al-Alawiyya.
There are some interesting points in the Sufi narrative. Some of these ideas do not overlap.
Some say that the word "sophisticated" means a name given to those who stand before
prayer, Some say that the word "suffa" means a balcony. Even there are those who suppose
that the word "sophia" means wisdom, and that it is not of Arabic origin.
Sufism was in fact a trend toward secularism, ambitiousness. Sufi prefers modest and
simple exercise Sufis denied those who were excessively inclined to wealth. In fact, the
primary sources of mysticism were the struggle for such a soul. This also proves the relevance
of Sufism to Islam. For example: Sufi Sheikh Mansur Hollac is interpretive and bases his
views on the whole work. It's no coincidence that the thinker: tried to show. "Everything in
the Kur'an has knowledge ..." As we have already mentioned, some Sufi thinkers have written
a valuable work on the mysticism and the relationship between Islam and the evidence for this
connection.
Keywords: Literature, Middle period, Holy Kuran, Sufism, Hürufizm, Mansur Hallaç.
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KALİTE PARAMETRELERİNİN FİBER OPTİK KABLOLARI
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
EFFECT OF QUALITY PARAMETERS ON FIBER OPTIC CABLES
Mustafa Evren POLAT
Elektronik ve Haberleşme Yüksek Mühendisi - SAMM Teknoloji
Aybike Nur CİNGÖZ
Elektronik ve Haberleşme Mühendisi - SAMM Teknoloji
Özet
Haberleşme alanında çeşitli amaçlar için üretilen fiber optik kabloların verim ve
dayanıklılıkları çevresel ve mekanik etkilere göre değişmektedir. Optik kablo üretiminde
kullanılan malzemenin kalitesi, miktarı ve üretim kusurları bu değişime neden olmaktadır.
Fiber optik kabloların belirli uluslararası kalite standartlarını sağlaması gerekmektedir.
Çevresel ve mekanik etkilere karşı fiber, optik kablonun içinden geçen ışığın kaybı, fiber öz
boyunda uzama ve kablonun boyundaki uzama gibi tepkiler vermektedir. Bu çalışmada,
testlerin insandan bağımsız olarak gerçekleştirilerek hata oranının ve maliyetin minimize
edilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fiber Optik Kablo, Kalite Parametreleri, Fiber Optik Kablo Testleri,
Çevresel Test, Mekanik Test
Abstract
The efficiency and durability of fiber optic cables produced for various purposes in the field
of communication varies according to environmental and mechanical influences. The quality,
quantity and manufacturing defects of the material used in the production of optical cables
cause this change. Fiber optic cables must meet certain international quality standards.
Against environmental and mechanical influences, the fiber reacts such as loss of light
passing through the optical cable, elongation of the fiber core length and elongation of the
cable length. In this study, it is aimed to minimize error rate and cost by performing tests
independently of human.
Keywords: Fiber Optic Cable, Quality Parameters, Fiber Optic Cable Tests, Environmental
Testing, Mechanical Testing
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ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENCİ VELİLERİYLE
YAŞADIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
TEACHERS' VİEWS ON PROBLEMS WİTH PARENTS OF STUDENTS
Aygül OKTAY
Dr. Öğretim Üyesi, BAİBÜ
Deniz SARIBUDAK
Doktora Öğrencisi, BAİBÜ
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin öğrenci velileriyle yaşadıkları sorunlara ilişkin
görüşlerini ortaya koymak ve uygun çözüm önerileri sunmaktır. Buna göre alt amaçlar
oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, İstanbul
Üsküdar ilçesi ortaokullarında görev yapmakta olan farklı branşlardaki 23 (f=18 kadın, f=5
erkek) gönüllü öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın deseni, nitel araştırma yöntemlerinden
durum çalışmasıdır. Görüşme tekniği ile öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Bunun için yarı
yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur. Verilerin analizinde, betimsel ve içerik
analizi tekniği kullanılmıştır. Belirli temalar çerçevesinde kategorilere ayrılan veriler, ortak
temalar altında kategorize edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulardan cinsiyet, mesleki
kıdem ve medeni durum bağımsız değişkenlerine ilişkin veriler de nicel olarak ifade edilmiştir.
Öğretmenlerin görüşleri sekiz ana tema altında sunulmuştur. Bulgular: Öğretmenlerin
velilerle iletişiminde, gelişime ve sorunlara yönelik olarak iki ana nokta oluşmaktadır;
Gelişime yönelik olarak en fazla akademik konular; sorunlara yönelik olarak; olumsuz
davranışlar önde yer almıştır. İşbirliği konusunda; sorunları çözme ve okula destek sağlama
etrafında birleşilmiştir. Öğrenci velileri en fazla başarıyı artırma konusunda, davranışlar
hakkında ve notlarla ilgili olarak görüşmek istemektedirler. Velilerinin öğretmeni şikayet
etme nedenleri, öğrenci davranışı, öğretmen davranışı, veli ön yargısı ve parasal konulardır.
Öğretmenlerin, idareye şikayet edilerek, sözlü tehditle, iftira yoluyla ve soruşturma ile şikayet
edildikleri belirlenmiştir. Olayların, savcılığa şikayet, fiili saldırı ve okulu basma biçiminde
olduğu görülmüştür. Bu duruma sebeplerde kasıtlı şikayet öne çıkmıştır. Olayların sonucunda,
soruşturma geçirildiği ve mahkemeye ifade verildiği belirlenmiştir. Velilerden öğretmene
yönelik (sözlü/fiziki) şiddet içeren olayı yaşama biçiminde, ağırlıkla sözlü saldırıya
uğradıkları ortaya çıkmıştır. Olaylar öğretmenlerde, ‘’moralsizlik, motivasyonda azalma,
güvensizlik ve umutsuzluk’’ duyguları oluşturmaktadır. Olayın sonucunda, etkili bir çözüm
bulunamadığı anlaşılmıştır. Veli-öğretmen ilişkilerinde tanık olunan sorunlarda veliden
kaynaklı ve öğretmenlerden kaynaklı sorunlar ortaya çıkmıştır. Velilerden kaynaklı
sorunlarda en fazla öğrencinin yanlışını kabullenememe olduğu; öğretmenden kaynaklanan
sorunların ise en fazla boşvermişlik olduğu görülmüştür. Bu gibi sorunlara ilişkin
öğretmenlerin çözüm önerileri; veli, öğretmen ve öğrenci odaklı olarak belirtilmiştir. Veli
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odaklı görüşlerde, güven sağlanması; öğretmen odaklı çözüm önerilerinde ise olumlu
yaklaşımlar geliştirilmesi öne çıkmıştır. Son yıllarda yaşanan olaylarda, öğretmenin itibar
kaybına uğramasının büyük bir payı olduğu belirtilmiştir. Öğrenciye dönük olarak ise;
cezaların yaptırımı olması, önerisi öndedir. Böylece araştırmacılar tarafından da öneriler
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Veli şiddeti, Veli şikayeti, İletişim, Velilerle sorunlar.
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FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇ
DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ
Aynur Elif BULUT
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Fen Lisesi
Mehmet YILMAZ
Prof. Dr.,Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
ÖZET
İçinde yaşadığımız çağda her gün yeni bir eğitim yaklaşımı geliştirilmesine karşın,
eğitimde yaşanılan problemlere halen çözüm aranmaktadır. Bu çözüm yolları insanoğlunun
bireysel farklılıklarından dolayı kişiye özel olmalı ve bireyin bilgiye ulaşım yollarındaki
farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu hususta eğitimciler arasında bireylerin
epistemolojik gelişimleri ve inançlarına yönelik ilgi oldukça önem kazanmaktadır (Hofer ve
Pintrich, 1997; Kardash ve Scholes, 1996). Bunun nedeni, epistemolojik inançların bilgiye
ulaşma ve öğrenme üzerinde oldukça önemli etkileri olduğunun araştırma sonuçlarına dayalı
olarak ortaya konulmuş olmasıdır. Epistemolojik inançlar, bireylerin bilginin ne olduğu, bilme
ve öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ile ilgili öznel inançları olarak tanımlanmaktadır
(Schommer, 1990). Perry (1968, aktaran; Schommer ve Walker, 1995), üniversite
öğrencilerinin ilk ve son sınıftaki bilgiye bakış açılarının zamanla farklılaştığını, önceden
bilginin mutlak ve kesin olduğuna dair inançlarının, son sınıfta esnekleştiğini ve bu inançların
öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde farklılıklar oluşturabileceği sonucuna varmıştır. Schoenfeld
(1983, aktaran; Schommer, 1990), lise öğrencilerinin matematiği öğrenme ile ilgili inançlarını
incelemiş ve ders başarısının doğuştan olduğuna inandıklarını saptamıştır. Schoenfeld,
öğrencilerin, öğrenmenin ya hemen gerçekleşmesi gerektiği ya da asla gerçekleşmeyeceği
yönündeki inançlarının matematik problemlerini çözmede kullandıkları yaklaşımları ve
problemleri çözmek için harcadıkları zamanı belirleyici olduğunu ortaya koymuştur
(Deryakulu ve Büyüköztürk, 2002).
Kişisel epistemolojik inançların bireyin olayları analiz edebilme, farklı açılardan
durumu sentezleyebilme ve değerlendirebilme gibi 21. yüzyıl becerilerinin en önemli
işlevlerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu (Schommer, 1994), epistemolojik inançların
öğrencilerin öğrenmesinin gerçekleşmesinde bir mihenk taşı olduğu geçmiş yıllarda yapılan
çalışmalarda ortaya konulmuştur (Hofer, 2001).
Epistemolojik inançlar, bireylerin bilgiyi edinme ve öğrenme sürecinde, düşünme
becerilerinde, problem çözme stratejilerinde belirleyici etkilerinin olduğu bulunmuştur
(Deryakulu ve Büyüköztürk, 2002). Ayrıca bu inançların gelişim sürecinin yaş, aile, eğitim ve
içinde yaşanılan kültür gibi etmenlerden etkilendiği ortaya konulmuştur.
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Buradan hareketle eğitim bilimleri alanında yapılan bir araştırmada öncelikle
bireylerin bilgiye yaklaşımlarının ve epistemolojik inançlarının belirlenmesi, öğretimin
kalitesi ve niteliğini artıracaktır. Bu nedenle bireylerin epistemolojik inançlarının gelişim
düzeyini incelemek önem kazanmıştır. Bu çalışmada, fen lisesi öğrencilerinin epistemolojik
inançlarının belirlenmesi ve bu inançların bazı değişkenler (cinsiyet, sınıf düzeyi, mezun
oldukları ortaokul türü ve ebeveyn öğrenim durumu) açısından incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada tarama modeli yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Schommer
tarafından geliştirilen ve Deryakulu ve Büyüköztürk (2002) tarafından geçerlik ve güvenirliği
yapılmış olan Epistemolojik İnançlar Anketi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 335
ortaöğretim öğrencisinden oluşmaktadır. Verilerin analizinde IBM SPSS 23,0 istatislik
programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; fen lisesi öğrencilerinin epistemolojik inanç
düzeyleri cinsiyet, sınıf düzeyi, mezun oldukları ortaokul türü ve ebeveyn öğrenim durumuna
göre az da olsa farklılık göstermektedir. Genel olarak verilen anket cevapları 2,09- 2,45
arasında dağılmıştır. Bu durum, öğrencilerin epistemolojik inançlarının gelişmiş/olgunlaşmış
düzeyde sınıflandırıldığını ortaya çıkarmıştır (Akgün ve Gülmez 2015). Ancak bulgulardan
hareketle; cinsiyetin ve mezun olunan ortaokul türünün, epistemolojik inançlar üzerinde
belirleyici bir etkisinin olmadığı söylenebilir. Bu sonuç, öğrencilerin öğrenmenin çabaya ve
yeteneğe bağlı olduğuna dair inançlarının ve tek bir doğrunun var olduğuna dair inançlarının
birbirine göre çok farklılaşmadığını ortaya koymuştur. İnanç düzeylerine bakıldığında,
cinsiyet, sınıf düzeyi ve ebeveyn öğrenim durumu değişkenlerine bağlı olarak verilen
cevapların büyük oranda değişkenlik göstermediği ancak mezun olunan ortaokul türüne (özel
ya da devlet) bağlı olarak belirli oranda değişkenlik gösterdiği bulunmuştur. Bu sonuç, mezun
olunan okul türünün, lisedeki öğrenme durumunu ve bilgiye yaklaşımını etkilediğini ortaya
çıkarmıştır. Önceki yıllarda yapılan çalışmalara bakıldığında, bilginin basit, kesin, çabuk ve
doğuştan getirildiğine inanan bireyler daha az olgun sayılmaktadır. Araştırmalar da şunu
desteklemektedir ki, öğrenciler basit bilgiye ne kadar inanırlarsa karmaşık bir metni o kadar
az algılayabilmektedirler. Öğrenciler kesin bilgiye ne kadar çok inanırlarsa, kesin olmayan
bilgiyi yanlış yorumlamaları o kadar muhtemeldir. Öğrenciler hızlı öğrenmeye ne kadar
inanırlarsa, okuyup anlama testlerini o kadar yetersiz bir şekilde yorumlarlar. Öğrenciler,
öğrenmedeki sabit yeteneğe ne kadar çok inanırlarsa zor görevlerde inat etme olasılıkları ve
eğitime verdikleri değer muhtemelen o kadar azalmaktadır (Schommer–Aikins, 2004:21).
Anahtar Kelimeler: Epistemolojik inanç, Fen lisesi, Lise öğrencileri
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BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE BİLGİ İŞLEMSEL (HESAPLAMALI)
DÜŞÜNME BECERİSİNE BETİMSEL BİR BAKIŞ
Aynur Elif BULUT
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Fen Lisesi
Mehmet YILMAZ
Prof. Dr.,Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Özet

Yirmi birinci yüzyıl becerileri kapsamında, öğrencilerin problem çözme, iletişim
kurabilme, işbirliği içinde çalışabilme, yaratıcı düşünebilme, verileri bilgi-işleme tabi
tutabilme, eleştirel düşünebilme gibi becerilere sahip olmalarının beklenmesi, günümüz
eğitim yaklaşımlarında oldukça sık tekrarlanmaktadır. Teknolojinin hayatımızın her anında
yanımızda olduğu bu çağda, Z kuşağı olan öğrencilerin birçok işini yaparken bilgisayar
teknolojilerinden destek aldığı da göz önüne alındığında, biyoloji eğitiminde öğrencilerimize
bilgisayarı bir araç olarak kullanmayı öğretmek onları yarınlara hazırlamak için yeterli
olmayacaktır. Bu aracın arkasındaki algoritmanın ve bilimin, biyoloji dersinin öğretilmesinde
katkı sağlayacak şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda bilgi işlemsel
(hesaplamalı) düşünme becersinin, biyoloji eğitimine büyük katkılar sağlayacağı
düşünülmektedir(Wing,2006).
Bilgi işlemsel (Hesaplamalı) düşünme becerisi; bir problemi formüle etme, problemin
çözümünü bulma ve insanın veya makinelerin çözümü anlayabileceği şekilde ifade etme
sürecidir. Sorunun daha küçük yönetilebilir alt problemlere ayrıştırılması, ölçek ve
karmaşıklık ile başa çıkabilmek için doğru soyutlamaların belirlenmesi, uygulanabilecek
mevcut modellerin bulunması, problemi çözmek için bir algoritma oluşturulması gibi problem
çözme yöntemlerinin kullanılmasını içermektedir. Bilgi işlemsel (Hesaplamalı) düşünme, bir
bilgisayarın karmaşık sorunları çözmemize ve sistemler oluşturmamıza nasıl yardımcı
olabileceğini düşünürken çizdiğimiz süreçleri ve yaklaşımları tanımlamaktadır (Wing,2006).
Bilgi işlemsel (Hesaplamalı) düşünme becerisi, problem çözmede bir yaklaşımdır. Bu
yaklaşım 5 temel adımla gerçekleştirilmektedir:
1.Düşünme süreci: Problemi formüle etmek, çözümü ifade etmek.
2.Depozisyon: Bir sorunu daha küçük gruplara bölerek çözmek.
3.Model Tanıma: Verileri analiz etmek.
4. Soyutlama (Abstraction; Pattern Genellization): Gereksiz olan bir problemin parçalarını
çıkarmak ve bir problemi birden fazla problem için çalışır hale getirmek.
5.Algoritma: Bir şeyin nasıl yapılacağına dair adım adım talimatlar oluşturmak (ISTE, 2015).
Wing (2008), bilgi işlemsel (hesaplamalı) düşünmenin problem çözme becerisinin
yeni bir ismi olmadığını ve bir çeşit analitik düşünme olduğunu vurgulamaktadır. ISTE (2015)
ise hesaplamalı düşünmeyi; yaratıcılık, algoritmik düşünme, eleştirel düşünme, problem
çözme ve işbirliğinin bir birleşimi olarak tanımlamaktadır. Kazimoglu, Kiernan, Bacon ve
MacKinnon (2012) ise problem çözme, algoritma inşa etme, hata yakalama, benzetim ve
sosyalleşmenin hesaplamalı düşünmenin beş temel becerisi olduğunu belirtmektedir. Bunun
yanı sıra Ater-Kranov, Bryant, Orr, Wallace ve Zhang (2010) eleştirel düşünme ve problem
çözmenin bilgi işlemsel (hesaplamalı) düşünmeyle ilgili alanyazında en çok kabul gören iki
beceri olduğunu ifade etmektedir. Kalelioğlu vd. (2016) de bilgi işlemsel (hesaplamalı)
düşünmenin kapsamını belirlerken en çok kullanılan üç bileşenin sırasıyla; soyutlama,
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algoritmik düşünme ve problem çözme olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Biyoloji dersi, konuların birbiriyle bağlantısı kurulmadan, öğrencinin kendisinin
öğrenme ortamına dâhil edilmesi sağlanmadan, kazanımlara ulaşması beklenirken bilgilerin
öğrenci tarafından ne kadarının algılanarak çıktı haline geldiği önemsenmeden işlendiği
takdirde kolay unutulan, ezber bir ders olmaktan çıkarılamaz. Bu nedenle; öğrencinin bilgiyi
işleme sürecinde, belirlenen bir problemi formüle edebilmesi, problemin çözümünü ifade
edebilmesi, problemin küçük alt boyutlara ayrılarak çözümünün kolaylaştırılması, çözüme
ulaşabilmek için çeşitli modellemeler yapılabilmesi ve nihayetinde bunu analitik düşünme
becerileri doğrultusunda bir algoritmaya dökebilmesi önem kazanmaktadır. Tüm bu süreç
boyunca öğrenen aktif durumda olduğu için 21. yüzyıl becerileri kapsamında
gerçekleştireceği bir biyoloji öğretim programı uygulanmış olacaktır. Bilgi İşlemsel
(Hesaplamalı) düşünme becerisi bu bağlamda, ezber ve kolay unutulan ders olarak görülen
biyoloji dersini büyük bir yanılgıdan kurtaracaktır. Bilgi işlemsel (Hesaplamalı) düşünme
becerisi; öğrencilerin, problemlere uygulanabilecek bir çözümden ziyade, kendi başlarına
problemlere çözüm üretebileceklerini fark etmelerini amaçlamaktadır. Biyoloji dersinin işlevi
olan bilgilerin öğrencide anlamlandırılmasında, öğrencinin aktiflik payının yüksek olması son
derece önem arz etmektedir. Bu çalışmada, biyoloji eğitiminin ezberden uzak, eğitim 4.0
anlayışına ve 21. yüzyıl becerilerine uygun hale getirilmesinin öneminin ortaya konulmasında
yeni bir bakış açısı olarak bilgi işlemsel (hesaplamalı) düşünme becerisinin betimsel olarak
açıklanması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bilgi işlemsel düşünme becerisi, Hesaplamalı düşünme, 21.yüzyıl
becerileri

www.24kasim.org

Sayfa 9

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve
YENİLİKÇİ BİLİMLER SEMPOZYUMU

FELSEFE VE BİLİMDE TERCÜMENİN ROLÜ ÜZERİNE BİR
İNCELEME
AN INVESTIGATION ON THE ROLE OF TRANSLATION IN PHILOSOPHY AND
SCIENCE
Ayşegül DOĞRUCAN
Dr. Öğr. Üyesi, Akdeniz Üniversitesi
Özet
Bu çalışma Türk-İslam coğrafyasında ortaya çıkan fikir hareketlerinde, tercüme faaliyetlerinin
etkisini, geçmiş ve bugün açısından ele almayı planlamaktadır.
Çalışma, tercüme
faaliyetlerinin bilimsel düzlemde nasıl algılandığı ve ne gibi sonuçlar ortaya çıkardığına dair
bir inceleme girişiminin “başlangıcını” teşkil etmektedir. Çalışmayı bir “inceleme girişimi”
olarak nitelemekten ziyade “başlangıcı” olarak nitelememizin sebebi, bizi detaylı incelemeye
sevk edeceğini düşündüğümüz verilerin ve asıl problem tespitini sağlayacak tutarsızlıkların bu
çalışmamızda ortaya çıkacağına dair kanaatimizdir. Bütün ilmi faaliyetlerde, kültürler arası
etkileşim ve bu etkileşimde tercümeler önemli bir yer tutar. Bilginin bir coğrafyadan bir
diğerine geçişini sağlayan ana unsur, ilmi eserlerin bir dilden başka bir dile çevrilmesi ve
aktarıldığı dilde o coğrafyanın araştırmacılarının kullanımına sunulmasıdır. Bu sunumun
neticesinde de bilginin aktarıldığı coğrafyadan evrensel bilgi sürecine katkıda bulunması
beklenir ve böylece bilhassa doğa bilimsel bilgi ya da formel bilgi kültürler arasında geliştiği
gibi kültürler üstü de bir hal alır. Bu özellikler çerçevesinde düşünce tarihinde benzer
durumların görülmesi ve aynı şekilde yorumlanması gerekmektedir. Örneğin Antik Yunan
eserlerinin Arapçaya tercümeleri neticesinde felsefe ve diğer ilimler alanlarında bir yükselişin
başladığından bahsedilir. Yine buna benzer olarak İslam filozoflarının ve ilim adamlarının
eserlerinin Batı dillerine tercümesi neticesinde, Batı düşün dünyasının durağan Ortaçağ
niteliğinden sıyrılmaya başladığı ve Rönesans ve Reform döneminin neticesi olarak
modernitenin ve devamında aydınlanmanın gerçekleştiği birçok kaynakta yer alır. Dolayısıyla
bilginin her toplumun kendi düşün dünyasında işlenmesiyle bilginin yeni halini aldığından ve
yeniden bir yayılım sürecine girdiğinden bahsetmek mümkündür. Hal böyle iken bizi bu
çalışmayı yapmaya sevk eden ve tereddüt oluşturan noktalar, tercüme faaliyetlerinin
ilerlemeyle birlikte ele alınması ve buna ek olarak her tercüme faaliyeti neticesinde ortaya
çıkan kültürel kalkınmanın her toplum için aynı yorumlamaya tabi tutulmaması arasındaki
çelişik durumdur. Bu çelişkilerden ilki İslam dünyasına yapılan çeviriler neticesinde yaklaşık
8.-12. yüzyıllar arasında yaşanan gelişmelerin, birçok camiada bir kalkınmadan ya da
üretkenlik sürecinden ziyade bir taklit safhası olarak yorumlanması girişimleridir. İkincisi ise,
Türk-İslam dünyasında, bilgi üretim sürecinde Batı toplumlarının ön plan çıkmasının ardından
yaşanan sosyal değişmelerle, anlama ve ilerleme gayesiyle o ülkelere gönderilen
araştırmacılara/öğrencilere, aktif bir şekilde devam eden tercüme faaliyetlerine ve hatta
interaktif teknolojilere rağmen, bilgi üretim sürecine katılım içselleştirilememiş, dolayısıyla
evrensel bilime katkı sağlayacak bir üretkenlik misyonuna geçilememiştir. Dolayısıyla bu
çalışmada, bu iki çelişik örnek üzerinden, bilimsel faaliyetlerde tercümenin tek başına yeterli
olup olmadığı sorusu ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Felsefe, Bilim, Tercüme, Türk-İslam Düşüncesi
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Abstract
This study’s goal is to evaluate the effects of the translation activities in scope of the
intellectual movements that emerged in Turkish-Islamic geography, in terms of past and
today. The study constitutes the “introduction” of an evaluation attempt about how the
translation activities were perceived in scope of the scientific plane and what results were
caused. We define the study as an “introduction" rather than an “evaluation attempt” because,
in our opinion, our study will reveal data that will direct us to detailed examination in addition
to revealing the inconsistencies to ensure we can determine the original problem. The
intercultural interaction and translation activities during such interaction processes have
always had great importance in all scientific activities. The main element that allows the
information to be transmitted between various geographies, is the fact that the scientific works
are translated to other languages and they are presented to the usage of the researchers in the
geography of the related language. As the result of this presentation, the information is
expected to contribute to the universal information process from the geography it was
transmitted and therefore, especially the natural science information or formal information
becomes developed between the cultures, becoming supra-cultural. In scope of this, it is
necessary to notice the similar conditions in the history of thinking, as well as similar
interpretation. For example, it is said the translations of the works of the Ancient Greece to
Arabic had caused a development in the philosophy and other sciences. Similarly, as the result
of the translation of the works of the Islamic philosophers and scientists to the Western
languages, the Western world of thinking began to leave the frame of the Middle Ages; as the
result of the following Renaissance and Reform periods, modernity and the enlightenment
occurred, as many sources emphasize. Consequently, it can be said that the information is
processed by each society’s own world of thinking to transform into a new shape and to begin
a new process of spreading. In the light of this information, the points that directed us to
work on this study and those which created doubts are about the contradictory position
between the facts that, the translation activities are taken into account together with the
progress while the cultural development that emerge as the result of each translation activity
is not subject to the same interpretation for each society. The first of these contradictions is
about the attempts made by many groups to interpret the developments between
approximately 8th - 12th centuries as the result of the translations to the Islamic world, as a
phase of imitation rather than productivity or development. Secondly, in the Turkish-Islamic
world, with the social changes that occurred after the Western societies came into prominence
during the information production process, the students who were sent to those countries to
understand and ensure progress, despite of the active translation activities and interactive
technologies, could not internalize the participation to the information production process and
therefore could not transition to a productivity mission to make contributions to the universal
science. Therefore this study deals with the question whether the translation is enough on its
own to ensure scientific activities, based on these two contradictory examples.
Keywords: Philosophy, Science, Translation, Turkish-Islamic Thought
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK
PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖZGÜVEN ALGILARININ
İNCELENMESİ
Banu METİNKALE
Gazi Üniversitesi
Özet
Günümüzde birçok alanda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek zorunlu bir
gerekliliktir. Bu alanların en önemlilerinden birisi de eğitim ve öğretimdir. Bilgi ve iletişim
teknolojilerini eğitim öğretim ortamına taşımak, kaliteli bir eğitim anlayışına uygun olarak bu
ortamlarda kullanmak ve bunu yaygınlaştırmak gerekmektedir. Bu durum göz önünde
bulundurularak öğretmenlerin TPAB yeterliklerine sahip olması kaçınılmaz bir zorunluluk
haline gelmiştir. Ayrıca yapılan birçok araştırma eğitimde teknoloji kullanılmasının öğrenci
başarısını arttırdığı sonucuna ulaşmıştır (Tezcan ve Yılmaz, 2003; Taş, Köse ve Çepni, 2006;
Pektaş, Türkmen ve Solak, 2006; Tüysüz, 2010).
21. yüzyılda teknolojinin hayatımızda bu kadar içi içe olması ve öğretmen yeterliklerinin de
teknolojiye yönelik geliştirilmesi ve PAB olarak tanımlanan öğretmen yeterliğinin teknoloji
boyutunu da ele alınarak TPAB yeterliği tanımlanmıştır (Timur ve Taşar, 2011). Bu çalışma
öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüven algılarının incelenmesi
açısından önem taşımaktadır. Araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojik
pedagojik alan bilgisi özgüvenlerinin cinsiyet ve sınıf seviyelerine göre farklılaşıp
farklılaşmadığını incelemek amaçlanmıştır.
Araştırmada, fen bilimleri öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB)
konusunda öz-güven seviyelerini, var olduğu şekliyle betimlemek ve değişkenler arası
ilişkileri ortaya koymak amaçlandığı için; literatürde tarama modeli olarak isimlendirilen
desen tasarımı kullanılmıştır. Bu çalışma 2017-2018 eğitim öğretim yılında Gazi
Üniversitesinde 1. ve 3. sınıf fen bilgisi öğretmenliği bölümünde öğrenim gören toplam 56
öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak Timur ve Taşar (2011)
tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeği
(TPABÖGÖ)” kullanılmıştır. Yapılan çalışma ile elde edilen bulgulardan 1. sınıfların
teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüven ölçeğinden aldıkları puanların ortalamasının
(X=113,72; std.sapma=13,49) 3. sınıfların teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüven
ölçeğinden aldıkları puanların ortalamasından (X=115,18; std.sapma=16,47) daha düşük
olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: TPAB, Özgüven, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÖĞRENCİLERİNİN
MESLEK DERSLERİ İLE KÜLTÜR DERSLERİNE KARŞI
TUTUMLARI
ATTITUDES OF INFORMATION TECHNOLOGY STUDENTS AGAINST
VOCATIONAL AND CULTURAL COURSES
Bayram Gökbulut
Dr. Öğretim Üyesi, Bülent Ecevit Üniversitesi
Çağdaş Bilgin
Milli Eğitim Bakanlığı
Özet
Bu araştırmada, meslek lisesi bilişim teknolojileri alanında öğrenim gören öğrencilerin meslek
dersleri ile kültür derslerine karşı tutumlarının belirlenmesi ve farklılıklarının ortaya
konulması amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde lise öğrencilerin coğrafya dersine karşı olan
tutumlarının belirlenmesi amacıyla geliştirilen hoşlanma ve öğrenme şeklinde iki boyutlu olan
Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği bilişim teknolojileri öğrencileri için meslek dersleri ve kültür
dersleri olmak üzere iki ayrı formatta düzenlenmiştir. Veriler Karadeniz bölgesinde yer alan
iki adet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 2018-2019 eğitim öğretim yılında bilişim
teknolojileri alanında öğrenim gören 76 öğrenciden toplanmıştır. Araştırma neticesinde, kadın
meslek lisesi öğrencilerinin meslek derslerinden hoşlanma düzeyleri daha yüksek iken, erkek
öğrencilerin meslek derslerinden hoşlanma düzeylerinin daha düşük olduğu görülmüştür.
Kültür dersleri açısından ise erkek öğrencilerin hoşlanma düzeyleri daha yüksek iken, kadın
öğrencilerin daha düşük olduğu sunucu elde edilmiştir. Erkek öğrencilerin meslek derslerine
karşı öğrenme isteklilikleri kadın öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur.
Okullara göre yapılan analiz neticesinde ise kız meslek lisesi öğrencilerinin meslek
derslerinden hoşlanma düzeyleri karma olan meslek lisesi öğrencilerine göre daha yüksek
iken, meslek derslerini öğrenmeye karşı tutumları ise kız meslek lisesi öğrencilerinin daha
düşük, karma meslek lisesi öğrencilerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Kültür
derslerinden hoşlanma düzeylerine göre ise, karma meslek lisesi öğrencilerinin kültür
derslerinden hoşlanma düzeyleri daha yüksek iken, kız meslek lisesi öğrencilerinin daha
düşük düzeydedir. Kültür derslerine karşı öğrenme isteklerine göre ise kız meslek lisesi
öğrencilerinin öğrenme istekleri karma meslek lisesi öğrencilerine göre daha yüksek bir
düzeyde olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Bilişim Teknolojileri Öğrencileri, Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi,
Tutum
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TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA VE
YAZMA ÖZ YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bircan EYÜP
Dr. Öğr. Üyesi, Trabzon Üniversitesi
Özet
Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma ve yazma becerilerine ilişkin öz
yeterlik algılarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çalışmada öğretmen adaylarının
konuşma ve yazma öz yeterlik algıları cinsiyet, sınıf, yaşanılan yer, gelir durumu ve annebaba eğitim durumu açılarından ele alınmıştır. Çalışma tekil ve ilişkisel tarama yöntemlerine
göre tasarlanmıştır. Çalışma grubunu Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe
Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören 222 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmaktadır.
Adayların %70.3’ü kadın, %29.7’si erkektir. Çalışmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi
formu, Katrancı ve Melanlıoğlu (2013) tarafından geliştirilen ‘Konuşma Becerisine Yönelik
Öz Yeterlik Ölçeği’ ile Aydın, İnnalı, Batar ve Çakır (2013) tarafından geliştirilen ‘Yazılı
Anlatım Öz Yeterlik Ölçeği’ kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programında ttesti, tek faktörlü ANOVA ve Kruskal-Wallis H Testi teknikleriyle analiz edilmiştir.
Analizler sonucunda, Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma ve yazma becerilerine ilişkin öz
yeterlik algıları arasında cinsiyete göre kadın adaylar lehine anlamlı bir fark olduğu
görülmüştür. Öğrenim görülen sınıf açısından incelendiğinde adayların konuşma öz yeterlik
algıları arasında anlamlı bir fark bulunmazken, yazılı anlatım öz yeterlikleri arasında anlamlı
bir fark olduğu belirlenmiştir. Adayların algıladıkları gelir durumları açısından analiz
edildiğinde adayların konuşma becerisine ilişkin öz yeterlik algıları arasında anlamlı bir fark
bulunmazken, yazılı anlatım öz yeterlik algıları arasında anlamlı bir fark olduğu
belirlenmiştir. Gelir durumlarını düşük algılayan adayların yazma öz yeterlik algılarının gelir
durumunu yüksek algılayan adaylardan daha zayıf olduğu tespit edilmiştir. Adayların
konuşma ve yazma becerilerine ilişkin öz yeterlik algıları arasında uzun süre yaşadıkları yer
ile anne ve baba eğitim durumları açısından anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Konuşma, Yazma, Öz Yeterlik, Türkçe Öğretmeni Adayları.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA KAYGI
DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ
Bircan EYÜP
Dr. Öğr. Üyesi, Trabzon Üniversitesi
Özet
Bu çalışmada, öğretmen adaylarının konuşma kaygı düzeyleri çeşitli değişkenler açısından
incelenmek istenmiştir. Çalışmada adayların konuşma kaygı düzeyleri cinsiyet, akademik
ortalama, yaşanılan yer, gelir durumu ve anne-baba eğitim durumu açılarından ele alınmıştır.
Çalışma ilişkisel tarama yöntemine göre tasarlanmıştır. Çalışma grubunu Trabzon
Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesinde son sınıfta öğrenim gören 328 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Adayların %73.8’i kadın, %26.2’si erkektir. Çalışmada veri toplama aracı
olarak Sevim (2013) tarafından geliştirilen ‘Konuşma Kaygısı Ölçeği’ kullanılmıştır. Beşli
likert tipinde hazırlanan ölçek 20 maddeden oluşmaktadır. Çalışmada ölçeğin güvenirlik
katsayısı .938 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programında t-testi, tek
faktörlü ANOVA ve Kruskal-Wallis H Testi teknikleriyle analiz edilmiştir.
Verilerin analizi sonucunda, cinsiyet açısından öğretmen adaylarının konuşma kaygı düzeyleri
arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (t (326)=0.99, p>.01). Akademik ortalama açısından
incelendiğinde adayların konuşma kaygı düzeyleri arasında da anlamlı bir fark olmadığı tespit
edilmiştir (F (3, 324)=1.27, p<.01). Adayların konuşma kaygı düzeyleri arasında uzun süre
yaşadıkları yer bakımından anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır (F (2, 325)=4.93, p<.01).
Uzun süre şehirde (x̄=72.96) ve ilçede (x̄=72.71) yaşayan öğretmen adaylarının konuşma
kaygı düzeylerinin köyde (x̄=66.98) yaşayan adaylardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Adayların konuşma kaygı düzeyleri arasında algıladıkları gelir durumları bakımından anlamlı
bir fark olduğu tespit edilmiştir (F (2, 325)=4,34, p<.01). Ekonomik durumlarını orta seviyede
algılayanların (x̄=69.57) konuşma kaygı düzeyleri ekonomik durumlarını yüksek seviyede
algılayanlardan (x̄=74.92) daha az olduğu belirlenirken ekonomik durumlarını düşük
algılayanlarla (x̄=73.07) herhangi bir anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Adayların
konuşma kaygı düzeyleri arasında anne eğitim durumu (X2 (sd=4, n=328)=3.96, p>.05) ve
baba eğitim durumu (F (3, 324)=1.57, p<.01) bakımından anlamlı bir fark olmadığı
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Konuşma Becerisi, Konuşma Kaygısı, Öğretmen Adayı.
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MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ
VE YÖNETİMİNİN KAPSAMLI ARAŞTIRILMASI
Burak Emre GÜN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ş. Erkan YERSEL
Dr.Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Özet
Ülkemizde binlerce kişinin istihdam edildiği madencilik sektörü, birçok endüstrinin
hammadde ihtiyacını karşılamakla beraber, madencilik sektörü dışında birçok işletmede
istihdam yaratılmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Madencilik sektöründe yaşanan iş
kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak, mümkünse önüne geçebilmek için İş Sağlığı ve
Güvenliği dikkate alınması gereken bir yöntemdir. İş kazası ve meslek hastalıklarının ortaya
çıkması ile yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde, iş kazası ve meslek hastalıkları
sayısının çok fazla olduğu dikkat çekmektedir. Geçmişten bugüne bakıldığında ülkemizde ve
dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan bu
çalışmalar içerisindeki sektörlerden birisi de madencilik sektörüdür. İş sağlığı ve Güvenliği
çerçevesinde, işyeri tehlike sınıfları içerisinde madencilik sektöründe yapılan birçok çalışma,
“çok tehlikeli” işyeri sınıfı kapsamında yer almaktadır. Madencilik sektörü içerisinde yapılan
bir çok çalışmanın “çok tehlikeli” işyeri sınıfı içerisinde yer almasının nedeni birçok olası risk
ve tehlikenin bulunmasıdır. Bu olası risk ve tehlikeler, iş kazası ve meslek hastalıklarını da
beraberinde getirmiştir. Öncelikle önemli olan insan hayatı ve sağlığıdır. Ancak yaşanan iş
kazaları ve meslek hastalıkları madencilik sektöründe üretimin aksamasına ve işletme
verimliliğinin düşmesine neden olmaktadır. Madencilik sektöründeki işletme verimliliğin
düşmesi ülke ekonomisine olumsuz yönde yansımaktadır. Bu olumsuzlukların önüne
geçebilmek, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için risklerin değerlendirilmesi ve
yönetimi oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, madencilik sektöründe risk
değerlendirmesi ve yönetimini kapsamlı olarak araştırılmasıdır. Risk değerlendirmesinde
kullanılmakta olan nitel (kalitatif) ve nicel (kantitatif) yöntemler kapsamlı olarak araştırılıp
incelenecektir. Yapılan çalışmada uygun risk değerlendirme yöntemleri araştırılarak risklerin
tanımlanması, risklerin tahmini ve derecelendirilmesi daha sonra ise tehlikeli bulunan
durumlara çözüm yolları araştırılarak gerekli olan İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Kazası, Risk Değerlendirmesi, Madencilik
Sektörü
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İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE KANBAN SİSTEMİYLE TEDARİK
OPERASYONLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ
IMPROVEMENT OF SUPPLY OPERATIONS WITH KANBAN SYSTEM IN
PHARMACEUTICAL INDUSTRY
Büşra POLAT
Sakarya Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
İbrahim ÇİL
Sakarya Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
Özet
Yalın üretim, kaynakların etkin kullanımı ve israfların ortadan kaldırılmasında dünya çapında
kabul gören bir üretim yönetim yaklaşımıdır. Yalın Üretim, kaliteyi artırma ve üretim süresini
ve maliyetleri azaltma ve israfların ortadan kaldırılmasına yardımcı olan bir dizi araçtan
yararlanır. Kanban sistemi bu araçlardan bir tanesidir. Ancak, Kanban sistemi Türkiye’deki
üretici firmalar tarafından yaygın olarak uygulanmamaktadır. Dolayısıyla, bu vaka
çalışmasının amaçlarından biri Kanban sisteminin ilaç endüstrisinde faaliyet gösteren bir
firmada nasıl etkili bir şekilde uygulanacağını göstermektir. Bu çalışmada, Türkiye ve çeşitli
ülkelerde belli bir pazara sahip, ilaç sektöründe faaliyet gösteren, yerli bir firmada kullanılan
ambalaj malzemeleri için kanban sistemi geliştirilmiştir. Uygulanan kanban yöntemi ile
şirketin tedarik süreci geliştirilerek israflardan arındırılıp işletmeye değer katmayan,
işletmenin lojistik faaliyetlerine fazladan bedel ödediği kayıplardan kurtararak firma karlılığı
ve verimliliği arttırılmıştır. Kanban yöntemi öncesi tedarik süreci, üretimde kullanılacak
ambalaj malzemeleri için açılan siparişler toplu alınarak gereksiz stok sistemi
uygulanmaktaydı. Üretime bağlı acil ihtiyaçlar için günlük, düzensiz araç gönderimi
yapılmaktaydı. Mevcut uygulamada; fazla stok maliyeti, ihtiyaç dışı tutulan ambalaj
malzemelerinin bekleme sürelerinden oluşan yıpranma, eskime gibi durumlar; firmaya
gereksiz maliyet olarak geri dönmekteydi. Ambalaj malzemeleri için açılan siparişler toplu
alınmakta, üretime bağlı acil ihtiyaçlar için günlük ve plansız araç gönderimi ile tedarikçiden
malzemeler firmaya taşınmaktaydı. Bu çalışma ile tedarik süreçleri kolaylaşmış ve doğru
tedarik süreçleri ile işletmeye yardımcı olunduğu gösterilmiştir. Çalışmanın bulguları üst
yönetim katılımı, satıcı ve tedarikçi katılımı, stok yönetimi ve kalite iyileştirmenin Kanban
sistemiyle yalınlaşma yolunda önemli olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Yalın Üretim, Tedarik Yönetimi, Kanban Sistemi, Döngüsel Sefer, Milk
Run.
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KOBİ’LERDE YALIN ÜRETİM: ELEKTRİKLİ KOMPONENT
ÜRETİMİ YAPAN BİR FİRMADA YALIN ÜRETİM
UYGULAMALARI
LEAN PRODUCTION IN SMES: LEAN PRODUCTION APPLICATIONS IN AN
ELECTRIC COMPONENT MANUFACTURER
Büşra POLAT
Sakarya Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
İbrahim ÇİL
Sakarya Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

Özet
Yalın üretim, üretim sürecinin bütününü israflardan arındırıp sadeleştirerek firma karlılığını
arttırmak amacını taşıyan sistem ve teknikler bütünüdür. Yapısında, hata, maliyet, stok,
işçilik, fire, israf, müşteri memnuniyetsizliği gibi gereksiz unsur taşımayan bir üretim
sistemidir. Yalın üretimin ana stratejisi; üretim hızını arttırıp, aynı zamanda üretim süresini
kısaltarak, daha kaliteli ürün üretimi ve maliyeti azaltmaktır. Yalın üretim, üretime yük
getiren tüm israflardan arınmayı hedef alan bir yaklaşımdır. Yalın üretimin amacı, ister büyük
kuruluşlar olsun ister küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) olsun yalın bir üretim
sistemine, yalın bir şirkete, yalın bir değer zincirine ulaşmaktır. Bu çalışmanın amacı yalın
üretimin ülkemiz şartlarındaki orta ölçekli işletmelerde uygulanabilirliğinin ve kazanımlarının
incelenmesidir. Yalın üretim yaklaşımı bazı büyük şirketlerde olduğu gibi, günümüzde
giderek küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından da uygulama alanı bulmaktadır. Bu
araştırmanın amacı, Türkiye'de yalın üretimin benimsenmesini araştırmak ve KOBİ'ler
tarafından uygulanan yalın uygulamaları incelemektir. Bu çalışmada örnek olay incelemesi
metodolojisi kullanılmaktadır. Türkiye'de üretim performansında önemli bir iyileşme
sağlamak için yalın üretim prensipleri ve tekniklerini uygulayan beyaz eşya sektöründe
elektrikli komponent üretimi yapan bir firmada yalın üretim uygulama bulguları sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yalın Üretim, KOBİ, Yalın Üretim Teknikleri, Yalın Üretim
Uygulamaları
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TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ’NDEKİ
MASALLARIN İNCELENMESİ
Cemre URHAN
YL. Öğrencisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Özet
Masal halkın ortak malı olup, ağızdan ağza aktarılarak gelen yeri ve zamanı bilinmeyen
olağanüstü veya normal kahramanlara sahip hayal mahsulü sözlü halk edebiyatı ürünüdür .
Masalların ortaya çıkışı tılsımlı mitolojik öykülerin anlatılmasıyla olmuştur.Sonradan masal
anlatıcılarıyla yayılmaya başlamıştır.Anlatıcının aktarım şekliyle yeni biçimler kazanarak
kuşaktan kuşağa aktarılmıştır.İnsanoğlunun göçebe yaşam tarzından yerleşik yaşama
geçmesiyle insan toplumları göç, mülkiyet kavgası, adaletsizlik, haksızlık ve açlık gibi
problemlerinden kaçmak için hayal güçleriyle kendilerine daha adaletli ve huzurlu bir dünya
yaratmaya çalışmışlardır.Bu da masalları doğurmuştur.Masallardaki dev, dinozor, ejderha gibi
olağanüstü kahramanlar da ilkel toplumların kalıntılarıdır.Masallar önceden uzun kış
gecelerinde güzel vakit geçirmek için anlatılırken sonradan çocuklara hayal gücünü
geliştirme, iyiliğe özendirme ve iyi ahlaka itme yönüyle daha fazla anlatılmaya başlanmıştır.
Masallar toplumumuzun ahlaki ve kültürel izlerini taşıyıp bu izlerin gelecek nesillere
aktarılması bağlamında çok önemlidir.Masallarımız incelendiğinde ortak bir olayın az
değişiklikle anlatıldığını yani masalın farklı varyantlarını görürüz.Bu da masallarımızın
kulaktan kulağa sosyal aktarımla geldiğini gösterir.Edebiyatımızın değerli dergilerinden Türk
Folklor Araştırmaları Dergisi’nin çoğu sayısında farklı yörelerden derlenmiş masallara yer
verilmektedir.Bu çalışmada dergideki toplam 189 masalın EB ve AaTh kataloglarındaki tip
numaralarına, diğer masallarla varyantlarının tespitine ve masalların formellerine yer
verilecektir.
Anahtar kelimeler:Masal,Tip,Kültür,Varyant,Formel,Türk Folklor Araştırmaları Dergisi
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HOW SATISFIED WE ARE WITH OUR SECOND FOREIGN
LANGUAGE CLASSES?
Çağla ATMACA
Dr. Öğr. Üyesi, Pamukkale Üniversitesi
Abstract
As a part of multilingual teacher education, English teacher candidates receive second foreign
language (SFL) classes in order to improve themselves in different languages other than
English. This study aims to find out ELT students’ reflections about their SFL classes, namely
German and French courses at a state university in Turkey. 70 ELT students participated in
this qualitative research study by responding to 5 question items designed by the researcher.
There were 49 females and 21 males; 51 seniors and 19 juniors participating in the study. 24
of them took German classes while 46 of them took French courses. The written responses of
the participants were subjected to constant comparison method in order to reveal the emerging
themes. Data analysis has displayed that although juniors have taken these courses for two
terms and seniors have taken them for three terms, their current proficiency level is far from
their desired levels in that 48 participants labelled their current German/French linguistic
proficiency as A1-beginner, 18 labelled themselves as A2 elementary, 1 labelled herself as
B1-pre-intermediate, 2 labelled themselves B2-intermediate and finally 1 labelled herself as a
native speaker. As for their satisfaction with their German/French courses, approximately
two-thirds of the participants (N: 46) shared unfavourable views while the rest (N: 24) shared
favourable views. The commonly cited causes for the high level of dissatisfaction were
reported to result from insufficient course hours, classroom size, lack of authentic materials,
loaded curriculum, focus on structure, segregated skills teaching, external motivation to pass
the exams, ineffective teaching practices of the lecturer, discrepancy between teaching and
testing, mother tongue usage, lack of speaking practice, lack of feedback on homework.
Additionally, 62 stated that there were mainly GTM-based (Grammar Translation Method)
lessons whereas 19 stated that there were ALM-related (Audio-Lingual Method) activities.
Almost all the participants (N: 63) found class hours, which is two hours a week, inadequate
to develop their linguistic competence and some of them pointed out the need for alternative
assessment or communication-based assessment. Finally, they suggested increased course
hours, more eclectic teaching styles, inclusion of communication activities with authentic
materials, alternatives for different languages other than German/French, promoting
integrated skills in order to enhance their second foreign language competences.
Keywords: Second Foreign Language Learning, Pre-Service Teacher Education, English
Teacher Candidates, Teacher Beliefs, German Courses, French Courses
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ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE « PARİS
TEHLİKEDE » İSİMLİ FRANSIZCA OKUMA KİTABININ
ÇOKLU ZEKA KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ
Doç. Dr.Melek ALPAR
Gazi Üniversitesi
Damla KIRAÇ
YL. Öğrencisi, Gazi üniversitesi
ÖZET
Günümüz dünyasında, en az iki yabancı dil bilmek artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu
kapsamda yabancı dilleri zaman kaybına neden olmadan kısa zamanda daha iyi öğrenebilmek
için bazı tekniklerin öğretilmesi de gerekmektedir. Bu konu özellikle çocuklar için daha
önemlidir. Çocuklarda zaten yabancı dil öğrenme yetisi bir yetişkine göre daha yüksek olup
bunun dil öğretim teknikleri ile desteklenmesi durumunda başarı daha da artacaktır.
Erken yaşta yabancı dil öğrenmenin faydalarının yanı sıra, unutulmamalıdır ki, her çocuk
şahsına münhasırdır ve farklı zekâ türüne sahiptir. Bu farklılıkları dikkate alarak
düzenlenecek olan bir öğretim programı çocukta öğrenmeyi hızlandıracaktır.
Bu konuda yıllar boyunca insanlar, "Bireyin zekâsının göstergeleri nelerdir?" sorusuna,
zekânın, özellikle mantıksal ve matematiksel alanlarda, problem çözme yeteneğimizi
belirleyen, tek yönlü bir zihinsel işlev olduğunu düşünmüşlerdir. Fakat yaklaşık otuz yıl önce,
Howard Gardner bu fikrin temelini sorgulayıp, genel olarak kabul edilen zekâ kavramına bir
alternatif olarak, çoklu zekâ kuramını ortaya attı. Bu kurama göre bireyler, sadece sayısal ve
sözel becerilere değil, uzamsal, müzikal, bedensel, sosyal, öze dönük ve doğa ile ilgili belirgin
becerilere de sahiptir.
Unutulmamalıdır ki, Çocukların hepsi farklıdır, çocuklar konuşmaya, dinlenmeye, oynamaya,
dokunmaya, objeleri manipüle etmeye, keşfetmeye ihtiyaç duyarlar. Farklılıkları ve değişimi
severler, nasıl olduğuyla ilgilenirler, kendilerini tanımayı öğrenirler, duygularını kontrol
etmeyi ve iyiyi kötü ayırt etmeyi öğrenirler.
Geleneksel zekâ anlayışının aksine, yeni bileşenleri göz önüne alarak, bizler bu çalışmada
Özel Ankara Tevfik Fikret Okullarında okutulan Paris Tehlikede adlı okuma kitabının çoklu
zekâ kuramına göre yapılan aktivitelerle irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çoklu Zekâ Kuramı, Çocuk, Yabancı Dil, Okuma

www.24kasim.org

Sayfa 21

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve
YENİLİKÇİ BİLİMLER SEMPOZYUMU

ARİSTOPHANES’İN “BULUTLAR” (NEPHELAİ) BAŞLIKLI
KOMEDYASI BAĞLAMINDA BİR İNCELEME- KLASİK
ÇAĞ YUNANİSTAN’INDA SOFİSTLER (BİLGELİK
ÖĞRETMENLERİ) ÜZERİNE
A STUDY IN THE CONTEXT OF ARISTOPHANES’ “THE CLOUDS” (NEPHELAI)THE SOPHISTS OF THE CLASSICAL AGE OF GREECE
Didem Demiralp
Dr. Öğr. Üye.,AHBV Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Özet
Eski Yunanlı Aristophanes’in (İ. Ö. 445- 385) “Bulutlar” (Nephelai) başlıklı komedyası,
eğitim temasını işler. Oyun, Atinalı ihtiyar bir çiftçi olan Strepsiades’in yakınmalarıyla başlar.
Yaşlı adam, atlara düşkün oğlu Pheidippides yüzünden borç batağına saplanmıştır. Bu
durumdan kurtulmak için, onu, komşu evdeki düşünhaneye göndermeye karar verir. Delikanlı
–başta Sokrates’in yer aldığı- düşünürlerin arasında, haklı bir davayı, haksız; haksız bir
davayı, haklı çıkarmayı başka bir deyişle ikna etme sanatını öğrenecektir. Pheidippides, bu
teklifi kabul etmeyince, Strepsiades okula kaydolur. Lakin ihtiyar, kendisine öğretilen hiçbir
şeyi kavrayamaz. Nihayetinde Pheidippides okula yazılır. Sokrates, yeni öğrencisini –iki
farklı karakter olan- “Doğru Kanıtlama ile “ Eğri Kanıtlama”ya teslim eder. Ardından bu
ikisini –Atina’daki eğitim üzerine- tartıştırır. Kazanan, “Eğri Kanıtlama” olur. Bu sırada
Strepsiades’in alacaklıları çıkagelir. Lakin ihtiyar onları kovar. Derken olaylar hiç
beklenmedik bir hâl alır. Pheidippides, babasını dövmeye başlar ve –“Eğri Kanıtlama”dan
aldığı eğitime dayanarak- buna hakkı olduğunu ispatlar. Üstelik yalnız babasını değil ama
annesini de dövebileceğini iddia eder. Nihayet ne büyük bir hata yapmış olduğunu fark eden
Strepsiades, düşünhaneyi ateşe verir. Oyun, Sokrates ve öğrencilerinin yardım isteyen
çığlıklarıyla sona erer.
Bizim bu çalışmadaki amacımız, Aristophanes’in “Bulutlar” başlığını taşıyan komedyası
bağlamında, Klasik Çağ Yunanistan’ındaki –özellikle İ. Ö 5. yüzyılın ikinci yarısında- eğitim
anlayışına yön veren ve bilgelik öğretmenleri ya da gezgin öğretmenler olarak bilinen
sofistleri tanıtmaktır. Aristophanes, kimi çevreler tarafından, eğitimde geleneğe aykırı bir
tutum sergilemiş oldukları için şiddetle eleştirilen sofistleri –Atina’da herkesin tanıdığı bir
sima olan- Sokrates aracılığıyla resmetmeyi tercih etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aristophanes, Bulutlar, Eğitim, Sofist.
Abstract
“The Clouds” (Nephelai) by Aristophanes (445- 385 BC) is concerned with education. At
the beginning of the play, the audience hears the old man Strepsiades’ complaints. He is in
debt because of his son, Pheidippides, has a fondness of horse racing. So he decides to send
his son to “The Thinkery” (a school next door run by Socrates) to learn the skills of dishonest
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forensic discourse. When Pheidippides refuses this, he enrolls at the school himself. But the
old man is unable to learn anything. He ultimately enrolls Pheidippides in the school. Here he
encounters two associates of Socrates, “The Stronger Argument” and “The Weaker
Argument”. They argue over the educational system in Athens. “The Weaker Argument”
overcomes. In the mean time Strepsiades’ creditors arrive. But the old man drives them away.
In a sudden turn of events, Pheidippides beats his father and proves that he has every right to
do so. He says he also has a right to beat his mother. Strepsiades finally realizes that he made
a big mistake and sets “The Thinkery” on fire. The play ends with Socrates and the students
crying for help.
The purpose of this study is to provide an overview of the sophists (who were also known
as teachers of virtue or itinerant teachers) of Classical Greece in the context of “The Clouds”
by Aristophanes. The sophists were criticized in some circles as they undermined the
traditional values of society. On the other hand Aristophanes preferred to portray Socrates as
the representative of the sophists.
Keywords: Aristophanes, The Clouds, Education, Sophist.
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GENÇ KIZLARIN KİŞİSEL İMAJLARINDA GİYİM
TARZI VE DEĞERLER İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN CLOTHING AND VALUES IN
PERSONAL IMAGES OF YOUNG GIRLS
Emine KOCA
Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Fatma KOÇ
Prof. Dr.,Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Özet
Toplumsal yaşamda çevreyle iletişim kadar, kullanılan iletişim kanalları ve araçları da önem
taşımaktadır. Son yıllarda en etkili İletişim kanallarından biri olarak, imaj ve özellikle kişisel
imaj kavramlarının gündemde olduğu, yaş ve cinsiyet gözetmeksizin herkesin ilgi alanına
girdiği ve kişisel imaja yönelik çalışmaların geliştiği görülmektedir. Farklı bakış açılarına
göre çok farklı tanımlanabilmesine rağmen kişisel imajın, beden dili, konuşma şekli, duruş,
giyim tarzı ve fiziksel özelliklerin oluşturduğu çok farklı bileşenlerden oluşan düşünsel bir
olgu olduğunu söylemek mümkündür. Ancak, kişisel imaj genellikle kişinin başkalarının
zihnindeki görüntüsü olarak algılandığı için, kişinin kendi gözündeki görüntüsü çoğu zaman
dikkatlerden kaçmaktadır. Özellikle gençlerin biyolojik, duygusal ya da psiko-sosyal açıdan
yaşadıkları çatışmalarla birlikte, dış görüntü ve içsel benlik imajı karmaşasıyla karşı karşıya
kaldıkları ve oluşturdukları giyim tarzlarıyla bu durumun üstesinden gelmeye çalıştıkları
bilinmektedir.
Gençlerin içinde oldukları kültürün veya akran gruplarının ideal olarak gördüğü modele göre
kendi iç görülerini şekillendirerek kişisel imajlarını oluşturmaya çalıştıkları ve bunu giyim
tarzları ile yansıttıkları bilinen bir gerçektir. Gençler için giyim tarzlarıyla yaratılan dış
görünüm aynı zamanda arkadaş grubu tarafından güç, olgunluk, kabul görme, çekicilik gibi
açılardan değerlendirme aracıdır ve akranlardan alınan mesajlar kişisel imajlarını
değerlendirmede oldukça önemli bir yere sahiptir. Ancak karar verme süreçlerinde önemli
yönlendiriciler olarak bilinen somut ve soyut değerlerin, gençlerin kişisel imaj oluşturma
sürecinde de etkili olabileceği ve gençlerin bu değerlerden nasıl etkilendikleri üzerinde
durulması gereken konulardan biridir.
Bu araştırmada; genç kızların giyim tarzları ile kişisel imaj oluştururken etkilendikleri
değerlerin belirlenerek giyim tarazları ile ilişkisinin yorumlanması amaçlanmıştır. Tesadüfi
örnekleme yöntemi ile seçilen, Ankara ilinde ikamet eden 16-21 yaş aralığında 393 genç kıza
araştırmacılar tarafından hazırlanan ölçme aracı uygulanmıştır. Milton Rokeach’ ın araçsal ve
amaçsal değerler tablosundan yararlanılarak, konuya uyarlanmış olan değerler, ölçme
aracında kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 22 istatistik programı ile analiz edilerek,
kişisel imaj yaratmada değerlerin etkisi yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kişisel İmaj, Giyim Tarzı, Değer, Genç
Abstract
In the social life, communication channels and tools are important as well as communication
with people. In recent years, the concept of image and especially personal image is on the
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agenda as one of the most effective communication channels. It is seen that regardless of age
and gender, everyone is interested and personal image development is developing. Although it
can be defined very differently according to different points of view, it is possible to say that
personal image is an intellectual phenomenon consisting of very different components
composed of body language, speech style, posture, clothing style and physical characteristics.
However, since the personal image is often perceived as the image of the person in the mind
of others, the image of the person in his or her eye often escapes attention. It is known that
especially young people are confronted with the conflicts they face in their biological,
emotional or psycho-social aspects. They are confronted with the external image and inner
self image and they try to overcome this situation with clothing styles they create.
It is a known fact that young people try to create their own personal image by shaping their
own insights according to the model that their culture or groups of friends see as ideal and
they reflect this with their clothing styles. It is a known fact that young people try to create
their own personal image by shaping their own insights according to the model that their
culture or peer groups see as ideal. The outer appearance created by the clothing styles for
young people is also an evaluation tool in terms of power, maturity, acceptance, charm by the
group of friends and peer messages have an important role in evaluating their personal image.
However, tangible and intangible values, which are known as important drivers in decisionmaking processes, can also be effective in the process of creating personal image of young
people and how young people are affected by these values.
The aim of this study is to determine the values of young girls' clothing styles and the values
they are affected while creating their personal image and to interpret their relationship with
clothing styles. 393 young girls aged 16-21 years living in Ankara province selected by
random sampling method were applied to the survey prepared by the researchers. Milton
Rokeach's instrumental and purposeful values were used in the measurement tool. The
collected data were analyzed with SPSS 22 statistical program and the effect of values on
creating personal image was interpreted.
Keywords: Personal İmage, Clothing Style, Value, Youth
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ
DERSİNDEKİ KİMYA KAVRAMLARINA YÖNELİK
METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ*
Eda AKÇA
YL.Öğrencisi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Fen Bilimleri Öğretmeni, Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu, Ataşehir/İSTANBUL
Soner YAVUZ
Prof. Dr., Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi Bölümü, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı, Kdz. Ereğli/ZONGULDAK
* Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersindeki Kimya Kavramlarına Yönelik Metaforik
Algılarının İncelenmesi, başlıklı yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiştir.
Özet
Etkili bir fen bilimleri eğitimi ancak öğrencilerin kavramları zihinlerinde anlamlı kodlamaları
ile mümkündür. Anlamlı kodlamalar bireylerde kalıcı öğrenmeyi sağlamaktadır. Kalıcı
öğrenmelerin olması için soyut kavramları somut hale dönüştürmeyi sağlayan metafor tekniği
kullanılmalıdır. Metafor algılarının incelenmesi ile kavramların daha iyi anlaşılmasını
sağlaması açısından önemlidir (Güney, 2017). Öğrencilerin çevreleriyle en çok
ilişkilendirdikleri fen bilimleri dersindeki kavramları algılamaları birbirinden farklıdır. Bu
farklı algılamalara bağlı olarak bireylerin zihinlerinde anlamlandırmalar ve benzetmeler de
farklılaşmaktadır. Öğrencilerin öğrenme yöntemlerine ve algılarına göre ders işlenebilmesi
için öncelikle kavramsal algılarının ortaya çıkarılması önemli görülmüştür (Toplu, 2015).
Öğrencilerin kimya kavramlarına yönelik geliştirdikleri metaforik algıları kavramları
zihinlerinde nasıl anlamlandırdıklarını, kalıcı öğrenmenin olup olmadığını varsa kavram
yanılgılarını ortaya çıkarmaya yardımcı olacaktır. Öğrencilerin tespit edilen algıları
öğretmenlere farklı bir bakış açısı kazandıracak, sınıf ortamını ve iklimini olumlu
etkileyecektir. Fen Bilimleri alanında literatürde metafor çalışmalarının olduğu ancak kimya
kavramlarına yönelik bir metafor çalışmasının bulunmaması nedeniyle bu çalışmanın
literatürdeki bu alana katkı sağlamasının önemli olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu
çalışmada, ortaokul öğrencilerinin Fen Bilimleri dersindeki kimya kavramlarına yönelik
metaforik algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden
olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Bu çalışmanın örneklem grubu kolay
ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışmanın örneklemini İstanbul ili Ataşehir
ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 318 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan bir veri toplama aracı
kullanılmıştır. Birinci bölümde “Atom…... gibidir, çünkü ……” sorusu, ikinci bölümde ise,
“Atom kavramının size hatırlattıklarını çizim yaparak anlatınız.” sorusu yer almaktadır.
Araştırma için belirlenmiş olan ısı, sıcaklık, yoğunluk, atom, element, bileşik, karışım, asit,
baz kavramlarının her biri için örnekte belirtilen şekilde veri toplama araçları oluşturulmuştur.
Çalışmada elde edilen veriler içerik analizi yapılırken bazı araştırmacıların (Çil, 2018; Güney,
2017; İşyar 2017; Karaaslan, 2017; Yücel Cengiz, 2016; Yapıcı, 2015; Ada, 2013; Uyanık
2012; Şimşek ve Yıldırım, 2011; Saban, 2009; ) çalışmaları incelenmiş ve bu çalışmalardaki
aşamalara benzer bir yol izlenmiştir. Veri analizinde izlenen aşamalar; kodlama ve eleme,
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temaların bulunması, kategori geliştirme, geçerlik ve güvenirliğin sağlanması, frekansların
hesaplanması ve yorumlanmasıdır. Çalışmada elde edilen verilerin frekans ve yüzdelik
değerleri tablolaştırılmıştır. Veri toplama formunun ilk bölümünde öğrenciler tarafından
geliştirilen metaforlar ortak özellikleri dikkate alınarak dokuz kavramsal kategori altında
toplanmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin kimya kavramları ile ilgili metaforlarının en fazla “
Fen Bilimleri terimleri metaforları” kategorisinde yoğunlaştığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Metafor, Kimya Kavramları, Fen Bilimleri Eğitimi, Kavram Öğretimi
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ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KONULU TEZLERİN ANALİZİ
(1990-2019)
Elif DORUK
YL. Öğrencisi, Gazi Üniversitesi
Melek ÇAKMAK
Prof. Dr., Gazi Üniversitesi
Özet
Öğretmen, eğitim-öğretim sisteminin temel ögesidir. Bu yüzden Türkiye’de öğretmen
yetiştiren kurumlar önemli bir görev üstlenmektedir. Türkiye’de modern anlamda öğretmen
yetiştirme amacıyla açılan ilk kurum 1848’de Darülmuallimin olmuştur. Ardından
Darülmuallimat, Yüksek Öğretmen Okulu, Köy Enstitüleri, İki Yıllık Eğitim Enstitüleri ve
Eğitim Fakülteleri açılarak öğretmen yetiştirmede önemli adımlar atılmıştır. Öğretmen
yetiştiren bu kurumların ortak amacı nitelikli öğretmen yetiştirmektir. Bu çalışmanın temel
amacı Türkiye’de 1990-2019 yılları arasında Eğitim Bilimleri alanında öğretmen yetiştirme
teması bağlamında yapılan lisansüstü tezler kapsamında bir doküman analizi
gerçekleştirmektir. Araştırmanın örneklemini 1990 ile 2019 yılları arasında yapılan ve
araştırmanın teması çerçevesinde ulaşılan 41 tez çalışması oluşturmaktadır. Analiz sürecinde,
örnekleme dahil olan tezler yapıldıkları yıl, üniversite, bölüm, çalışmanın modeli, deseni,
evren-örneklemi, veri toplama aracı ve veri analizi alt başlıkları çerçevesinde incelenerek bir
analiz gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ulaşılan temel sonuçlardan biri; öğretmen yetiştirme
konusunda köklü bir geçmişe sahip olan ülkemizde bu konuyla ilgili az sayıda akademik
çalışmanın bulunuyor olmasıdır. Aynı zamanda öğretmen yetiştirme konulu çalışmaların
analizinin yapıldığı çalışmalar da az sayıdadır. İlgili araştırmalar başlığıyla yapılan
araştırmada bu sonuca ulaşılmıştır. Araştırmada ulaşılan sayısal veriler şu şekildedir;
öğretmen yetiştirme temasına yönelik en çok (n=8) tez çalışmasının 2016 yılında yapıldığı,
çalışmaların yapıldığı bölümlere göre incelendiğinde en çok (n=11) Eğitim Programları ve
Öğretim alanında yapıldığı, çalışmaların düzeyine göre analiz edildiğinde öğretmen yetiştirme
temasının en çok (n=22) doktora çalışmalarının konusunu oluşturduğu, çalışmalarda en çok
(n=17) tarama modelinin kullanıldığı, en çok (n=13) akademisyenlerle çalışma yapıldığı,
çalışmalarda veri toplama aracı olarak en çok (n=11) görüşme tekniğinin kullanıldığı
belirtilmiştir. Araştırmanın yapılacak yeni çalışmalar için önemli bir veri tabanı olacağı ve
önemli katkılar sağlayacağı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen Yetiştirme, Doküman Analizi, Eğitim Bilimleri
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GELENEKLİ HALK GİYİM KUŞAMINDA YOZLAŞMAYA
YÖNELİK BAZI TESPİTLER
SOME DETERMINATIONS ON DEGENERATION IN TURKISH TRADITION FOLK
CLOTHING
Fatma KOÇ
Prof. Dr.,Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi
Emine KOCA
Prof. Dr.,Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi
Özet
İnsan doğumundan ölümüne kadar ait olduğu kültürün etkisi altındadır. Bu durum insanların
giyim özelliklerinin tarihte neden bu kadar farklı olduğunu açıklayan en önemli unsurlardan
biridir. Tarihi süreçte kültürel değerlerin bir sonraki nesillere iletilmesi müthiş bir birikim
oluşturularak aktarılmaktadır. Toplumsal statünün ve cinsiyetin en belirgin göstergelerinden
biri olan ve bu nedenle sembolik sınırların korunmasında ya da yıkılmasında etkili olan giyim,
toplumsal yapılar içindeki konumların farklı çağlarda nasıl algılandığını, statü sınırlarının
nasıl belirlendiğini ve kültürel unsurları üzerinde nasıl taşıdığını gösterir. Ülkemiz tarihi
süreçte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı kültürlerle etkileşim içerisine girerek
kültürel zenginliğinin birikimlerini oluşturmuştur. Oluşturulan bu birikim toplumların kendine
has yöresel kıyafetlerinin olmasına, hatta çok yakın mesafelerde bile giyim ve kuşanmadaki
farklılıklarından kaynaklanarak zenginleşmiştir. Bu giysilerin bazıları ortak adlarla anılır,
bazıları hem biçim, hem de süsleme açısından birbirleri ile benzerlik gösterir, bazıları
kuşanma usulleri açısından farklı uygulamalar içerir ancak bu giysilerin her biri kullanıldığı
yörenin kimlik değerlerini üzerinde taşır.
Bölgesel konum, ekolojik özellikler, yaşam şekilleri, inançlar, etnik özellikler vb. etkenler
giyim kültürünü çok çeşitli boyutlarıyla etkilediği ve geliştirdiği için, giysiler bir dönemin, bir
ülkenin, bir topluluğun veya bir kişinin özelliklerini gösteren önemli kültürel objelerdir.
Gelenekli toplumlar tarafından kullanılan giysiler toplum bütünün bir parçasıdır ancak öyle
bir parçadır ki hem oluşturulan biçimleriyle hem de kültürel göstergeleri ile benzersizdir. Bu
özellikler gelenekli toplumlardaki benzersizlik unsurunu gündeme getirir. Günümüzde giyimkuşam anlayışı yapılan reformlar ve küresel kültürün etkisiyle, halk kültürünün etkisinden
çıkarak, kitle kültürünün etkisine girmiş ve birbirinden farklı olma durumundan kurtulup
birbirine benzeyen bir yapı içerisinde şekillendirilmiştir. Dolayısıyla giysiler ile görünür hale
getirilen hiyerarşik düzen gündemden kaldırılmıştır. Koşulların değişmesi toplumun içinde
şekillenen kültürel öğelerin de değişmesine yol açarak, giyim kuşam ürünleri modern yaşam
biçimi ve batı moda anlayışının getirdiği giysilerin kullanımını artırmıştır. Bu durum halk
giysilerinin zaman içerisinde tümü veya bazı niteliklerinin kullanımdan kalkmasına veya bazı
özellikleri ile kullanım fonksiyonlarının değiştirilerek “yozlaştırılması” sorununu gündeme
gelmiştir. Söz konusu unsurların değişimi veya yok olması toplumun kültürel öz değerlerinin
de yok olmasını ve yeni nesillere neyin aktarıldığı durumunu gündeme getirir.
Bu araştırma; gelenekli kültürün en önemli iz düşümlerinden biri olan ve bölgesel kimliğin
belirleyicisi olarak kabul gören giyim kuşam ürünlerinin çağdaş giyim özelliklerinden
etkilenerek değiştirilmesi veya yozlaştırılmasına yönelik bazı uygulamaların belirlenmesi
amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırmanın verilerini, Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içerisinde kullanılan gelenekli halk giysilerinin değişim, gelişim, moda etkeni ile
yöresel özelliklerinden sıyrılarak
yozlaştırıldığı düşünülen giysiler oluşturmaktadır.
Çalışmada tümü veya bazı niteliklerinin kullanımdan kalkmasına veya bazı özellikleri ile
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kullanım fonksiyonlarının değiştirilerek yozlaştırılan unsurlar özelliklerine göre
sınıflandırılmıştır. Söz konusu sınıflandırma: “giysilerin kuşanma özelliklerinde yapılan
değişimler”, “giysilerin biçim ve form özelliklerinde yapılan değişimler”, “giysilerin renk ve
süslemelerinde yapılan değişimler” ve “giysilerde kullanılan malzemelerde yapılan
değişimler” olmak üzere dört grupta incelenmiştir. Çalışma kültürün en önemli değerleri
arasında yer alan ve kültürel kimliğin belirleyicisi yöresel giyim kuşam ürünlerinin varlığının
tespit edilmesi, köklü bir kültürel alt yapının birikimi ile elde edilen değerlerin korunması,
kayıt altına alınması ve kültür değerlerinin varlığını sürdürebilmesi açısından son derece
önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Gelenek, Halk, Türk, Giyim-Kuşam, Yozlaşma, Kıyafet
Abstract
Human beings are under the influence of the culture from birth to death. This is one of the
most important factors that explain why people's clothing characteristics are so different in
history. In the historical process, the transmission of cultural values to the next generations is
created by creating a great accumulation. Clothing, which is one of the most significant
indicators of social status and gender and therefore effective in the protection or destruction of
symbolic boundaries, shows how positions within social structures are perceived in different
ages, status boundaries are determined and carried on cultural elements. Our country has
hosted many civilizations in the historical process, has formed the accumulation of cultural
wealth by interacting with different cultures. This accumulation has been enriched by the fact
that societies have their own local costumes and even at very close distances due to their
differences in clothing and dressing. Some of these garments are known by common names,
some are similar in terms of both form and decoration, some have different applications in
terms of dressing methods, but each of these garments carries the identity values of the region
where they are used.
Regional position, ecological characteristics, life styles, beliefs, ethnic characteristics etc. As
factors influence and develop clothing culture in a wide range of dimensions, clothes are
important cultural objects that show the characteristics of a period, a country, a community or
a person. The garments used by traditional societies are part of society as a whole, but they
are so unique that they are unique both in their forms and in their cultural manifestations.
These features raise the element of uniqueness in traditional societies. Nowadays, with the
reforms made and clothing and global culture, it has come out of the influence of folk culture
and has been influenced by mass culture and it has been shaped in a similar structure by
getting rid of being different from each other. Therefore, the hierarchical order made visible
by clothes was removed from the agenda. The change in conditions led to the change in the
cultural elements shaped within the society, and clothing products increased the use of clothes
brought by modern lifestyle and western fashion. This situation has brought up the problem of
giy degenerating halk of all or some of the features of the folk garments in time, or changing
some of their features and usage functions. The change or disappearance of these elements
raises the disappearance of the cultural self-values of society and the situation of what is
transferred to the new generations.
This research; It was planned and carried out in order to determine some applications for
changing or degenerating clothing products which are accepted as the determinants of
regional identity, which is one of the most important markings of traditional culture and
influenced by contemporary clothing features.. The data for the study, change of clothes used
in folk tradition of the Republic of Turkey borders, development, form factors and considered
fashion clothing stripped from corrupted local features. In the study, all or some of the
features are categorized according to their cessation, or some features and elements that are
corrupted by changing the usage functions. The classification was examined in four groups:
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ler changes in the wearing properties of the garments ”, değişim changes in the shape and
form properties of the garments”, değişim changes in the color and decoration of the garments
”and değişim changes in the materials used in the garments.. The study is extremely important
in terms of determining the presence of regional clothing products, which are among the most
important values of culture and determining the cultural identity, preserving, recording and
sustaining the values obtained by the accumulation of a deep-rooted cultural infrastructure.
Keywords: Tradition, Folk, Turkish, Clothing, Degeneration, Dress
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PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ ÖZEL
YETENEKLİ ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ BİLGİ VE ALGI
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE SCHOOL COUNSELOR CANDIDATES' LEVEL OF
KNOWLEDGE AND PERCEPTION ABOUT GIFTED STUDENTS
Fatma ALTUN
Dr. Öğr. Üyesi, Trabzon Üniversitesi
Özet
Özel yetenekli öğrenciler akranlarından farklılaşan özellikleri nedeniyle özel eğitime
gereksinim duyan gruplar arasında yer almaktadır. Özel yeteneklilere sunulan eğitim
sürecinde, öğrencilerin sadece bilişsel yönlerini değil mesleki ve sosyal-duygusal
gelişimlerini de kapsayan bir programın izlenmesi gerekmektedir. Tüm bu hizmetlerin
sunulmasında okul psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) hizmetleri ve bu hizmetleri yürüten
okul rehber öğretmenlerinin rolü oldukça önemlidir. Özel/üstün yeteneklilerle çalışan rehber
öğretmenlerin bu öğrencilerin karakteristik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve
hizmetlerini bu özellikleri dikkate alarak düzenlemeleri gerektiği literatürde sıklıkla ifade
edilmektedir. Görev tanımlarında da üstün yetenekli öğrencilere dönük özel uygulamalara yer
verilmektedir. Buna karşın üstün/özel yetenekli öğrenciler konusunda rehber öğretmenlerin
bakış açıları ve mesleki yeterlik inançları farklılık gösterebilmektedir. Yapılan çalışmalar
rehber öğretmenlerin üstün yeteneklilere dönük PDR hizmetlerindeki öz-yeterliklerinin ve
bakış açılarının bu öğrenciler hakkında sahip oldukları bilgi ile yakından ilişkili olduğunu
ortaya koymaktadır. Dolayısıyla okul rehber öğretmenlerinin hizmet öncesi ve hizmet içindeki
eğitimleri sürecinde üstün yetenekli öğrencilere dair kazanımları önemli bir konu haline
gelmektedir.
Bu çalışmanın temel amacı, okul psikolojik danışmanı adaylarının özel yetenekli öğrencilere
dönük bilgi ve algı düzeylerinin araştırılmasıdır. Araştırmanın örneklemini PDR lisans
programında öğrenim gören 379 (Kadın=292 Erkek=87) psikolojik danışman adayı
oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Bilgi Toplama Formu, Rehber Öğretmenlerin Üstün
Yeteneklilerle İlgili Bilgi ve Algı Düzeyi Ölçekleri ile Toplanmıştır. Veri analizlerinde tek
örneklem ve bağımsız t testinin yanı sıra korelasyon tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma
sonucunda psikolojik danışman adaylarının üstün yetenekli öğrencilerle ilgili bilgi düzeyleri
(t= -11.93, sd= 378, p< .01) ile “Üstün Yetenekli Öğrencilerde Akademik ve Sosyal Riskler”
(t= -2.59, sd= 369, p< .01) ve “Üstün Yeteneklilerle Psikolojik Danışma” (t= -5.67, sd= 367,
p< .01) alanlarındaki algılarının belirlenen kriter değerden anlamlı derecede düşük olduğu
görülmüştür. Bununla birlikte katılımcıların algı ölçeğinin “Üstün Yeteneklilerin Özgün
Özellikleri” alt faktöründen aldıkları puanların (t= 8.75, sd= 364, p< .01) ise anlamlı düzeyde
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yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin bilgi ve algı düzeyleri, üstün yetenekli öğrencilerle
ilgili aldıkları eğitime göre farklılaşırken akademik başarı ile anlamlı ilişki göstermediği
saptanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçların okul psikolojik danışmanlarının
yetiştirilmesine ve özel yetenekli öğrencilere sunulacak PDR hizmetlerinin kalitesinin
artırılmasına dönük çalışmalara anlamlı katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik Danışman Adayları, Özel/Üstün Yetenekli Öğrenci, PDR
Hizmetleri
Abstract
Gifted students are among the groups that need special education because of their
differentiating features from their peers. During the education process for the gifted students,
a program that includes not only the cognitive aspects of the students but also their
professional and social-emotional development needs to be offered. Psychological counseling
and guidance (PCG) services and the role of school counselors who play these services are
very important in providing all these services. There is a profusion of literature suggesting
that school counselors working with talented/gifted students should have knowledge about the
characteristics of these students and arrange their services by taking these characteristics into
consideration. Job descriptions of school counselors also include special applications for
gifted students. However, teachers' perspectives and professional competence beliefs on gifted
students might differ or vary. Studies have revealed that guidance teachers' self-efficacy and
perspectives of PCG services for gifted are closely related to their knowledge of these
students. Thus, school counselors’ acquisitions with respect to gifted students during their
pre-service and in-service training gains vital importance.
The main purpose of this study is to investigate the knowledge and perception levels of
school counselor candidates about gifted students. The participants of the study are 379
(female= 292 male= 87) school counselor candidates studying at Psychological Counseling
and Guidance undergraduate program. One-sample t test, independent samples t test and
correlations were computed to analyze the relevant data. The results revealed significantly
lower levels for psychological counselor candidates’ level of knowledge about gifted students
(t= -11.93, df= 378, p< .01), Academic and Social Risks in Gifted Students (t= -2.59, df= 369,
p< .01), Psychological Counseling with Gifted Students (t= -5.67, df= 367, p< .01) with
respect to criterion values. However, the scores of the participants from the “Unique
Characteristics of Gifted” sub dimension of the perception scale were found to be
significantly higher (t = 8.75, df = 364, p <.01). While the knowledge and perception levels
of the students differed with respect to the education they received about gifted students, no
significant relationship with academic achievement was found. It is believed that the results
obtained from this study will contribute significantly to the training of school counselors as
well as to improve the quality of PCG services to be provided for gifted students.
Keywords: School Counselor Candidate, Gifted Student, Psychological Counseling and
Guidance Services
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REHBER ÖĞRETMENLERİN ÖZEL YETENEKLİ
ÖĞRENCİLERE SUNULAN PSİKOLOJİK DANIŞMA VE
REHBERLİK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1
SCHOOL COUNSELORS’ VIEWS ON PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND
GUIDANCE SERVICES PROVIDED TO GIFTED AND TALENTED STUDENTS 2
Fatma ALTUN
Dr. Öğr. Üyesi,Trabzon Üniversitesi
Hikmet YAZICI
Prof. Dr., Trabzon Üniversitesi
Özet
Zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi ve özel akademik alanlardan birinde veya
birkaçında, yaşıtlarına oranla yüksek düzeyde performans gösteren kişiler özel yetenekli
olarak tanımlanmaktadır. Özel yetenekli öğrencilerin akranlarından farklılaştıkları alanlar,
sadece zihinsel ve özel akademik yetenekleri değildir. Bu öğrenciler, bazı gelişimsel ve
psikolojik özellikleri bakımından da özel yetenekli olmayan akranlarından ayrılırlar. Bu farklı
özellikleri bazen kendilerine avantaj sağlasa da, bazı durumlarda yaşadıkları sorunların
kaynaklarından biri de olabilmektedir. Öğrencilerin tüm yönleriyle gelişmelerinin
hedeflendiği bir eğitim sisteminde, bu sorunların psikolojik danışma ve rehberlik (PDR)
hizmetleri kapsamında ele alınması gerekir. Bu bağlamda özel yetenekli öğrencilere
sunulacak PDR hizmetlerinin de farklılaştırılması ve bu öğrencilere uygun düzenlemelerin
yapılması beklenen bir durumdur. Bu çalışmada özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördükleri
okul ve Bilim Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) görev yapmakta olan rehber öğretmenlerin,
özel yetenekli öğrencilere dönük PDR hizmetleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi
amaçlanmıştır.
Durum çalışması olarak tasarlanan bu araştırmada, yarı yapılandırılmış mülakat tekniğinden
yararlanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde, amaçlı örnekleme
yönteminden yararlanılmıştır. Buna göre araştırma grubunda 8 rehber öğretmen (K=6, E=2)
yer almaktadır. Katılımcılar ilkokul, ortaokul, Fen ve Anadolu lisesi, özel okul, BiLSEM
olmak üzere farklı kurum türlerinde çalışmaktadırlar. Kıdemleri 7 ile 25 yıl arasında değişen
rehber öğretmenlerden üçü yüksek lisans mezunudur. Veriler, araştırmacılar tarafından
geliştirilen yarı yapılandırılmış mülakat formu ile toplanmıştır. Mülakatlarla elde edilen
veriler, betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu süreçte veriler, araştırma sorularının
1

Bu çalışma, ilk yazara ait doktora tezinin bir bölümünden üretilmiştir.

2

This study was produced from a part of the doctoral dissertation of the corresponding author.
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ortaya koyduğu temalara göre düzenlenmiştir. Araştırma soruları çerçevesinde görüşmelerden
elde edilen veriler tanımlanmış ve gerekli yerlerde doğrudan alıntılarla desteklenmiştir.
Araştırma sonucunda ortaya çıkan temalar; “Özel Yetenekli Öğrencilerin Temel İhtiyaçları ve
Bu İhtiyaçların Karşılanmasında Rehber Öğretmenlerin Rolü”, “Özel Yetenekli Öğrencilerin
PDR İhtiyaçları”, “Özel Yetenekli Öğrencilerin PDR İhtiyaçlarına Dönük Yapılan
Çalışmalar”, “Okul/BİLSEM Rehberlik Programının Özel Yetenekli Öğrencilerin
İhtiyaçlarını Karşılama Durumu”, “Rehber Öğretmenlerin Özel Yetenekliler için
Kullandıkları Yöntemlerden Başarılı veya Başarısız/Kullanışsız Buldukları Aktivite ve
Roller”, “Bölgedeki Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimiyle ilgili En Önemli Konu/Sorunlara
İlişkin Rehber Öğretmenlerin Görüşleri”, ve “Özel Yetenekli Öğrencilere Özgü Bir Rehberlik
Programının Geliştirilmesine Dönük Öneriler” başlıkları altında toplanmış ve sonuçlar
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Özel/Üstün Yetenekli Öğrenci, Rehber Öğretmen, Psikolojik Danışma ve
Rehberlik
Abstract
People who perform at a higher level than their peers in one or more of the fields of
intelligence, creativity, art, leadership capacity and special academic fields are defined as
gifted/talented. The areas in which gifted students differ from their peers are not limited with
mental and higher academic abilities. These students differ from their peers who are not gifted
also with respect to some developmental and psychological characteristics. Although these
different features sometimes offer them advantages, in some cases they may constitute some
problems. In an education system where students are expected to develop in all aspects, these
problems need to be addressed within the scope of psychological counseling and guidance
(PCG) services. Thus, it is expected that psychological counseling and guidance services
offered to the gifted students are required to be differentiated and appropriate arrangements
should be made for these students. The aim of this study is to examine the perceptions and
opinions of the guidance teachers working in the schools and Science and Arts Centers (SAC)
where gifted students are educated, about PCG services for special gifted students.
In this study, which was designed as a case study, semi-structured interview technique was
utilized. Purposeful sampling method was used to select the participants of the study and eight
school counselors (F=2, M=2) participated in the study. Participants work in different types of
institutions including primary school, secondary school, Science high school and Anatolian
high school, private school and SAC. The teachers have 7 to 25 years of experience and three
of them have Master’s degree. Data were collected by semi-structured interview form
developed by the researchers. The data obtained through the interviews were analyzed by
descriptive analysis method. The data were analyzed, coded and themes were generated. The
data obtained from the interviews were identified within the framework of the research
questions and direct quotations are provided where necessary. The themes that emerged out of
the study are as follows: “Basic Needs of Gifted Students and Role of School Counselors in
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Meeting These Needs”, “Counseling Needs of Gifted Students”, “Studies on Counseling
Needs of Gifted Students”, “The extent of School / SAC Counseling and Guidance Program
to Meet the Needs of Gifted Students”, “Activities and Roles that Counselors Find Successful
or Unsuccessful/Useless from the Methods They Use for Gifted Students”, “Opinions of the
School Counselor on the Most Important Issues/Issues Concerning the Education of Gifted
Students in the Region”, “Suggestions for Developing a Specific Guidance Program for
Gifted Students”.
Keywords: Gifted Student, Talented Student, School Counselor, Psychological Counselling
and Guidance.
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ETKİLEŞİMLİ TAHTA KAVRAMIYLA İLGİLİ İNGİLİZCE
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZİHİNSEL MODELLERİ
Feyza Zeytinli
Yüksek Lisans Öğrencisi, Gazi Üniversitesi
Gülay Ekici
Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Özet
Günümüz eğitim anlayışında dünyada ve ülkemizde teknolojinin gelişmesiyle eğitimdeki
anlayışın yanı sıra kullanılan araç gereçler de değişmeye başlamıştır. Ülkemizde
öğretmenlerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, sınıf içerisinde yararlandıkları çoğu
teknolojik aracın yanında önemli teknolojik araçlardan biri de etkileşimli tahta olmuştur.
Öğretmenlik mesleğine başlamadan önce, öğretmen adaylarının etkileşimli tahta kavramı ile
ilgili lise ve üniversite eğitim hayatlarında edindikleri tecrübeleri ve bilgileri mevcuttur.
Bireylerin yaşantılarında ve eğitim öğretim sürecinde öğrendikleri kavramları, doğru ve
anlamlı şekilde şemalarına yerleştirmeleri gerekmektedir. Bu sayede doğru ve etkili şekilde
öğrenilen kavramlarla bireylerin kendine ait zihinsel modelleri gerçekleştirilmiş olmaktadır.
Bu araştırma İngilizce öğretmen adaylarının etkileşimli tahta kavramıyla ilgili zihinsel
modellerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 50 İngilizce öğretmen adayının
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemi, verilerin
toplanmasında ise bağımsız kelime ilişkilendirme testi kullanılmıştır. Veriler içerik analizine
göre düzenlenirken elde edilen verilerin frekans değerleri de verilmiştir.
Araştırma sonunda; İngilizce öğretmen adaylarının etkileşimli tahta kavramıyla ilgili zihinsel
modelleri bağımsız kelime ilişkilendirme testinde etkileşimli tahta kavramıyla ilgili
belirttikleri kelimelerden ve cümlelerden oluşmuştur. Bu kapsamda veriler ilgili olduğu
kategoriler altında toplanmıştır. İngilizce öğretmen adaylarının etkileşimli tahta kavramıyla
ilgili zihinsel modellerinin etkileşimli tahtanın avantajları ve etkileşimli tahtanın tanımına
yönelik boyutlarda yoğunlaştığı belirlenmiştir. Ayrıca İngilizce öğretmen adaylarının akıllı
tahta kavramıyla ilgili bilişsel yetersizliklerinin ve pek çok kategoride alternatif kavramlarının
olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonunda konuyla ilgili öneriler belirtilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Etkileşimli Tahta, Zihinsel Model, Bağımsız Kelime İlişkilendirme Testi,
Alternatif Kavram.
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KADINLARIN VAJİNİT SORUNLARINA KARŞI KADİFE
ÇİÇEĞİNDEN (T. ERECTA L.) DOĞAL ÇÖZÜM
NATURAL SOLUTION FROM MEXICAN MARIGOLD (T. ERECTA L.) AGAINST THE
VAGINITIS PROBLEMS OF WOMEN
Gökçen OZAN
Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi
Gülsemin SAVAŞ TUNA
Dr., Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi
Melisa UYSAL
Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi
Aleyna PALIKAN
Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi
Gülsu ERDAN
Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi
Özet
Kadınların en sık karşılaştıkları sağlık sorunlardan biri çeşitli sebepler ile meydana
gelen vajinal akıntılardır. Bu akıntılarile kendini belli eden vajinit ise kadınlarda görülen bir
numaralı rahatsızlıktır. Çalışmada; T. erecta’dan elde edilen ekstraktların kadınlarda adet
döngüsü dışında meydana gelen akıntılara sebep olan bazı mikroorganizmalar üzerindeki
etkisini araştırmak, doğal, pratik ve kullanışlıçözümler bulmak amaçlanmıştır.
Çalışmada ilk olarak kadınların bu konuda ne kadar bilgi sahibi oldukları hakkında
veri elde etmek için anket düzenlenmiş ve materyal olarak kullanılacak kadife çiçeği
(T.erecta)örnekleri toplanarak kurutulmuştur. Bitkinin çiçeklerinden, yaprak+gövdesinden ve
çiçek+yaprak+gövde kısımlarından 3 farklı ekstrakt elde edişmiş. Bu ekstraktlar
antimikrobiyal aktiviteleri vajinite ve idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan Enterococcus
faecalis, Escherichia coli, Lactobacillus acidophilus bakterileri ve Candida albicansüzerinde
belirlenmiştir.
Çalışma sonucunda; yaprak+gövde ekstraktı dışındakilerin bakteriler üzerinde etkili
olduğu, çiçeklerden elde edilen ekstraktın vajinal florada önemi olan L. acidophilusüzerinde
fazla bir etki göstermediği için oluşturulacak ürünlerde bu ekstraktın kullanılması gerektiği
tespit edilmiştir. Elde edilen ekstrakt kullanılarak, bu sorunlarla karşılaşıldığında daha çok
sentetik olan ve vücuttaki diğer organları da etikleyen ilaçlara alternatif doğal, pratik,
kullanışlı ve kolayca ulaşılabilecek jel ve pedler üretilmiştir. Bu ürünler aynı zamanda idrar
yolu enfeksiyonlarının tedavisinede yardımcı olabilecektir. Üretilen ürünlerin alanında uzman
kişilerce geliştirilip kullanıma sunulacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Vajinal akıntı, Vajinit, T. erecta, Jel, Ped, İdrar yolu enfeksiyonları
Abstract
One of the most common health problems encountered by women is vaginal discharge that
occurs due to various reasons. In this study, it was aimed to investigate the effects of extracts,
obtained from T. erecta, on some microorganisms that cause discharges occurring out of
menstrual cycles in women, and to find natural, practical and useful solutions.
In the study, first of all, a survey was conducted to obtain data about how much women have
knowledge about this subject and the sample of the Mexican marigold to be used as a material
were collected. Three different extracts were obtained from the flowers of the plant, its
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leaf+stem and its flower+leaf+stem .The antimicrobial activities of these extracts were
determined on Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Lactobacillus acidophilus bacteria and
Candida albicans, which cause vaginitis and urinary tract infections.
As a result of the study, it was determined that those other than the leaf+stem extract were
effective on the bacteria and that since the extract obtained from flowers does not have much
effect on L. acidophilus, which is important in vaginal flora, this extract must be used in the
products to be produced. Using the obtained extract, natural, practical, gel and pads, which are
alternative to the medicines that are used when faced with these problems and that are
generally synthetic and affect other organs in the body, have been produced.
Keywords: Vaginal discharge, Gel, Pad, Urinary tract infections
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KARAHİNDİBA (T. OFFICINALE) BİTKİSİNİN DOĞAL
KAUÇUK ÜRETİMİ İÇİN ALTERNATİF BİR KAYNAK
OLABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF DANDELION ( T. OFFICINALE) PLANT AS AN
ALTERNATIVE SOURCE FOR A NATURAL RUBBER PRODUCTION
Gökçen OZAN
Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi
Gülsemin SAVAŞ TUNA
Dr., Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi
Damla DEMİRBİLEK
Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi
Salim Efe ZEYBEK
Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi
Umut Yaşar ERGÜN
Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi
Özet
Bitkiler tarafından doğal olarak üretilen en önemli polimerlerden biri olan kauçuk
stratejik bir hammaddedir. Çok fazla alanda kullanıldığı ve doğal kauçuk kaynakları aşırı
tahrip edildiği için özellikle petrol bazlı polimerler kullanılarak sentetik kauçuklar
üretilmektedir. Bu çalışmada; geri dönüşümü zor ve pahalı olan sentetik kauçuklar ile
tehlikede olan kauçuk ağaçlarına doğal bir alternatif bulmak amaçlanmıştır.
Çalışmada ilk olarak doğal alanlardan T. officinale bitkisi kökleri zarar görmeyecek
şekilde toplanmıştır. İyice yıkanan bitki kökleri küçük parçalara ayrıldıktan sonra iş
farklıçözücüde 24 saat bekletilmiş. Hazırlanan örnekler süzüldükten sonra formik asit
eklenerek 24 saat bekletilmiştir. Dibe çöken kısım alınarak çeker ocakta kurutulmuştur. Elde
edilen materyal az miktarda olduğu için deneme hamuru; 100 g elde edilen kauçuk, 100 g
kauçuk ağacından doğal kauçuk, %1 oranında kükürt ve %2 oranında dolgu maddesi
kullanılarak hazırlanmıştır. Hamur istenilen kıvama geldikten sonra sıcak pres makinesine
alınarak (140 C°, 7 dakika) vulkanizasyon işlemi tamamlanmıştır. Kalıp haline getirilen
materyale çok az ve çeşitte madde eklendiği için sadece rheometer makinasında pişme eğrisi
testi yapılmıştır.
Çalışma sonucunda elde edilen kauçuğun yapısına istenilen amaca göre vulkanizasyon
sırasında bazı maddeler katılarak çeşitli alanlarda kullanılabilceği dolayısıyla T. offcinale’in
alternatif bir doğal kauçuk kaynağı olabileceği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Taraxacum officinale, Kauçuk, Sentetik, Alternatif, Geri dönüşüm,
Abstract
Rubber that is one of polymers naturally produced by plants is a strategic raw material.
Since they are used in many areas and natural rubber sources are destroyed, synthetic rubbers
are produced especially using some petroleum-based polymers. In this study, it is intended to
find a natural alternative to the rubber trees that are endangered and to the synthetic rubbers
that are difficult to recycle and expensive.
In this study, first, T. officinale plant was collected from natural areas. After the
washed plant roots were broken into small pieces, they were kept in different solvents for 24
hours. After they filtered and formic acid was added samples were kept for 24 hours. The part
sinking to the bottom was taken and dried in a fume hood. After the paste had reached the
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desired consistence, it was taken into press machine and the vulcanization process was
completed. Substance vulcanization curve test was performed by the rheometer machine.
As a result of the study, it was determined that by adding some substances to the
structure of the obtained rubber according to the desired purpose, it can be used in various
fields, and thus, T. offcinale can be an alternative natural rubber source.
Keywords: Taraxacum officinale, Rubber, Synthetic, Recycling
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ÖĞRETMEN GEREKSİNİMLERİNE YÖNELİK ETKİLİ
DİJİTAL “ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME” EĞİTİMİ
TASARIMI
Selma ŞENEL
Dr. Öğr. Üyesi, Balıkesir Üniversitesi
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Öğr. Gör., Balıkesir Üniversitesi
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Özet
Sınıf içi ölçme uygulamalarının yürütülmesinde başrol şüphesiz öğretmenlerdedir. Ancak, alan
yazında öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme konusunda kendilerini yetersiz hissettikleri
belirtilmektedir. Bu konuda uzmanlarca hazırlanan uygulamalı eğitimlere ihtiyaç duydukları
gözlenmektedir. Yüz yüze hizmet içi eğitimlerin maliyet, zaman ve program yapılması gibi zorlayıcı
faktörleri, ihtiyaç duyulan eğitimlerin gerekli yaygınlığa ulaşılmasına engel teşkil etmektedir. Bu
sınırlılık ve zorlayıcı faktörler nedeniyle öğretmenlere alan uzmanları tarafından hazırlanmış,
istedikleri zaman erişebilecekleri, tasarım ve yayın süreci dışında bir maliyet ya da iş yükü
getirmeyecek, güncellenebilir dijital eğitim materyalleri tasarlanmasının gerekliliği ortaya
çıkmaktadır. Bu araştırmada, öğretmen eğitimine dönük bir ölçme ve değerlendirme eğitim setinin;
öğretmen yetersizlikleri göz önünde bulundurularak ve bilimsel temeller ışığında tasarımına ilişkin bir
örnek sunmak amaçlanmıştır. Eğitim setinde, alan yazından yola çıkılarak, madde yazma ve test
geliştirmedeki kritik noktalara ve öğretmenlerin gereksinimlerine odaklanılmıştır. Çalışma, ikinci tip
tasarım ve geliştirme araştırması olarak tasarlanmıştır. Öğretim tasarımı sürecinde ADDIE modeli
temel alınmıştır. Bu süreçte 3 Ölçme ve Değerlendirme, 2 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
alanından olmak üzere toplam 5 uzman görüşü ve 1 öğretmen ile 2 öğretmen adayı olmak üzere 3
kullanıcı görüşüne göre modüller tekrar düzenlenmiş ve nihai modüller son kullanıcıya (n=50)
sunulmuştur. Öğretmenlerin eğitim setine ilişkin görüşleri, beşli (1-5) derecelendirmiş maddelerden
oluşan bir veri toplama aracıyla toplanmıştır. Öğretmen görüşleri eğitim setinin öğretmenlerin
ihtiyacına yönelik ve etkili bir tasarım olduğu yönündedir. Ölçekten elde edilen verilerde en yüksek
frekansa sahip yanıt kategorilerin tüm maddelerde “4” ya da “5” olduğu gözlenmiştir. Maddelere
verilen yanıtların ortalamaları da 3,08 ila 4,42 arasında değişmektedir. Maddelerin tamamı eğitim
setinin değerlendirilmesine yönelik olumlu ifadelerden oluştuğundan, elde edilen bu sonuçlar eğitim
setinin planlanan hedefine ulaştığına ilişkin önemli bir göstergedir. Standart sapma değerlerine
bakıldığında 3 madde dışındaki maddelerin standart sapmasının 1’in altında olduğu görülmektedir. Bu
da görüşlerin ortalamadan önemli derecede farklılaşmadığı biçiminde yorumlanabilir. En yüksek
derece ortalamasına sahip maddelere bakıldığında; öğretmenlerin ölçmeden farklı kapsamlarda da
çevrimiçi eğitimler sağlanmasını istedikleri; soru örnekleri ve kullanıcı yanıtına göre dönütler
verilmesini ve her bir madde türünün hangi özelliklere sahip olması gerektiğini vurgulanmasını etkili
www.24kasim.org

Sayfa 42

buldukları gözlenmiştir. Araştırma sonucunda hizmet içi eğitimlerde, bilimsel dayanakları olan ve
öğretmen ihtiyaçlarına dönük dijital eğitimlerin hazırlanması önerilmektedir. Öğretmenlerin tercih
ettiği bu yöntemin, zaman, maliyet ve uzman yeterliği gibi açılardan getirisi olacağı ortadadır.
Araştırmacılara, geliştirilen eğitim materyallerinin, yüz yüze eğitimlerle karşılaştırıldığı deneysel
araştırmalar önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Ölçme ve değerlendirme, Soru yazma becerileri, Öğretmen eğitimi, öğretmen
yeterlikleri, ADDIE, Tasarım ve geliştirme araştırması, Uzaktan eğitim
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IMPROVEMENT OF SOME MECHANICAL PROPERTIES OF FABRICS USING
EUPHORBIA EXTRACT
Gülsemin SAVAŞ TUNA
Dr., Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi
Gökçen OZAN
Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi
Ayşenaz UZUN
Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi
Lara BECERİR
Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi
Kazım Ömer VAROL
Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi
Özet
Tekstil ürünleri gıda maddelerinden sonra insan bedeniyle en çok ilişkide olan ürün
grubudur. Kıyafetlerimizin üzerindeki boya artıkları ve kimyasallar, ter ve solunum yoluyla
vücudumuza nüfus etmekte ve sağlığımızı etkilemektedir. Çalışmada;
Sütleğen
özütü
(ekstre) kullanılarak kumaşların çeşitli mekanik özelliklerini geliştirmek, kimyasallara doğal
alternatif bulmak amaçlanmıştır.
Çalışmada ilk olarak doğadan sütleğen toplanmış ve hangi tür olduğu teşhis edilmiştir.
Bitki uygun ortamda kurutulmuş ve oksijen tutma özelliğinden dolayı bitkinin kolay yanıp
yanmadığı test edilmiştir. Kurutulan örneklerden kaynatma yöntemi ile ekstre elde edilmiştir.
Ekstrenin hangi kumaşlara uygulanabileceği araştırılarak, örnek kumaş elde edilmiş ve ARGE kontrolleri yapılmıştır. Ekstre çeşitli kumaşlar ile birlikte kullanılarak en uygun kumaş
seçilmiştir. Üretilen numune ve standart kumaşlarda sürtme haslığı, tuşe, yanmazlık,
buruşmazlık ve aprasyon (aşınma dayanımı) testleri yapıldıktan sonra sonuçlar
değerlendirilmiştir.
Çalışma sonucunda; sütleğen ekstresi kullanılarak üretilen numune kumaşın yaş ve
kuru sürtme haslığı, buruşmazlık ve mekanik sürtünmeye dayanım testlerinde standart
kumaştan daha iyi sonuç verdiği, tuşe testinde de kumaşa istenilen miktarda tokluk, sıklık ve
düzgünlük kazandırdığı tespit esilmiştir. Yanmazlık testinde ise yaklaşık 13-14 saniyede alev
almaya başladığı, gelişmiş laboratuvarlarda yapılan bu testlerde 10 saniye kriter alındığı için
sonucun olumlu olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalarda bu özellikler için kullanılan
kimyasalların büyük oranda kanserojen olduğu dikkat çekmektedir. Çalışmada elde edilen
verilerin alanında uzman kişilerce daha da geliştirilebileceği, sağlık açısından zararlı
kimyasallar yerine doğal maddeler kullanılarak kumaşların üretilebileceği düşünülmektedir.
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Anahtar Kelimeler: Sütleğen, Doğal kumaş, Boya akıtma, Sürtünmeye direnç, Yanmaya
direnç
Abstract:
Textile products are the product group that is mostly related to the human body after
foodstuffs. Dye residues and chemicals on our clothes penetrate into our body through
sweating and respiration and affect our health. In the study, it was aimed to improve the
various mechanical properties of fabrics by using the Euphorbia extract and to find natural
alternatives to chemicals.
In the study, firstly the Euphorbia was collected from nature, and its species was
identified. The plant was dried in an appropriate environment, and whether the plant burned
easily due to its oxygen scavenging property was tested. The extract was obtained from the
dried samples by the boiling method.
The sample fabric was obtained by investigating to which fabrics the extract could be
applied, and AR-GE controls were made. The extract was used with various fabrics, and the
most suitable fabric was selected. The rubbing fastness, touching, flammability, crease
resistance, and abrasion (abrasion resistance) tests were performed in the sample produced
and standard fabrics, and then the results were evaluated.
As a result of the study, it was determined that the sample fabric produced using
Euphorbia extract gave better results than the standard fabric in the wet and dry rubbing
fastness, crease resistance and mechanical friction resistance tests and gave the desired
amount of toughness, density, and smoothness to the fabric in the touching test. In the
flammability test, it was observed that it started to catch on fire in about 13-14 seconds and
that the result was positive since 10 seconds is taken as criteria in these tests performed in
advanced laboratories. It is remarkable that the chemicals used for these properties in the
studies carried out are largely carcinogenic. It is thought that the data obtained in the study
can be further developed by experts in their fields and that fabrics can be produced using
natural substances instead of chemicals harmful to health.
Keywords: Euphorbia, Natural fabric, Dye pouring, Friction resistance, Fire resistance,
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HİBİSCUS ESCULENTUS L.’NİN KIVAM ARTTIRICI,
YAPIŞTIRICI, OYUN HAMURU VE TABLET ÜRETİMİNDE
KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF THE USABILITY OF HIBISCUS ESCULENTUS L. IN THE
PRODUCTION OF SATBILIZER, ADHEZIVE, PLAY DOUGH, AND TABLET
Gülsemin SAVAŞ TUNA
Dr., Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi
Gökçen OZAN
Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi
Mert Burak IŞIK
Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi
Berk Buğra IŞIK
Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi
Zennur İrem CAN
Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi
Özet:
Bamya, (Hibiscus esculentus L. ) besin olarak kullanılmakla birlikte birçok alanda
araştırma amaçlı da kullanılmaktadır. Bu çalışmada; bamyadan elde edilen özüt ve posalardan
doğal kıvam arttırıcı, yapıştırıcı, oyun hamuru ve bağırsakları rahatlatıcı tablet oluşturulması
amaçlanmıştır.
Çalışmada ilk olarak bamyalar temin edilerek, 3 farklı şekilde özüt elde edilmiştir. Kart
bamya ve bitki gövdesi kullanılan özütün daha kullanışlı ve ekonomik olduğu görülerek diğer
işlemler bu özüt ile gerçekleştirilmiştir. Bamya özütü, glutensiz un, nohut ve mercimek unu
kullanılarak BMB kıvam arttırıcılar üretilmiş ve çorba denemelerinde kullanılmıştır.
Denemelerde yapılan çorbalar anketler ve istatistiki analizler ile değerlendirilmiştir. İstatistiki
analizler sonucunda BMB kıvam arttırıcı kullanılarak yapılan çorbaların normal un ile
yapılandan farklı
(tat, koku, renk) olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca kıvam arttırıcı
kullanıldığında yapılan çorbanın kalori değeri düşmektedir. Bamyanın yapışkan özelliği
dikkate alınarak özellikle çocukların kullanması için doğal BMB yapıştırıcı üretilmiş ve
denemeler yapılmıştır. Ayrıca yine çocukların sağlıklı materyallerle oynayabilmeleri için
doğal oyun hamuru yapılmış ve güzel sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmada materyalin tamamı
değerlendirilmiş olup, posa bağırsakların çalışmasına yardımcı olmak amacıyla BMB tablet
üretiminde kullanılmıştır.
Çalışma sonucunda; hasattan sonra bitkinin değerlendirilmeyen kısımları kullanılarak,
sağlığımızı olumsuz yönde etkilemeyecek doğal kıvam arttırıcı, yapıştırıcı, oyun hamuru ve
www.24kasim.org

Sayfa 46

tablet üretilmiştir. Ürünlerin uzman kişilerce geliştirilerek insanların kullanımına sunulması
önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Bamya, Kıvama arttırıcı, Yapıştırıcı, Oyun hamuru, Tablet.
Abstract:
In addition to being used as a food, okra (Hibiscus esculentus L.) is used for research
purposes in many areas. In this study, it is aimed to produce natural stabilizer, adhesive, play
dough, and lapactic tablet from the extract and pulp obtained from okra.
In the study, okra was first procured, and its extract was obtained in 3 different ways. Since
it was observed that the extract obtained from tough okra and plant stem was more useful and
economic, other procedures were performed with this extract. By using the okra extract,
gluten-free flour, chickpeas, and lentil, BMB stabilizers were produced, and they were used in
soup tests. The soup cooked in the tests was evaluated by questionnaires and statistical
analyses. As a result of the statistical analyses, it was determined that the soup cooked using
the BMB stabilizer did not differ (in terms of taste, smell, color) from the soup cooked with
normal flour. Furthermore, the calorific value of the soup cooked using the stabilizer
decreases. Taking into account the adhesive property of okra, a natural BMB adhesive was
produced especially for children, and tests were performed. Moreover, natural play dough was
produced for children to play with healthy materials and good results were obtained. In this
study, the whole material was evaluated, and the pulp was used in the BMB tablet production
to help the intestines operate.
As a result of the study, by using the parts of the plant that are not utilized after harvest,
natural stabilizer, adhesive, play dough, and tablet that will not affect human health negatively
were produced. It is recommended that products should be developed by experts and
presented to people.
Keywords: Okra, Stabilizer, Adhesive, Play dough, Tablet.

www.24kasim.org

Sayfa 47

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve
YENİLİKÇİ BİLİMLER SEMPOZYUMU

ÖĞRETMENLERİN İŞ MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN
FAKTÖRLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Hasan Güner BERKANT
Prof. Dr. ,Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Zeynep BURUN
YL. Öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Özet
Toplumda yer alan bireylerin istendik niteliklere sahip olmasında ve toplumsal kalkınmanın
sağlanmasında en önemli etkenin eğitim olduğu bilinen bir gerçektir. Eğitim amaçlarının
gerçekleştirilmesinde sistemdeki her öge ayrı bir öneme sahiptir. Ancak öğretmen; eğitim
ortamlarını düzenlemek, eğitime ilişkin diğer ögeleri eşgüdümlemek, uygun öğretim
yöntemlerini seçmek, insan ilişkilerini başarılı bir biçimde kurmak ve öğrencileri öğrenmeye
güdülemek gibi önemli görevler üstlenmiş bulunmaktadır. Bu görevleri nedeniyle öğretmen,
eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesinde en stratejik ögelerden biri olarak kabul edilmektedir.
Öğrenciyle devamlı etkileşim halinde bulunan, eğitim programlarını uygulayan, öğretimi
yöneten, hem öğrencinin hem de öğretim sürecinin değerlendirilmesini yapan kişidir.
Öğretmenlerin
görevlerini
etkili
şekilde
yapabilmeleri
ve
mesleklerinde
profesyonelleşebilmeleri, ortaya koydukları performansa bağlıdır. Öğretmenlik mesleğinde
performansı etkileyen önemli etkenlerden biri motivasyondur. Öğretmen motivasyonunun
yüksek olması öğretmenlerin etkili ve verimli olabilmeleri, iş doyumları ve iş performansları
açısından büyük öneme sahiptir. Öğretmen motivasyonu, okulda gerçekleştirilen öğretim
uygulamalarının kalitesini etkileme gücüne sahiptir. Öğretmenlerin beklenti ve ihtiyaçlarının
karşılanamaması, onların mesleklerinde yeterli bir doyuma ulaşamamaları gibi etkenler
kuşkusuz motivasyonlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bağlamda çalışmada
öğretmenlerin motivasyonlarını etkileyen faktörlere ilişkin görüşlerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Çalışma olgubilimsel desene dayalıdır ve nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi 2018-2019 eğitim-öğretim yılında
Kahramanmaraş il merkezindeki farklı okullarda ve farklı kademelerde görev yapan, 10’u
erkek ve 10’u kadın 20 öğretmenden oluşmaktadır. Öğretmenler Sınıf öğretmenliği,
Matematik, İngilizce, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Tarih, Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşlarına sahiptir. Kıdemleri ise 1 ila 30 yıl arasında
değişmektedir. Öğretmenlerin10’u lise kademesinde, 6’sı ilkokul kademesinde, 4’ü ise
ortaokul kademesinde görev yapmaktadır. Çalışmanın verileri, yüz yüze yapılan görüşmeler
sırasında kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Veriler üzerinde
içerik analizi yapılarak çeşitli kodlara ulaşılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre;
öğretmenler lisans eğitimlerinin iş motivasyonları üzerinde olumsuz etkisi olmadığını,
meslektaşlarıyla ilişkilerinin, yöneticilerinin destekleyici tavırlarının motivasyonlarını olumlu
etkilediğini, ekonomik getirinin motivasyonlarına olumlu ya da olumsuz bir etkisi olmadığını,
sosyal faaliyetlerinin ve aile yaşantılarının motivasyonlarını olumlu etkilediğini,
motivasyonlarının artması için özellikle değer ve destek görme konusunda beklentilerinin
olduğunu belirtmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Öğretmenlerin iş motivasyonu, Öğretmen görüşü.
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KUR’ÂN VE DİN ALGISI ÜZERİNE
ON THE PERCEPTION OF QUR'AN AND RELIGION
Hasan YÜCEL
Arş. Grv. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Özet
‘Kur’ân ve Din Algısı Üzerine’ başlıklı bu bildiride 21. yüzyıl Türkiye toplumunda, özellikle
genç neslin zihninde Kur’an ve din hakkında nasıl bir anlayış/algı olduğu üzerinde
durulacaktır. (Burada din ifadesinden kastımız özel olarak islam dinidir.) Bununla beraber
ideal Kur’ân ve din algısı ve tasavvurunun keyfiyetine değinilecek ve insanların zihninde var
olan anlayış ile bizzat Kur’ân ve dinin öngördüğü anlayış arasında mukayeseler yapılacaktır.
Başka bir deyişle ‘durum’ ile ‘değer’ analizi yapılacak, mevcut durumun öngörülen değerler
ile ne ölçüde uyuştuğu tartışılacak ve bu değerlerin öğretimi için neler yapılabileceği ele
alınacaktır. Dinin ve Kur’ân’ın neliği yani tarifi, öncelikle Kur’ân ayetleri ve Hz.
Peygamber’in (sav) hadisleri ışığında açıklanmaya çalışılacak, aynı zamanda her ikisine dair
özellikle islam filozoflarının, kimi yazar ve fikir adamlarının düşünceleri ve değerlendirmeleri
de dikkate alınacaktır. Bu çerçevede Din-Kur’ân ilişkisi ve din-hayat ilişkisine değinilecek,
ardından dinin hayatımızın neresinde olduğu (durum) ve neresinde olması gerektiği (değer)
değerlendirilecektir. Hemen sonrasında Kur’ân’ın hayatımızın neresinde olduğu (durum) ve
neresinde olması gerektiği (değer) tartışılacaktır. Bu arada özellikle genç nesil arasında
yaygınlaştığı düşünülen ‘deizme’ atfen akıl-vahiy ilişkisinden söz edilecek ve neticede
Kur’ân’la nasıl bir iletişim kuralabileceğine dair beyin fırtınası yapılacaktır. İlaveten din ve
Kur’ân’dan söz edilirken çoğu zaman hatalı ya da tamamen yanlış kullanıldığını
gözlemlediğimiz akl-ı selîm, salih amel, infak, sırât-ı müstekîm, âhiret gibi bazı dini
kavramların İslam dini ve Kur’ân perspektifine göre aslında ne anlama geldiği ifade edilmeye
çalışılacaktır. Bu kavram tahliline ihtiyaç duymamızın gerekçesi ise kısaca şudur: İletişim
kavramlar üzerinden sağlanır. İletişim kuran bireylerin zihninde ortak anlam taşımayan
kavramların mevcudiyeti ise kargaşaya, tartışmaya, iletişememeye ve hatta düşmanlığa ve
husumete varan kötü sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle topumumuzda din ve Kur’ân
konuşulurken sıklıkla kullanılan söz konusu kavramlara dair birtakım tanımlayıcı açıklamalar
yapmayı düşünmekteyiz. Böylece o kavramları kullanacak olanlarda bir farkındalık
oluşturulmasını hedeflemiş bulunmaktayız.
Anahtar Kelimeler: Din, Kur’ân, Değer, Durum, Deizm, İletişim.
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TEKRÂR-I NUZÛL MÜ? TEZKÎR-I NUZÛL MÜ?
TEKRÂR AL-NUZÛL? OR TEZKÎR AL-NUZÛL?
Hasan YÜCEL
Arş. Grv. Dr. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Özet
Bu makalede tefsir ilminde ihtilaflı meselelerden biri olan tekrâr-ı nuzûl meselesi ele
alınmıştır. Söz konusu mesele kısaca tekrar indiği düşünülen bazı ayetleri konu edinmektedir.
Makalede bu meseleyi ele almamızın temel nedeni, konuya dair daha önce yapılan
çalışmaların, konunun içeriği ile başlığının uyumsuzluğunu görmemiş olmaları ya da bu
uyumsuzluğu görmelerine rağmen başlık değişikliği önermemiş olmalarıdır. Çünkü tekrâr-ı
nuzûl tamlaması, genelllikle bir âyetin ilk inişinin ardından ihtiyaca binaen, karşılaşılan yeni bir

durumun gereği olarak hatırlatma mahiyetinde indirilişini ifade etmesi için üretilen bir tamlamadır.
Bahsi geçen uyumsuzluk, nuzûl ile tekrar kavramlarının az önce verilen tarifteki hatırlatmayı işaret
etmek yerine, yeni bir ayetin inişini yani ilk inişi işaret ediyor olmasıdır. Bu duruma ilaveten,
literatürde bu tamlamanın yer bulması, falanca âyet tekrar indirilmiştir diye alanın kaynak eserlerinde
buna işaret edilmesi, makalede şu sorulara cevap arama ihtiyacını doğurmuştur: “Bir âyetin tekrârı nuzûlden olması, yani hatırlatma maksatlı tekrar indirilmesi, daha önce hiç gelmemiş yeni bir âyetin
gelmesi gibi algılanabilir mi? Hz. Peygamber’e gelen her âyet vahiy katiplerine yazıdırılmamış mıdır?
Ḳurʾân’da birbiriyle aynı olup farklı yerlerde yazılan âyetler yok mudur?” Bu sorular, tekrâr-ı nuzûl

meselesinin en tartışmalı ve odak ayetlerinden olan Naḥl Suresi’nin son üç ayeti örnekliğinde
cevaplanmaya ve tartışılmaya çalışılmıştır. Zira kimi araştırmacılar bu ayetlerin mekkî
olduklarını düşünürken, pek çok araştırmacı ise bu ayetlerin medenî olduklarını
savunmaktadır. İşte makalede ilgili ayetlerin mekkî ya da medenî olduğu iddiaları tartışılmış
ve buradan hareketle tekrâr-ı nuzûl meselesi ile ilgisi analiz edilmiştir. Bu çerçevede ilk
olarak tekrâr-ı nuzûl tamlamasının literatürdeki kullanımını ve yerini görebilmek amacıyla
tamlamanın tarihi süreci daha önce yapılan çalışmalara atıfla kısaca irdelenmiş, ardından bu
görüşün ortaya çıkmasındaki temel sebepler aktarılmış, daha sonra alimlerin bu konudaki
tercihleri ve tekrar indiği belirtilen ayet ve sureler zikredilmiştir. Son olarak Nahl suresi 126,
127 ve 128. ayetleri konu bağlamında analiz edilmiş ve netice itibariyle ilgili ayetlerin mekkî
oldukları kanaatine ulaşılmıştır. Ayrıca literatürde tekrâr-ı nuzûl diye yer edinen bu tamlama
için, özüne daha uygun olan ve meselenin gerçek yüzünü daha doğru yansıttığını
düşündüğümüz “Önceden İndirilmiş Bir Âyeti Vahyin Hatırlatması” ya da “Önce İndirilenin
Hatırlatılması” tamlamaları yeni isim önerileri olarak sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tekrar, Nuzûl, Tefsir, Naḥl, Mekkî, Medenî.

www.24kasim.org

Sayfa 50

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve
YENİLİKÇİ BİLİMLER SEMPOZYUMU

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA NEDEN OLAN GRAM
NEGATİF BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİK
DİRENÇLİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF ANTIBIOTIC RESISTANCE OF GRAM NEGATIVE BACTERIA
CAUSING URINARY TRACT INFECTION
Hatice ÖĞÜTCÜ
Prof. Dr., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Yeter GÖVENÇ
Yük. Lis.Öğr., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Murat GÜLER
Doktora Öğr., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Özet
Bu çalışmada idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan Enterobactericeae familyasına ait gram
negatif bakterilerden Escherichia coli, Klebsiella spp. , Proteus spp.,ve Enterobacter spp.,
türlerinin antibiyotik dirençlilikleri karşılaştırılmıştır. Örnekler Ocak 2014 ve Ocak 2015
yılları arasında Ankara ilindeki özel bir tıp merkezinde Kadın Hastalıkları, Çocuk ve Üroloji
Polikliniklerine gelen 3967 hastanın idrar kültürleri incelenerek değerlendirilmiştir.
Hastalardan orta akımla alınan taze idrar örnekleri EMB (Eozin Metilen Blue) ve koyun kanlı
besiyeri içeren ikili plaklara yayma ekim yapılmıştır. Üreme olan kültür plaklarından özellikle
tek koloni seçilerek alınan örnekler antibiyograma alınmıştır. Disk difüzyon yöntemi ile
Mueller Hinton besiyeri içeren plaklara ekim sonrasında antibiyotik disklerinin değer
aralıkları değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; antibiyotik kullanımı ile idrar kültürlerinden izole
edilen gram negatif bakterilerin bu antibiyotiklere karşı oluşturdukları antibiyotik direnç
gelişiminin tespit edilmesi ve en uygun tedavinin düzenlenmesine yardımcı olabileceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İdrar yolu enfeksiyonu, Enterobacteriacea, Gram negatif bakteri,
antibiyotik dirençlilik
Abstract
In this study antibiotic resistance of gram negative bacteria Escherichia coli, Klebsiella spp. ,
Proteus spp., and Enterobacter spp.belonging to Enterobactericeae family,which is conducive
for urinary tract infection, have been compared. Urine cultures of 3967 patients who were
admitted to Gynecology, Pediatric and Urology Policlinics between January 2014 and January
2015 in a private medical center in Ankara were evaluated. Smear sowing was performed on
medium plates of fresh urine samples containing EMB (Eosin Methylene Blue) and sheep
blood medium. Specimens taken from the culture plates which were breeding, especially
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single colonies, were taken to the antibiogram. The value ranges of antibiotic discs were
evaluated by disc diffusion method after seeding on plates containing Mueller Hinton broth.
As a result; It is thought that gram negative bacteria isolated from urine cultures by antibiotic
use may help to determine the development of antibiotic resistance against these antibiotics
and to regulate the most appropriate treatment.
Keywords: Urinary tract infection, Enterobacteriacea, Gram negative bacteria, Antibiotic
resistance

www.24kasim.org

Sayfa 52

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve
YENİLİKÇİ BİLİMLER SEMPOZYUMU

PETROL İLE KİRLENMİŞ TOPRAKLARDAN İZOLE
EDİLEN BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİK
DİRENÇLİLİKLERİ
ANTIBIOTIC RESISTANCE OF BACTERIA FROM ISOLATED CONTAMINATED
SOILS WITH PETROLEUM
Hatice ÖĞÜTCÜ
Prof. Dr., Kırşehir Ahi Evran University
Ferhat KANTAR
Bil.Uzm., Suphi Oner Ogretmenevi ve ASO
Özet
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH'lar), organik bileşiklerin geniş ve çok çeşitli bir
sınıfını oluşturur. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), 16 PAH'ı canlı vücut üzerindeki toksik,
kanserojen ve mutajenik etkileri nedeniyle öncelikli tehlikeli maddeler olarak tanımlaıştır.
Toprakların petrol bileşikleriyle kirlenmesi, dünyadaki en sık karşılaşılan çevresel sorunlar
arasındadır. Petrol hidrokarbonlarını biyolojik olarak parçalayan mikroorganizmalar,
(özellikle bakteriler) çeşitli ortamlardan özellikle de petrol ile kirlenmiş bölgelerden izole
edilmiştir. Hidrokarbon parçalayan bakteriler deniz, tatlı su, toprak habitatlarında yaygın
olarak bulunur ve hidrokarbonla kirlenmiş toprakların biyolojik yolla temizlenmesinde
kullanılır.
Bu çalışmada, toprak örnekleri Mersin ilinde petrol ve petrol türevleri ile kontamine olmuş
bölgelerden alınmıştır. Toprak örneklerinden toplam 36 bakteri izole edilmiştir. İzolatların
antibiyotik direnci well difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir. İzolatların antibiyotik
dirençlilikleri ve toplam antibiyotik direnç yüzdesi 10 farklı ticari antibiyotik kullanılarak
belirlenmiştir (Nalidixic Acid, İmipenem, Cefotaxime, Gentamicin, Erythromycin,
Tetracycline, Ciprofloxacin, Chloramphenicol, Ampicilin, Nitrofurantoin).
Toplam
antibiyotik direnç yüzdesinin en yüksek %63.8 ile Nitrofurantoin’e, en düşük % 0
Imipenem`e ait olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, antibiyotiklere dirençli bakterilerin
petrol ile kirlenmiş topraklarda bulunduğunu doğrulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Petrol, Biyoremediasyon, Antibiyotik Dirençlilik, Polisiklik aromatik
hidrokarbon (PAH)
Teşekkür: Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri PYOZRT.A4.18.023 kapsamında desteklenmiştir.
Abstract
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) creates a large and diverse class of organic
compounds. The US Environmental Protection Agency (EPA) identified 16 PAHs as priority
hazardous agents because of their toxic, carcinogenic and mutagenic effects on living body.
The contamination of soils with petroleum compounds is among the most prevalent problems
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in environments worldwide. Microorganisms (especially bacteria) that biodegrade the
components of petroleum hydrocarbons are isolated from varius enviroments, particularly
from petroleum-contaminated sites. Hydrocarbon-degrading bacteria are widely distributed in
marine, freshwater, soil habitats and their used in bioremediation of hydrocarboncontaminated soils.
In this study, soil samples were taken from contaminated areas with petroleum and petroleum
derivatives from y in Mersin regions. Total of 36 bacteria isolated from soil samples.
Antibiotic resistance of isolates were determinated by the well diffusion method. All the
isolates were tested for sensitivity to 10 different antibiotics (Nalidixic Acid, İmipenem,
Cefotaxime, Gentamicin, Erythromycin, Tetracycline, Ciprofloxacin, Chloramphenicol,
Ampicilin, Nitrofurantoin). The total percentage of antibiotic resistance of the isolates has
been determined. The highest antibiotic resistancepercentage was found to be Nitrofurantoin
with 63.8% and Imipenem with 0%. These results confirm that bacteria resistant to antibiotics
are present in contaminated soils with petroleum.
Keywords: Petroleum, Bioremediation, Antibiotic Resistance, Polycyclic aromatic
hydrocarbons (PAHs)
Acknowledgment: This work was supported in part by a grant from Ahi Evran Univ.
Scientific Research Projects Commission for Scientific Research No: PYO-ZRT.A4.18.023.
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RUDOLF MATZ 25 ETÜT KİTABI ANALİZİ
THE ANALYSIS OF THE 25 ETUDES BOOK BY RUDOLF MATZ
Hazel ERCAN
Arş. Gör.,Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı
Arş. Gör. Sinem ARICI KETHÜDA
Arş. Gör. ,Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik
Eğitimi Anabilim Dalı
Şebnem YILDIRIM ORHAN
Prof. Dr. Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı
Özet
Bu çalışmada, viyolonsel eğitiminde sıklıkla kullanılan Rudolf Matz 25 etüt kitabının daha
önce incelenmemiş son on etüdünün öğrencide gelişmesi beklenen sağ el (yay), sol el ve
müzikal kazanımlarının saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla nitel araştırma tekniklerinden
içerik analizi uygulanan 16., 17...., 25. etütler viyolonsel eğitimindeki hedeflerine göre analiz
edildiği betimsel bir çalışmadır. Çalışmada, sağ elde legato, detaşe, pizzicato, farklı yay hızı,
tel değiştirme, tel atlama, çift ses çalma, akor çalma, staccato ve çarpma; sol elde ise, çift ses
çalma, I. pozisyon kalışlı, parmak tutma, çarpma, açık konum, I-IV pozisyon geçişli, arpej,
IV. pozisyon kalışlı, flajole, I-yarımıncı pozisyon geçişli, vibrato, I.pozisyon açık konum, IV.
pozisyon açık konum, yarımıncı konum hedefleri olduğu ve III. pozisyon geçişli ve kalışlı tek
etüdün 16 numaralı etüt olduğu, ortaya konmuştur. İncelenen on etüdün altısının I. ve IV.
pozisyonda aşağı açık konum (19, 20, 21, 22, 23, 24), dört etütün ise yukarı açık konum
hedefli olduğu, etütlerin beşinin birden fazla tempo içerdiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca
etütlerin en çok rastlanan ritmik figürleri tablolaştırılarak sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Viyolonsel, Viyolonsel Eğitimi, Etüt, Rudolf Matz, Analiz
Abstract
The present study aimed to examine the last ten etudes, which were not previously analyzed,
in the 25 etudes book by Rudolf Matz, which is frequently used in violoncello education, to
identify to which extent the expected right hand (bowing), left hand and musical learning
outcomes were met. To this end, the current study is descriptive as it employs the content
analysis research method to analyze etudes no. 16 through 25 based on the the existing
objectives in violoncello education. The study revealed the following learning outcomes in
terms of the the right hand: legato, détaché, pizzicato, different bowing speeds, string
changing, string skipping, double stop playing, playing chords, staccato and grace notes. In
terms of the right hand, there were the learning outcomes of double stop playing, fixed first
position, finger positioning, grace notes, open position, shifting 1st-4th position, arpeggio,
fixed 4th position, flageolet, shifting first half position, vibrato, open 1st position, open 4th
position, and half position. It was also revealed that the only etude that addressed 3rd shifting
and fixed position was etudes no. 16. Finally, it was found that in six of the ten etudes (19, 20,
21, 22, 23, 24), there were lower open positions in 1st and 4th positions, four of the etudes
addressed the upper open position and that five etudes included a lot of tempo. The most
frequent rhythmic figures in the etudes are also presented in the study.
Keywords: Violoncello, Violoncello Education, Etudes, Rudolf Matz, Analysis
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MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ STAJ
DENEYİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
PROSPECTIVE MUSIC TEACHERS’ OPINIONS REGARDING THEIR INTERNSHIP
EXPERIENCES
Hazel ERCAN
Arş. Gör., Gazi Üniversitesi
Şebnem YILDIRIM ORHAN
Prof. Dr., Gazi Üniversitesi
Özet
Bu araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının "Okul deneyimi" dersi kapsamında aldıkları
eğitim ve müzik uygulamaları ile ilgili deneyimlerini kendi görüşleri ile belirlemek ve bu
konuya yönelik eksik ve yeterlikleri saptamak amaçlanmaktadır. Çalışma, 2018-2019 öğretim
yılı Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı 37 dördüncü sınıf öğrencileri ile sınırlıdır. Araştırma nitel bir araştırma olup
durum saptamaya yönelik betimsel bir çalışmadır. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan
içerik analizi uygulanmıştır. Araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının staj ile ilgili olarak
daha çok sırasıyla "deneyim, küçük çocuklar, öğretmenlik, öğrenciler, yaramazlık, kurallar,
sorumluluk, yıllık-günlük plan" ifadelerini kullandığı, adayların yaklaşık % 68' inin staj
eğitimlerinin yeterli olduğunu ifade etmelerine rağmen "okul deneyimi dersi" kapsamında
yapılan staj deneyimlerinin "Üniversite yaklaşımı" teması altında daha çok üniversitenin
öğretim programındaki sürenin ve ders içeriğinin yetersizliğini vurgulayan, "öğretmen
yaklaşımı" teması altında ise sorumlu müzik öğretmenlerinden beklentilerine ilişkin olumsuz
ifadeler kullandıkları, müzik öğretmeni adaylarının staj eğitimine yeni başlayacak olan
öğretmen adaylarına önerilerinin ise "mesleği sevmek", "mesleki donanım", "fiziksel
görünüm" ve "iletişim" temaları altında toplandığı ve en çok "mesleki donanım" konusunda
öneriler getirdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Müzik öğretmeni, Müzik öğretmeni Adayı, Staj, Okul deneyimi
Abstract
The aim of the present study was to reveal prospective music teachers’ strengths and
weaknesses as well as their opinions in relation to their internship experiences of the
education and music practices within the scope of their “School Experience” course. The
study was conducted with 37 senior students in the Music Education Program of the Fine Arts
Education Department at Gazi University, Faculty of Education during the 2018-2019
academic year. Being a descriptive in nature, the study employed a qualitative research
design, namely content analysis, to describe the situation. The study revealed that the
expressions most frequently mentioned by the prospective teachers in relation to their
internship were, in order of frequency, “experience, small children, teaching, students,
misbehavior, rules, responsibility, yearly-daily plan.” Even though approximately 68% of the
prospective teachers stated that their internship practice was sufficient, it was revealed that the
internship practices carried out within the scope of the “school experience” course was
insufficient ; under the theme of the “approach of the university”, specific emphasis was laid
on the insufficiency of the duration of the teaching program at the university and the content
of the course, while under the theme of the “teacher’s approach”, negative comments were
made regarding the expectations of the music teachers they were responsible to during their
internship. Finally, the suggestions that the prospective music teachers made to those
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prospective teachers who were yet to begin their internship were found to fall under the
themes of “liking the profession”, “being equipped with the professional skills”, “physical
appearance” and “communication” and that most of the suggestions fell under the theme
“being equipped with the professional skills.”
Keywords: Music teacher, Prospective music teacher, İnternship, School experience
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ESKİ VE YENİ PROGRAMLARA GÖRE GENEL FİZİK 1-2-3
TEORİK DERSLERİNİN VE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM
PROGRAMLARINDA FİZİK KONULARININ DURUMU
HAKKINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN
BELİRLENMESİ
İbrahim YÜKSEL
Öğr. Gör. Dr.,Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Özet
Bu çalışma 2018-2019 eğitim öğretim yılında Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalını yeni
kazanan öğrencilere uygulanmaya başlanan ve YÖK tarafından güncellenen yeni lisans
programı ile eski lisans programındaki Genel Fizik I-II-III teorik derslerinin durumunu ve
güncellenen 2018 Fen Bilimleri öğretim programına kıyasla 2013 Fen Bilimleri öğretim
programı fizik konuları hakkında öğretmen adaylarının görüşlerini belirleme amaçlarıyla
hazırlanmıştır. Nitel yöntemin tercih edildiği araştırmada, 2018-2019 eğitim öğretim yılı
bahar döneminde bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim
Dalındaki bu dersleri almış öğretmen adayları arasından gönüllü 50 öğretmen adayı ile
çalışılmıştır. Öğretmen adaylarının görüşlerini belirleme amacıyla 6 açık uçlu sorudan oluşan
görüş formu geliştirilmiştir. Oluşturulan formda yer alan sorular alanında uzman olan 3
kişinin görüşü doğrultusunda düzenlenmiş ve kapsam geçerliliği sağlanmıştır. Görüşme
formunu uygulama önkoşulları: Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında öğrenci olunması,
Genel Fizik I-II-III teorik derslerinin alınmış olunması, güncellenen 2018 Fen Bilimleri
öğretim programında 2013 Fen Bilimleri öğretim programının incelenmiş olunması ve zekâ
oyunu etkinliklerinin bilinmesidir. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Elde
edilen veriler iki uzman tarafından kodlanarak yorumlanmıştır. Hazırlanan görüşme formunda
öğretmen adaylarının; 2018-2019 eğitim öğretim döneminde anabilim dalını yeni kazanan
öğrencilere uygulanmaya başlanan ve YÖK tarafından güncellenen lisans programındaki
Genel Fizik I (Mekanik) ve Genel Fizik II (Elektrik) derslerine yönelik iki soruda en yüksek
frekans “azaltılmalıdır”. Genel Fizik III (Optik) derslerinin teorik kısmına Modern Fiziğe
Giriş eklenerek toplam teorik kısım azaltılması hakkında ise en yüksek frekans
“azaltılmamalıdır”. Genel Fizik I-II-III teorik dersleri verilirken, anagram, resfebe vb. zeka
oyunu etkinliklerinin kullanılıp kullanılmaması konusunda ise en yüksek frekans “zihinsel
gelişime katkı sağlar” şeklindedir. Güncellenen 2018 Fen Bilimleri öğretim programında 5.,
6., 7. ve 8. sınıf düzeylerinde fizik konuları kazanımları ile ilgili en yüksek frekans “daha
anlaşılır ve etkili” olmuştur. Güncellenen 2018 Fen Bilimleri öğretim programında 5., 6., 7. ve
8. sınıf düzeylerinde fizik konularındaki kök değerlerini (adalet, dostluk, dürüstlük, öz
denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik) en yüksek frekans
“yeterli düzeyde bulmadıkları” olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Eski ve Yeni Programlar, Resfebe, Anagram, Fizik Konularındaki Kök
Değerler
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK
ASTRONOMİ İLE İLGİLİ “EKSİK KELİMELER” VE
“ANAGRAM” TESTİ GELİŞTİRME
Burak TARAKÇI
Dikmen İmam Hatip Ortaokulu

İbrahim YÜKSEL

Öğr. Gör. Dr.,Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Özet
Fen bilgisi öğretmen adaylarının astronomi dersinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözümler
üretebilmeleri için problem çözme becerilerine sahip olmaları önem taşımaktadır. Problem
çözme becerileri ve bilişsel gelişimi olumlu yönden geliştiren faktörlerden biride zekâ
oyunlarıdır. Bu doğrultuda zekâ oyunları dersi kapsamında sözel oyunlar bölümüne giren
“eksik harfler” ve “anagram” soruları ile ilgili test geliştirme ve öğretmen adaylarının bu
konudaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Astronomi Sözel Oyunlar (ASO) Testi
geliştirmek için 24 sorudan oluşan madde havuzu oluşturulmuştur. Madde havuzu, “eksik
harfler (12 soru)” ve “anagram (12 soru)” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
Araştırmada, nitel ve nicel yöntemlerin farklı amaçlar için bir arada kullanıldığı çoklu
yöntemden faydalanılmıştır. Araştırma, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bir devlet
üniversitesinin eğitim fakültesinde Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim görmekte
olan 120 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. ASO Testi geliştirmek için yapılan
açımlayıcı faktör analizleri sonucunda iki faktörden oluşan on iki soruluk test geliştirilmiştir.
Geliştirilen ASO Testi’nin güvenirlik katsayısı (Cronbach alpha) 0,85 olarak bulunmuştur.
Görüşme formu alanında uzman 3 kişinin görüşü dikkate alınarak hazırlanmıştır. Yarı
yapılandırılmış görüş formunda öğretmen adaylarına astronomi dersinde eksik harfler ve
anagram sorularının kullanılıp kullanılmamasına yönelik sorular yer almıştır. Ayrıca
astronomi dersinde eksik harfler ve anagramların dışında hangi zekâ oyunları
kullanılabileceğine yönelik sorulara yer verilmiştir. Testteki veriler betimsel istatistik (frekans
- yüzde) ile analiz edilmiş, nitel veriler ise içerik analizi ile kodlanmıştır. Görüşme sonunda
katılımcıların %66’sı eksik harflerin, %86’sı ise anagramların astronomi derslerinde
kullanılması gerektiğini belirtirken, katılımcıların %88’i astronomi derslerinde sözel
oyunların kullanılması yönünde görüş belirtmiştir. Yapılan analizler sonucunda Fen Bilgisi
öğretmen adaylarına yönelik geçerli ve güvenilir ASO Testi geliştirilmiştir. Hazırlanan bu
testin öğretmen adaylarının astronomi dersi için problem çözme becerilerine katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Astronomi, Sözel Oyunlar, Problem Çözme Becerileri
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL HASTALIĞI
OLAN BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ
BELİRLENMESİ
Kübra ARSLAN
Arş. Gör. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
Hande ŞAHİN
Doç. Dr. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
Özet
Ruhsal hastalığı olan bireyler olumsuz inanç, tutum ve yaklaşımlardan oldukça etkilenmektedir.
Tutumların; rahatsızlıkların önlenmesi, erken tanılama ve toplum içinde tedavi edilmesi gibi birçok
alanda etkili olduğu tartışmasızdır. İşte bu noktada öğrencilerin ruhsal hastalığı olan bireylere yönelik
tutumlarının belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı üniversite
öğrencilerinin ruhsal hastalığı olan bireylere yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Araştırmanın
örneklemini Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Sosyal Hizmet
Bölümlerinde öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 283 öğrenci
oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Taylor ve Dear (1979) tarafından geliştirilip, Bağ ve Ekinci
(2006) tarafından Türkçeye uyarlanan “Ruhsal Sorunlu Bireylere Yönelik Toplum Tutumları
Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Ölçek 21 maddeden, Toplum Ruh Sağlığı İdeolojisi, İyi Niyet,
Korku/Dışlama başlıklı 3 boyuttan oluşan 5’li likert derecelendirmeye sahip bir ölçektir. Verilerin
çözümlenmesinde standart sapma, aritmetik ortalama ve korelasyon analizinden yararlanılmıştır.
Araştırma sonucunda; öğrencilerin ruhsal sorunlara ilişkin bireylere yönelik tutumları ile cinsiyet, yaş,
sınıf ve ruhsal hastalığı olan bir tanıdığın bulunma durumu değişkenleri arasında pozitif yönde anlamlı
bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin ruhsal
hastalıklara yönelik olumlu bir tutum içinde olması mesleki yaşamlarında daha etkin uygulamalar
yapması açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle öğrencilere ruh sağlığı ile ilgili eğitimler verilmesi
son derece önem taşımaktadır. Ayrıca öğrencilerin ruh sağlığı alanıyla ilgili bilimsel etkinliklere
katılması ve bilinçlendirilme çalışmaları yapılması da önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencisi, Ruhsal hastalığı olan bireyler, Ruhsal Sorunlu Bireylere
Yönelik Tutum Ölçeği
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SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE
DOSTU DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
Kübra ARSLAN
Arş. Gör. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
Hande ŞAHİN
Doç. Dr. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
Sibel ERKAL
Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü
Özet
Bu çalışma, sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin çevre dostu davranışlarının belirlenmesi ve
çevre dostu davranışlarının bireysel özelliklerine göre karşılaştırılması amacıyla planlanmış
ve yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde
Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde öğrenim gören
155 öğrenci oluşturmuştur. Genel tarama yönteminin kullanıldığı bu araştırmada verilerin
toplanmasında kişisel bilgi formu ile Tanık (2012) tarafından geliştirilen “Çevre Dostu
Davranışlar Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek katılımcıların çevre dostu davranışları
gerçekleştirme sıklıklarını belirlemek üzere 1 (Hiç), 2 (Az), 3 (Bazen), 4 (Sık) ve 5 (Epey)
arasında değişen 5’li Likert tipinde toplam 26 maddeden oluşmaktadır. Toplanan verilerin
istatistiksel analizleri için; tanımlayıcı istatistiksel metotların (aritmetik ortalama, standart
sapma, frekans, yüzdelik) yanı sıra üniversite öğrencilerinin ölçek maddeleri ile bireysel
özelliklerine göre karşılaştırılmasında homojen değişkenlerde iki grup için t testi ikiden daha
fazla grup için ANOVA ve heterojen gruplarda Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin çevre dostu davranışlarının orta
derecede olumlu olduğu ve bu davranışlarının bireysel özellikleri ile karşılaştırılmasında yaş,
cinsiyet, sınıf ve yerleşim yeri değişkenlerine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0.05).
Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre, 17-20 yaş grubundakilerin 21-24 yaş grubundakilere
göre, 1. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin diğer sınıflarda öğrenim gören öğrencilere ve
köyde yaşayanların il veya ilçede yaşayanlara göre daha yüksek oranda çevre dostu
davranışlara sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında;
üniversitelerde çevre dostu davranışlara ilgi uyandırabilmek için çevre konusunda konferans,
panel, seminer gibi faaliyetler düzenlenmesi, öğrenciler ile doğa gezileri, ağaç dikim
faaliyetleri gibi etkinlikler yapılması, çevre ile ilgili derslerin müfredatlarda yer alması ve
farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerle çalışmanın tekrarlanarak daha geniş
örneklemlere ulaşılması önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Çevre, Çevre Dostu Davranışlar, Sosyal Hizmet Öğrencisi
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ELT SINIFLARINDA İNGİLİZ EDEBİ KAYNAKLARININ
ÖĞRETİMİ
Mehmet Ertuğ Yavuz
Dr. Öğrt. Üy. ,Yozgat Bozok Üniversitesi

Özet
Bu çalışma, ikinci bir yabancı dil olarak edebiyat ve İngilizce öğrencilerinin öğrenme
ortamını, koşullarını, hızını ve yeteneklerini yansıtmayı amaçlamaktadır. Türkiye'de
öğrencilerin çoğu İngilizce öğrenmek, düşünmek ve okumak için zorluk çekmektedir.
İngilizce artık bir dil dili franca, bir dünya, bilim dili. Bütün bunlardan dolayı; İngilizce dilini
öğrenenlerin, Dünya eğitim arenasında başarılı olmak için İngilizce'yi öğrenme, düşünme,
sindirme ve kavrama yeteneklerine sahip olmaları gerekir. Bu nedenle, klasik bir doğrudan
İngilizce öğretme yöntemi yerine; İngilizcenin ve edebiyatının edebi bir düşüncesi ve anlayışı,
her iki dilde sırasıyla dil, kültür ve anlayış ve öğrenmede ortaya çıkmaktadır.
Çalışma, literatürün gözden geçirilmesine ve EFL / ESL derslerinde literatürün bir dil öğretim
materyali olarak nasıl bütünleştirilebileceğine odaklanmaktadır. Birincisi, edebiyatın ilk
gramer çeviri yönteminden (GTM) iletişimsel dil öğretimine (CLT) modern dönemlerden beri
yaşamdaki ve dil derslerindeki yerini tanıtır. Yazı daha sonra dil dersleri için bir girdi olarak
literatürün önemini ve öğrencilerin ihtiyaçlarını tartışıyor. Bundan sonra edebiyatın EFL /
ESL sınıflarında kullanılmasının nedenleri ve karşıları tartışılır. Bunu yapmak için,
araştırmacılar son fikirleri, dil öğretimi pratiğindeki metodolojileri ve teorileri kullanırlar.
Sonunda pratik bir sahnede, bu makale dil öğretimi derslerinde edebiyat öğretimi
konusundaki geçmiş ve güncel yaklaşımları gözden geçirmektedir.
Anahtar Kelimeler: İngiliz edebiyatı, Elt sınıfları, kültür ve öğren, İngilizce öğrenme öğretimi
Abstract
This study aims to reflect the learning atmosphere, conditions, speed and abilities of the
students of literature and English as a second, foreign language. In Turkey, most of the
students have the difficulties to learn, think and also to read in English. English language is
now as a linguaga franca, a World, science language. Because of all these; the learners of
English language must have the abilities to learn, think, digest and grasp in English to be
successful in the World education arenea. For this reason, rather than a classical direct
English teaching method; a literary thinking and understanding of English and its literature
comes into the scene in both languages in language, culture and understanding and learning
respectively.
The study focuses on a review of literature and how literature can be integrated as a language
teaching material, tool in EFL/ESL classes. First, it introduces the place of literature in life
and in language classes from the early Grammar Translation Method (GTM) to
Communicative Language Teaching (CLT) era oft he post-modern ages. The paper then
discusses the reasons for the importances of literature as an input for language classes, and
student needs. After that the reasons for and against the use of literature in EFL/ESL classes
are discussed. For doing so, the researchers draw upon recent ideas, methodologies on
language teaching practice and theories. Finally in a practical scene, this paper reviews the
past and current approaches to teaching literature in language teaching classes.
Keywords: English literature, Elt classes, culture, and learn, English learning-teaching.
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ENGELLİLERİN EĞİTİME ERİŞİM HAKLARI
RIGHTS OF ACCESS TO EDUCATION FOR DISABLED PERSONS
Melahat DEMİRBİLEK
Doç. Dr, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
Özet
İnsan hakları Evrensel Bildirgesine göre herkes eğitim hakkına sahiptir (Madde 26). Ancak
toplumdaki engelli bireyler engelliliğe ilişkin olumsuz tutumlar, gerekli düzenlemelerin
yapılamaması gibi çeşitli nedenlerden dolayı bu hakka erişimde güçlüklerle
karşılaşmaktadırlar. Türkiye’deki okullaşma oranı %90 iken, bu oran engelli öğrenciler için
%9’dur. Arada 10 kat fark vardır. Engelliler de engelli olmayanlar kadar insan olduklarından
eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde her kademedeki eğitime dâhil olabilmeleri ve bu haktan
yararlanabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Türkiye’nin de imza atarak taraf
olduğu “Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”ne göre (madde 24)
taraf devletler engellilerin eğitim hakkını tanır. Bu hakkın fırsat eşitliği temelinde ve
ayrımcılık yapılmaksızın sağlanması için eğitim sisteminin bütünleştirici bir şekilde her
seviyede engellileri içine almasını ve ömür boyu öğrenim imkânı sağlar. Bunun için bireylerin
ihtiyaçlarına göre makul düzenlemeler yapılmalıdır. Bunlar arasında görme, işitme veya hem
görme hem işitme-konuşma engellilerin özellikle çocukların eğitiminin en uygun dille,
iletişim araç ve biçimleriyle, onların akademik ve sosyal gelişimini artırıcı ortamlarda
sunulmasının sağlanması yer almaktadır.
Bireyin sosyal gelişiminde ve sosyal kimliğinin oluşumunda formel eğitimin önemli rolü
bulunmaktadır. Eğitim süreci engellilerin sosyal risklerle baş etmelerinde ve bağımsız olarak
yaşamlarını sürdürebilmelerinde önemli katkılar sunmaktadır. Eğitim hakkı diğer haklardan
etkili şekilde yararlanmanın ve toplum içinde etkin olmanın ön koşulu niteliğindedir. Ayrıca
bireyin haklarının farkında olması ve sosyal adalet sistemi içinde talep etmesi de büyük
ölçüde eğitim hakkına erişmesi ile bağlantılıdır. Bu nedenle engellilerin diğer bireylerle
birlikte eşit olarak eğitim hakkına erişimlerini sağlayıcı tedbirlerin alınması temel insan
hakları açısından önemli görünmektedir. Eğitim kadar eğitim hizmetlerinin başarılı bir şekilde
sunumu da eğitime erişim için büyük rol oynamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Eğitim Hakkı, Engelli.
Abstract
Everyone has the rigt to education According to the Universal Decleration of Human Rights
(Article 26). However, people with disabilities in society have difficulties in accessing this
right for various reasons such as negative attitudes and lack of necessity arrangements.
Enrollment rate is %90 in Turkey. This rate is % 9 for students for disabled students. There
are 10 times differences between them. Therefore, arrangements should be made to enable
them to participate and benefit from all levels of education within the framework of equality
of opportunity in education. According to “Convention on the Rights of Persons With
Disabilities (Article 24)” States Parties recognize the right of persons with disabilities to
education. With a view to realizing this right without discrimination and on the basis of equal
opportunity, States Parties shall ensure an inclusive education system at all levels and life
long learning. Reasonable accommodation of the individual’s requirements is provided for
this. Among them ensuring that the education of persons, and in particular children, who are
blind, deaf or deafblind, is delivered in the most appropriate languages and modes and means
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of communication for the individual, and in environments which maximize academic and
social development.
Formal education plays an important role in the social development of the individual. The
education process makes significant contributions to the disabled to cope with social risks and
to sustain their lives independently. The right to education is a prerequisite for benefiting from
other rights and being active in society. Furthermore, the individual's awareness of and
demanding his / her rights is related to his / her right to education. Therefore, it is important
for basic human rights to take measures to ensure that persons with disabilities have equal
access to education rights with other individuals. Successful delivery of educational services,
as well as education, plays an important role in accessing education.
Keywords: Disableds, Education, Education Rights.
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MÜLTECİLER VE ÇOKLU TRAVMA DENEYİMLERİ
REFUGEES AND MULTIPLE TRAUMA EXPERIENCES
Melahat DEMİRBİLEK
Doç. Dr, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
Özet
1951 Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesine göre
(m.1/2) ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri
yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin
dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan kişiler mülteci olarak
tanımlanmaktadır. Dolayısıyla mülteciler kendi istekleri dışında başka ülkelere göç etmek
zorunda kalmaktadırlar. Ancak bu zorunlu göç mülteciler üzerinde çoklu sosyo-psikolojik
travmalara yol açmaktadır. Günlük rutini bozan, ani ve beklenmedik bir şekilde gelişen,
dehşet, kaygı ve panik yaratan, kişinin anlamlandırma süreçlerini bozan olaylar travmatik
yaşantılar olarak tanımlanabilmektedir. Savaşlar, patlamalar, afetler, kazalar, işkence, taciz,
şiddet gibi zorunlu göçler de travmatik yaşantıya yol açan faktörlerdendir.
Kendi ülkelerini bırakıp başka bir ülkeye sığınan mülteciler eski yaşamlarındaki statülerini,
kimliklerini, işlerini, sosyal konumlarını, sosyal ilişkilerini kaybetmektedir. Ayrıca gidilen
ülkedeki kısıtlayıcı uygulamalarla karşılaşmakta, güvenlik sorunları yaşamakta,
başvurularının nasıl sonuçlanacağı ile ilgili endişe duymaktadırlar. Kendilerini pasif, değersiz
hissetmekte, öz saygı ve benlik algılarında azalma olmakta, korku, yalnızlık, umutsuzluk,
dışlanmışlık duygularını yoğun olarak yaşamakta, geleceklerinden endişe etmekte, bağımlı
olmaktan dolayı öfke yaşamaktadırlar. Bu duygular mültecilerde uyku bozukluğu, psiko
somatik rahatsızlıklar, dikkat dağınıklığı, anksiyete, depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkların
yaşanmasına yol açabilmektedir.
Sosyal açıdan mülteciler sığındıkları yeni ülkede alışık olduklarından farklı bir kültürle
karşılaşmakta, zenofobik tutumlara ve sosyal dışlanmaya maruz kalabilmekte ve sosyal
adaptasyon sorunları yaşamaktadır. Bu sorunlarla başa çıkabilmeleri için ihtiyaç duydukları
sosyal destek sistemlerine ulaşmada güçlükler yaşadıklarında ise sosyo psikolojik stresle
kendi kendilerine başa çıkmaya çalışmaktadırlar. Ayrıca mülteciler ekonomik sorunlar ve
istihdama katılmada güçlükler yaşamakta, eğitim, sağlık ve toplumsal hizmetlere erişimde
kimi engellemelerle karşılaşmaktadırlar. Sonuçta mülteciler psikolojik, sosyal, ekonomik
açılardan çoklu travmaya maruz kalmaktadırlar ve yaşadıkları çok sayıda travmayla başa
çıkmakta zorlamaktadır. Mültecilerin yaşadıkları psiko sosyal travmalarla baş edebilmeleri
için sosyal, psikolojik ve ekonomik destek sağlanması, entegrasyon çalışmaları yapılması,
sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması için tedbirler alınması önemli
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mülteci, Sosyo-psikolojik travma, Travma, Zorunlu göç.
Abstract
According to the 1951 United Nations Convention on the Legal Status of Refugees (Article
1/2) a refugee is described as persons who are living abroad their country of nationality and
cannot benefit the protection of this country due to a well-founded fear of persecution for
reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political
opinion. Therefore refugees are forced migrate to other countries out of their own will.
However, this forced migration causes multiple socio-psychological traumas on the refugees.
www.24kasim.org

Sayfa 65

Events that disrupt daily routine, develop suddenly and unexpectedly, create horror, anxiety
and panic, and disrupt one's meaning processes can be defined as traumatic experiences.
Forced migrations is one of the factors that lead to traumatic life such as wars, explosions,
disasters, accidents, torture, harassment and violence.
The refugees, which took asylum to other countries and left their homelands, are losing their
statuses, identities, jobs, social standings and social relations from their previous lives. In
addition to this, they are facing restrictor measurements in the countries where they took
asylum, experiencing security problems and feeling anxiety about the results of their
applications. Due to these reasons, they feel themselves passive and undervalued, experience
degradation in their self-respect and sense of self; feeling loneliness, fear, desperation,
exclusion tensely; concerned about their future and rage due to addiction. These emotions
cause psychological problems such as; sleep disturbance, psychosomatic disorder, attention
deficit, anxiety and depression.
With a social perspective, the refugees start to live in a different culture, which they may not
be used to, where they can experience xenophobic attitudes and social exclusion and having
social adaptation problems. When they have hard times accessing the social work support
services in order to cope with these problems, they are trying to overcome the sociopsychologic stress on their own. Furthermore, refugees experience problems in various fields,
such as; economic status and joining the labor force in the host country, education, health and
certain obstructions in accessing social services. This gives them more hard times to cope
with the multiple traumas they are experiencing. It is found to be important to provide social,
psychological and economic support to the refugees in order to enable them to overcome their
psychosocial traumas they are suffering; to do integration works and to take measurements to
enable them join the social and economic life.
Keywords: Forced Migration, Refugee, Socio-Psychological Trauma, Trauma.
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SOSYAL REFAH, SOSYAL ADALET VE SOSYAL HİZMET
EĞİTİMİ
SOCIAL WELFARE, SOCIAL JUSTICE AND SOCIAL WORK EDUCATION
Melahat DEMİRBİLEK
Doç. Dr, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
Özet
Sosyal Hizmet insanlara doğrudan yardım eden uygulamaya dayalı akademik bir disiplin ve
meslektir. Uluslararası sosyal hizmet tanımına bakıldığında sosyal hizmetin sosyal değişme ve
gelişmeye, sosyal bütünleşmeye, insanları güçlendirme ve özgürleştirme temeline dayalı bir
meslek ve akademik bir disiplin olduğu ve sosyal adalet, insan hakları, kolektif sorumluluk ve
farklılıklara saygının mesleğin odağında olduğu görülür. Akademik disiplin olma özelliği
mesleğin uygulayıcılarının eğitim süreci içinde mesleğin değer, ilke ve amaçlarına uygun
olarak müracaatçılara hizmet sunacak şekilde bilgi ve beceri kazanmasını gerekli kılar. Sosyal
hizmetin meslek olma özelliği ise uzmanlaşma sağlayan bir eğitimi gerektirir. Bu çerçevede
eğitim süreci içinde her biri aday sosyal hizmet uzmanı olan öğrencileri mesleğin temel
odaklarından sosyal adalet, sosyal refah konularında bilgili, bilinçli, duyarlı ve etik değerleri
dikkate alan uygulayıcılar olmalarını sağlamak temel bir sorumluluktur. Çünkü sosyal
hizmetin sosyal refahı geliştirme ve sosyal adaleti sağlama amacı ancak pratik hayatta
mesleğin uygulayıcıları aracılığıyla gerçekleşir.
Sosyal hizmet uygulamaları sosyal refah politikaları ile iç içedir. Sosyal refah politikalarının
amacı sosyal eşitsizlikleri ortadan kaldırmak ve sosyal adaleti sağlamaktır. Sosyal adalet
sosyal refah politika tarafından gerçekleştirilmek istenen eşitliğe dayalı koşulları ifade eder.
Sosyal hizmet disiplini toplumsal kaynak ve hizmetlerin adaletli olarak sunulmasında devletin
sunduğu hizmet ve politikaların ulaştırılmasında yer alan meslekler arasında yer almakta ve
sosyal adaleti sağlamada sosyal refah anlayışını araç olarak kullanmaktadır. Sosyal hizmet
eğiticileri etik ve akademik sorumlulukları gereği eğitim sürecinde öğrencilere sosyal refah,
sosyal adalet, sosyal eşitlik, vurgusu yapmaktadır. Böylelikle sosyal hizmet eğitimi sosyal
refah ve sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Çünkü sosyal hizmet mesleği ve
disiplininin nihai hedefi sosyal refahın gelişmesi ve sosyal adaletin sağlanmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Adalet, Sosyal Hizmet, Sosyal Refah.

Abstract
Social Work is an academic discipline and profession based on direct assistance to people.
According to the international definition of social work “Social work is a practice-based
profession and an academic discipline that promotes social change and development, social
cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human
rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social
work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous
knowledge, social work engages people and structures to address life challenges and enhance
wellbeing”
As an academic discipline requires that the practitioners of the profession acquire knowledge
and skills to provide services to the applicants in accordance with the values, principles and
purposes of the profession during the education process. On the other hand, being a profession
requires a specialization education. Within this framework, it is a fundamental responsibility
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to ensure that students, each of whom are candidate social workers, are knowledgeable,
conscious, sensitive and ethical values practitioners from the main focuses of the profession
on social justice and social welfare. Because the purpose of social work to improve social
welfare and to ensure social justice is realized only through the practitioners of the profession
in practical life.
Social work practices are intertwined with social welfare policies. The aim of social welfare
policies is to eliminate social inequalities and to ensure social justice. Social justice refers to
the conditions based on equality that is desired to be realized by social welfare policy. The
discipline of social work is among the professions involved in the delivery of services and
policies of the state in the fair provision of social resources and uses the social welfare
concept as a tool in ensuring social justice. Social work trainers emphasize social welfare,
social justice and social equality to the students in the process of education due to their ethical
and academic responsibilities. Thus, social work education contributes to social welfare and
social justice. Because the ultimate aim of the social work profession and discipline is the
development of social welfare and the provision of social justice.
Keywords: Social Justice, Social Welfare, Social Work.
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SU ÖGESİNİN KAMPUS ALANI İÇİNDE KULLANIMINDA
İŞLEVSEL VE ESTETİK NİTELİKLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YUNUS
EMRE KAMPUSU ÖRNEĞİ
EVALUATION OF FUNCTIONAL AND AESTHETIC QUALITIES IN THE USE OF WATER
ITEM IN THE CAMPUS AREA: EXAMPLE OF ANADOLU UNIVERSITY YUNUS EMRE
CAMPUS EXAMPLE
Gizem Hediye EREN
Araş. Gör., Eskişehir Teknik Üniversitesi
Merve BULDAÇ
Araş. Gör. Dr., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Özet
Yaşamın pek çok farklı alanında, farklı işlevlerle kendisini gösteren suyun mekân tasarımı üzerinde
önemli bir role sahip olduğu bilinmektedir. Su ögesi, geçmişten bugüne hem açık hem de kapalı
mekânlarda çeşitli amaçlar için kullanılmıştır. Tarihsel süreç içerisinde, birçok uygarlıkta su, farklı
fiziksel ihtiyaç ve eylemlerin karşılanmasının yanı sıra, estetik nitelikleriyle sembolik değerler ve
anlamlarıyla mekanda etkili olmuştur. İşlevsellik ve estetik anlamında çeşitlilik gösteren su ögesi,
mekan kimliğinde önemli bir rol üstlenmiştir. Su açık mekânların önemli bileşenlerinden birisidir.
Kampüs sözcüğü “bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim,
bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul vb. kuruluş ve birimlerden oluşan
öğretim kurumu” olarak tanımlanmaktadır. Kampüsler hem öğrenciler hem de eğitmenlere, içerisinde
yaşam ve aktivite alanı sunan; onların tüm ihtiyaçlarını karşılayabildiği bir sosyal yaşam merkezidir,
yerleşkedir. Kampüs planlamasının ilkeleri ve tasarım kararları, pek çok araştırmanın konusu olmakla
birlikte, kent morfolojisine uygun bir mekan kimliği taşıması da önemlidir. Eskişehir, içerisinden
geçen Porsuk Nehri’yle şehir peyzajının bütünleştiği karasal iklime sahip şehirlerden biridir. Bu
bakımdan, kent estetiği açısından suyun çok önemli bir öge olduğu Eskişehir ilinde yer alan en eski
kampüs olan Yunus Emre Kampüsü’nde de açık mekanlarda su ögesinin kampüsün çeşitli
bölgelerinde farklı formlarda ve kullanım biçimleriyle karşımıza çıktığını görmekteyiz.
Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki açık mekanlarda mevcut yapay su
ögelerinin kullanım nedenleri, formları, çevresel ve kullanıcılar üzerindeki etkileri, işlevsel ve estetik
nitelikleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Su, Mekân, Kampus, İşlevsel nitelikler, Estetik nitelikler, Anadolu Üniversitesi,
Yunus Emre Kampüsü
Abstract
It is known that water, which manifests itself in many different areas of life with different functions,
has an important role in space design. The water element has been used for various purposes in both
open and closed spaces from past to present. Throughout the historical process, in many civilizations,
water has been effective in the space with its aesthetic qualities, symbolic values and meanings as well
as meeting different physical needs and actions. The water element, which varies in functionality and
aesthetics, plays an important role in the identity of space. Water is an important component of open
spaces.
The word campus means “educational institution consisting of units such as faculties, institutes,
schools, etc., which have scientific autonomy and public legal personality, and carry out a high level
of education, training, scientific research and publication.”. The campuses offer both students and
educators a living and activity space; is a social life center where they can meet all their needs.
Although the principles of campus planning and design decisions are the subject of many researches, it
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is also important that they carry a coherent identity with the city morphology. Eskişehir is one of the
cities with terrestrial climate where Porsuk River passes through and the city landscape is integrated
with. In this respect, we see that the water element in the open spaces of the Yunus Emre Campus,
which is the oldest campus in the province of Eskişehir, where water is a very important element in
terms of urban aesthetics, appears in various structures and forms of use in different parts of the
campus.
In this study, the reasons of usage, forms, effects on the environment and users of the artificial water
elements in the open spaces at the Yunus Emre Campus of Anadolu University are evaluated within
the framework of their functional and aesthetic qualities.
Keywords: Water, Space, Campus, Functional qualities, Aesthetic qualities, Anadolu University,
Yunus Emre Campus
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ÖĞRETMEN VE MİMAR KİMLİĞİYLE MUALLA
EYÜBOĞLU ANHEGGER:
HASANOĞLAN YÜKSEK KÖY ENSTİTÜSÜ ÖRNEĞİ
Merve BULDAÇ
Araş. Gör. Dr .,Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
İçmimarlık Bölümü
Gizem Hediye EREN
Araş. Gör. ,Eskişehir Teknik Üniversitesi, , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Özet
Köy enstitüleri girişimi Atatürk’ün teşvikiyle, Türkiye’nin köy ve ilçelerindeki nüfusun eğitime
erişimi için atılmış önemli adımlardan bir tanesidir. Bu durumun en büyük sebebi ise Cumhuriyetin ilk
yıllarında nüfusun büyük çoğunluğunun köylerde yaşaması ve savaş sonrası yıkım ve ekonomik
durumdan kaynaklı olarak eğitim faaliyetlerinin ihmal edilmiş olmasıdır.
Dolayısıyla bu konuya fazlasıyla önem veren Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere çeşitli Türk
aydınları, girişimleriyle kalkınma anlamındaki en büyük adımların köylerden başlatılması gerektiğini
ifade etmişlerdir. 1935'te hazırlıklarına başlatılan köy enstitülerinin 1937'de denemesine girişilmiş,
1940 yılında ise yasal bir zemine oturtulmuştur. Köy enstitülerinin amacı; öğretmenler yetiştirmenin
yanında çeşit meslek gruplarının da eğitim almasını sağlamaktır. Mustafa Kemal Atatürk, nüfusun
büyük çoğunluğunu oluşturan köylülerin okutulmadan ve aydınlatılmadan yapılan devrimlerin
ömürlerinin uzun süreli olamayacağını düşünmekteydi.
Köy enstitüsü yapılarının planlanmasında ve uygulanmasında pek çok mimarın görev almasına olanak
tanınmış ve birçok ilin birçok köyünde enstitülerin kurulması sağlanmıştır. 1940-1941 yılları arasında
kurulmuş 14 Köy Enstitüsünün ardından 15.sinin Ankara yakınlarında kurulmasına karar verilmiştir.
1941 yılında yapılan arazi araştırmaları sonucunda, Ankara’ya 35 km uzaklıkta yer alan Hasanoğlan
köyü seçilmiştir. Çalışma kapsamında da irdelenecek olan Hasanoğlan Köy Enstitüsünün kuruluşunda
ve mimari tasarım sürecinde Cumhuriyet dönemi ilk kadın mimarlarından Mualla Eyüboğlu
Anhegger’in etkin rol aldığı görülmektedir. Anhegger’i, dönemin diğer mimarlarından farklı kılan,
hem eğitimci hem de mimar kimliğiyle köy enstitülerinin oluşumda rol almış olmasıdır. Zehirli
sıtmaya yakalanıp görevini bırakmak zorunda kaldığı 1947 yılına kadar Hasanoğlan Köy
Enstitüsü’nde bu görevini sürdürmeye devam etmiştir. Bu çalışmada Atatürk’ün değer verdiği eğitimin
Anadolu’nun dört bir yanına ulaşması bağlamında mimar Mualla Eyüboğlu Anhegger’in çalışmanın
örneklemini oluşturan Hasanoğlan Yüksek köy enstitüne mimar kimliği yanında eğitimci kimliğiyle de
çok yönlü katkılarının irdelenmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Köy Enstitüleri, Cumhuriyet Dönemi Kadın Mimar, Mualla Eyüboğlu
Anhegger, Hasanoğlan Köy Enstitüsü.
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TÜRK EĞİTİM TARİHİ VE BAŞÖĞRETMEN
Dr. Mukadder GÜNERİ
Özet
İnsanın yaşamını sürdürme zorunluluğu nedeniyle deneme ve yanılma yöntemiyle
başlatmış olduğu bireysel ve toplumsal eğitim ve öğretim, ihtiyaçlarına ve gelişmesine paralel
olarak gelişmiş ve tarihi süreçte kurumsallaşmıştır. Öğrenmenin asıl sebebi olan maddi ve
manevi ihtiyaçlar, bugün gerek teknolojik gelişmeler, gerekse değişen koşullar nedeniyle yeni
bir boyut kazanmıştır. Özellikle görsel, internet ve dijital ortamın sahip olduğu geniş ağ,
eğitim-öğretimde zaman, yer, yaş gibi sınırları ortadan kaldırmıştır. Öte yandan yoğun bilgi
kirliliğiyle karşı karşıyadır. Bireyin, yaşamının her evresinde kendini eğitim-öğretim
açısından yenilemesi, bilgi ve deneyimine yeni bilgi ve deneyimler katması ve bu durumu
yaşam tarzı haline getirmesi, birey ve içinde bulunduğu toplumun yaşam kalitesinin artması
ve korunması açısından önemli hale gelmiştir.
Günümüz dünyasına eğitim ve öğretim açısından baktığımızda, bugün toplumların
çoğu eğitimsizliği toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi açıdan, günlük yaşam ve gelecek
için bir tehdit unsuru olarak görmektedirler. Bu nedenle, eğitim ve öğretimi gündemlerinden
düşürmeyerek, değişen koşullar dikkate alarak, daima yeni çözüm yolları aramaktadırlar.
Türk eğitim tarihine baktığımızda, konum ve koşullara paralel olarak eğitimöğretimin uzun bir tarihi süreç geçirdiği görülür. Geniş coğrafyayı içine alan ve kabaca bin
yıllık geçmişi sahip Türk Eğitim Tarihi; 1. İlk Türk Toplulukları ve Devletleri Dönemi, 2.
Türklerin Müslüman Olmaları Sonrası Kara Hanlılar, 3. Selçuklular ve Anadolu Beylikleri,4.
Osmanlılar, 5. Türkiye Cumhuriyeti. Türk Eğitim tarihinin en belirgin döneminin Osmanlı ve
Türkiye Cumhuriyeti dönemidir denilebilir. Şöyle ki her iki dönemde, değişen koşullar
çerçevesinde eğitim ve öğretimde hızlı değişimler söz konusudur. Bu nedenle bu dönemler,
eğitim- öğretim açısından klasik bir yöntemle ele alınarak, neden, niçin ve sonuçlarının ortaya
konulmasına çalışılmasının yanı sıra,
Bu bildiride Türk Eğitim Tarihinin dönüm noktaları ve eğitim-öğretim açısından
neden ve sonuçları ortaya konularak, eğitim tarihi ve başöğretmenlik ilişkisi incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Baş Öğretmen, Eğitim- öğretim, Osmanlı, Türk Eğitim Tarihi, Yaşam.
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SANAL GERÇEKLİK ARAÇLARININ KAYNAK
TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ
Halil ULUPINAR
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,
Murathan KALENDER
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,
Yahya BOZKURT
Prof. Dr., Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Marmara Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Özet
Kaynak teknolojisi alanında yeni yöntemlerin geliştirilmesiyle birlikte, uygulama alanlarının
da sürekli yaygınlaştığı görülmektedir. Bu alanda nitelikli teknik iş gücünün yetiştirilmesi;
ülkemiz endüstrisinin artan ihtiyacının karşılanmasının yanında, teknik iş gücümüzün
uluslararası arenada istihdam edilmesine de katkı sağlayacaktır. Kaynak teknolojisi dersinin
(kaynak yöntemleri, kaynak metalurjisi, kaynak konstrüksiyon ve tasarımı vb.) mevcut ve
yeni yöntemlerinin öğretilmesi, verilen akademik eğitimin niteliğine, atölye imkân ve
olanaklarına bağlı olarak değişmektedir. Günümüzde eğitimin kalitesi gelişen teknolojiye
bağlı olarak artmaktadır. Teknolojinin bir parçası olan sanal ortam teknolojisi de eğitim
alanına girmiş bulunmaktadır.
Kaynak teknolojileri dersi gören öğrenciler, kaynak simülasyon cihazı ile birlikte, teorik
dersler ve uygulama derslerindeki becerilerini gerçekçi sanal ortamda geliştirebilmektedirler.
Bu sistem sayesinde; geleneksel kaynak eğitimlerindeki gibi herhangi bir malzeme ve enerji
kaybı oluşmadan öğrencilerin kaynak kabiliyetinin arttırılması mümkün olmaktadır.
Bu çalışmada, öğrencilerin kaynak teknolojisi derslerindeki etkinlik sürecinin hızlandırılması
ve öğrencinin yaptığı işe ve uygulamaya yönelik becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kaynak Teknolojisi, Kaynak Simülasyonu, Kaynak Eğitimi, Sanal
Gerçeklik.
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3 BOYUTLU YAZICININ EĞİTİMDE
KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
Halil ULUPINAR
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,
Murathan KALENDER
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,
Yahya BOZKURT
Prof. Dr., Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Marmara Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Özet
Günümüzde 3 boyutlu yazıcı teknolojisi endüstriyel alanda sıkça tercih edilmekte ve her
geçen gün farklı kullanım alanlarında yer almaktadır. Bu alanlara otomotiv endüstrisi,
havacılık ve uzay, tıp ve sağlık bakım hizmetleri, tekstil, askeri uygulamalar ve eğitim olarak
örnek verilebilir. Bu teknoloji, mekanik ve teknik eğitim veren okullarda interaktif bir çalışma
ortamı sağlayarak derslerde yaratıcılığın arttırılmasında ve görsel zekanın şekillenmesinde
önemli bir fayda sağlamaktadır.
Metalurji ve malzeme mühendisliği alanında da bu teknolojiden yararlanılarak derslerdeki
verimlilik arttırılabilir. Tahribatlı muayene derslerinde deney numunelerinin hazırlığı ve test
uygulamaları yapılabilmektedir. Kaynak teknolojisi derslerinde kaynak dikişi ve kaynak
pozisyonları modellenerek uygulamaya yönelik beceriler arttırılabilmektedir. Ayrıca diğer
mühendislik alanlarında projelerin tasarlanarak model haline getirilmesi gibi birçok zorlu
kavram ve soyut olaylar 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile daha anlaşılabilir ve somut hale
gelmektedir. Böylece öğrencilerin derse olan ilgisi ve sınıf içi etkileşimin daha kolay olması
sağlanmaktadır.
Bu çalışmada 3 boyutlu baskı üretimi, eğitim/öğretim ortamlarında kullanımı ve potansiyel
kullanım alanları incelenmiştir.
Anahtar Kelimler: 3 Boyutlu Yazıcı, Eğitim, Katmanlı Üretim, Teknoloji.
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REKABET VE İNOVASYON KÜLTÜRÜ OLUŞTURMADA
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ÖNEMİ
IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES STRATEGIC MANAGEMENT ON
ESTABLISHING INNOVATION AND COMPETITION CULTURE
Münevver BAYAR
Dr. ,Sosyal Güvenlik Kurumu
Özet
İşletmelerde temel prensip devamlılığın sağlanmasıdır. Bu nedenle işletmeler rekabet ve
inovasyon kültürüne önem vermek zorundadır. Günümüzde piyasa koşullarının rekabet
ortamlarında sıkı politikalar uygulaması inovasyon kültürünü rekabetin şart koşulu haline
getirmiştir. Beşeri sermaye işletmeler açısından bağlılık ve performansa dayalı değişkenlerle
işlevselleştirilmektedir. Stratejik insan kaynakları yönetimi bu amaçla beşeri sermayenin etkin
kullanımına yönelik planların oluşumunda kullanılmaktadır.
Çalışmamızın amacı rekabet ve inovasyon kültürü oluşturmak için stratejik insan kaynakları
yönetim prensiplerinin gerekliliklerinin incelenmesidir. Bu çerçevede çalışmamızda; rekabet,
rekabet avantajı kavramları inovasyon kültürü ile ilişkilendirilmiştir. Ek olarak rekabet ve
inovasyon kültüründe stratejik insan kültürünün işlevselliği incelenmiştir. Çalışmamız nitel
bir çalışma olup doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. Yöntem çerçevesinde konu ile
ilgili alanda yazılmış olan kitap, makale, tez ve dergiler incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Rekabet Kültürü, İnovasyon Kültürü ve Stratejik İnsan Kaynakları
Yönetimi
Abstract
Main principle of enteprises is to maintain continuity. Because of that, enterprises have to
give weight to competition and innovation culture. Recently, application of tight policies by
market conditions in competition environment makes innovation culture as a strict
requirement of competition. Human capital is functionalized with variables based on
commitment and performance for enterprises. For this purpose, strategic human resources
management is used in the formation of plans for the effective use of human capital.
The aim of this study is to examine the requirements of strategic human resources
management principles in order to create culture of competition and innovation. In this study;
competition and competition advantage notions were associated with the culture of
innovation. In addition to that, the functionality of strategic human culture in competition and
innovation culture had examined. Our study is a qualitative study and was analyzed with
document analysis method. Within the framework of the method, books, articles, theses and
journals written in the related field were examined.
Keywords: Competition Culture, Innovation Culture, Strategic Human Resources
Management
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NORMATİF METİNLERİN DİLSEL ÖZELLİKLERİ VE
ÇEVİRİLERİ
LANGUAGE PROPERTIES AND TRANSLATIONS OF NORMATIVE TEXTS
Nesrin DELİKTAŞLI
Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi
Özet
Toplumsal yaşamın düzenlenmesi, toplumda yaşayan tüm bireylerin eşit şartlarda
yaşayabilmesi için bir takım hukuki kurallar belirlenmiştir. O toplumda yaşayan herkes bu
kurallara uymakla yükümlüdür. Bu kurallar yazılı olarak hazırlanmış ve ilgililerin kullanımına
sunulmuştur. Bu kuralların yer aldığı metinler normatif (emredici, kuralcı, düzgüsel,
buyrumsal) metinler olarak adlandırılmıştır. Bu metinler, içerisinde emredici/buyurucu
anlatım tarzının ön plana çıktığı ve emredici/buyurucu ifadelerle oluşturulan, Anayasa,
milletlerarası antlaşmalar, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, yönetmelikler,
genelgeler, idari makam kararları, mahkeme kararları, sözleşmeler, vb.dir. Bu metinlerin
içerikleri ilgili ülkenin ihtiyaçlarına ve kültürüne göre belirlenmiştir ve o ülkenin özelliklerini
yansıtır. Bu metinler kurallar içeren metin türleridir, kendilerine özgü dilsel özellikleri vardır
ve belirli amaçlar için yazılmıştır, ülkelere göre farklılıklar gösterebilir. Bu metinlerin
yazarları ve alıcıları vardır. Doğrudan metnin alıcılarına seslenirler ve neler yapmaları
gerektiğini açıklarlar. Türk ve Fransız hukukunun yazılı kaynakları olarak tanımlanan ve
normlar hiyerarşisinde yer alan metinler ve bu metinlerin uygulamada içerisinde yer aldığı
diğer metinler bu araştırma bağlamında kullanılacak metinlerdir. Araştırma kapsamında
gerekli durumlarda benzer özellikleri taşıyan diğer hukuk metinlerinden de bahsedilecek ve
örnekler verilecektir.
Araştırmanın amacı, Türk ve Fransız hukukunda kullanılan bu metinlerin söylemsel,
biçimsel ve biçemsel özelliklerini incelemek, her iki dilde benzer ve farklı özellikleri ortaya
çıkarmaya çalışmaktır. Çevirmenlerin bu metinlerin çevirisini yaparken dikkat etmesi gereken
özellikleri göstermeye çalışmaktır. Amaç hem sistem olarak, hem de dilsel özellikleriyle
birbirinden farklı olan iki hukuk sistemi ve dil arasında çeviri yoluyla iletişimin sağlandığı bu
süreçte çevirmeni bekleyen olası zorlukları tespit etmek ve çözüm önerileri sunmaya
çalışmaktır. Araştırmada kullanılan metinler internet ortamından, hukuk sitelerinden
edinilmiştir. Konu dilbilim ve çeviribilim kuram ve yöntemlerinden yararlanarak ayrıntılı bir
şekilde irdelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hukuk dili, normatif dil, normatif metinler, çeviri
Abstract
A number of legal rules have been determined in order to regulate social life and to ensure
that all individuals living in a society live on equal terms. Everyone living in that society is
obliged to follow these rules. These rules have been written down and made available to those
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concerned. The texts containing these rules are called normative texts. Constitutions,
international treaties, laws, decree laws, regulations, circulars, administrative authority
decisions, court decisions, conventions, etc. are normative texts in which the
ordering/commanding expression style comes into prominence and which consist of
ordering/commanding statements. The contents of these texts are prepared with the needs and
culture of the country taken into consideration and they reflect the characteristics of that
country. These texts are text types that contain rules, they have their own linguistic
characteristics and are written for specific purposes and may vary by country. These texts
have authors and recipients. They speak directly to the recipients of the text and explain what
they should do. The texts which are defined as written sources of Turkish and French law in
the hierarchy of norms and the other texts in which these texts take place in practice are the
texts to be used in the context of this research. Other legal texts with similar characteristics
will be mentioned and examples will be given when necessary.
The aim of the study is to examine the discursive, formal and stylistic features of these
texts used in Turkish and French law and to try to reveal similar and different features in both
languages. It is to try to show the features that translators should pay attention to when
translating these texts. The aim is to identify possible difficulties awaiting the interpreter in
this process of communication between the two legal systems and languages, which are
different from each other in terms of system and linguistic features, and to try to offer
solutions. The texts used in the research were obtained from the internet and legal websites.
The subject will be examined in detail by using the theories and methods of linguistics and
translation studies.
Keywords: Legal language, normative language, normative texts, translation
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ULUSLARARASI TÜRK CEZA İSTİNABE
TALEPNAMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE FRANSIZCAYA
ÇEVİRİLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
FEATURES OF THE TURKISH INTERNATIONAL CRIMINAL ROGATORY LETTERS
AND PROBLEMS ENCOUNTERED IN THEIR TRANSLATIONS INTO FRENCH
LANGUAGE
Rumeysa ŞAHİN
Mütercim, Adalet Bakanlığı
Doç. Dr. Nesrin DELİKTAŞLI
İstanbul Üniversitesi
Özet
Ülkelerin uluslararası ilişkilerde bulunması ve diğer ülkelerle karşılıklı hukuki işbirliği
geliştirmesi sonucunda ülkeler arasında işbirliğine ve yardımlaşmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu
yardımlaşma sürecinde gerçekleştirilen işlemlerden biri de uluslararası istinabe işlemidir. Bu
araştırma bağlamında, uluslararası yardımlaşmanın en yoğun şekilde yaşandığı alanlardan biri
olan ceza alanında uluslararası istinabe talepnamelerinin özelliklerinden, Türkçeden
Fransızcaya çevirilerinde izlenilmesi gereken stratejilerden ve bu süreçte yaşanan olası çeviri
sorunlarından bahsedilecektir.
İstinabe metinleri hukuk metinleri içerisinde özel bir alan oluşturmaktadır ve sadece
hukukçular içerisinde belirli bir kesim tarafından kullanılmaktadır. İstinabe yoluna başvurma
yöntemi, Türk mahkemeleriyle yabancı bir mahkeme arasında, yargı yetkileri dışında kalan
durumlarda olabilir. İçeriği gereği özel ve kurumsal metinler oldukları için orijinal metinlere
ulaşılmada zorluk yaşanmaktadır. Bu durum uluslararası istinabe talepnameleri için de
geçerlidir. Yabancı ülkede bulunan kişinin ifadesinin alınması veya bu kişiye ait bilgi belge
elde edilmesi gibi işlemler de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Metinlere ulaşmada sorun
yaşanıldığı için bu metinlerin çevirileriyle ilgili akademik olarak kapsamlı bir çalışmanın
yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle araştırma kapsamında, bu boşluğu kısmen de olsa
kapatmak için, bir taraftan hukuk alanının farklı bir yönünü oluşturan bu metinler ve türleri
hakkında, diğer taraftan istinabe sürecinin işleyişi hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Araştırma bağlamında öncelikle “istinabe” teriminin tanımlarına, uygulama alanlarına yer
verilecek ve türlerinden bahsedilecektir. Daha sonra dilbilim ve çeviri kuram ve stratejileri
doğrultusunda ceza istinabe talepnamelerinin metinsel özellikleri bu metinlerin Fransızcaya
çevirileri ele alınacaktır. Son olarak da Türkçe ceza istinabe metinlerinin Fransızcaya
çevirilerinde karşılaşılan zorluklar ele alınacaktır. Araştırma bütüncesini Türkçe uluslararası
ceza istinabe metinleri oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hukuk dili, hukuk metinleri çevirisi, istinabe, ceza istinabe, uluslararası
istinabe.
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Abstract
The countries have the international relations and develop a mutual legal cooperation with
the other countries, therefore, it is needed the cooperation and assistance among the countries.
One of the actions taken during this assistance period is the international rogatory procedure.
Within the context of this research, it will be mentioned the features of the international
criminal rogatory letters, one of the fields in which the international assistance is most
fulfilled, the strategies that are needed to be followed in their translations from Turkish into
French and the possible translation problems encountered within this process.
The rogatory letters form a special field within the law texts and they are used by a certain
section among just the jurists. The method of resorting to the rogatory is between the Turkish
courts and a foreign court in the cases staying out of the judicial power. As these texts are
confidential and institutional texts in terms of their contents, it has been encountered the
difficulties in reaching the original texts. This situation is also valid for the international
rogatory letters. The actions such as taking testimony of a person in the foreign country or
obtaining information and document belonging to this person are also evaluated within this
context. As reaching the texts is difficult, it has been determined that a comprehensive
academic study related to the translations of these texts has not been done. Therefore, within
the scope of the research, in order to partially fill this gap, it has been aimed to inform both
about these texts and their types consisting a different aspect of the field of law and about the
rogatory process.
First of all, the definitions of the term of “rogatory”, its application fields will be included
within the context of the research, and its types will be mentioned. Then, in the direction of
the linguistics and the translation theories and strategies, the textual features of the criminal
rogatory letters and the translation of these texts into French will be discussed. Finally, the
problems encountered in the translations of the Turkish criminal rogatory texts into French
will be mentioned. Turkish international criminal rogatory texts have formed the corpus of the
research.
Keywords: Legal language, translation of the legal texts, rogatory, criminal rogatory,
international rogatory.

7www.24kasim.org

Sayfa 79

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve
YENİLİKÇİ BİLİMLER SEMPOZYUMU

TÜRKİYE’DE İLK ÖZEL FİLM YAPIM MÜESSESESİ
KEMAL FİLM MÜDÜRÜ İLE TARİHÎ RÖPORTAJ VE
KEMAL FİLM’DE EDEBİYAT-SİNEMA İLİŞKİSİ
Nuran Özlük
Doç. Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Özet
Kemal Film, 1922 yılında Kemal ve Şakir Seden kardeşler tarafından Türkiye’de kurulan ilk
özel film yapım şirketidir. Kemal Film’in yapımcılık faaliyetinde bulunduğu birinci dönem
olan 1922-1924 tarihleri arasında bilhassa sinema-edebiyat ilişkisini yeniden gündeme
getirmesi ve devam ettirmesi de ayrı bir önemi haizdir. Peyami Safa’nın Mürebbiye’sinden
sonra yerli bir roman, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Nur Baba adlı eseri, Kemal Film
bünyesinde Muhsin Ertuğrul tarafından Boğaziçi Esrarı adıyla sinemaya uyarlanmıştır.
Ardından Halide Edip Adıvar’ın Ateşten Gömlek ve Peyami Safa’nın Sözde Kızlar adlı
romanları yine Muhsin Ertuğrul yönetiminde Kemal Film tarafından sinemaya aktarılmıştır.
Kemal Film yapımı diğer sinema filmleri-dokümanter film ise İstanbul’da Bir Facia-i AşkŞişli Güzeli Mediha Hanım’ın Facia-i Katli, Leblebici Horhor, Kız Kulesi’nde Bir Facia ve
Zafer Yollarında’dır.
Türk sinemasının ilk özel film yapım şirketi olan, özellikle edebiyat-sinema ilişkisini
geliştiren/pekiştiren yapımların sahibi Kemal Film’in müdürü ile Millî Mecmua’nın sahibi ve
mesul müdürü Mehmet Mesih [Akyiğit], 4 Ocak 1924 tarihinde bir mülakat gerçekleştirmiştir.
Film yapımcılığına niçin/nasıl başladıkları, Muhsin Ertuğrul’un sinema konusundaki
çalışmaları, sinemaya aktarılacak eserlerde hangi amacı güttükleri, eserlerin konularının millî
bir nitelik mi taşıdığı yoksa Batı’dan etkilenerek mi oluşturulduğu, film çekimlerinde iç ve dış
mekânların nasıl vücuda getirildiği, çekimler esnasında/sinemacılıkta karşılaşılan sıkıntıların
neler olduğu, yapılan filmlerin hangilerinin halk tarafından beğenildiği, artist/aktris
ihtiyacının nasıl karşılandığı, çekilen filmlerin isimleri, edebî eserlerden özellikle
romanlardan hangilerinin filme alındığı, hangi konu ve eserlerin senaryolaştırıldığı, bilhassa
Millî Mücadele yıllarının anlatıldığı “Ateşten Gömlek”in gördüğü ilgi ve dışarıya satılamama
sebebi, Avrupa’da Türk filmlerinin ilgi ile karşılanıp karşılanmadığı, en çok hangi ülkelerde
rağbet gördüğü, müessesenin Viyana ile ilişkileri, hükûmetin çalışmaları hususunda kolaylık
gösterip göstermediği, finansal anlamda yardım alıp almadıkları, hangi şehirlerde sinema
salonlarının olmadığı, geleceğe dair projeleri, emeklerinin karşılıklarını görüp görmedikleri,
sinemanın gücü gibi devrin aktüel sinema/sinemacılık anlayışı ve sinema dergiciliği
hakkındaki düşüncelerin birinci ağızdan aktarılması Türk sinemacılığı ve edebî eser/romansinema ilişkisi açısından tarihî önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kemal Film, 1922-1924 Türk sinema tarihi, sinema - edebiyat ilişkisi,
Muhsin Ertuğrul, Mehmet Mesih.
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KURMACA METİN-ÖĞRETİCİ METİN İLİŞKİSİ: ŞEYTAN
HADİYE’DE GAZETENİN FONKSİYONU
Nuran Özlük
Doç. Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Özet
İnsanoğlunun varoluşundan bugüne gücünü kaybetmeyen merak, öğrenme, bilgilenme,
haberdar olma hevesi/isteği gazetenin ortaya çıkmasındaki en önemli amillerdendir. Uzun
süre haber kaynağı olarak kitlesel etkileşimde ya da kitleleri etkilemede gücü tekelinde
bulunduran gazetenin inandırıcılığı; alternatiflerinin ortaya çıkması, aynı olayın/durumun
farklı şekillerde yazılması, halkın eğitim düzeyinin yükselmesi ile sorgulayıcı bakış açısının
gelişmesine kadar neredeyse tamdır. Bu sebeple roman metodolojisinde montaj, bir nevi
iktibas, unsurlarından biri şeklinde karşımıza çıkan, anlatıların gazete haberleriyle
desteklenerek söylenenlere sahihlik kazandırılması özellikle cinai/polisiye/dedektif
romanlarında başvurulan yöntemlerden biridir. Gerçek hayatta vuku bulan ve gazete
sayfalarında/sütunlarında yer alan olayların kurmaca metne uyarlanmasının bir aksi olarak
kurmaca metinlerde olayların gazetelere yansıması da sıkça görülen uygulamalardandır.
Belge niteliği taşıyan natüralist romanların çoğu dışında kurmaca metin, öğretici/kullanımlık
metinlerden (gebrauchstexte) olan gazete haber(ler)inin dili ve üslubu, objektif tutumuyla
değil yazarın/anlatıcının zihninde, hayal dünyasında biçimlendirdiği şekliyle inşa/tahkiye
edilir. Kurmaca esasına dayalı metinlerin tabiatı da bunu gerektirir. Gazete-kurmaca metin
arasındaki bu çift yönlü ilişki Şeytan Hadiye’de de kullanılmıştır.
Şeytan Hadiye’nin İngiltere’de Sergüzeştleri, Behlül Dânâ müstear adıyla İskender
Fahrettin’in [Sertelli] kaleme aldığı, on iki risaleden müteşekkil polisiye serisidir.
14 Eylül 1927’de “Prensesin Tarağı” ile başlayan seri, 19 Mart 1928’de “Polis Hafiyesi John
Kasada Mahpus!” ile sona ermiştir. Tabi ve naşiri, satış yeri ise Türk Neşriyat Yurdu Maarif
ve Şark Kütüphaneleri, Ahmet Kâmil Matbaası’dır.
Şeytan Hadiye serisinde merak duygusunu harekete geçirme, entrika ve çatışma unsurları
daha çok tebdil-i kıyafet/kimlik değişikliği/makyaj ve özelikle manyetizma (hipnotizma)
üzerinden bir Türk kızı Hadiye’nin meşhur İngiliz Polis Hafiyesi Mister John’un mesleğini
icrada başarısızlıklarına sebep olarak onu küçük düşürmek ve John’un şahsında İngilizlerin
gururunu/kibrini kırarak, mezkûr milletin zabıta kuvvetlerinin acizliğini herkese göstermek
amaçlanmıştır. Bunun sebebi ise Hadiye’nin Mütareke zamanında uğradığı haksızlıktır.
Güzel, kabiliyetli ve zeki bir kız olan Hadiye, Robert Kolej’de öğrenim görmekte iken
oldukça varlıklı babasının ölümü üzerine okulundan ayrılmak zorunda kalmıştır. Bu sırada
evinde vuku bulan hırsızlık olayının faalini kendisi tespit etmiş ve daha önce de sabıkası
bulunan sarikin Rum olması sebebiyle durumu İngiliz polisine bildirmiştir. Ancak hırsız
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korunmuş ve gereken cezayı almamıştır. Duruma ziyadesiyle üzülen Hadiye, on beş
günlüğüne çok önemli bir siyasi meselenin takip ve tahkiki için İstanbul’da bulunan
Londra’nın meşhur Polis Hafiyesi Mister John’a durumu izah etmiştir. John, İngiliz polis
idaresi ve tercümanlardan aldığı bilgiler doğrultusunda Hadiye’yi günahsız bir adamı
lekelemekle suçlamış ve Türkiye’de polis olmadığını söyleyerek hakaret etmiştir. Bu cevap,
Hadiye’nin izzet-i nefsine dokunmuş ve bir gün babasından kalan servetin bir kısmını paraya
çevirerek Londra’ya gitmiş, kimliğini gizleyerek İngiliz polisi ile mücadele etmeye ve asıl
İngiltere’de polis olmadığını ispatlayarak on iki ayrı olayda ünlü Polis Hafiyesi John’un
yeteneksiz, başarısız, korkak kişiliğini/mesleki yetersizliğini âleme ilan etmiştir. Söz konusu
ilanda başvurulan araç gazete(ler)dir.
İskender Fahrettin, Şeytan Hadiye’nin İngiltere’de Sergüzeştleri’nde her ne kadar hakikate
aykırı, genel geçer kabullerin dışında vakalara/uygulamalara yer vermişse de konumuzun
mevzuu olan gazete haberlerinden sık sık faydalanmıştır.
On iki risaleden mürekkep Şeytan Hadiye’nin İngiltere’de Sergüzeştleri serisinin dokuzunda,
Hadiye’nin “Şeytan” unvanını kullanarak çeşitli desiselerle muvaffakiyetsizliğini sağladığı
John’un küçük düşürülmesi, kendisinin bu konudaki istidadının gözler önüne serilmesi, devrin
gündelik/popüler/aktüel meselelerinin aktarılması, şöhretli/tanınan ailelere ait haberlerin
merakla takip edilmesi, gözdağı verme/korkutma vd. vesilelerle yahut mülakat, ilan, dönemin
güncel konuları vs. ile eserin genel yapısını kurmak, olayların başlamasını ve gelişmesini
sağlamakla Hadiye’nin asıl amacına ulaşabilmesi için harekete geçmesini sağlayan verileri
elde etmesinde gazete haberlerinden faydalanılmış, böylece yaşananlar sadece İngiliz polis
teşkilatıyla sınırlı kalmamış, gazeteler yoluyla kayıt altına alınmış, ilan edilerek herkese
duyurulmuştur. Bu özellikleriyle gazetenin bilhassa bazı meslek gruplarınca yakın takibinin
önemi ve itibar zedelemedeki gücü de ön plana çıkarılmıştır.
Öğretici/kullanımlık metinler içerisinde yer alan gazete, geniş kitlelere ulaşarak okuyucuyu
bilgilendirme, haberdar etme hususiyetlerinden dolayı duyurulmak istenen olay/durum vb.
için ideal bir vasıtadır. Bu sebeple yazarlar, gazete haberlerini, kurmaca metinlerde amacına
ulaşmak isteyen kahraman(lar)ın yararlandığı/başvurduğu önemli bir araç olarak kullanarak
anlatılanların inandırıcılığını, okuyucu üzerindeki gerçeklik hissini artırmada daha başarılı
olmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: Kurmaca metin, Öğretici metin, Gebrauchstexte, İskender Fahrettin
Sertelli, Şeytan Hadiye, Polisiye.
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ÖRGÜTLERDE KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN ADALET,
BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNDEKİ
ETKİSİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF THE EFFECTS OF CULTURAL DIFFERENCES ON
ORGANIZATIONAL JUSTICE, COMMITMENT AND ORGANIZATIONAL SILENCE
Nuran VARIŞLI
Dr. ,Sosyal Güvenlik Kurumu
Özet

Örgütsel iklim farklı koşulların sağlanmasıyla maksimum verim sergileyebilmektedir.
Örgüt içinde kültürel farklılıklar örgüt üyelerinin iletişim biçimlerini etkilemekte ve örgütsel
sessizliğin oluşmasında etkili olmaktadır. Örgütler sürekli olarak değişime ve iletişime açık
olmalıdır bu nedenle kültürel farklılıkların yönetilememesi adalet ve bağlılık inancındada
negatif etkilere neden olabilmektedir. Özellikle kültürel farklılıkların ücret dağıtımında
adaletsizliğe neden olması örgüt içinde bağlılık düzeyinin azalmasına neden olmaktadır.
İşletmeler ve liderler örgütlerin performans düzeylerinin maksimum düzeyde olması
için çaba harcamaktadırlar. Bu nedenle kültürel farklılıkların etkin bir şekilde yönetilmesi
gerekmektedir. Araştırmamızda örgüt kavramı, örgütsel kültür, örgütsel adalet, örgütsel
bağlılık ve örgütsel sessizlik kavramları ilişkisel olarak incelenmiştir. Bu çerçevede
araştırmamızın amacı; örgütlerde kültürel farklılıkların adalet, bağlılık ve örgütsel sessizlik
üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırmamız nitel araştırma literatür tarama modeli
olarak tasarlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Farklılık, Örgütsel Adalet, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Sessizlik
Abstract
Organizational climate can show maximum efficiency with the assurance of different
conditions. Cultural differences in the organization affects communication formats of the
organization members and it is a factor in the creation of organizational silence. Organizations
have to be open to change and communication, continuously. Therefore, not managing the
cultural differences can have negative effects on justice and commitment belief in the
organization. Especially the injustice of the wage distribution caused by cultural differences
causes commitment level to be decreased in the organization.
Organizations and their leaders have been making efforts to keep the performance
levels of their organizations at maximum. Therefore, it is a requirement for the cultural
differences to be managed effectively one way or another. In this study, organization,
organizational culture, organizational justice, organizational commitment and organizational
silence concepts have been examinated relationally. In the frame of this study, our aim is to
examine the effect of cultural differences in organizations on organizational justice,
commitment and organizational silence. Our study has been designed as a qualitative
literature review study.
Keywords: Cultural Difference, Organizational Justice, Organizational Commitment,
Organizational Silence
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KÂZIM KARABEKİR PAŞA’NIN EĞİTİM KADEMELERİNE
YÖNELİK GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Nurhan AYDIN
Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi
Zafer IŞIK
Doktora Öğrencisi, Kafkas Üniversitesi
Özet
Kâzım Karabekir Paşa Milli Mücadele Dönemi’nde ülkemizin esaretten kurtulup bağımsızlığa
kavuşabilmesi için savaşmış büyük bir komutan ve devlet adamıdır. Bu dönemde verilen
topyekün mücadeleyi sürdüren ve ülkemizin doğusunda büyük başarılar kazanan isimlerden
biri de hiç kuşkusuz Kâzım Karabekir Paşa olmuştur. Bununla birlikte Kâzım Karabekir
Paşa’nın göz ardı edilemeyecek bir başka yönü de; eğitim, kültür, dil ve tarih alanında ortaya
koymuş olduğu önemli faaliyetleridir. Karabekir Paşa yıllarca görev yaptığı Doğu bölgesinde
bir yandan vatan topraklarını düşman işgalinden kurtarmak için kahramanca mücadele
ederken diğer yandan ise bölgede bir eğitim seferberliği başlatmıştır. Karabekir Paşa bu
amaçla kurulmasına öncülük ettiği okullar, açtırdığı kurslar ve çocukların eğitimine yönelik
yaptığı diğer faaliyetleriyle binlerce çocuğun hayat ve istikbalini kurtarmıştır. Böylelikle
Karabekir Paşa küçük-büyük demeden toplumu oluşturan tüm insanların eğitimli birer
vatandaş olarak yetişmelerinde büyük pay sahibi olmuştur.
Kâzım Karabekir Paşa’nın Doğu’da yürüttüğü eğitim seferberliğinin odak noktasında yer alan
merkezler Kars, Erzurum ve Sarıkamış olmuştur. Karabekir Paşa bu bölgede özellikle savaşta
ailesini kaybedenler başta olmak üzere kimsesi olmayan kız ve erkek çocuklarından altı bin
kadarını belli bir usul ve yöntem dâhilinde toplatmıştır. Buna göre; bakıma muhtaç kız
çocukları tespit edilip evlatlık olarak verilirken kolorduda kayıtlı olmak ve köy muhtarlığı
defterine de yazılmak koşuluyla hali vakti yerinde olan kişilere verilmiştir. Diğer yandan
toplanan bu çocuklar çocuksuz ailelere Türk adetlerine uygun bir şekilde “evlatlık” olarak
kabul ettirilir, yeni ana babasının “iç gömleğinden geçirilerek” köy muhtarı, imam ve köyün
önde gelenlerinin eliyle yeni ailesine teslim edilirdi. Bu çocukları senede iki kere kolordu
adına kontrole gelenler çocukların durumunu bir “köy mazbatası tutanağı” ile komutanlarına
bildirirlerdi. Bu şekilde Doğu Anadolu’dan toplatılan ve sayıları yaklaşık iki bini geçen kız
çocuğu bu kurallara uygun bir şekilde evlatlık olarak verilmiş yaklaşık bin kadarı da Kars,
Erzurum ve Erzincan’daki kız ilkokulu ve ortaokulunda yatılı olarak eğitim görmüşlerdir. Bu
çocuklardan evlilik çağına gelmiş olanların masrafları da toplanan yardımlar sayesinde
karşılanmıştır. Erkek çocukların toplanması usulünde ise; akrabası, komşuları veya tanıdıkları
eğer bunlar yoksa da arkadaşlarının tanıklık etmesi ve sünnetli olmaları kuralına riayet
edilmiştir. Böylelikle 1922 yılı sonlarında Türk uyruklu erkek yetim ve öksüzlerin sayısı
yaklaşık dört bin kadar olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kâzım Karabekir Paşa, Sarıkamış, Yetimler Babası
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EĞİTSEL OYUNLA DUYU ORGANLARI KONUSUNUN
ÖĞRETİMİ: KOKLA VE TADINI KEŞFET
TEACHING SENSE ORGANS SUBJECT WITH AN EDUCATIONAL GAME: SMELL
AND REALIZE THE TASTE
Orhan KARAMUSTAFAOĞLU
Prof. Dr., Amasya Üniversitesi
Fatma Kübra UYAR
Yüksek lisans öğrencisi, Amasya Üniversitesi
Özet
Bu çalışmanın amacı; ortaokul fen bilimleri öğretim programı 6.sınıf “Vücudumuzdaki
Sistemler ve Sağlığı” isimli 6. ünitesinin duyu organları konusunda, koku ve tat alma duyuları
arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik eğitsel bir oyun geliştirmek ve oyun hakkında
öğrencilerin görüşlerini almaktır. Çalışma; konuya yönelik öğrencilerin ilgilerini çekmek,
öğrencilerin derse karşı olan isteklerini artırmak, öğrenimde öğrenci aktifliğini sağlamak,
konunun günlük hayatla ilişkilendirmesini sağlamak, öğrencilerin yaparak, yaşayarak ve
eğlenerek öğrenmelerine fırsat sunmak ve kavram yanılgısı oluşmadan öğretimin
gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırma; nitel araştırma yöntemlerinden olan
olgu bilim yöntemi ile yapılmıştır. Amaçlı örneklem türlerinden olan ölçüt örnekleme
seçilmiştir. Çalışma, Amasya ili Merzifon ilçesinde bulunan özel bir ortaokulun altıncı sınıf
düzeyindeki on üç öğrenciyle birlikte gerçekleştirilmiştir. Eğitsel oyun; dinamik oyun teorileri
içerisinde yer alan bilişsel oyun teorisi ve enerji kuramı temellerine dayanarak geliştirilmiştir.
Eğitsel oyun gerçekleştirilmeden önce günlük hayatla ilişkilendirebileceği bir hikâye
anlatılmış ve hikâyenin sonunu öğrencilerin tamamlaması için birer boş sayfa verilmiştir. Bu
sayede öğrencilerin ön bilgileri yoklanmış, oyun bitiminde uygulama öncesi gerçekleştirilen
hikâye tamamlama etkinliği tekrar yaptırılarak ön bilgi değişimi kontrol edilmiştir. Eğitsel
oyun; on üç öğrenciye dörderli üç grup ve bir hakem yardımıyla uygulanmıştır. Uygulama
sonrası veri toplama aracı olarak, araştırmada öğrencilerin görüşlerini almak amacıyla oyunu
oynayan öğrencilerden rastgele beşi ile ve biri oyunu oynamayıp izleyen öğrenciyle yarıyapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakatlar ses kayıt cihazı ile
kayıt altına alınarak araştırmacılar tarafından çözümlenmiştir. Çalışma verilerinin analizinde,
nitel araştırma analiz yöntemlerinden olan içerik analizi kullanılmıştır. Çalışma bulguları;
oyuna başlamadan önce bir hikâye anlatılması öğrencinin derse karşı olumlu ve hevesli
yaklaşmasını sağladığını, eğitsel oyunla öğretimden sonra öğrencilerin dil haritasını
çizebiliyor olması eğitsel oyunla öğretimin gerçekleştiğini göstermiştir. Yapılan çalışmada,
öğrencilerin kokla ve tadını keşfet eğitsel oyununu oynarken öğrendikleri, öğrenmeyi
yaşayarak deneyimledikleri ve derse ilgi ve isteklerini arttırdığı sonucuna varılmıştır. Çalışma
sonunda öğrencilerin anlamada güçlük çektikleri farklı konulara yönelik oyunların
geliştirilmesi gibi ilgililere yönelik gerekli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Eğitsel oyun, fen öğretimi, duyu organları
Abstract
The aim of the study is to design an educational game related to understanding the
relationship between tongue and nose subject in the unit of the “The Systems of Our Body
and their Health” and the topic of “sense organs” in the science education curriculum at 6th
grade level and take students’ views about it. This study was carried out through engaging
students’ interest on the topic, increasing their motivation, providing students’ activity,
ensuring associated with the daily life of the object, offering the opportunity by doing and
living and having fun and to teach without misconception. The research was carried out with
the phenomenological method which is one of the qualitative research methods.. Criterion
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sampling of the purposive sampling methods was used in this study. This study was
conducted on thirteen students at 6th grade attending to private school in Merzifon, Amasya.
An educational game which is in the game theory was developed according to the theory of
cognitive and energy in the dynamic game theory. Before performing educational game,
researcher told a story which is related to daily life and give one sheet of paper to the students
to complete at the end of the story. This helped to check out the students’ prior knowledge
about the topic. At the end of the educational game, completing the end of the story activity
was repeated to find out the difference between performed educational game and before it.
The educational game was implemented to three groups of four with the help of a referee for
thirteen 6th grade students. As a data collection tool after the application, semi-structured
interviews were conducted with randomly five of the students who played the game and one
of the students who did not play the game. Semi-structured interviews recorded with a voice
recorder were resolved by researchers. In the analysis of the study, content analysis of the
qualitative research was used. The findings of the study provide telling a story engaged
students to have a positive attitude and willingness for lesson before the educational game and
after the educational game drawing the map of tongue showed that students learned the topic
with educational game. It is concluded that students learned the subject by participating the
educational game “smell and realize the taste”, and experienced learning by living, and arose
interest and attention of the students for the lesson. At the end of the study, necessary
recommendations about different topics which students have a difficulty to understand are
given for willingness researchers.
Keywords: Educational game, Science teaching, Sense organs
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ISPARTA KONUR ve IŞIKKENT BORSA PARKLARININ
GÖRSEL KALİTE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF ISPARTA KONUR and IŞIKKENT BORSA PARKS IN TERMS OF VISUAL
QUALITY
Ömer K. ÖRÜCÜ
Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Almira UZUN
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
Müge SAKCALI
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
Özet
Estetik ve güzellik; kişiye göre değişebilen bir kavram olmasına rağmen, evrenseldir. Bu kavramlar
insan algısını olumlu veya olumsuz şekilde etkileyerek düşünce ve eylemlerine şekil verir. Görsel algı,
bireylerin estetik ve güzellik açısından bir nesne, mekan ve/veya olguyu değerlendirmesidir. Bu
bağlamda bireylerin beğeni ve rekreasyonel tercihlerini de etkilemektedir. Peyzaj mekanları
oluşturulurken güzel ve estetik olmasına yani görsel kalite açısından kullanıcıları tatmin etmesine özen
gösterilir. Bu çalışma, Isparta kentinde Konur ve Işıkkent Borsa parklarının görsel kalitesini
belirlemek için yapılmıştır. Bu amaçla belirlenen her iki alanda peyzaj elemanları, donatı elemanları
ve manzaranın algılanmasını sağlayan ve alanın görsel kalitesini ortaya koyacak şekilde çekilen
yaklaşık 200 adet fotoğraf içerisinden uzman görüşleri dikkate alınarak her bir alan için sekiz
toplamda 16 adet fotoğraf belirlenmiştir. Belirlenen bu fotoğraflar dijital ortamda hazırlanan bir anket
formuyla Mimarlık fakültesi öğrenci ve akademisyenlerinden oluşan 104 kişilik bir denek grubuyla
değerlendirilmiştir. Değerlendirmede bitkisel çeşitlilik, doğallık/doğal manzara etkisi, renk
etkisi/canlılık, orijinallik/özgünlük, heyecan vericilik, güven vericilik, ulaşılabilirlik ve en fazla ilgi
çeken bölge olmak üzere toplam 8 parametreyi 1-5 arasında likert ölçeğine göre puan vererek
değerlendirilmesi istenmiştir. Anket sonuçları SPPS 25 istatistik programında tanımlayıcı istatistik, T
testi ve Khi kare analizleri yapılmıştır. Çalışma sonucunda verilen parametrelere göre en yüksek ve
düşük puan alan görseller belirlenmiş ve parkların görsel kalitesine ilişkin değerlendirmelerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler:Görsel Kalite, Park, Yeşil Alan, Isparta
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KENTSEL AÇIK ve YEŞİL ALANLARININ YOĞUNLUK VE
ERİŞEBİLİRLİK ANALİZİ, KARAMAN KENTİ ÖRNEĞİ
DENSITY AND ACCESSIBILITY ANALYSIS OF URBAN OPEN AND GREEN SPACE, IN
CASE OF KARAMAN CITY
Ömer K. ÖRÜCÜ
Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
E. Seda ARSLAN
Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Almira UZUN
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
Fatmanur GONCA
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
Özet
Kente estetik açıdan değer katan ve kent halkı için faaliyet alanları oluşturarak kente yaşam kalitesi
sunan açık ve yeşil alanlar kentin önemli fiziksel ve ekolojik bileşenleri arasındadır. Kentsel açık ve
yeşil alanlar kente ve kentteki bireylere olumlu birçok katkı sağlar. Kentsel açık ve yeşil alanların hava
kirliliğini azaltma, gürültü ve rüzgar engelleme, faunanın sürdürülebilirliğini sağlama, bireyler için
rekreasyonel aktivite mekanları oluşturma psikolojik ve bedensel sağlığa katkı sağlamak gibi olumlu
etkileri vardır. Çalışmanın amacı Karaman kenti kentsel açık ve yeşil alanların mahalle ölçeğinde
dağılımı, yoğunluğu ve yeterliliğini ortaya koymaktır. Bu amaçla öncelikle merkez alan sınırları içinde
bulunan mahalle sınırları daha sonra da açık ve yeşil alan sistemi içinde değerlendirilen çocuk oyun
alanları, parklar, spor alanları ve rekreasyon alanları WGS 84 Koordinat sisteminde QGIS 3.8.3
programı kullanılarak sayısal hale getirilmiş ve nüfus verileri ile ilişkilendirilmiştir. Elde edilen veriler
veriler QGIS 3.8.3 programında işlenerek yoğunluk, erişilebilirlik ve yakınlık analizleri yapılmıştır.
Araştırma bulgularına göre 64 mahallesi olan Karaman kent merkezinin alan büyüklüğü yaklaşık
6304.375 ha’dır. 2018 nüfus sayımına göre 166.467 olan Karaman kent merkezinde kişi başına düşen
yeşil alan miktarının bir kentte olması gereken evrensel standartların altında olduğu tespit edilmiştir.
Çalışma sonucunda Karaman kent merkezinin kentsel açık ve yeşil alanlarının yetersiz olduğu
belirlenmiş ve artırılmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Karaman, Kentsel açık ve yeşil alanlar, yoğunluk, Erişebilirlik
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ERIOCHROME BLACK T (EBT) BOYARMADDESİNİN
GİDERİMİNDE Chlorella Vulgaris ALGİNİN KULLANIMASI
THE USE OF Chlorella Vulgaris ALGEA FOR THE REMOVAL OF ERIOCHROME
BLACK T (EBT) DYESTUFF
Özlem TUNÇ DEDE
Dr.Öğr.Üyesi, Giresun Üniversitesi
Özet
Günümüzde, çevre kirliliği özellikle de su kirliliği geleceğimizi tehdit eden en büyük
tehlikelerden biri halini almıştır. Endüstriyel atık sular içerisinde, tekstil endüstrisi atık suları
içerdikleri çok çeşitli kimyasallardan ve özellikle boyarmaddelerden dolayı arıtılması zor olan
atık sulardır. Boyarmaddelerin genellikle sentetik kökenli olması ve karmaşık aromatik
moleküler yapılar içermesi, boyaların kararlı yapıda olmasını sağlamakta ve bozunmasını
daha da zorlaştırmaktadır. Bunların arasında, tekstil endüstrisinde oldukça fazla kullanılan azo
boyarmaddeler maliyet ve kullanılabilirlik açısından ticari boyarmaddelerin büyük bir
bölümünü oluşturmaktadır. Boyalı atık suların alıcı ortamlara verilmesi, suyun ışık
geçirgenliğinin azalmasına ve dolayısıyla sudaki fotosentetik yaşamın olumsuz etkilenmesine
neden olabilmektedir. Eriochrome Black T (EBT) boyarmaddesi, tekstil endüstrisinde ipek,
yün, naylon, elyaf boyamasında ve laboratuvarlarda Ca2+, Mg2+ ve Zn2+ tayininde titrant
olarak kullanılan bir azo boyarmaddedir.
Bu proje çalışmasında, Chlorella sp. algi (Chlorella vulgaris) kullanılarak Eriochrome Black T
(EBT) boyarmaddesinin biyogiderimi kesikli karıştırmalı kapta incelenmiş ve ortamdaki
boyarmaddenin giderim verimi araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eriochrome black T (EBT), biyogiderim, Chlorella vulgaris.
Abstract
Today, water pollution is one of the biggest threats to our future due to environmental
pollution. Among the industrial wastewater, textile industry wastewater is difficult to treat due
to the wide variety of chemicals and especially dyestuffs. Because having synthetic origin and
complex aromatic molecular structures, dyes are more stable and difficult to degrade. Among
these, azo dyestuffs, which are widely used in the textile industry, constitute a large
proportion of commercial dyestuffs in terms of cost and usability. The discharging of
wastewater containing dyes into receiving environments may cause a decrease in the light
transmittance of the water and thus adversely affect the photosynthetic life. Eriochrome Black
T (EBT) dyestuff is an azo dyestuff used in the textile industry for dyeing silk, wool, nylon,
fiber and in laboratories for the determination of Ca2+, Mg2+ and Zn2+.
In this project, the degradation of Eriochrome Black T (EBT) dyestuff was studied by using
Chlorella sp. algae (Chlorella vulgaris) in batch system and dye removal yield were
investigated.
Keywords: Eriochrome black T (EBT), biodegradation, Chlorella vulgaris.
Teşekkür: Bu çalışma, Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından
desteklenmiştir. [Proje No: FEN-BAP-A-140316-44].
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ÇEVRESEL ANALİZLERDE ÖLÇME BELİRSİZLİĞİNİN
ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF MEASUREMENT UNCERTAINTY IN ENVIRONMENTAL
ANALYSIS
Özlem TUNÇ DEDE
Dr.Öğr.Üyesi, Giresun Üniversitesi
Özet
Kimyasal analizler, çevresel izleme çalışmalarında önemli bir rol oynar. Çevresel izleme
çalışmalarının sonuçları genellikle karar vericiler tarafından yasal düzenlemelerin
belirlenmesinde kullanılır. Dolayısıyla, analiz sonuçlarının kalitesi, miktarı ve güveni oldukça
önem kazanmaktadır. Bu nedenle, çevresel analiz laboratuvarları tarafından onaylanmış
metotların ve iç kalite kontrolü içeren prosedürlerin kullanımı ve izlenebilirliğin sağlanması
esastır.
Ölçme belirsizliği, analiz sonuçlarının kalitesini değerlendirmenin ve ifade etmenin bir
yoludur. Ayrıca, ISO 17025 uyarınca laboratuvar akreditasyonu için de bir gerekliliktir.
Bununla birlikte, ölçme belirsizliğinin hesaplanması biraz karmaşıktır ve eğitim ve deneyim
gerektirir. Bu çalışmada, ölçme belirsizliğinin önemi ve çevresel analiz için hesaplama
adımları özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Analiz, Belirsizlik, Çevre, Kalite, Validasyon.
Abstract
The chemical analysis plays a significant for the environmental monitoring studies. The
results of the environmental monitoring studies are generally used for the determination of
legal regulations by decision makers. Thus, the quality, quantity and the confidence of the
analysis results become crucial. For this reason, the use of validated methods, some
procedures including internal quality control and establishing traceability by environmental
analysis laboratories is essential.
The measurement uncertainty is a way to assess and express the quality of analysis results. It
is also a requirement for laboratory accreditation in accordance with ISO 17025. However, the
calculation of measurement uncertainty is some complicated and requires training and
experience. This study summarizes the importance of measurement uncertainty and
calculations steps for environmental analysis.
Keywords: Analysis, Environment, Quality, Uncertainty, Validation.
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EĞİTİMDE DENETİM SİSTEMİNİN YASAL DAYANAKLARI
Pınar ARSLAN
Dr., MEB
Amaç
Denetim, günümüzde artık sadece kontrol etmekten ziyade daha çok geliştirme odaklı bir
işleve sahiptir. Bu açıdan bakıldığında özellikle öğretimin denetlenmesi ve geliştirilmesi
eğitim sistemlerinin amaçlarına ulaşmasında en önemli unsurlardan biri olduğu söylenebilir.
Eğitim sistemi içerisinde yer alanların davranışlarının denetlenmesi ve geliştirilmeleri
sistemin işleyişi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden eğitimde denetim sistemi ile
ilgili yasal düzenlemelerin yapılması, bu alandaki çalışmaları kolaylaştırmak ve yasal
güvenceye almak açısından önemlidir. Bu sebeple bu araştırmada eğitimde denetim sistemine
yön veren uluslararası ve ulusal yasal dayanaklar hakkında ayrıntılı bir bakış açısı elde
edilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Araştırma tarama modelindedir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni
kullanılmıştır. Doküman analizi tekniği ile araştırmaya konu olan yasal dayanaklar analiz
edilmiştir.
Bulgular ve Sonuç
Eğitimde denetim sistemine yön veren uluslararası yasal belgelerden biri 10 Aralık 1948
tarihinde kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesidir. Dünya devletlerinin büyük
çoğunluğunun ve Türkiye’nin kabul ettiği bu bildirgede, herkesin eğitim hakkına sahip
olduğu, eğitimin parasız olduğu ve ilköğretimin zorunluluğu yer almıştır. Yine 20 Kasım
1989’da kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde eğitimle ve dolayısıyla eğitim denetimi
ile ilgili maddeler yer almıştır.
Ülkemizde eğitimin denetiminin, devlet tarafından yapılması gerektiği Anayasa ile güvence
altına alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 42. Maddesinde yer alan ; “Eğitim ve
öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre,
Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır” hükmü eğitim denetiminin yasal dayanağını
oluşturmaktadır. Ayrıca, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda, 5580 sayılı Özel
Öğretim Kurulu Kanunun’ da, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda, 5442 sayılı İl İdaresi
kanunu ve 5018 sayılı Kamu mali yönetimi ve kontrol kanunun’ da eğitim denetimine ilişkin
hükümler yer almaktadır. Resmi Gazetede 9 Aralık 2016 tarihinde yayımlanan 6764 sayılı
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
günümüz eğitim denetimi sisteminin yasal dayanaklarını oluşturmaktadır.
Sonuç olarak, uluslararası ve ulusal yasal dayanakların eğitimde denetim sisteminin
çalışmalarını kolaylaştırmak ve yasal güvenceye almak açısından büyük bir önem arz ettiği
söylenebilir. Eğitimin denetimi bir kamu görevidir. Bu görevin tam olarak sahiplenilmesi,
eğitime verilen önemin de bir göstergesidir. Eğitim örgütlerinin denetim sistemleri vasıtasıyla
olumsuz yönlerini düzeltip, geliştirerek amaçlarına daha etkili ulaştıkları söylenebilir.
Denetim sisteminin etkin bir şekilde çalışabilmesi için ilgili yasal düzenlemelerin yapılması
ve bu yasal düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim denetimi, Uluslararası dayanaklar, Ulusal dayanaklar.
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİ HİZMETLERİ İLE
İLGİLİ DÜZENLEME VE UYGULAMALARDA ÇOCUĞUN
YÜKSEK YARARINA UYGUNLUĞUNU ARTTIRMAYA
İLİŞKİN ÖNERİLERİ 1
Pınar ARSLAN
Dr., MEB

Amaç
Çocuk, her yaşta ve her koşulda korunması gereken toplumsal bir varlıktır. Bu nedenle
çocuğun yüksek yararının toplumun her alanında dikkate alınması önemlidir. Çocuğun yüksek
yararı kavramı; çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyo-kültürel, hukuksal, ekonomik ve
ahlaki bakımlardan sağlıklı, dengeli, özgür biçimde yetiştirilmesi amacıyla korunup
kollanmasıdır. Çocukların, okulda bulundukları zaman içerisinde de yüksek yararlarının
arttırılmasının önemi her geçen yıl daha da önem kazanmaktadır. Bu araştırmanın amacı,
ilkokullarda öğrenci hizmetlerinde çocuğun yüksek yararının arttırılmasına yönelik sınıf
öğretmenlerinin önerilerini belirlemektir.
Yöntem
Araştırma tarama modelindedir. Nitel yöntemin kullanıldığı bu araştırmanın çalışma grubunu
2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ankara ilinde kamu ilkokullarında görev yapan 374 sınıf
öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan
İlkokullarda Öğrenci Hizmetleri İle İlgili Düzenleme ve Uygulamaların Çocuğun Yüksek
Yararı İlkesine Uygunluğu Ölçme Aracında yer alan altı açık uçlu soruya katılımcıların
görüşlerini yazılı olarak belirtmeleriyle toplanmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz
edilmiştir.
Bulgular ve Sonuç
Çalışmanın sonucunda sınıf öğretmenlerinin, öğrencilerin okula kayıt işlemlerinin yapılması
boyutunda çocuğun yüksek yararını arttırmaya yönelik en çok vurguladıkları öneriler sırasıyla
şu şekildedir. “Altı yaşını doldurmamış çocuğun 1.sınıfa kaydı yapılmamalı”, “her sınıfta
sosyal, kültürel, ekonomik, dağılım eşit olmalı”, “erkek-kız öğrenci dağılımı eşit yapılmalı,
“sınıflar yaş gruplarına göre ayarlanmalı” ve “ana sınıfı zorunlu olmalıdır”. Sınıf
öğretmenlerinin öğrencilerin devamının izlenmesi ve davranışlarının değerlendirilmesi
boyutuna yönelik önerileri ise “öğretmen, veli, idare işbirliği sağlanmalı” “velilere eğitim
verilmeli” “mazeretsiz devamsızlık yapan öğrencilere cezai yaptırımlar olmalı” ve
“çocukların olumlu davranışı ödüllendirilmeli” şeklindedir. Sınıf öğretmenlerinin,
öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi boyutunda çocuğun yüksek yararını arttırmaya
yönelik en çok vurguladıkları önerilerini ise “4. sınıfta da öğrenciler yazılı sınavla
değerlendirilmemeli”, “öğrencilerin bireysel farklılıkları, ilgi ve yetenekleri dikkate alınmalı”,
“değerlendirme yapılırken sonucun yanı sıra süreçte değerlendirilmeli” ve “1.,2. ve 3.
sınıflarda “geliştirilmeli”, “iyi” ve “ çok iyi” şeklinde olan öğrenci başarısı değerlendirme
ölçütleri daha geniş boyutta ele alınmalı” olarak belirtmişlerdir. Öğrencilerin sağlığının
korunması boyutunda çocuğun yüksek yararını arttırmaya ilişkin sınıf öğretmenlerinin en çok
ifade ettikleri öneriler sırasıyla “ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik eğitimler verilmeli”,
“okullarda sağlık görevlisi olmalı” ve “okulların yemekhanesi olmalı ve öğlen yemeği de
okulda yenmeli” şeklindedir. Öğrencilerin güvenliğinin sağlanması boyutunda çocuğun
yüksek yararını arttırmaya yönelik sınıf öğretmenlerinin en çok vurguladıkları “her okulda
1

Bu çalışma Prof. Dr. Yasemin KARAMAN KEPENEKCİ danışmanlığında tamamlanan “İlkokul Öğrencilerine
Yönelik Öğrenci Hizmetleri Düzenleme ve Uygulamalarının Çocuğun Yüksek Yararı Bakımından
Değerlendirilmesi” doktora tezinin bir kısmıdır.
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eğitimli güvenlik görevlisi olmalı”, “öğretmenler ve okul çalışanları ilkyardım eğitimi almalı”
ve “okul idaresi güvenlik uygulamalarına daha çok önem vermeli” önerileridir. Sınıf
öğretmenlerinin, rehberlik hizmetlerinin ve sosyal etkinliklerin sunulması boyutunda çocuğun
yüksek yararını arttırmaya ilişkin önerileri “okullarda sanat, müzik, resim atölyeleri
kurulmalı” “okulun fiziki şartları çocukların sosyal gelişimine uygun hale getirilmeli” ve
“rehberlik servisleri daha aktif çalışmalı” şeklindedir.
Sonuç olarak, çocukların, okulda geçirdikleri zaman içerisinde de yüksek yararlarının
arttırılmasının gerekliliği her geçen yıl daha da önem kazanmaktadır. İlkokullarda
öğrencilerin yüksek yararını ortaya koyan bu araştırmanın, öğrenci hizmetlerinin uygulayıcısı
konumunda olan sınıf öğretmenlerinin, yöneticilerin ve içinde yaşadığımız toplumda çocuktan
sorumlu kişilerin verecekleri kararlarında ve gösterdikleri davranışların da farkındalık
yaratacağı düşünülmektedir. Öğretmenlerin, çocuğun yüksek yararının arttırılmasına ilişkin
önerilerinin dikkate alınması ülkemizde çocuğun yüksek yararının gelişmesinde etkili olacağı
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Çocuğun yüksek yararı, Sınıf öğretmeni, İlkokul, Öğrenci hizmetleri.
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TÜRKİYE’DE CUMHURİYET DÖNEMİ LİSE TARİH
ÖĞRETİMİNDE İLKÇAĞ UYGARLIKLARININ YERİ
ÜZERİNE NİCEL BİR İNCELEME
Refik TURAN
Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Özet
Türkiye’de Cumhuriyet döneminde tarih öğretim sistemini öğretim programları ve ders
kitaplarına yansıyan pedagojik ve ideolojik yönelimlere bağlı olarak dört farklı döneme
ayırmak mümkündür. Bu dönemleri çok kesin çizgilerle ayırmak mümkün olmasa da 1930’lu
yılların başlarından 1940’ların ortalarına kadar olan “Türk Tarih Tezi dönemi”, 1940’lı
yılların ortalarından 197O’li yılların ortalarına kadar olan “Hümanizma Dönemi”, 1970’lerin
ortalarından 2000’lı yılların ortalarına kadar “Türk-İslam Sentezi Dönemi” ve 2007’den
günümüze “Çokperspektiflilik Dönemi” şeklinde adlandırmak mümkündür. Bu dönemlere
bakıldığında temsil ettikleri siyasal iklim ve ideolojik yönelimlerin etkisiyle tarih öğretim
programları ve ders kitaplarında genel olarak Türk tarihi ve medeniyeti, İslam tarihi ve
medeniyeti ile Batı tarihi ve medeniyetine (antik dönem) ayrılan yerlerin temel değişkenler
olarak ele alındığı ve dönemsel olarak farklılıklar gösterdiği anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla tarih öğretiminde değişim taleplerinin veya gerçekleştirilen değişikliklerle ilgili
tartışmalar (ilk çağ medeniyetleri boyutuyla) genel olarak hangi medeniyetlere fazla,
hangilerine az yer ayrıldığı noktasında yoğunlaşmıştır.
Bu araştırmada, Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar uzanan süreçte Türkiye’de
uygulanan Tarih dersi öğretim programları ve tarih ders kitaplarında yer verilen İlkçağ
uygarlıklarıyla ilgili konuların program içerisindeki genel ağırlığı ile ilgili olarak gerçekleşen
değişim ortaya konulmaya çalışılacak, bu değişimin nedenleri, olumlu ve olumsuz yönleri
açıklanmaya ve diğer etkenlerle birlikte ele alınmak suretiyle değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Araştırmada “literatür taraması” ile -yazılı resmi materyaller olan öğretim programları ve ders
kitapları üzerinde çalışılacağından- “doküman analizi” yöntemlerinden yararlanılacaktır.
Araştırma, Cumhuriyet döneminde ortaöğretim okulları için hazırlanan ilk tarih dersi öğretim
programları ile her dönemi temsil eden yeterli sayıda ders kitabından oluşturulacak bir örnek
üzerinde gerçekleştirilecek olup, bu örneklem üzerinden öğretim programları ve ders
kitaplarında ilk çağ medeniyetlerine ayrılan yerin program ve ders kitabı içerisindeki toplam
ağırlığı ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İlkçağ Uygarlıkları, Tarih Öğretimi, Tarih ders kitapları, Tarih dersi
öğretim programı
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TÜRKİYE’DE CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ÖĞRETİM
SİSTEMİNİN DÖNEMSELLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
Refik TURAN
Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Özet
Tarih, ulus devletlerin kuruluşundan itibaren ulus devletlerin “ulus” yaratma sürecinin etkili
bir aracı olarak görülmüş ve bu amaçla kullanılmıştır. Tarihin bu şekilde araçsal bir amaçla
okul programlarına girmesi okullarda okutulan tarih derslerinin içeriğini de biçimlendiren en
temel etken olmuştur. Ulus devletlerin sınırları içerisinde yaşayan topluluğa ulus bilinci
kazandırmak suretiyle toplumsal bütünleşmeyi sağlamada onlarda “ötekiler” üzerinden bir
“biz” bilinci yaratmanın ve toplulukta olabildiğince eskiye dayanan ortak ve şanlı bir maziye
sahip oldukları bilinci oluşturmanın etkisini fark etmeleri tarih derslerinin içeriğinin
kahramanlık destanlarının yanı sıra dost, düşman, savaş, barış, anlaşmazlıklar, anlaşmalar vb.
siyasi tarih konularıyla oluşturulmasına yol açmıştır. Türkiye’de de tarih öğretimi Meşrutiyet
döneminde Avrupa’dan alındığı şekliyle siyasi tarih ağırlıklı olarak başlamış ve Cumhuriyet
döneminde de bu gelenek devam ettirilmiştir.
Türkiye’de kuşkusuz ki Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar devam eden süreçte
tarih öğretiminde değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Tarih öğretim sisteminde süreç içerisinde
meydana gelen değişikliklerde pedagojik yaklaşımlardaki anlayış değişikliklerinin yanı sıra
tarih-ideoloji, tarih-siyaset ve tarih iktidar ilişkilerinin sahip olduğu özel anlam ve önemden
kaynaklı olarak iktidar değişikliklerinin hâkim ideolojik yönelim üzerinde yarattığı dönemsel
etkinin tarih öğretimine dolaylı yansımasının da etkili olduğunu söyleyebiliriz.
Bu araştırmada Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar geçen süreçte tarih
öğretiminin genel durumu hakkında genel bilgi verildikten sonra anılan süreç içerisinde tarih
öğretiminde genel kabul gören dönemselleştirme yaklaşımları ele alınarak değerlendirilecek,
bu yaklaşımların geçerliliği tartışılacaktır. Araştırmada literatür taraması ve doküman analizi
yöntemlerinden yararlanılacaktır. Araştırma çerçevesinde konuya ilişkin yaklaşımların ele
alındığı makale, kitap vb. materyallerin yanı sıra dönemselleştirmelerin öğretim programları
ve ders kitaplarından kaynaklı boyutlarını incelemek için ilgili tarih dersi öğretim programları
ve tarih ders kitaplarından yararlanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tarih eğitimi, Tarihsel dönemselleştirme, Tarih ders kitapları, Ulus
devlet
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ÖĞRETMEN KAYNAĞI PLANLAMASI BAĞLAMINDA FEN
EDEBİYAT FAKÜLTELERİNİN TARİH BÖLÜMÜ
KONTENJANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME (2000-2019)
Refik TURAN
Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Özet
Son yıllarda öğretmen yetiştirmede planlama konusu eğitim sisteminin en çok tartışılan ve
eleştirilen konularından birisini oluşturmaktadır. 1982 yılında işbaşında bulunan askeri darbe
yönetimi tarafından o zaman kadar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan öğretmen yetiştiren
eğitim kurumlarının ya var olan eğitim fakültelerine bağlanmaları veyahut da eğitim
yüksekokullarına veya eğitim fakültelerine dönüştürülerek üniversitelerin bünyelerine
alınmasıyla öğretmen yetiştirme işinin tamamen üniversitelere ve YÖK’e devredilmiş oldu.
Bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu branşlardaki öğretmenler genel
olarak Üniversitelere bağlı Eğitim Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri, Teknik Eğitim
Fakülteleri ile sınırlı da olsa başka fakülteler aracılığıyla yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu
fakültelerden eğitim yüksekokulu veya eğitim fakültesi –teknik eğitim fakültesi dışındaki
fakültelerden mezun olanların ise öğretmen olarak atanabilmeleri için ek olarak genellikle
pedagojik formasyon kurslarını tamamlamış olmaları zorunlu tutulmuştur.
Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı’nın tarih öğretmeni ihtiyacı da 1980’li yılların
ortalarından itibaren eğitim fakültelerinin tarih öğretmenliği bölümü, edebiyat fakültelerinin
tarih bölümü ve eğitim enstitüsü ve yüksek öğretmen okullarının ilgili bölümlerinden mezun
olup da henüz atanmamış olanlar arasından atanmaya başlanmıştır. Böylece o zamandan
günümüze kadar tarih öğretmenleri eğitim fakültelerinin tarih öğretmenliği bölümleri ile
edebiyat fakültelerinin tarih bölümü mezunu olup pedagojik formasyon sertifikasına sahip
olanlar arasından atanmaktadır. Ancak son yıllarda diğer pek çok branşta olduğu gibi tarih
branşında da mezun sayısının her geçen yıl artması ve buna karşılık öğretmen ihtiyacının
azalması veya sabit kalması ya da bütçe olanakları vb. gerekçelerle atama yapılacak kadro
sayısının artırılamaması gibi nedenlerle mezun olup atama bekleyen on binlerce öğretmen
adayına her yıl binlerce yeni mezun eklenmektedir. Bu durum bir an önce öğretmen yetiştiren
fakültelerde arz-talep dengesini kuracak ve daha sınırlı sayıda fakat daha nitelikli bir
öğretmen kaynağı planlamasını zorunlu hale getirse de bu konuda henüz hayata geçirilmiş bir
politikanın varlığından söz etmek mümkün değildir.
Bu tebliğde Türkiye’de 1980’li yılların ortalarından başlayarak tarih öğretmenlerine kaynaklık
eden eğitim fakültelerinin tarih öğretmenliği bölümleri ile edebiyat fakültelerinin tarih
bölümlerindeki sayısal gelişme, bu bölümlerdeki kontenjanların yıllar içerisindeki değişimi ve
Milli Eğitim Bakanlığının yıllık tarih öğretmeni ihtiyacı ortaya konularak karşılaştırılacaktır.
Tarih öğretmenliği kaynağının içinde bulunduğu durum analiz edilerek değerlendirilecek ve
bu örnekten yola çıkarak öğretmen yetiştirme ile ilgili somut öneriler geliştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tarih öğretmenliği, Eğitim fakültesi, Edebiyat fakültesi, Tarih bölümü
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ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ, 24 KASIM VE BAŞÖĞRETMEN
ÜZERİNE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
TEACHERS’ VIEWS ON TEACHING PROFESSION, 24th NOVEMBER
AND HEAD TEACHER
Semra KIRANLI GÜNGÖR
Doç. Dr. ,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Burcu YOĞURTCU
YL. Öğrencisi, Öğretmen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Mehmet GÜNGÖR
Öğr. Gör. ,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Özet
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlik mesleği, 24 Kasım ve Başöğretmen üzerine öğretmen
görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma yönteminde olgubilim deseni olarak
gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 2019-2020 öğretim yılında, İç Anadolu ve Doğu Anadolu
Bölgesindeki iki il merkezinden farklı branşlardan gönüllü 20 kadın, 15 erkek öğretmen
katılmıştır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak elde
edilmiştir. Toplanan verilerin içerik analizi yapılarak, temalar ve alt temalar oluşturulmuştur.
Araştırma sonuçlarına her soru bazında elde edilen tema ve alt temalarla kısaca değinmek
gereklidir. Öğretmenlik mesleğinin anlamı olumlu olarak; sorumluluk, fedakârlık, çocuk
sevgisi, toplumu ve bireyi şekillendirmek, rol model olmak, olumsuz olarak; çocuk bakıcılığı,
yorucu, kadın mesleği görülmesi, değersizleşme, olarak görülmektedir. Öğretmenliği tavsiye
etme nedenlerinde meslek sevgisi, yaşam enerjisi, farklı kişileri tanımak, yenilikçilik,
öğrenme ve öğretme yeteneği, topluma faydalı bireyler yetiştirme, mesleki doyum yer
almaktadır. Öğretmenlik mesleğinin sorunları; mesleğin değersizleşmesi, profesyonelleşme
sorunları, ekonomik sorunlar, fiziki yetersizlikler, öğretmen eksiklikleri, mobbing, ilgisizlik,
bürokrasi, atama, önyargılara maruz kalmadır. 24 Kasımın anlamı; hatırlama ve tek itibar
etme günü, Türkiye’nin öğretmenleri anma günü, Millet Mekteplerinin açılması, Başöğretmen
Atatürk, sadece tek günün yetersizliğidir. Dünya’da öğretmenler günü denilince 5 Ekim,
UNESCO, evrensellik, günün pek bilinmemesi aktarılmıştır. Başöğretmen denilince; Latin
alfabesi, okuma-yazma seferberliği, rol model, ileri görüşlülük, Türk kadınına değer verme,
kitap yazma, kitap okuma, hitabet, Matematik öğretiminde öncülük, öğretmen yetiştirmede
öncülük, eğitimde eşitlik tanıma akla gelmektedir. Atatürk’ün öğretmenlere ilişkin
vecizelerinden en çok aktarılanlar; “Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır”, “Ulusları
kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir” olmuştur. Öneri olarak; öğretmenlik mesleğinin
mesleki saygınlığına, ekonomik sorunlarına, fiziksel imkânsızlıklara, önyargılara yönelik
çözümler üretilerek, tek bir gün ile anmanın ötesinde değer verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, 24 Kasım, Başöğretmen
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OSMANLI DEVLETİ’NDE ASKERİYENİN NÜFUZUNA
KARŞI ALINAN TEDBİRLER
Seyit Taşer
Doç. Dr. ,Necmettin Erbakan Üniversitesi, A.K.Eğitim Fakültesi
Özet
Osmanlı Devleti hanedan sistemi üzere kurulmuş, idari yapısını bu şekilde belirlemiş
ve belli bir usul üzere babadan oğula devlet yönetiminin aktarılması şeklinde oluşan bu sistem
yine belli bir döneme kadar bu haliyle süregelmiştir. Fakat sosyal yapı içerisinde ilmiye,
kalemiyye ve askeriye gibi meslekler tasnif edilmiştir. Dünya siyasi tarihinde de örnekleri
olabildiği gibi Osmanlı Devleti’nde de iktidar sahipleri ülkelerinin sosyal ve ekonomik
problemlerinin yanında kendilerine yönelen tehditleri ortadan kaldırabilmek için de
uğraşmıştır. Tarihin belli dönemlerinde yönetimi olağan yollarla elde edemeyeceğini gören ve
askeri, ekonomik veya nüfuz olarak güce ulaştığını düşünen oluşumların siyasi yapıdaki
değişikliğe etki edebilecek fırsatları değerlendirmeye çalıştıkları görülür. Osmanlı Devleti’nde
bu kapsamda askeriye veya yeniçeri ocağının etkin bir rol oynadığı bilinmektedir. Hatta
yalnız siyasi otoritenin sıkıntı içerisinde olduğu XIX.asrın başlarında değil yükselme
döneminde dahi bu noktada bazı sorunlar yaşanmıştır. Örneğin, Osmanlı Devleti’nde
Buçuktepe İsyanı, Fatih Sultan Mehmed’in tahta çıktığı esnada gerçekleşmiştir. Başta Fatih
olmak üzere diğer padişahlar da devletin istikrarını ve yükselişini etkileyebilecek bu olaylar
karşısında kayıtsız kalmamış bir takım önlemler almışlardı. Bu çalışmada devletin siyasi, idari
ve toplumsal bütünlüğünü korumak ve devam ettirmek maksadıyla alınan önlemler hakkında
değerlendirmeler yapılmıştır.
Anahtar Kavramlar: Osmanlı Devleri, Askeri Yapı, İsyan, Tedbir
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN MESLEK
ETİĞİNDE VİCDANIN YERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Seyit Taşer
Doç. Dr. ,Necmettin Erbakan Üniversitesi A.K.Eğitim Fakültesi
Hava Doğan
Necmettin Erbakan Üniversitesi MA
Özet
Her mesleğin belli kural ve kaideleri olduğu gibi vicdani hassasiyetleri de
bulunmaktadır. Öğretmenlik mesleği de kutsal bir vazife olup aynı zamanda toplumsal alanla
ilgilidir. Bu süreçte yoğun bir iletişim ve etkileşim ağı söz konusudur. Birey yetiştiren,
öğrencilerin toplumda belli bir yer edinmesini sağlayan öğretmenlerden beklentiler de bu
kapsamda daha yüksek düzeyde olabilmektedir. Öğretmenler bu bilinçle mesleğini yürütürken
eğitim süreçlerine etki eden çeşitli faktörler vardır. Bunlardan biri öğretmenlikle ilgili
mevzuatlardır. Diğeri toplumsal beklentiler ve özellikle velilerin tutumlarıdır. Bir diğeri ise
vicdandır. Buraya farklı maddeler de ilave edilebilir ama bu çalışmada amaç öğretmenlik
mesleğinde vicdan olgusunun önemi ile ilgili sosyal bilgiler öğretmenlerinin algılarını
araştırmak, incelemek ve değerlendirmektir.
Araştırma Kayseri ilindeki ortaokullarda sosyal bilgiler öğretmenleri ile
yürütülmüştür. Yapılan nitel araştırmada öğretmenlik mesleğinde mevzuat, vicdan veya
toplumsal beklentilerden hangisinin daha öncelikli bir rolü veya etkisi olabileceği
incelenmiştir. Vicdani hassasiyetlerin toplumdaki yeri hakkında değerlendirme yapılmıştır.
Değerler konusu dâhilinde vicdani hususlara ne ölçüde yer verildiğine ilişkin de tespitler
yapılmıştır. Bulgular, sonuç ve önerilerle birlikte çalışmada yer verilmiştir.
Anahtar Kavramlar: Mevzuat, Vicdan, Öğretmen, Etik
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FEN BİLGİSİ ÖĞRENCİLERİNİN LABORATUVAR
İMAJLARININ ÇİZİMLERLE BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF LABORATORY IMAGES OF SCIENCE STUDENTS WITH
DRAWINGS
Sibel DEMİR KAÇAN
Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Nisa YENİKALAYCI
Arş. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Özet
Eğitim sistemimizde ilkokuldan itibaren fen konularını içeren dersler yer almaktadır. Bu
dersler, doğası gereği deney yapmayı gerekli kılmaktadır. Okulların mevcut donanımı ve
öğretim programlarının yetiştirilmesinin gerekliliği gibi faktörlerden dolayı laboratuvar
uygulamaları aksaklık gösterebilmektedir. Bu kapsamda, belirli öğrenim kademelerinden
geçerek üniversite düzeyine gelmiş olan fen bilgisi öğrencilerinin laboratuvar imajlarının
çizimlerle belirlenmesi amaçlanmıştır. Durum çalışması deseni ile yürütülen araştırma 20172018 bahar yarıyılında bir devlet üniversitesinin Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı birinci
sınıfında öğrenim gören 77 öğrencinin gönüllü katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin
toplanması için öğrencilerden boş bir kâğıda kurşun kalem ile çizimler yapmaları istenmiştir.
Çizimlerde yer alan öğelere ait kodlar oluşturularak frekansları belirlenmiştir. Araştırma
sonucunda, öğrencilerin laboratuvar çizimlerinin “öğrenci deney masası, masada deney araç
gereçleri, malzeme dolabı, öğretmen masası, tabureler, yazı tahtası, sınıf yerleşim düzeni”
kodlarında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Bu bulgulardan yola çıkılarak öğrencilerin
laboratuvar imajlarının benzer yapıda olduğu, özgün fikirlerin ise yetersiz olduğu
görülmüştür. Bu durum öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini geliştirmeye katkı sağlaması
açısından, laboratuvara ve deney yapmaya verilen önemin göz önünde bulundurulması
şeklinde yorumlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Laboratuvar, Çizim, Fen Eğitimi
Abstract
In our education system, there are courses on science subjects starting from primary school.
These courses, by their very nature, require experimentation. Due to factors such as the
existing equipment of schools and the necessity of training programs, laboratory practices
may show disruptions. In this context, it was aimed to determine the laboratory images of
science students with drawings who have passed through certain levels of education to the
university level. The case study was conducted with the participation of 77 students studying
in the first year of Science Education Department of a state university in the spring semester
of 2017-2018. In order to collect the data, the students were asked to draw on a blank sheet of
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paper with a pencil. The codes of the elements in the drawings were generated and their
frequencies were determined. As a result of the research, it was identified that the laboratory
drawings of the students were concentrated on the codes of “student experiment table,
experimental equipments on the table, equipment cabinet, teacher's table, seats, writing board,
classroom layout”. Based on these findings, it was seen that the laboratory images of the
students were similar and the original ideas were insufficient. This situation can be interpreted
as considering the importance given to the laboratory and experiment in terms of contributing
to the development of students' creative thinking.
Keywords: Laboratory, Drawing, Science Education
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SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ SÜRECİNDE
SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI
Sinem SOMUNOĞLU İKİNCİ
Doç.Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi
Özet
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1986 yılında düzenlenen Birinci Sağlığı Geliştirme
Konferansı sonucunda yayımlanan Ottowa Sözleşmesi’ne göre sağlığın geliştirilmesi,
bireylerin kendi sağlıkları üzerindeki kontrol seviyelerini yükseltme ve sağlık düzeylerini
daha da iyiye götürme sürecinin bütünü olarak açıklanmıştır. Bu süreçte, sağlık
göstergelerinin iyileştirilmesi, sağlıklı yaşam biçimlerinin kazandırılması, olumlu davranış
kalıplarının geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmekte ve bu amaçların
gerçekleştirilmesi açısından da sağlık eğitimi büyük bir önem taşımaktadır. Sadece bilgi
sahibi olmanın yeterli olmadığı gerçeğinden hareketle sağlık eğitimi, bireylere sağlıklı yaşam
için alınması gereken önlemlerin benimsetilmesi, sağlık hizmetlerinin nasıl doğru
kullanılacağının öğretilmesi, gerek çevrenin gerekse bireylerin kendi sağlık durumlarının
korunması için sağlıklarını ve çevrelerini iyileştirmeye yönelik kararlar alınması sürecine
katılması gibi konularda fayda sağlamaktadır. Bu sayede bireylerin sağlıklı olmayı istemeleri,
nasıl sağlıklı kalınacağını öğrenmeleri, sağlıklılık durumlarını sürdürmek için yapmaları
gerekenleri kavramaları, gerektiğinde tıbbi bakım almak için başvuru yapmaları ve de
önerilen bakımı uygulamaları mümkün olabilecektir. Bu nedenle sağlık eğitimlerinin
planlanması aşamasında, bireylere aşılanmak istenen bilgilere ilişkin olarak konunun
seçiminden sunuluşuna kadarki tüm aşamalarda öncelikle kavramsal bir çerçeve çizilmeli ve
sosyal, ekonomik ve kültürel çevreyi kapsayacak deneyimlere yer verilmelidir. Çünkü
sağlığın geliştirilmesindeki önemli uygulamalardan biri olan sağlık eğitimi, hem bireye ve
çevreye yönelik koruyucu hekimlik uygulamalarından biri olarak kabul edilmekte hem de
halkın sağlık hizmetlerine doğrudan katılımı yoluyla kendi sağlığı ile ilgili konularda
sorumluluk almasına olanak sağlamaktadır. Bireylerin üstlendikleri bu yeni rollerinde başarılı
olmalarının, sahip oldukları sağlık okuryazarlığı becerileri ile yakından ilgili olduğu
düşüncesinden hareketle de, sağlığın geliştirilmesi aktivitelerinin planlanması aşamasında,
sağlık okuryazarlığı kavramına giderek artan bir oranda önem verilmeye başlanmıştır. Yüksek
sağlık okuryazarlığı sayesinde hem toplumun sağlık sonuçlarının olumlu yönde etkileneceği
hem de gereksiz bakım maliyetlerinin düşürülmesinin mümkün olacağı düşünülmektedir.
Bu düşüncelerden hareketle hazırlanan çalışmada sağlığın korunması ve geliştirilmesi, sağlık
eğitimi ve sağlık okuryazarlığı kavramları açıklanacak, önemine ve olası yararlarına yer
verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sağlığın geliştirilmesi, Sağlığın korunması, Sağlık eğitimi, Sağlık
okuryazarlığı.
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İŞİTME YETERSİZLİĞİNDEN ETKİLENMİŞ ÇOCUKLARIN
EBEVEYNLERİ İLE OLAN OYUN ETKİLEŞİMLERİNİN
İNCELENMESİ
Işıl ORAN
Öğr. Gör., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Sümeyye OKYAR
Arş. Gör., Gazi Üniversitesi
Özet
Bu araştırmada işitme engeli olan çocuğa sahip ebeveynlerin ebeveyn-çocuk oyun etkileşimi
sırasında sergiledikleri etkileşimsel davranışları karşılaştırılmıştır. Araştırmaya katılan
ebeveynlerin serbest oyun bağlamında çocukları ile etkileşimlerinin video kayıtları alınmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilinde bir kamu Üniversitesinin Tıp Fakültesi
Hastanesinde Odyoloji kliniğine 2017-2018 yılında devam eden yaşları 18 ile 48 ay
aralığında olan 16 ebeveyn çocuk çifti oluşturmaktadır. Çalışma öncesinde, araştırmacılar
araştırma grubunda yer alan çocuklar ve ebeveynlerine ait kimlik bilgileri, sağlık ve eğitim
özgeçmişlerine ilişkin bilgileri elde etmek amacıyla Gazi Erken Çocukluk Gelişimi
Değerlendirme Aracı’nın (GEÇDA) bilgi formunda yer alan soruları kullanmışlardır.
Araştırma, Odyoloji kliniğine bağlı bağımsız bir odada her biri beşer dakikadan toplam on
dakikada iki oturumda gerçekleştirilmiştir. Kurum ortamındaki etkileşim kayıtları
uygulamanın yapıldığı odanın zeminine minder üzerine halı serilerek, etkileşimlerin yerde
gerçekleştirilmesine olanak verecek biçimde planlanmıştır. Araştırma kapsamında ebeveynçocuk etkileşimi bağlamında ebeveynlerin çocukları, çocuklarında ebeveynleri ile olan, oyun
içinde sergiledikleri etkileşim davranışlarını kaydetmek için araştırmacılar tarafından, alan
yazına dayalı olarak ebeveyn-çocuk etkileşim davranışları kodlama çizelgesi geliştirilmiştir.
Araştırmada ebeveyn- çocuk oyun etkileşimi bağlamında, ebeveyn ve çocukların karşılıklı
oyun davranışları verilerini kodlamak amacı ile veri kodlama çizelgesi oluşturulmuştur.
Parçalı zaman aralığı kaydı kullanılmıştır. Çalışmanın ilk katılımcı grubu olan işitme engelli
çocukların veri kodlamaları etkileşime başladıktan sonra başlama dakikasını izleyen beş
dakikalık zaman dilimi süresince kodlanmıştır. Kodlama iki oyuncak seti ile, beşer dakikalık
zaman dilimlerinde toplam on dakikada ve iki oturumda gerçekleştirilmiştir. 10 dakikalık iki
oturum süreci araştırmacılar tarafından video kayıtlarından izlenerek kodlama süreci
gerçekleştirilmiştir.
Kayıtlar ebeveyn davranışları için oluşturulan beş kategoride incelenmiştir. Ebeveyn
etkileşimsel davranışları kategorileri; yönerge verme, yönlendirici olma, taklit, dikkat ve pasif
sözel ifadeler olarak belirtilmiştir. İşitme engelli çocuğu olan 16 ebeveynden elde edilen
bulguları işitme engelli çocuğu olan annelerin daha fazla yönerge verici ve yönlendirici
etkileşimsel davranışlar sergilediklerini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi, İşitme Yetersizliği, Oyun Çeşitleri, Ebeveyn
Etkileşim Davranışları
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TÜRKİYE’ DE UYGULANAN ERKEN MÜDAHALE
PROGRAMLARININ İNCELENMESİ
Sümeyye OKYAR
Arş. Gör., Gazi Üniversitesi
Özet
Bir insanın yaşamdaki ilk yılları geleceğinin temeli olarak görülmektedir. Psikoloji ve eğitim
gibi alanlardan birçok uzman erken çocukluk döneminin kritik derecede önemini olduğunu
kabul etmektedirler (Er Sabuncuoğlu ve Diken, 2010). Desteğe ihtiyaç duyan çocukların
erken dönemlerde belirlenmesi ve desteklenmesi onların gelişimleri açısından önemlidir
(Aytekin, 2016). Son yıllarda erken müdahale alanı, bebekler, okul öncesi çocuklar ve aileleri
için birincil hizmet alanı olarak görülmektedir (Odom ve Wolery, 2003). Gelişimsel olarak
risk altında bulunan ya da gelişimsel yetersizlikleri tanılanmış çocuklara yaşamının ilk
yıllarında sağlanacak olan eğitim oldukça önemlidir.Özel gereksinimleri olan küçük
çocukların bilişsel, fiziksel, davranışsal, gelişimsel farklılıkları ve öğrenme özellikleri
nedeniyle erken dönemlerde sunulacak farklı müdahalelere ve eğitime ihtiyaçları vardır (Er
Sabuncuoğlu ve Diken, 2010).Erken müdahale yetersizliği, gelişimsel olarak gecikmesi ya da
gelişimsel olarak risk altında bulunan bebeklere, küçük çocuklara (0-36 ay) ve ailelerine
yönelik geliştirilen programlar olarak tanımlanmaktadır (Aytekin ve Bayhan, 2015; Dunst,
2000).Erken müdahale özel gereksinimi olan çocuğa yönelik uygun hizmetler sağlamayı,
gecikme ve yetersizlik düzeylerini en aza indirmeyi, çocuğun normal gelişimsel düzeye
ulaşabilmesi için ailelerin yönlendirilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır (Dunst vd.,
2001; Wolery 1993). Erken müdahale hizmetleri aileler için: çocuk hakkında doğru kararlar
alabilmelerini sağlamalı, çocuklarıyla yeterli düzeyde etkileşimde bulunmalarını desteklemeli,
aileleri çocukların gelişimlerine katkıda bulunacak düzeye getirmeli ve ailelerin toplumla
bütünleşmesini sağlamalıdır. Erken müdahale hizmetleri hizmet sağlayıcılar için: çocukların
ve ailelerin toplumda kabullerini artırmalı, erken müdahale programlarını uygulanmasını ve
gelişmesini sağlamalıdır. Erken müdahale ailelerin ve alandaki uzmanlarının iş birliğini
gerektiren bir destek programıdır. Bu çalışmada erken müdahalenin önemi ve erken müdahale
programının kanıt temelli uygulamalar açısından nasıl değerlendirildiği açıklanmaya
çalışılmıştır. Ayrıca Türkiye'de kullanılan erken müdahale programlarından Küçük Adımlar
Erken Eğitim Programı (KAEEP), Portage, Başarıya İlk Adım Erken Eğitim Programının
(BİA) nasıl uygulandığı kısaca açıklanmış ve kanıt temelli uygulamalar açısından
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Erken Müdahale, Erken Müdahale Programları, İşbirliği
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GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİLERİNİN ÇALGI ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİ
UYGULAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE APPLICATION LEVELS OF THE STUDENTS OF THE
DEPARTMENT OF MUSIC IN THE FACULTY OF FINE ARTS
Şenol AFACAN
Dr. Öğr. Üyesi ,Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi
Satı DOĞANYİĞİT
Dr. Öğr. Üyesi ,Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi
Özet
Mesleki müzik eğitiminin önemli boyutlarından biri olan çalgı eğitimi teknik ve müzikal
becerilerin kazandırıldığı ve geliştirildiği uzun bir süreci kapsar. Çalgı eğitimi bilişsel,
duyuşsal ve devinişsel yönüyle üzerinde uzun ve titiz bir çalışmayı gerektirir. Bu süreçte
planlanan hedeflere ulaşılması ve başarılı bir çalgı eğitimin gerçekleşmesi sistemli ve bilinçli
bir çalgı çalışma disiplinine bağlıdır.Çalgısına nasıl çalışacağını, etüt ya da eser üzerinde
nelere dikkat edeceğini bilmeyen bir öğrencinin bu süreçte verdiği uğraş ve enerji düşebilir.
Çalgı eğitiminde karşılaşılan teknik ve müzikal zorlukların aşılması ve istenilen çalgı
performansının gösterilebilmesi çalgı çalışma yöntem ve tekniklerinin doğru ve etkili bir
biçimde kullanılmasına bağlıdır. Kendi öğrenme sürecini kontrol eden ve sorgulayan kendisi
için en uygun öğrenme yöntemini seçen ve uygulayan öğrencilerin çalgı eğitiminde teknik ve
müzikal zorlukları daha kolay aşabilecekleri söylenebilir. Bu noktada çalgı çalışma yöntem ve
tekniklerinin öğrencilere kazandırılması önem taşımaktadır. Araştırmanın amacı çalgı eğitimi
alan öğrencilerin bireysel çalgı çalışma yöntemlerini çalgısında ne düzeyde uyguladıklarını
incelemek ve ölçekten alınan ortalama puanlar ile sınıf, cinsiyet ve bireysel çalgıları arasında
anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemektir. Araştırmada nicel yöntemlerden tarama
modeli kullanılmıştır. Çalışmada araştırma grubunu 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü 2 ve
3.sınıflarda öğrenim gören toplam 42 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanması amacıyla
Küçükosmanoğlu ve diğerleri (2016) tarafından geliştirilen “Müzik Eğitiminde Çalgı Çalışma
Yöntemleri Ölçeği” kullanılmıştır. Tek boyutlu olan ölçek toplam 16 maddeden oluşmakta
olup cronbach alpha güvenilirlik katsayısı 0.81’dir. Araştırmadan elde edilen veriler normal
dağılım gösterdiği için veri analizinde parametrik testler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda
öğrencilerin çalgı çalışma yöntemleri ölçeğinden aldıkları ortalama puanlar ile sınıf düzeyi ve
cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu, çalgı türlerine göre anlamlı farklılık
bulunmadığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler:Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü, Çalgı Eğitimi, Çalgı Çalışma
Yöntemleri
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Abstract
Instrument education, which is one of the important dimensions of professional music
education, covers a long period in which technical and musical skills are acquired and
developed. Instrument training requires a long and meticulous study on its cognitive, affective
and dynamic aspects. Achieving the planned goals and successful instrument training in this
process depends on a systematic and conscious instrument discipline. The effort and energy of
a student who does not know how to work on his instrument and what to pay attention to on
the study or work may fall. Overcoming the technical and musical difficulties encountered in
instrument education and demonstrating the desired instrument performance depends on the
correct and effective use of instrument working methods and techniques. It can be said that
students who control and question their own learning process and choose and apply the most
appropriate learning method for themselves can easily overcome technical and musical
difficulties in instrument education. At this point, it is important to provide students with the
methods and techniques of instrument study. The aim of the study is to examine the level of
the students in instrument training and to determine whether there is a significant difference
between the mean scores obtained from the scale, class, gender and individual instruments. In
the research, screening model which is one of the quantitative methods was used. The study
group consisted of 42 students studying in the 2nd and 3rd year of the Music Department of
Neşet Ertaş Fine Arts Faculty of Kırşehir Ahi Evran University in the 2019-2020 academic
year. In order to collect data, Küçük Instrument Study Methods Scale in Music Education
geliştiril developed by Küçükosmanoğlu et al. (2016) was used. The one-dimensional scale
consists of 16 items and the cronbach alpha reliability coefficient is 0.81. Since the data
obtained from the study showed normal distribution, parametric tests were used in the data
analysis. As a result of the research, it was found that there was a significant difference
between the mean scores obtained from the instrument working methods scale and grade level
and gender, and there was no significant difference according to the instrument types.
Keywords: Faculty of Fine Arts, Department of Music, Instrument Education, Instrument
Studying Methods
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BİR FLL JR. MACERASI; KIZ ÇOCUKLARININ STEM İLE
BULUŞMASI
Vahap ALBAYRAK
Öğretmen
Özet
Fırst Lego League jr. Rekabetçi olmayan el becerisi gerektiren 6-10 yaş arası çocuklar için
düzenlenen bir stem programıdır. Yeniköy İlkokulu Torbalı-İZMİR olarak tamamı kızlardan
oluşan 4. Sınıf öğrencileriyle Fırst Lego League jr. Programına katıldık. Bu programa
katılmamız ve finansmanımız Bilim Kahramanların Derneğinin Kızlar Bilimle Buluşuyor
projesinin katkılarıyla olmuştur.
Okulumuz toplam 60 öğrencili bir köy okuludur. Kız ve erkek öğrencilerin stem olan ilgilerini
belirlemek için 3 oturum birlikte çalışma yaptık. Erkek öğrenciler Lego setine çok ilgiliydi ve
hemen tasarlamaya başladı. Kızlar daha ilgisiz ve isteksizdi. Kız öğrencilerle kodlama
çalıştık. Kodlama dijital olduğu için ilgilerini çekti. Kız çocuklarının asılda kodlamaya daha
meraklı ve ilgili olduğunu gözlemledim.
Her öğrencinin bir mühendislik defteri var ve fikirlerini, çizimlerini oraya yazıyor. Tasarım
LEGO SETİ ile yapılıyor. Hareketli, sensörlü parçalar wedo 2.0 ‘den ekleniyor ve kodlanıyor.
Tasarım değerlendirilip yeniden tasarlanıyor. Ortada bir ürün varsa öğrenciler yaratıcılıklarını
kullanarak tasarımı geliştiriyorlar. Ortada herhangi bir ürün yokken ilkokul öğrencilerinin
yaratıcılığının gelişmesi zor. İlkokul öğrencilerinin somut evrede olduğu için objeler
yaratıcılıklarının ortaya çıkmasını sağlıyor.
Tasarımların geliştirilmesi için ayrıca rubrikler kullanıyordum. Bu tasarlanacak ürünün
sınırlarını çiziyor ve odak noktalarını belirliyordu.
12 oturum sonra Ay’da insanların yaşayabileceği bir uzay üssü inşa ettiler. Erken uyarı
sisteminden, Ay’da madencilik yapmasına, buzullarının eritilmesine, ekosistem oluşturularak
tarım yapılmasına, güneş panellerine, banyo için vakumlu küvetten, dronelerin taşıma ve
gözlem için kullanılabilir olmasına kadar yaratıcılıklarını ürüne çevirip prototipler
tasarladılar.
Kız öğrenciler öğretmen, hemşire, kuaför olmak istiyordu. Program sonucunda sihirli ellerin
tasarımı ödülünü aldıklarında fikirleri değişti. Astronot, drone pilotu, bilgisayar mühendisi
olmak istediler.
Anahtar Sözcükler: Stem, Kodlama, Yaratıcılık, Tasarım ,Kız çocukları
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ALSİKONTROMOBİL
Yasemin Horasan
(Öğretmen)
Rozelin Çelik
Mert Batuhan Şahin
Özet
Bu çalışmada toplu taşıma araçlarında, okul servislerinde, ticari araçlarda, tercihen kişisel
araçlarda gerekli sensörleri, yazılımı ve algoritmayı kullanarak alkollü araç kullanımına ve
araçlarda sigara kullanımına engel olmak amaçlanmıştır. Projede araçların yazılımı için
Arduino’nun kendi proglamlama dili kullanılmış ve yorumlanmıştır. Ayrıca water flow (hava
akış), alkol ve zehirli gaz (duman) sensörleri kullanılmıştır. Water flow sensörü
kullanılmasının sebebi nefes üflenip üflenmediğini algılamak içindir. Water Flow (hava akış)
sensörü analog çıkışı olarak tanımlanmıştır. Alkol sensörü de analog çıkışı olarak
tanımlanmıştır. If, else yapısı kullanılarak alkol oranının standartın üstüne çıkması durumunda
motor çalışmamaktadır ve alarm ötmeye başlamaktadır. Sensörde oluşan değer standart
seviyenin altındaysa motor çalışmaktadır. Ek olarak kullanılan zehirli gaz (duman) sensörü de
analog çıkışı olarak tanımlanmıştır ve belirtilen limitlerin üzerinde duman algılandıysa yine if
(eğer) yapısı içerisindeki komutları uygulanmaktadır. Röle modülü yorumlanan sensörlerdeki
sonuçları uygulamak için kullanılmaktadır. Role modülü kontağını kapatarak, role modülü
üzerinden elektrik akımı geçmesini sağlamaktadır ve role modülüne bağlanan üniteyi
çalıştırmaktadır.
Mevcut çalışma, toplu taşıma araçlarında, okul servislerinde ve ticari araçlarda yasal
olarak zorunlu tutulduğu takdirde sürücünün alkollü olmasının önüne geçileceğinden alkol
kaynaklı trafik kazaları ortadan kalkmış olacaktır. Ayrıca ülkemizde yasal olarak kapalı
alanlarda sigara içilmesi yasak olduğu halde şehir içi dolmuşlarında, ticari araçlarda ve
öğrenci servislerinde sürücüler tarafından sigara içildiği görülebilmektedir. Projemiz bu
araçlarda zorunlu hale getirildiğinde, araçta sigara içilmesi durumunda zehirli gaz (duman
sensörü) sensörü çalıştığından sürekli alarm çalması araçtaki herkesi araçta sigara içildiği
konusunda uyarmış olacaktır. Projemizin uygulamaları tercihen kişisel araçlara da
eklenebilmelidir. Böylece ebeveynler çocuklarına ya da tanıdıklarına araçlarını verdiklerinde
alkollü araç kullanacağı kaygısı taşımayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Alkol Kontrolü, Sigara Kontrolü, Yazılım, Araç, Arduino
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EĞİTİMCİ KİŞİLİĞİ VE
“BAŞÖĞRETMEN” UNVANI
Yasemin IŞIK
Arş. Gör., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Özet
Tarihi bilinen ilk Türk toplumlarından itibaren yaşama şekilleriyle biçimlenen eğitim
kurumunun (eğitim ve öğretimin) gelişimi Türk modernleşme sürecine paralel olarak
gerçekleşmiştir. Eğitimde modernleşme daha çok Tanzimat’la başlamış ve sonrasında pek çok
yenilik gerçekleştirilmiş, Batı ile temaslar artmıştır. Ancak gerçek anlamda modern eğitimöğretim sistemine geçiş; “çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma” amacında olan Cumhuriyet
hükümetiyle mümkün olmuştur. Sosyal, ekonomik, politik ve kültürel dönüşümlerin toplumda
kökleşmesinde ve bu dönüşümün haklılığını tüm dünyaya anlatmakta “eğitim” en önemli araç
olarak görülmüştür.
“Benim asıl kişiliğim öğretmenliğimdir; ben milletimin öğretmeniyim…Eğer Cumhurreisi
olmasam, Maarif Vekilliğini almak isterdim…” diyen Mustafa Kemal Atatürk, eğitimci
kişiliği ile modernleşme sürecinden devralınan miras ve gözlemlerinden çıkardığı sonuçlar
çerçevesinde yepyeni bir eğitim anlayışı, hedefi geliştirmiş; politikasını buna göre üretmiştir.
Türk kimliğinin ve yeni değerlerin bireylere ve topluma kazandırılmasında, zihniyet
dönüşümünde eğitimin rolü üzerinde titizlikle duran, sadece çocuklar ve gençlerin değil; tüm
toplumun yeni değerlerle yeniden eğitilmesini hedefleyen Mustafa Kemal Atatürk, belirlediği
hedefler ve ilkeler doğrultusunda eğitim ve kültür alanında günümüzde de halen geçerliliğini
koruyan çok önemli politikalara ve uygulamalara imzasını atmıştır.
“Başöğretmen” unvanını alarak, kara tahta başına geçen Mustafa Kemal Atatürk, Türk
Milletinin eğitim öğretim seferberliğinde fiilen çalışmış; Devlet adamlığının yanında kendi
milletinin öğretmenliğini de yapmıştır. “Eğitime”, Türk çocukları ve gençlerini emanet ettiği
“öğretmenlere” verdiği önem söylev ve demeçlerinden de açıkça anlaşılmaktadır.
Bakanlar Kurulu tarafından Atatürk’e verilen “Başöğretmen” unvanının Millet Mektepleri
Talimatnamesi ile resmîleştiği “24 Kasım” günü, 1981 yılından beri “Öğretmenler Günü”
olarak kutlanmaktadır ve bugün her yıl öğretmenlerin toplumdaki yeri, rolü, önemini
değerlendirmek açısından güzel bir vesile olmuştur.
Bildiride, Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim anlayışının temelleri, eğitimci kişiliği ve yeni
değerler ışığında belirlediği eğitim hedefleri ve ilkeleri, bunlara uygun eğitim politikaları ve
uygulamaları, “Başöğretmen” unvanını alış süreci, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün önemi
gibi başlıklar üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal Atatürk, Türk İnkılâbı ve Eğitim, Başöğretmen, 24 Kasım
Öğretmenler Günü.
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN MİLLÎ ŞUURUN
GELİŞMESİNDEKİ ROLÜ
Yasemin IŞIK
Arş. Gör., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Özet
Millî şuur, bir milletin ortak anlayışı, idraki ve sezgisi, yaşama ifadesi, hayat kaynağı ve en
kuvvetli silahıdır. Milletler için millî şuur, var olmalarının öncelikli şartı; gelişme ve
kalkınmalarının da sebebidir. Bireyler için millî şuur, bir insanın mensup olduğu milletin
değerlerine sahip olma iradesidir.
Türk tarihinde “millet, millî şuur ve milliyetçilik, Türk kimliği” gibi kavramları bugünkü
anlamlarıyla kültürel yapımıza yerleştiren Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk’ün yaşamı
boyunca gerçekleştirmek istediği en büyük hayali ve hedefi; modern Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ni kurmak, millî ve birleştirici Türk kültürünü yerleştirmek olmuştur. Bu hedef
doğrultusunda Atatürk’ün liderliğinde “modern olmakla birlikte millî kültür etrafında yeni bir
nesil yetiştirme, millî şuuru topluma kazandırma” politikası üzerinde önemle durulmuştur.
“Millî şuurun ayakta kalması ve uyanık durması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya
mecburuz” diyen Atatürk, Türk milliyetçiliğini özellikle dil ve tarih çalışmalarıyla
şekillendirmiş; canlandırmıştır. Türk milliyetçiliği, Cumhuriyetle birlikte ilk defa Devlet
politikası halinde uygulanmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel dinamiklerinden
olmuştur.
Bildiride, Türk kültürünün ve Türk milliyetçiliğinin temelini teşkil eden millî şuurun
oluşturulmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün rolü (fikirleri, hedefleri, çalışmaları) ortaya
konmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milliyetçiliği, Türk Kültürü, Türk Kimliği,
Millî Şuur.
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TÜRKİYE’DE KADIN EĞİTİMİNİN ÖNEMİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Yeliz YEŞİL
Doç.Dr.,Trakya Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve End. İlşkileri Bölümü
Özet
Bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmayı başaran ülkeler arasında yerini alabilmesinin yolu,
kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesinden geçer. Diğer yandan günümüz
dünyasında ortaya çıkan gelişmeler, insani değerlerin yaşatılması ve güçlendirilmesini önemli
kılmaktadır. Bu nedenle, kadınların güçlenmesinin önemini sadece cinsiyet temelli bir
anlayışla açıklamak, gelecek nesilleri büyütme, yetiştirme ve aileye güç katma değerini göz
ardı etmek mümkün değildir. Dolayısıyla kadının güçlenmesi, bireysel hak ve menfaatlerine
erişim sağlaması; aile ve toplumsal yapımızın güçlenmesi bakımından son derece hayati bir
hedeftir (Kadın Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023).
Kadın, aile ve toplum arasında bir köprü görevini görür. Kadının toplumlarda yerine
getirdiği görevleri itibariyle, sosyal sistemin işleyişine katkısı büyüktür. Atatürk’ ün bu
konuya ilişkin yaklaşımı dikkate değerdir. “Daha esenlikle, daha dürüst olarak yürüteceğimiz
yol vardır. Bu yol, Türk kadınını çalışmamıza ortak yapmak, ilmi, ahlaki, sosyal, ekonomik
yaşamda erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve destekleyicisi yapmak yoludur.” 1923 yılında
İzmir’ de yaptığı konuşmada “Şuna inanmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğünüz her şey
kadının eseridir” diyen Atatürk, her toplumun iki cinsten oluştuğunu, cinslerden yalnız
birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinilmesini o toplumu yarı yarıya
zayıflattığını vurgulamıştır. Atatürk, Türk toplumunun yapılanmasını ve kalkınmasını, Türk
kadınının kalkınmasına bağlı olduğu kanısındaydı. Gerçekten de İstiklâl Savaşı boyunca
cephede çarpışan, cephe gerisinde sırtında cephane taşıyan Türk kadınının bu davranışları
dışında ülkenin kurtuluşu yolunda mitinglere katılmak, dernekler kurmak ve yabancı
devletlerin dikkatlerini çekici bildiriler yayınlamak suretiyle bir çok etkinlikleri olmuştur.
Sağlıklı bir toplum, dengeli ve tutarlı bir aile yapısını gerektirir. Toplumların sosyal
yapılarının sağlamlığının, kadınlarının iyi eğitilmişliği ile paralel olduğunu gözlemleyen
Atatürk, Türk toplumu için aynı düşünceleri gerçekleştirmek üzere bütün yurt gezilerinde ve
meclis konuşmalarında kadınların eğitimi konusunu dile getirmiştir (Çoban,2000).
Eğitim, üretken ve kaliteli bir yaşamın önkoşulu olmanın yanında hem toplumsal hem de
bireysel bağlamda etkin bir değişim aracı olarak, toplumsal gruplar ve cinsiyetler arasındaki
eşitsizlikleri en aza indirebilecek bir anahtardır. Kadınların toplumsal yaşamdaki ikincil
konumlarından sıyrılıp, erkeklerle eşit yaşam olanaklarına kavuşabilmelerinde belirli bir
eğitim düzeyine ulaşabilmelerinin rolü son derece büyüktür. Kadın eğitiminde gerçekleşecek
nicel ve nitel her türlü ilerleme hem ekonomik hem de sosyo- kültürel açıdan önemli
kazançlar sağlamaktadır. Bu nedenle kadın eğitiminde yaşanan ilerlemeler, her ne kadar pek
çok açıdan hala erkeklerin gerisinde olsa da sosyal kültürel, psikolojik, ekonomik ve hukuksal
olarak kadının güçlenmesi ve toplumda belirleyici bir rol almasında çok olumlu sonuçlar
doğurmaktadır (Tor ve Ağlı,2016). Eğitim, ekonomik ve sosyal kalkınma için son derece
önemlidir. Ancak bir ülkede ortalama eğitim düzeyi kadar önemli olan diğer bir husus,
eğitimin vatandaşlar arasında eşit dağılımıdır. Günümüzde kız çocukları ve kadınlar, eğitim
fırsatlarından erkeklere oranla daha az yararlanmakta, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler
devam etmektedir. Kadınların ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yaşamdaki konumlarını
güçlendirmek, hak, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamakla mümkün
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olacaktır (Atlama ve Özsoy, 2009).Yoksullukla mücadele etmek ve ülke kalkınmasını
gerçekleştirmek için kadınların eğitimi önemlidir. Bu çalışmada da Türkiye’de kadın
eğitiminin önemi, yapılması gerekenler üzerinde durulup, geleceğe yönelik görüşler ortaya
konacaktır.
Anahtar Kelimeler:Kadın,Eğitim,Türkiye.
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OKULLARDA İLİŞKİSEL SALDIRGANLIĞI ÖNLEMEYE
YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ
Yüksel DEMİREL
Dr. Öğr. Üyesi., Başkent Üniversitesi
Özet
Dolaylı saldırganlık olarak da adlandırılan ilişkisel saldırganlık, failin bir başkasına psikolojik
ve duygusal zarar vermek için gizli taktikler kullandığı bir zorbalık şeklidir. Bu zorbalık,
başkalarını incitmek için kendine yakın bir çevre oluşturarak kişiyi dışlamak, hakkında
dedikodu yaymak, iftira atmak, isim takmak, alay etmek gibi davranışları içerebilir. İlişkisel
saldırganlık algılanan güçteki bir dengesizliktir ve birini manipüle etmek ya da bir sosyal
gruptan dışlanmış hissetmesini sağlamak için kullanılır. İlişkisel saldırganlığın her zaman
örtülü bir biçimde gerçekleştiği söylenemez. Aksine, genellikle doğrudan kurbanın önünde
gerçekleştirilir. Ancak yapılanlar, açık bir fiziksel şiddet veya doğrudan sözlü taciz belirtisine
sahip olmadan yapıldığından konu hakkında şikâyetçi olmayı, tanıklık etmeyi veya durumu
rapor etmeyi zorlaştırmaktadır.
İlişkisel olarak saldırgan davranışlarda bulunan kişiler, mağdurlarını olumsuz yönde
zedelemeye, genellikle kendi sosyal statülerini artırmak için zorbalık kullanmaya niyetlidirler.
Literatür, hem kız hem erkek öğrencilerin ilişkisel olarak saldırgan davranışlarda
bulunduğunu, ancak kızların bu davranışı erkeklerden daha sık gösterme eğiliminde
olduklarını ileri sürmektedir. Literatür, ayrıca, ilişkisel saldırganlığın öğrencilerin
psikolojilerini ve duygularını olumsuz yönde etkilediğini de ortaya koymaktadır. Hem
mağdurlar hem de failler için ilişkisel saldırganlığın sonuçları yaygın olabilmektedir. Bu
sonuçlardan bazıları; öğretmen/öğrenci çatışması, öğrencinin okula katılımında azalma, ruh
halinde bozulmalar, kaygı, depresyon, sosyal beceriler ve yeni arkadaşlıklar geliştirmede
yetersizlik, akranlardan şüphelenmek veya akranlara karşı düşmanlık hissetmek, duygusal
stres, düşük benlik saygısı, uyum güçlüğü ve zayıf ilişkilerdir.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, okullarda giderek artan ve ciddi bir problem olarak karşımıza
çıkan ilişkisel saldırganlığı önlemeye yönelik bir model önermektir.
Yöntem: Bu çalışmada okullarda ilişkisel saldırganlık konusu, ergenlerle sınırlı tutulmuş ve
konuya ilişkin önleyici yöntemler ele alan literatür incelenmiştir.
Bulgular: İlişkisel saldırganlık mağdurları genellikle akranları tarafından reddedilmiş
olmaktan utanırlar. Bazen bu duygu, bazen arkadaşlık sadakati ve karmaşası, bazı çocukların
yardım isteme konusunda isteksiz kalmasına yol açabilir. Özellikle ilişkisel saldırganlık
mağduru erkek öğrencilerin mağduriyetlerini toplumsal cinsiyet beklentileri nedeniyle
tartışmaktan kaçındıkları da belirtilmektedir. Diğer yandan yetişkinler, çocuğun ilişkisel
saldırganlığa yönelik şikâyetlerini ‘tipik çocuk davranışı’ olarak değerlendirerek ciddiye
almadıklarında ya da görmezden geldiklerinde mağdurlar, saldırgan davranışları yetişkinlere
bildirmek istemeyebilirler ve döngü devam edebilir. Bu durum, çocuklar ve ergenlerin
kendilerine zarar verici davranışlarda bulunmalarına, hatta intihar düşünceleri yaşamalarına
kadar gidebilen ciddi sonuçlara yol açabilir.
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Sonuç: Bütün bu olumsuz sonuçlar, ilişkisel saldırganlıkla mücadeleye yönelik sistematik bir
model geliştirmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışma, ilişkisel saldırganlığın yol
açtığı tehlikelere ve önlenmesine yönelik alınması gereken müdahale yöntemlerine odaklanan
bir model önermektedir. Modelde yer alan müdahale yöntemleri; okullarda yer alan psikolojik
danışma ve rehberlik birimlerinin güçlendirilmesi, konuyu ele alan bir rehberlik müfredatının
oluşturulması, öğretmenlerin, öğrencilerin, ebeveynlerin, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve
yerel yönetimlerin iş birliği içinde olacakları zorbalıkla mücadeleye yönelik çalışmaların
planlanması hususlarını içermektedir.
Anahtar Kelimeler: İlişkisel saldırganlık, Ergenlik, Öğrenci, Psikolojik danışma
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AİKİDO TEKNİKLERİ, ŞİDDETİ ÖNLEMEDE BİR
İLETİŞİM ARACI OLABİLİR Mİ?
Yüksel DEMİREL
Dr. Öğr. Üyesi., Başkent Üniversitesi

Özet
Şiddet veya saldırganlık, fiili olabildiği gibi sözel de olabilir. Bazen şiddet içeren sözler, fiili
saldırganlığı başlatırken bazen de fiili saldırganlık, sözel olanla birleşir. Genellikle sözlerle
başlayan saldırganlık, verilen karşılığa göre ya artarak devam eder ya da geri adım atarak
sakinleşir ve susar. Bu sonuç, her tür saldırganlık için geçerlidir. Şiddet ya da saldırganlığı,
saldırganın kendisi de dâhil olmak suretiyle herhangi bir yaralanma söz konusu olmadan
önleyebilmek, tarafların şiddet içermeyen bir dil kullanmalarıyla yakından ilgilidir.
Stresli durumlarda verdiğimiz en ilkel eğilimimiz, genellikle ya savunucu davranmak ya
saldırgan bir şekilde tepki vermek ya da gerginleşerek durumun gerçekliğini kabul etmeyip
bilinçsizce direnmektir. Her üç tepki de bizim olanları gerçekte olduğu gibi algılamamıza
engel olarak sorunu etkili bir biçimde çözmemizi engeller. Şiddet içermeyen iletişiminin
amacı, çatışmalardan kaçınmak ve barışı sağlamaktır. Bunu etkin bir şekilde yapabilmek,
kişinin psikolojik ve zihinsel olarak sükûnetini koruyabilecek bir düşünce ve duygu içinde
olabilmesini gerektirir.
Aikido, saldırganın ciddi şekilde yaralanmasına gerek kalmadan savunma yapmayı sağlayan,
şiddet içermeyen, barış için uygulanan bir savaş sanatıdır. Bir başka açıdan tanımlandığında
ise aikido, sözel olmayan ve şiddet içermeyen bir iletişim biçimidir, diyalogdur. Aikido ve
şiddet kullanmadan iletişim kurmak arasında pek çok ortak nokta vardır. Her ikisi de sorunun
kaynağını anlamaya odaklanır ve diğeriyle bağlantı kurmak için empatiyi kullanır, barışçıl
değişimler yaratmayı ve ilişkileri güçlendirmeyi amaçlar. Şiddetsiz iletişimin empati ve
bağlantı pratiği Aikido'nun zihin, beden ve ruh uygulamaları ile geliştirilmiştir.
Aikido'da zihinsel, duygusal, psikolojik ve fiziksel olarak birçok düzeyde saldırgan olmayan
bir savunma öğrenilir ve savunma, rekabetçi bir zihin çerçevesi olmadan yapılır. Bu nedenle
yarışması olmayan Aikido’nun kaybedeni de yoktur. Taraflara zarar vermeden yapılan
Aikido’da amaç; saldırgana direnmek değil, saldırganın gücüne katılmak ve saldırganın
enerjisini saldırganın aleyhine yönlendirerek, çatışmaları çözmek ya da önlemektir. Aikido,
şiddetsiz iletişimin her yönüne kinestetik unsurlar katmaktadır.
Aikido, rekabetçi olmayan zihniyeti ile ego’yu kontrol altına almaya çalışırken saldırganı
güvenli bir ortam oluşturmada bir ortak olarak algılamayı sağlayarak karşılıklı iletişimi teşvik
edebilir. Fiziksel saldırıların şiddet kullanmadan geri püskürtülmesinde kullanılan Aikido
becerileri, günlük yaşamda şiddet içermeyen bir dil kullanarak sağlıklı iletişimi başlatma ve
sürdürmede kolaylaştırıcı pratikler kazandırmak için bir araç olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Aikido, Şiddet, İletişim, Saldırganlık
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BAŞÖĞRETMEN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN
OKUDUĞU KİTAPLARA GENEL BİR BAKIŞ
Yüksel YILDIRIM
Ankara Üniversitesi, TİTE Doktora Öğrencisi
Özet

Öğretmenlik mesleğinin amacı, yetişmekte olan nesli yararlı, yapıcı ve yaratıcı
bireyler haline getirmek olduğu gibi, iyi ve faydalı vatandaşlar yetiştirmektir. Öğretmen çocuk
için bir rol model olma özelliğini taşır. Bu yüzdendir ki alan öğretim bilgisine sahip, nitelik
dünyası yüksek, donanımlı, sürekli çalışan, kendini geliştirip yenileyen öğretmenler en etkili
öğretmenlerdir. John Dewey’in dediği gibi “Eğer bugünün öğrencilerini, dünün öğrencilerini
eğittiğimiz gibi eğitirsek, onların yarınlarını çalmış oluruz!”
Her zaman için kendini geliştiren, yaşanan teknolojik gelişmeler karşısında kendini
sürekli yenileyen, okuyan ve çalışan öğretmen toplumlar için öncelikli unsur olmuştur. Bu
araştırmanın amacı yaşanan gelişmeleri takip eden, araştıran ve sürekli okuyarak kendini
geliştiren rol model Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü, okuduğu kitaplar üzerinden
tanımak olacaktır. Bu bağlamda askeri, siyasi ve yaptığı inkılaplarla önemli başarılar kazanan
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bu başarıların
temelindeki etkenler ve liderlik vasfındaki kararlılık gücü neye dayanıyordu? Hangi kitapları
okuyordu, kitaplarda önemli gördüğü yerler neydi? Sorularına cevap bulmak amacıyla kişinin
okuduğu eserler incelenerek, düşünsel alt yapısını oluşturan bilgi kaynaklarına bakılacaktır.
Bu bilgiler ışığında kişinin başarısını, kararlılığını ve örnek kişiliğindeki gücünü anlayabilmek
için okuduğu kitaplarda altını çizdiği, özel işaretler koyduğu, notlar düştüğü yerler
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Cumhuriyeti, Başöğretmen, Mustafa Kemal Atatürk.
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TÜRKİYE’DE MÜTERCİM-TERCÜMANLIK EĞİTİMİ: ÖĞRENCİNİN
KENDİ ÖĞRENİM SÜRECİNDEKİ ROLÜ
Zeliha ASAN
Yüksek lisans öğrencisi, Gazi Üniversitesi
Gül TEKAY BAYSAN
Prof. Dr., Gazi Üniversitesi
Özet
Bu çalışmamızda, yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra tüm dünyada bilimsel niteliği öne
çıkan ve önemi hızla artan çeviri eğitiminde, öğrencinin rolünü ele almayı amaçlıyoruz.
Günümüzde çeviri, bilginin bir dilden bir dile aktarımının dışında başlı başına bir iletişim
aracı olmuştur. Küreselleşmenin sonucunda oluşan değişimler çeviri eğitimini de yakından
etkilemiştir. Üniversitelerdeki tüm bilim dallarında olduğu gibi, mütercim-tercümanlık
alanında da küresel hızı yakalamak önemli hedefler arasındadır. Sunacağımız bildirinin ilk
bölümünde, çeviri eğitiminin ülkemizdeki mevcut durumunu somut örneklerle incelemeyi
amaçlıyoruz. Bu bağlamda, mütercim-tercümanlık bölümlerinin üniversite sistemindeki yerini
göstermek istiyoruz. Bunun için, öncellikle Türkiye’deki çeviri bölümleri hakkında genel
bilgi vereceğiz. Ardından, lisans öğrencisi olarak deneyimlediğimiz için, mezunu olduğumuz
Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümü Anabilim Dalının öğretim
programının içeriklerini irdeleyeceğiz.
Birçok alanı aynı anda kapsayan çevirinin eğitiminin, ne kaynak dilden erek dile sözcük
aktarımıyla ne de sınıf içi çalışmalarla sınırlandırılması yeterlidir. Bu bağlamda, çeviribilim
alanındaki kültürel ve kültürlerarası kuramsal çalışmalardan söz edeceğiz. Ancak,
sorunsalımız, öğrencinin öğrenme sürecindeki rolü olacağından, çalışmamızın ikinci
bölümünde çevirinin metabilişsel bir etkinlik olduğunu göz önünde bulundurarak, öğrencinin
bu süreçteki rolünün önemini vurgulayan birtakım etkinlikler önermeye çalışacağız. Bu
doğrultuda, mütercim-tercümanlık öğrencisinin kendi eğitimine doğrudan katılımının
getireceği yararlardan söz edeceğiz. Öğrencilerin alanla ilgili çeşitli etkinliklere katılmalarının
özendirilmesinin, gelecekte meslek yaşamlarına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bunlar staj,
kongre, konferans, panel, seminer türünden bilimsel toplantılar, profesyonel çevirmenlerle
görüşmeler olabilir. Bu tür teşviklerin, gerek öğrenim yaşamları boyunca, gerek ileride
mesleklerini yürütürken, mütercim tercümanlık bölümü öğrencilerinin kendilerine uygun bir
yol haritası çizmelerine yarayacağını düşünüyoruz. Bu süreçle ilgili önerilerimizin
çalışmamızın yenilikçi bölümünü oluşturduğu kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Çeviri eğitimi, Mütercim-tercümanlık, Metabilişsel eğitim, Öğrenim
süreci
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ÇALGI EĞİTİMİNDE ETKİN BİREYSEL ÇALIŞMA
YÖNTEMLERİ
H. Zeynep ÇİLİNGİR
Doç. Dr. ,Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü
Özet
Konservatuvarlarda gerçekleştirilen profesyonel müzik eğitimi, küçük yaşlarda başlayan ve oldukça
uzun soluklu bir eğitimdir. Günümüzde, Türkiye'deki konservatuvarların çoğunda çalgı eğitimi 5.
sınıfta (10 yaşında) başlamakta ve lisans programının sonuna kadar devam etmektedir. Ayrıca eğitime
devam etmek isteyen öğrenciler yüksek lisans ve sanatta yeterlilik programlarına da devam
edebilmektedirler. Yani, ülkemizde çalgı eğitimi alan bir batı müziği konservatuvarı öğrencisi,
standart eğitimini minimum 12 yılda tamamlamaktadır. Bu uzun süreçte, öğrencinin haftalık aldığı
dersler dışında kendi başına gerçekleştirdiği bireysel çalışmaların kalitesi ve yeterliliği, öğrencinin
gelişiminin istikrarını ve eğitiminin sonunda ulaşacağı seviyeyi belirleyen en önemli etkenlerden biri
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, çalgı eğitimi alan çoğu öğrencinin gereken günlük minimum
bireysel çalışmayı istikrarlı olarak yerine getirme ve bu yönde kendilerini motive etme konusunda
zorlandığı gözlemlenmektedir. 12 yıl gibi uzun bir süreçte gerçekleşen çalgı eğitimi boyunca,
öğrencilerin içsel veya dışsal motivasyonlardan bağımsız bir şekilde gereken günlük çalışmalarını
yerine getirmek için bazı yöntemleri öğrenmeleri kariyerlerinin başarısı açısından büyük önem
taşımaktadır.
Bu sunumda, çalgı eğitimi alan konservatuvar öğrencilerinin bireysel çalışmalarını etkin kılacak ve
ömür boyu kullanabilecekleri çeşitli çalışma yöntemleri sunulacaktır. Bu yolla, bu alandaki öğrenci ve
eğitimcilerin yararlanabilecekleri fikirler sağlanması ve müzik eğitimine katkıda bulunulması
amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çalgı Eğitimi; Müzik Eğitimi; Çalışma Yöntemleri
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MÜZİK PERFORMANSI EĞİTİMİNDE MOTİVASYON
H. Zeynep ÇİLİNGİR
Doç. Dr. ,Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü

Özet
Uzun soluklu bir eğitim olan müzik performansı eğitiminde motivasyon oldukça büyük bir öneme
sahiptir. Konservatuvarlarda ortalama 12 yıl süren standart çalgı eğitimi sırasında her öğrenci zamanla
çalışma isteğini yitirebilmekte, bunun sonucunda da gereken bireysel çalışmayı gerçekleştiremeyip
zamanla başarısızlığa uğrayabilmektedir. Sadece öğrenciler değil, profesyonel müzisyenler de aynı
sorunla kariyerleri boyunca zaman zaman karşılaşabilmektedirler. Müzik performansı, sürekli olarak
enstrüman üzerinde pratik yapmayı gerektirdiği için gereken bireysel çalışmanın eksikliği, düşük
performansı da ister istemez beraberinde getirmektedir. Özellikle bu tür durumlarda motivasyon, itici
bir güç olarak bireysel çalışmanın ve dolayısıyla başarının devamlılığını sağlayan önemli bir rol
oynayabilmektedir.
Bu sunumda öğrencilerin ve profesyonellerin çalışma isteklerini ve performanslarını arttırabilecek
içsel ve dışsal motivasyon unsurlarına değinilecek, eğitimcilerin öğrencileri ve profesyonel
müzisyenlerin de kendilerini motive etmek için kullanabilecekleri çeşitli yöntemler aktarılacaktır. Bu
yolla, çalgı eğitimi alanındaki öğrenciler, eğitmenler ve profesyonel müzisyenlerde konuyla ilgili
farkındalık yaratılması amaçlandığı gibi, aynı zamanda müzik performansı alanında kullanılabilecek
motivasyon yöntemlerinin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çalgı Eğitimi; Müzik Eğitimi; Motivasyon
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MÜZİK EĞİTİMİNDE E-ÖĞRENME MODELLERİ
H. Zeynep ÇİLİNGİR
Doç. Dr. ,Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü
Özet
Müzik performansı eğitimi yüzyıllardır geleneksek olarak usta-çırak ilişkisine dayalı, birebir ve
uygulamalı olarak verilen bir eğitim olmuştur. Ancak teknolojideki gelişimler özellikle son yıllarda
uzaktan eğitimi bir çok alanda mümkün kılmış, bu şekilde de geleneksel eğitim uygulamalarına bir çok
yenilik dahil olmuştur. Müzik eğitimine de etki etmiş olan bu yenilikler, müzik performansı ve müzik
performansını tamamlayıcı (müzik teorisi, tarihi vb.) diğer alanlarda yeni e-öğrenme modellerini
beraberinde getirmiştir. Piyasaya bakıldığında artık müzik ile ilgili alanlarda uzaktan eğitim veren
üniversiteler, çeşitli müzik derslerinin verildiği web siteleri, ve müzik teorisi gibi uygulamalı çalışma
gerektiren konulardaki medya uygulamalarının hızla yayıldığı gözlemlenmektedir. Bunların yanında
müzik öğrencilerinin çalışmalarını organize edebilmeleri ve eğitimcilerin de bu çalışmaları takip
edebilmeleri için farklı program ve uygulamaların da piyasaya sürüldüğü görülmektedir. Tüm bu
yenilikler müzik eğitimini geleneksel kalıplardan çıkartarak, günümüz medya dünyasına ayak
uydurabilecek bir hale getirmektedir.
Bu sunumda, son yıllarda müzik eğitiminde kullanılmak üzere ortaya çıkmış olan güncel e-öğrenme
modelleri ve bunların etkinlikleri, geleneksel eğitime göre avantaj ve dezavantajları irdelenecektir. Bu
yolla hem eğitimci ve öğrencilerin güncel eğitim modelleri ile ilgili bilgilenmeleri, hem de konunun
eğitimci gözüyle değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çalgı Eğitimi; Müzik Eğitimi; Medya; İnternet; E-Öğrenme
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BATI AZERBAYCAN VE DOĞU ANADOLU AĞIZLARINDA
MORFOLOJİK BİRİMLERİN ETNOLİNGVİSTİK
ÖZELLİKLERİ
Arş. ve Öğr. Gör. Elvan CAFAROV
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Özet
Batı Azerbaycan ve Doğu Anadolu bölgesi ağızlarının birçok ortak morfolojik özellikleri
vardır. Örneğin: Soru zamirlerinden: Muş, Kars ve Iğdır ağızlarında nece? (nece?), hansı?,
hara?: soru zamirleri işleniyor. İsimlere ait örneklerde de, örneğin ortak kelimelerde Türkiye
Türkçesinde Komşu şeklinde işlenen, fakat Türkiye ağızlarında konşu//gonşu şeklinde
düzeltme kelime olarak telaffuz edilen, fakat Azerbaycan edebi dilinde basit kelime olarak
gonşu şeklinde işlenen söze bakalım. Bu söz Türkiye edebi dilinde Kom(mak), Azerbaycan
dilinde gon(mag)) fiillerine -şu ekinin eklenmesiyle oluşan kelimedir. Bu söz Azerbaycan
edebi dilinde artık taşlaşmış söz olsa da Türkiye Türkçesinde düzeltme söz olarak geçiyor.
Kom//gon+şu. Yani, insanların da göç kuşları gibi bölgeye gelmesi ve orada yaşamaya
başlaması.
İsmin belirtme halinde ünlüyle biten kelimelere -yı, -yi, -yu, -yü ekinin eklenmesi:
kapıyı, deviyi, guzuyu, neniyi vb.
Geniş gelecek zaman ekinin inkar şeklini bildiren -maz, -mez ekinin -mas, -mes şeklinde
işlenmesi: Almassan, bilmessen, gormessen, demessen vb.
Şimdiki zamanda kullanılan kelimeler şahsa göre değişirse, II şahısın tekinde -an, -en
ekinin kullanılması: alıraŋ, gelireŋ, deyireŋmi, geyireŋmi vb.
Şimdiki zaman eki, Yukarı Garasu-Yukarı Araz ağızlarının hepsinde (-(y)ir) olmasına
göre (diyirem, (diyorum), bülirem (biliyorum)), Çoruh boyunca ağızlarının esas bölümünde ((y)eyr // - (y)yeyir). (Diyeyrim//diyeyirim, büleyrim//büleyirim) şekillerinde işlenmesi.
Fiilin beceri şeklinin inkarının -amme, -emme eki ile ifadesi: bakammadı, çağırammadı,
gelemmedi vb.
Sifetin azaltma oranının -cığ, -çık eki ile düzelmesi: garacık, ağcık, alçacık vb.
Fiilin şimdiki zamanı -ey, -yey, -eyr, -yeyr, -r ekleri ile düzelmesi: ekey, tukey, tukyey,
ekeyr, tukiyeyr, ukiyey, verem, görüh', aram vb.
Türkiye Türkçesi edebi dilinde çeşitli zamanlarda işlenen "gelirim", "giderim" veya
"bilirim" sözleri Bingöl ağzında "geliyorum", "giderem", "bilerem" şeklinde seslenir. Bu
seslenme Azerbaycan konuşma dilinde de "geliyorum", "giderim", "bilirim" şeklinde denir.
Dikket çeken bir diğer konu ise, Türkiye Türkçesinde "yapsana, gitsene, baksana" gibi
sözler Bingöl ağzında kelimenin öncesine "di" kısmı artırılarak söylenilir. Di yap, di git, di
bak, di dur vb. Bu seslenme Azerbaycan konuşma dilinde de "Di gel, di get, di bilgileri, di
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dur", şekillerinde söylenir.
Bingöl ağzında "biye" kelimesi "sız4", inkar anlamındadır. "Biyevicdan" vicdansız,
"Biyeinsaf" insafsız, "Biyekes" kimsesiz. Bu söz Azerbaycan edebi dilinde işlenen ve alınma
ön ek olan –bi eki ile hemen hemen aynı anlamı taşır. Bivefa, binamus vb.
Ortak morfolojik özelliklerden Türkiye edebi dilinde işlenen sulamak düzeltme fiilî,
Muş, Kars, Iğdır ve Batı Azerbaycan ağızlarında ve Azerbaycan edebi dilinde suvarmak
şeklinde telaffuz edilir ve canlılara su vermek anlamına gelir. Örneğin: Sulama çifliği o
zamandan mövcutuydu, Zengi nehiri var, Haramı nehriydi, Karasuydu, bunnarın tamamı Türk
adıdı, O kendderin toprakları suvarılırdı. Bu örnekte su kelimesine -var gayri verimli ekin
artırılması ile fiil oluştuğunu görüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Batı Azerbaycan, Döğu Anadolu, ağızlar, morfolojik birimler,
etnolingvistik özellikler.
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SOSYAL MANEVİYAT ALEYHİNE SUÇLARIN GELİŞME
TARİHİ
Elçin HASANOV
Azerbaycan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi
Doktora öğrencisi
Özet
Maneviyat aleyhine suçların sistemi birçok ülkelerin mevzuatında XIX yüzyılda
oluşmuştur. Rusya'nın Cezalar hakkında Kanunnamesine göre, maneviyat aleyhine suçlar
"sosyal olanaklar ve görgü kuralları" aleyhine cinayetlerin bir parçası olarak gözden
geçiriliyordu ve toplum aleyhine suçların ayrıca turu idi. Burada suçların iki grubu ayrılırdı:
Öğretmenler tarafından ergenlik yaşına gelmemiş kişilerin kötü yola çekilmesi ve bir takım
cinsel özgürlük aleyhine suçlar (hayvanla cinsel ilişkiye girme, çocuk tacizi), eşi veya
ebeveyn tarafından zorlama ve taciz suçları gibi bir grup ve iman (mezhep) aleyhine
(mezarları kazma, mezar taşlarının yok edilmesi veya yıkılması) ve "ahlakı bozmak amacı
taşıyan veya açıkça maneviyata aykırı çizimler çekme" gibi suçlar ikinci gruba ait ediliyordu.
Azerbaycan SSC'nin 1961 yılında kabul olunmuş ceza kanunu serserilikle veya dilencilikle
meşgul olmaya veya başka tüfeyli yaşam sürmeye, ergenlik yaşına yetmeyenleri cinayete
sevkl etmeye, onları sarhoşluğa çekmeye, ahlaksızlık yuvaları saklama ve taciz yapmaya,
pornografi predmetleri, şiddet ve gaddarlık tebliğ eden eserleri hazırlama veya satmaya,
mezarlara saldırmak, anıtları yok etmek, hayvanlarla acımasız muamele etmeye verilen
cezalar yasal hakkına tekrar bakmıştır. Sonradan bu cinayetlerin bir kısmı Cinayet
Mecellesinden çıkarılsa da, bölümün adı değişmez olarak kaldı: "sosyal güvenlik ve kamu
yasası aleyhine plan suçlar". Fuhuşla uğraşmaya zorlamak, kadını fuhuş yapmaya zorlamak,
kadını fuhuşa tahrik ettiren ister hareketlerden, ister sözlerden olabilir. Yaşadolmamışları
(küçükler o dönemde böyle adlandırılıyordu-Yazar) fuhuş yapmaya zorlamak 102. madde
kapsamındaki takip ediliyordu. Azerbaycan Cumhuriyeti 1999 ceza kanunu toplumsal ahlakın
ceza hukuki korumanın bağımsız nesnesi kısmında yeniden tanımıştır. Yasal toplumsal
maneviyata yapılan kastları ahalinin sağlığı aleyhine cinayetlerle yakın olduğunu düşünerek
maneviyat anlayışını seks, kültür, ölülere ve hayvanlara yaklaşım alanındaki davranışla
bağlamıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti Sivil kod 1083.1 maddesine göre oyunlar ve mercler
herhangi çiftlik amacı taşımayan sözleşmeler, onlara göre katılımcılar kısmen de olsa, sivil
belirlikten veya tesadüfe bağlı olan kazanç götürür veya zarar görüyorlar. Sivil Kanunun
oyuna verdiği anlayış da oyunun nakit, maddi ve sair nimet hususunda oynadıldığını
öngörüyor. Demek ki, Bir yandan sivil mevzuat oyun ve bahsleri fiziksel ve yasal kişilerin
hakkı ilan eder, diğer bir yandan ise suç mevzuatı bu hakkı kriminallaşdırır, bu tür fiili suç
olarak görüyor. İşte bu yüzden de düşünüyoruz ki, kumarhane düzenlemek veya bulundurma
suç olarak düşünülmemeli ve kanundan çıkarılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal maneviyat, suç, cinayet, kanun, yasa, mecelle.
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SİNEMA DİLİNDE DOĞRU TELAFFUZ NORMLARI
Fizuli MUSTAFAYEV
Doç. Dr. ,Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Nesimi adına Dilbilim Enstitüsü
Uygulamalı Dilbilim Bölümü
ÖZET
Sinema dilinin kural olarak, doğru telaffuz normları denetiminde olması, onun
sınavından geçmesi doğaldır. Çünkü doğru telaffuz yazı dilinin sözlü kolunu genel normlara
dayanarak oluşturan, başka bir deyişle, konuşma sesi olarak birleştirici ve genelleyici normları
yansıtan telaffuz kanunlarının sistemli topluluğudur.
Günümüzün serbest piyasa ekonomisi koşullarında, bağımsızlığımızın ürünü gibi başka
dünya halkları ile sosyal ekonomik, kültürel ve manevi ilişkilerin sonucunda dilimize yeni
kelimeler girmiştir. Bu kelimeler genellikle ilk kez televizyonda telaffuz ediliyor ve ayrıca
filim sanatçılarının diline de aktarılır.
Sinema dilinin telaffuz açısından çok önemli ses olaylarından biri de darlaşmadır.
Sinema dilinde ünlü telaffuzunda olduğu gibi, ünsüzlerin telaffuzunda da bazı ortak konular
vardır. Bu sırada sertleşme, nazallaşma, diftonglaşma ve yumşama-düzleşme halleri ayrıca
belirtilmelidir.
Sessiz harfler sisteminde sanatçının sözlü konuşma deneyinde göz önünde bulundurmalı
olduğu genel olaylardan biri de diftonglaşmadır. Bu olay ilginç bir fonetik aşamada
gerçekleşir, şöyle ki, ö ve o ünlülerinden sonra gelen v ünsüzü kendi semantik kalitesini
kaybederek ünlüleşir. Bir başka deyişle, v ünsüzünün ünlüleşmesi sonucunda diftong oluşmuş
olur. Bu diftonglar şunlardır: öü, ou.
Dilimizin ünlü uyumu ünlü seslerin uyuşması ile birlikte, ünlü ve ünsüz seslerin de
uyumunu gerektirir. İnce ünlülerle bir sırada kullanılan sessiz harfler ince, kalın ünlülerle bir
sırada kullanılan sessiz harfler ise kalın oluyor: o-dun-çu-luk, e-kin-çi-lik vb.
Bu kural dilimizin özü olan bir olay olduğu için ona uymak herkesin görevi olduğu gibi,
sanatçının da bu kurala uyması gerekiyor. Oysa pratikte bazen tamamen zıt bir durumla
karşılaşıyoruz: Dilimizin ünlü uyumu gerektiriyor ki rol, Delon sözlerindeki r ve l ünsüzleri
arka sıra o ünlüsü ile bir sırada geldikleri için kalın telaffuz edilsin. Fakat sanatçılarımız
birçok durumda Rus telaffuzunu taklit ederek aynı sesleri ince telaffuz ediyorlar. Böylece
telaffuz hatası yaparlar.
Anahtar Kelimeler: Dil normları, Telaffuz kuralları, Sinemada konuşma, Yönetmenlik sanatı,
Senaryo, Oyuncu, Montaj, Kurgu, Çekim pavyonu.
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NİNNİ VE OKŞAMALARDA TEŞBİH
Gönül SALMANOVA
Doktora Öğrencisi,Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Çağdaş Azerbaycan Dili bölümü
ÖZET
Makale ninni ve okşamalarda teşbihlerden bahsediyor. Söz, herhangi bir kavramın
adıdır. Bu adlandırmaya nominativ anlam denir. Sanatsal dil ise mecazi olduğu için buradaki
söz kendi nominativ anlamıyla yetinmiyor. İç semantik tutumuna bağlı olarak sanatsal dilin
"söz"ü esas anlamdan başka ek anlamlar da bildirir. Buna dilbiliminde "mecaz" denir.
Samnatsal eserdeki söz his ve duyguları ifade eden, dinleyicinin estetik zevkini okşayan, imge
yaradabilendir.
Sözün mecazi anlam ifade etmesi sanatsal metindeki kelimelerle bağlantılı şekilde
ortaya çıkar. Bu anlam kelimenin adlandırdığı eşyâyı, hareketi, olayı hem de çeşitli yönünden
anlatıyor, aydın bir açıklamasını verir. Mecazın yardımıyla sanatsal eserdeki esas anlam daha
mecazi ve etkili ifadesini bulur.
Yazılı edebiyatta olduğu gibi, sözlü edebiyatta da, mecazi tefekkürün en yaygın türü
olan teşbih ninni ve okşamalar da aktiftir.
Teşbih ninni ve okşamalarda şiirsel fikrin ağırlığını üstlenen ttasvir aracıdır ve
gösterilen janrın üslubunu seciyyelendiren mecazi sözlerdir. Burada kelimeler kendi semantik
yükünü değişmekle yeni estetik kriterler konumunda duruyor, mecazi düşünceyi yığcam
şekilde ifade ediyor.
Dağlarda lalam sensen,
Alınmaz galam sensen.
Kimim yok, kimsenem yok.
Bir şirin balam sensen.
Tarihsel olarak devletin en değerli markaları onun kendi kalesi sayılmıştır. Bu kalenin
alınması devletin çökmesine eşit tutulurdu. Getirilen örnekte evlat bu anlamda "alınmaz
kaleye" benzetilmiş ve çok ilginç teşbih ortaya çıkarmıştır. Burada benzeyen "kale",
benzetilen "evlat", benzetme sıfatı "alınmaz" sözleridir, dördüncü unsur benzetme koşması ise
yer almıyor.
Teşbih hem de karşılaştırmadır. Bir nesnenin herhangi belirtisinin, başka bir nesneyle
ve onun belirtisi ile benzerliyini eklemek için kullanılır. Yani nesnelerin karşılaştırılması
yapılır. Bu aynı zamanda, bir olayın diğeri ile farklarını göstermektedir. Bu, olayın gerekli
belirtisini vurguluyor. Teşbih görüntüde kavramların estetik anlamı üzerinde duruyor,
mecazlaşan söz leksik-semantik anlam kapsamını genişletiyor.
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Böylece, ninni ve okşamalar teşbih yaratan, mecazlaşma oluşturan her bir kelime
şiirsel keşif seviyesinde duruyor ve dinleyicinin hayalinde zengin imgeler doğurur. Ninni ve
okşamalar çoğu zaman genel ahval-i ruhiye, lirik-duygusal ovqat tesbihler yoluyla
oluşturulur:
Gapımızda var çinar,
Yarpağı dinar-dinar.
Menim balam körpedi,
Sahlasın perverdigar
Dinar birçok Arap ülkelerinde halen işlenen eski para birimlerindendir. Örneğimizde
çınar ağacının yaprakları dinara benzetiliyor. Görünür bu ninninın okunması yılın sonbahar
mevsimine tesadüf etmiş, yapraklar sarı-altın renk olduğu için dinara benzetilmiştir. Burada
teşbihin çok önemli bir üslubi üstünlüğünü görüyoruz. Bu benzetme sayesinde adeta ninninın
okunduğu bu ortam göz önünde canlanır: ana pencerenin önünde oturup, bebeğinin beşiğini
sallaya-sallaya ninni söylüyor. Pencereden bakınca avluda gördüğü çınar ağacının
yapraklarını da tarif ederek ilginç kelimeler erseye getirir.
Anahtar kelimeler: Ninniler, Okşamalar, Teşbih, Dinar.
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TÜRKDİLLİ ÜLKELERDE GENÇLİK POLİTİKASININ
GELİŞMESİNDE
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERİN ROLÜ
THE MAIN ROLE OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES ON THE
DEVELOPING OF YOUNG’S POLICY IN TURKISH SPEAKING COUNTRIES
Günel Mammadova, Nazile Abdullazade
Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Pedaqoji Üniversitesi
dokt. ögrencisi, assosiate profesor
ÖZET
Bağımsız bir bilim alanı olarak sosyal bilimler 19. yüzyılda şekillenmiştir. İlk kez
Batı'da kurulmasına rağmen, 20-ci yüzyılın 50-ci yıllarından itibaren türkdilli ülkelerde zaten,
sosyal bilimler bağımsız bilim alanı olarak gelişmeye başlamıştır. Sosyal bilimlerin, gençlerin
sorunlarına özel önem vermesi tesadüfi degil, kamusal hayatta onların rolünü arttırma gibi
kanunauyğun eğilimini yansıtır. Türkilli ülkelerde de gençler politikasının gelişiminde sosyal
bilimlerin ögrenilmesine büyük ilgi var.
Gençler büyük bir sosyal grup gibi kendine özgü sosyal ve psikolojik özelliklere
sahiptir. Bu özellikler belirli bir yaşla ilgili sorunları içerir, ayrıca yeterince ilginç, çelişkili
manevi-bilişsel dünyanın renkliligini yansıtır. Genç neslin sosyo-ekonomik, sosyo-politik
durumu, manevi-idraki dünyanın oluşumu, oluşum anlayışları ile ifade edilebilir. Gençliğin
sosyal ve demografik özelliklerinin oluşumu nesnel ve öznel karakter göstergelerine yansıtır,
diğer sosyal gruplarla etkileşimler ve ilişkilerin karmaşıklığını, aynı zamanda benzersizliğini
gösterir. Araştırmalar gösteriyor ki, gençler ciddi aramalar yapıyor, daha dürüst seçimler
yapmaya çalışıyor, toplumun ve dünyadaki gelişmenin çeşitli konularındaki ilginç, özgün,
düşündürücü görüşlerini ifade ederler.
Bu gün gençler tüm sosyal yaşam alanlarında aktif faaliyeti ile seçiliyor ve siyasi,
ekonomik, insani ve sosyal faaliyetlerin uygulanmasında önemli rol oynamaktadır. Modern
çağımızda türkdilli devletlerin gençlerin faaliyeti için yaratdığı fırsatlar sonucunda bu
toplumun avangard güçü haline gelmiştir. Devletler tarafından uygulanan gençlik politikası
gençlerin kendi bilgi ve becerilerini, doğal potansiyelinin etkin bir şekilde
gerçekleştirilmesini, toplumda uygun bir yere sahip olmak amacıyla devlet tarafından
belirlenen öncelikler ve önlemler sistemidir.
Son yıllarda modern gençlik, bu gençliyin sorunları ve başarıları hakkında farklı
düşünce ve önermeler duyulur ki, onların da her biri kendine özgü argümanlara dayanıyor. Bu
tür problemlerin ögrenilmesinde bize sosyoloji, sosyal-psikoloji, psikoloji, felsefe gibi sosyal
bilimler, onların yöntemleri çok yardımçı oluyor. Öyle ki, yapılan araştırmalara göre,
gençlerin karşılaştığı sorunlar esas olarak sosyal yönelimlidir ki, bu da aynı zamanda
dünyanın çeşitli ülkelerinde, özellikle gelişmekte olan türkdilli ülkelerde de var.
Anahtar Kelimeler: Türkdilli ülkeler, Gençlik, Genç nesil, Gençlik politikası, Sosyal bilimler
ABSTRACT
Social sciences had been formed as independent science in XIX century. Although it was
established in West, social sciences developed as an independent field of science in Turkish
speaking countries from the50 -s years of XX century.
Attention of social scienties to the problem of young's wasn't accidental, their developing
on the life of society indicating to the tendency of law. There is the great interest to the
teaching of social scienties in young's policy in Turkish speaking countries. Young people
represent a large social group and have specific social and psychological features. These
features reflect both age-related aspects and the colorfulness of the intriguing, but complex,
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contradictory moral-cognitive world. The socio-economic, socio-political position of the
young generation can be expressed by ideas about the formation of the spiritual world. The
socio-demographic features of young’s are reflected in the system of objective and subjective
integral indicators that demonstrate the complexity and interconnection of relationships
between social groups. All these researches show that, young generation conduct the
thorough search, make more interesting choosing and explain their interest, original,
suggestive views on various problems of society and world development.
Nowadays, young generation is active in all spheres of public life and plays an
important role in the implementation of political, economic, humanitarian and social
activities. Nowadays the young generation became the vanguard strength of society in a
result of activity and probability of young generation of Turkish speaking countries. The
youth policy pursued by states is a system - of priorities and measures established by the state
to create conditions for young people, to enable them to effectively realize their knowledge
and skills, their natural potential and take their rightful place in society.
In recent years, there have been different thoughts and ideas about modern youth, their
problems and achievements, each of which is based on its own arguments. Sociology, social
psychology, psychology, philosophy, social sciences and their methods help us in studying
such problems. Thus, according to the searching, youth problems are mainly socially oriented,
which is present in a number of countries of the world, especially in developing Turkicspeaking countries.
Keywords: Turkic-speaking countries, youth, young generation, youth policy, social sciences
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BİYOLOJİNİN EĞİTİMİNDE YAPICI YAKLAŞIMLA
İNTERAKTİF DERSLERİN TEŞKİLİ
ORGANIZING INTERACTIVE LESSONS
WITH A CONSTRUCTIVE APPROACH TO TEACHING BIOLOGY
Hoşkadem İBRAHİMOVA
Dr. ,Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
ÖZET
Eğitim sisteminde öğretim-öğrenme sürecinin etkili kurulması, kalite göstergelerinin
yükseltilmesi, tefekkür, idrak okuluna dönüştürülmesi için yapıcı bir yaklaşım ile interaktif
derslerin düzenlenmesi geniş kullanılır. Öğrencilerin bilgileri mantıksal ilişkilere giriyor,
ilişkilendirir, yerlerini değiştirir, başka bilgilerle birleşir. Yapıcı öğretide dersler bilginin,
becerinin ve alışkanlıkların birleşmesi - iki yönde tefekkür ve sosyal yönlerde projelendirilir.
Eğitimalanın intellektinin gelişimi, faaliyetinin organizatörüne, projelendiricisine ve
mediatörüne çevrilir. Eğitim-öğrenme sürecinin temelini oluşturan ve birbirleriyle tabii
ilişkide olan-amaç, içerik, biçim, yöntem ve araç gibi bileşenlerin genel görevi büyüyen genç
neslin kâmil, rekabete sürekli insan gibi formalaştırmaktır. Öğrenme teorileri içerisinde yapıcı
öğrenme, günümüzde yararlı, büyük tecrübe ve hayati önemi olan, geliştirici bir eğitim
metodudur. Yapıcı öğretide eğitim alan düşünme işlemlerinin yardımıyla öğrenme sürecinde
serbest hareket ediyor, önceki bilgilere dayanarak bütünlük modelinde «yeni bilgiler» sistemi
oluşturur. Arama ve anlamı ortaya çıkarmak için kullanılan sorular: ne? kim? bu söz size ne
diyor? Bunu nasıl anlıyorsunuz? vb. Bu sorular öğrencilerin okuma-yazma seviyesinden
anlam, idrak seviyesine kadar metnin adının anlamının, içeriyinin hangi seviyede olduğunu
belirlemeye yöneltilir. Öğretmenin koyduğu sorular takımlarda tartışılıyor. ve ortak bir
noktaya gelinir. Bu tartışma aşamasında takımların geldiği fikirler dinlenilir, karşılaştırılır ve
konunun isminin anlamı birlikte açılır. Metnin isminin anlamı-içeriyin düzgün açılması,
metinde giden öykü veya konulan sorun her öğrencinin hayalinde kendinehas karakterin
yaratılmasına ortam sağlıyor. Yapıcı yaklaşım ile interaktif derslerin organize olunması
sırasında öğrencilerin bilgi ve becerilerinin genelleştirilmesine, tekrarlanmasına,
güçlendirilmesine, yeni bilgi ve becerilerin oluşturulmasına imkan sağlanar. Yapıcı öğrenme
öğrencilerde serbest düşünme ve işleme yeteneğini artırır, karşılaştırarak sonuç çıkarmak,
yaratıcı uygulama yetenekleri geliştiriyor.
Anahtar Kelimeler: Geliştirici eğitim; idraki ve sosyal konstruktivizm; mantıksal düşünme;
araştırma; gıda pramidası; refleksiya
ABSTRACT
The education system is widely used to organize interactive lessons with a constructive
approach to the effective construction of the educational process, improving their quality of
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education, turning it into a school of thinking and cognition. Students' knowledge connected
with the logical relationships, relocates, and integrates with other knowledge structures.
Constructive learning lessons combine knowledge, skills and habits in two direction : thinking
and communication. It becomes to the organizer, designer and mediator of the intellectual
development of the students. The purpose of the teaching and learning process and its
interconnection form the young generation as a mature, competitive person with a common
mission of components, content, forms, methods and tools. Among theories of learning,
constructive learning is an evolving teaching method that , is useful nowadays , has great
experience and vital importance. Students - who study constructive learning can move freely
in the learning process with the help of thought operations, creating a system of “new
knowledge” in the whole scheme, referring to previous knowledge. Search and disclosure
questions: what? Who! what does this word tell you? How do you understand that? etc. These
questions are aimed at determining the level of meaning of the text, from the level of literacy
of students to the level of understanding and awareness. Questions posed by the teacher are
discussed in groups and come to a common opinion. During this discussion, team reviews are
heard, compared, and the meaning of the name is revealed together. Understanding the name
of the text - the correct opening of the text, the story in the text or the problem posed to the
imagination of each student, creates the unique image. Organizing of interactive lessons with
the constructive approach makes it possible to summarize, copy, combine students'
knowledge and skills, as well as create new knowledge and skills. Constructive training
enhances students' ability to think and work freely, develop their ability to compare and draw
conclusions and apply them creatively.
Keywords: Developmental education; Cognitive and social constructivism; Logical thinking;
researching; Food pyramid; Reflection
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REVMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA
ELEKTROKARDİOGRAFİK
GÖSTERGELER
ELECTROCARDIOGRAPHY INDICATERS OF RHEUMATOID DISEASES OF
THE PATIENT
Huraman SEFEROVA
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Fizoloji bölümü
Özet
Revmatoid artritli (RA) hastalarda hastalığın devam sürecine bağlı olarak miyokardda
meydana gelen değişiklikler nedeniyle ritm ve iletkenlik bozulmalarının sessizlikte ve günlük
Holter izlenmesinde kaydı çok önemlidir. Hastalığın devam süresinin uzaması kalpte
aterosklerotik değişikliklerin güçlenmesine yol açıyor.
Sessizlikte EKG işaretleri RA'lı hastalarda ritm ve iletkenlik bozukluklarının tamamen
tespit edilememesi literatürde kaydedilir.
Ritm bozukluğu göstergesi sinus takhikardiyasının yayılmasına dikkat edildikte
anlaşılmıştır ki,hastalığın devam süresinin 5 yıla kadar olduğu hastalarda sessizlikte (%27,7)
Holter izlenmesinde (%20,4) ciddi farklar tespit edilmemiştir.
Genellikle Holter izlenmesinde 46 hastada sinus takhikardiyası (%65,7) olmak üzere,
sessizlikte tespit olunan (%51,4/3) sinus takhikardiyasından (36 kişi, %51,4) ciddi ayrılmıştır
(p<0,01).
Hastalığın devam süresinin 10 yıldan çok olduğu 16 hastada (%35,7) sinus
takhikardiyası rastlanmıştır ki, bu bizim görüşümüze göre hastalığın davam süresi ile
ateroskleroza yol açan vaskulitler ve kalbin koroner hastalığı, gelişimi (ve bu zaman kalp krizi
belirtileri) ile bağlıdır.
Ekstrasistoliyaların RA'nın devam etme sürecinden bağımsız olarak sınıflandırılırması
zamanı aşağıdaki manzaranı görüyoruz. Öyle ki, sessizlikte çekilmiş EKG bantlarında 14
hastada (%20) ekstrasistola kaydedildi. Günlük Holter izlenmesinde rakam 25'e (%35,7)
ulaşmıştır (p <0,01).
Holter izlenmesinde (Günlük) aşkarlanan sinüs takhikardiyası, sinus bradikardiyası,
ekstasistoliyalar, paroksizmal takhikardiyalar en çok hastalığın devam süresinin 5-10 yıl ve 10
yıldan fazla olduğu tesadüflerde ortaya çıkmışdır:
Ritm bozuklukları arasında titreyen aritmi gibi iletkenlik bozuklukları Holter
izlenmesinde ciddi fark vermemiştir (p>0.5).
ST segmentinde ve T tişinde olan değişiklikler hastalığın 10 yıldan fazla devam ettiği
tesadüfleri için daha çok karakteristik olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Revmatoid artrit, elektrokardiografiya, ekstrasistoliya, Holter izlenmesi.
Abstract
The recording calm and daily Holter monitoring due to changes in the myocardium
depending on the duration of the disease of rhythm disturbances are important for patients
with rheumatoid arthritis (RA) . Disease extension leads to increased atherosclerotic changes
in the heart .
It is noted that ECG symptoms in silence do not fully reveal mental or peripheral
disorders in patients with RA.
Indicator of rhythm disturbance was found when focusing on the spread of sinus
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tachycardia, without significant differences in Holter monitoring (20.4%) in peace of mind
(27.7%) in patients under the age of 5 years with a duration of illness.
Generally 46 patients differed considerably (p <0,01) which had spent holistic
monitoring with sinus tachycardia (65.7%), and sinus tachycardia (51.4% / 3).
In 16 patients (35.7%) with a disease duration of more than 10 years, tachycardia is
associated with the development of vasculitis and coronary heart disease (and, therefore,
symptoms of heart failure), which, in our opinion, also cause atherosclerosis with a disease
duration.
We got the following result in the classification of extra systoles depending on the
duration of RA. Thus, 14 patients (20%) were extruded on an ECG in silence. On Holter daily
monitoring, this indicator reached 25 (35.7%) (p <0.01).
Excessive arrhythmia and rhythm disturbances did not significantly had differed during
Holter monitoring (p> 0.5).
Changes in the ST segment and T changes in the tooth disease are more characteristic
for coincidences over 10 years.
Keywords: Rheumatoid arthritis, Electrocardiography, Extra systole, Holter monitoring
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VAKIF SAMEDOĞLU'NUN DRAMATURJİSİNDE TEMA VE
FİKİR DÜNYASI
Nigâr ŞAHKEREMOVA
Doktora Öğrencisi,Azerbaycan Diller Üniversitesi
20. yüzyılın 90'lı yıllarında Azerbaycan dramaturjisi yeni bir aşamaya girdi ve geçiş
dönemini yaşadı. Toplumdaki sosyal-politik sorunları, insanlar arasındaki manevi ilişkilerde
yaşanan değişimleri yansıtan dramaturjisi daha çok zamanın ruhuna odaklanmıştır. Vakif
Samedoğlu dramaturjisi çağdaşlarımızın milli-manevi rönesansında, milli bilincin
uyanmasında, ulusal özgürlük düşüncelerinin gelişmesinde önemli olmuşdur. Vakif
Samedoğlu eşsiz yaratıcılık yeteneğine sahip bir şahsiyet olmuştur. O, milli dramaturgiyamızı
hem ağır, hem mizahi içerikli eserleri ile zenginleştirerek yeni aşamaya yükseltdi. Yazar insan
ve toplum, manevi-ahlak ilişkisinin derinliklerine nüfuz etmeyi başaran bir düşünürdür.
"Vakıf'in büyük dramaturg olduğunu zaman kanıtlayacak. çünkü onun yazdıkları artık
hayatımıza geçmiştir". Onun yaradıclığı milli kaynaklara çok bağlı olduğundan kuvvetli ve
zengindir. Pyesleri dolgun, tutarlı, keskin sözler ve simgeselle boldur. Halk ağzından,
aksentinden yüksek ustalıkla kullanan Vakıf Semedoğlu'nun kendine özgü farklı, seçilen
mizahi, üslubu eserlerine özel ilgi uyandırır. Dönemin sanatsal manzarasını canlı yansıtan
Vakıf Semedoğlu'nun dramaturjisi derin analiz ve değerlendirmeye ihtiyaç duyuyor. Vakıf
Semedoğlu'nun dram sanatı siyasal açıdan zor durumda olan Azerbaycan'ın karmaşık,
tarihine denk gelmiştir. "Baht yüzüğü", "Yaz'da kartopu oyunu", "Generalin son emri", "Yeşil
gözlüklü adam" 1", "Huşsuz (baygın) heykelin hikayesi", "Yeşil gözlüklü adam 2" geçiş
döneminin psikolojisi, dağılma-sökülme aşamasının sosyal ortamındaki tebeddülatları kendini
açıkça göstermektedir. Vakıf Semedoğlu'nun dramları tarz, üslup ve sanat açısından, tamamen
yeni ve orijinaldır. Yazarın eserlerinde dramatik, komik ve trajik öğeler bir sistem oluşturur,
olayların genel akışında, toplumdaki olayların arka planda karakterlerin psikolojik duygusu
öne çıkıyor.
Anahtar Kelimeler: Vakıf Semedoğlu, Dramaturji, Piyes, Komik, Tipik.
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GENEL OKULLARDA BİYOLOJİNİN EĞİTİMİNDE
“EVRISTIK” DERSLERİN DÜZENLEMESI YOLLARI
Terane ABDULLAYEVA
Doç. Dr. ,Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Özet
«Evristik» - öğretim ve orijinal (standart dışı) yöntemler kullanılarak öğrenme standartı
standart olmayan sorunları hazırlayan yaratıcı bir süreçtir. Evristska eğitimi, muhtemelen
anlayacaktır. Öğrenci ne ne yapacağını bilmir.. Böylece, problem durum sorun analizi
sırasında bir sorun haline gelir. Biyolojik eğitimi kullanarak, Biyoloji öğretmeni, sorunu
planlamak gerekir. Öğrencilerin bilişsel aktiviteyi düzenlemek ve sorunu çözmek için
yönlendirin.
Anahtar kelimeler: eğitim teknolojileri, sorunlu eğitim, "evristik" eğitimi, diyalektik
çelişkiler.
Резюме
«Evristik» - это творческий процесс, который подготавливает стандартные
нестандартные проблемы обучения и обучения с использованием оригинальных
(нестандартных) методов. Эвристская подготовка, вероятно, даст понять, что студент
не знает, что делать и что делать. Таким образом, проблема-ситуационная проблема
становится проблемой в процессе анализа. Используя биологическое обучение, учитель
биологии должен уметь планировать проблему, организовывать познавательную
деятельность учащихся и направлять их на решение проблемы.
Kлючевые слова: технологии обучения, проблематичное обучение, Обучение
«Эвристик», диалектические противоречия.
Abstract
"Evristik" is a creative process that prepares standard non-standard learning and learning
issues with original (non-standard) methods. Evristian training islik elytomake it clear that the
student does not know what to do and what to do. Thus, the problem-situational problem
becomes an issue in the analysis process. Using biological teaching, a biology teachers hould
beableto plan the problem, organize students' cognitive activities, and guide them to the
problem's solution.
Keywords: training technologies, problematic training,"Heuristic" training, dialectical
contradictions.
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EĞİTİM SEKTÖRÜNDE YENİLİK FAALİYETLERİ
Şafiga ZÜLFÜGAROVA
Dr. ,Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Genel Pedagoji Anabilim Dalı
Özet
Bilimsel makalede, yazar, eğitim sektöründeki yeniliğe yansıyan, eğitim kalitesini ve
modern bir eğitim sisteminin oluşturulmasını geliştirmede kilit bir faktör olarak vurgulamıştır.
Aynı zamanda eğitim sektöründe yeniliği engelleyen sosyo-psikolojik faktörleri araştırıyor.
Modern eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması ve yenilenmesi sürecinde, sadece
bugünümüzü değil geleceğin taleplerini de dikkate almalıyız. Geçmişimiz ne kadar zengin
olursa olsun, bugünümüz geçmiş değildir. Bu bizim geleceğimiz. Böylece, şimdi, eğitimli
nesiller birkaç yıl sonra bağımsız bir hayata adım atacak ve bir uzman olarak hareket etmeye
başlayacaktır. Parlak gelecek, bugün gerçekleştirilen projelerin değerlendirilmesine,
sürdürülebilirliğine ve başarısına bağlıdır.
Eğitimdeki yenilikçi değişiklikler aşağıdaki hususlarla karakterize edilir:
- Eğitim kurumlarının finansmanında ve yönetiminde önemli değişiklikler meydana
gelir;
- Tüm veya farklı derslerin müfredatı eğitimin içeriğinde, yani müfredatta güncellenir.
- Eğitim teknolojilerinde ve eğitim kurumlarında yeni teknolojilerin kullanımı artıyor;
Geleneksel eğitimin aksine, ortaya çıkan eğitim sistemi teknolojik açıdan zengindir.
Geleneksel eğitimde, teknolojik unsurlar, çoğunlukla 'yüz yüze' öğretme ve ders kitaplarına
dayanarak, zayıf bir şekilde geliştirilmiştir. Yeni eğitim sistemi, BİT potansiyeline ve
uygulanmasına dayanan bilimsel ve teknolojik kaynaklara dayalı inovasyona dayanmaktadır.
Eğitim sistemindeki temel değişiklikler, öğretmenlerin yeni pedagojik ve metodolojik
düşünceye dayanan yenilikçi değişikliklerin doğasının pratik insancıl değerlerini
değerlendirmesini ve dikkate almasını gerektirir.
Geleneğin yarattığı ahlaki ve psikolojik iklim ve ideolojik stereotipler, inovasyonu
engelleyen öznel faktörler olarak hareket eder. Psikolojik engellerin her türlü faaliyet alanında
muhafazakar bir etkisi vardır. Kişiliği yeni ortama uyarlama sürecini engellerler. Bu tür
engeller, açık veya gizli, kasıtlı veya kasıtsız olsun, kolektif üyeler tarafından yeni mesleki
becerilerin kazanılmasında olumsuz bir rol oynamaktadır. Pedagojik kolektifte psikolojik
engel seviyesi, öncelikle yeniliklere ve psikolojik engelin tezahürüne olumsuz tepki gösteren
kolektif üye sayısı ile belirlenir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Yenilik, Psikoloji, Gelenek, Pedagoji
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MİKROGÜBRELER VE ONLARIN
TARIMDA UYGULANMASI ÜZERİNE
Şükufe HACİYEVA
Doktora Öğrencisi,Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
ÖZET
Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığını kazandıktan sonra tüm alanlarda olduğu gibi,
eğitim alanında da olumlu gelişmeler olmuştur. Eğitim alanında, önde gelen faktörlerden biri
dünya standartlarına uygun islahatarın yapılması, eğitimimizin demokratik ve küresel ilkeler
temelinde inşa edilmiştir. Artık eğitimin içeriğinde köklü değişiklikler gidiyor. Bu nedenle
öğretinin teşkiline verilen taleplerde öğretinin şekil ve yöntemlerinin belirlenmesinde, ayrıca
eğitim faaliyetlerinin planlaştırılmasında da yeniliklerin yapılması önemlidir. Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 24 Ekim 2013 tarihli kararnamesi ile onaylanmış "Azerbaycan Cumhuriyeti'nde eğitimin gelişmesi üzere devlet stratejisi" adlı belgeye göre ülkemizde
kalite sonuçları ve gerekliliyine göre dünya ülkeleri arasında lider pozisyonda olan, becerikli
öğretmen ve eğitim yöneticilerine, gelişmiş teknolojilere dayanan altyapıya sahip eğitim
sisteminin oluşturulması için etkinliklerin yapılması düşünülüyordu. Bu Azerbaycan'ın
Avrupa eğitim sistemine entegrasyonu için eönemli zemin oluşturuyor. Bugün lise ve
üniversitelerde yeni interaktif eğitim tekniklerini kullanarak kimya ve biyoloji fakültelerinde
kimya öğretiminin tarım ile ilişkilendirilmesinin büyük önemi vardır. Bu sorunun
uygulanması şuanda ön plana şekiliyor. Tesadüfi değil ki, Cumhurbaşkanımız tarafından 2015
yılı "tarım yılı" olarak ilan edilmiştir. Bu yüzden üniversitelerde inorganik kursundan ders
veren öğretmenler öğrencilere kimyanın tarımda uygulanması ile ilgili teorik meseleleri
öğrenmekle beraber, yeri geldikçe onları bir çok pratik işlerle de tanıştırmalıdırlar. Bunun için
öğrenciler konuların imkan verdiği esas meselelerle tanıştırmalıdırlar.
Anahtar kelimeler: Mikrogübreler, tarım, eğitim, kalite, kimya.
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Основная задача музыкального воспитания в
Азербайджанских
дошкольных учреждениях
Доцент, кондидант педагогических наук,
Гарибова Арифа Гаджыбаба кызы
Азербайджанский Государственный
Педагогический Университет
Резюме
Основная задача общего
воспитания в детском саду – всестороннее и
гармоническое развитие ребенка. Эту задачу выполняет музыка.
Музыкальное развитие – это результат формирования ребенка в процессе
активной музыкальной деятельности.
Развитие музыкального восприятия происходит не только в процессе слушании, а
и при исполнении песен, танцев, хороводов, слушании песен, инструментальных пьес.
Таким образом, в соответствии с программой по слушанию музыки надо
воспитывать у дошкольников любовь к творчеству композиторов – классиков и
особенно народной музыки.
Музыкальные произведения для детей должны быть художественными,
мелодичными, доставлять наслаждение своей красотой. Кроме того, они должны
передавать чувства, настроения, мысли, доступные детям.
В статье рассматривается дошкольный возраст детей в дошкольных учреждениях.
В сложном процессе формирования всесторонне развитой личности, в создании
художественного искусства Азербайджанского народа особая и главная роль
принадлежит эстетическому воспитанию.
Последние годы ярко видно в процессе работы – это ежегодные конкурсы,
выставки, олимпиады, симпозиумы, декады и.т.д. – все это усиливает качественную
работу как в школе, в вузе, так и в дошкольных учреждениях.
Сегодняшние дети – это будущее нашей нации. А она должна быть здоровой,
грамотной, эстетически воспитанной и интеллектуально развитой.
Ключевые слова – Дети дошкольного возраста, музыкальное воспитание.
Abstract
The main task of general education in kindergarten – the comprehensive and harmonious
development of the child. This task is performed by music.
Musical development – the result of the formation of a child in the process of active musical
activity.
Development of musical perception occurs not only in the process of listening, but also in the
performance of songs, dances, round dances, listening to songs, instrumental plays.
Thus, in accordance with the program listening to music, to preschoolers should be taught
love to composers creativity – especially classics and folk music.
Musical compositions for children should be artful, melodic and enjoying their beauty.
Besides, they must convey feelings of mood, thoughts available to children.
Music is an art influencing f child beginning already from the first month of his life.
To complete children’s development in this direction successfully, it is necessary to organize
work on music upbringing by considering the peculiarities of music and age related
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opportunities of the children.
Instant and junior stage of pre-school age is a period when initial skills conditioning
opportunity for the child’s familiarization with music are established. It is necessary to
organize music education of children by considering their age features tasks for their
comprehensive development and specification of music art.
Keywords - Pre-school children, music education.
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THE NUMERICAL SOLUTION OF A MATHEMATICAL MODEL
OF CALCULATION OF THE SPECIFIC HEAT TRANSFER
PARABOLIC AND HYPERBOLIC MODEL
Dautbek A.N.
second-year master's student
of the Al-Farabi Kazakh National University
Research supervisor: Fedorenko Olga Vladimirovna,
candidate of physical and mathematical science
Almaty, Kazakhstan

АҢДАТПА
Ғылыми мақаланың тақырыбы: «Әртүрлі материалдардың ламинатталған
қаптамасының қыздыру процесінің параболалық және гиперболалық модельдері».
Жұмыстың мақсаты әртүрлі материалдардың ламинатталған қаптамасының
қыздыру процесінің гиперболалық және параболалық теңдеүлердің көмегімен зерттеу,
релаксация уақытының процесске әсерін анықтау.
Жиналған деректер бойынша тікелей есеп Томас әдісімен шығарылады. Зерттеу
объектілері ретінде үш түрлі элемент біркелкі емес облыстта қарастырылды (базальт,
шыны, болат). Аналитикалық есептеулер жүргізілді.
Кілт сөздер: ТУРА ЕСЕП, ТҮЙІНДЕС ЕСЕП, ИТЕРАЦИЯЛЫҚ ФОРМУЛА,
БАЛАНС ТӘСІЛІ.
АННОТАЦИЯ
Тема научной статьи: “Параболические и гиперболические модели процесса
нагреваний слоистой упаковки различных материалов”.
Цель работы исследовать модель процесса нагреваний слоистой упаковки
различных материалов с помощью гиперболических и параболических уравнений
(запакованных сферами в пластинках) и определить влияние времени релаксации на
процесс.
На основе данных решения прямой задачи при помощи метода Томаса (прогонки)
решается данная задача. В качестве объектов исследования были рассмотрены три типа
вида элемента сфер (базальт, стекло, сталь), неоднородной области. Выполнены
аналитические расчеты.
Ключевые слова: ПРЯМАЯ ЗАДАЧА, СОПРЯЖЕННАЯ ЗАДАЧА,
ИТЕРАЦИОННАЯ ФОРМУЛА, МЕТОД БАЛАНСА.
ABSTRACT
Theme of the scientific article: "Parabolic and hyperbolic models of the process of
heating a laminated package of various materials".
The aim of the work is to investigate the process of heating a laminated package of
various materials with the help of hyperbolic and parabolic equations (packed with spheres in
plates) and determine the influence of the relaxation time on the process.
This problem is solved on the basis of the data of the solution of the direct problem,
using the Thomas method (sweep). As objects of investigation, three types of the element type
of spheres (basalt, glass, steel), inhomogeneous region were considered. Numerical
calculations are performed.
Keywords: DIRECT PROBLEM, CONJUGATE PROBLEM, ITERATIVE FORMULA,
BALANCE METHOD.
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ЖАНУАРЛАР АТАУЛАРЫНА ҚАТЫСТЫ
ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ БІРЛІКТЕРДІҢ
ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
п. ғ. м., аға оқытушы, Ғалия Тоқтыманова
ф.ғ.к.Хадиша Нурходжаева
Қазақ-Ресей медициналық университеті
Аңдатпа.
Мақалада
жануарлар атауларына қатысты фразеологиялық
бірліктердің этнолингвистикалық негіздері зерттеледі.
Жалпы тіл білімінде
этнолингвистиканың теориялық негізін салған неміс ғалымы В.фон.Гумбольдт тіл мен
мәдениеттің сабақтастығы, олардың ұлтпен байланысын айта келіп: «Тек тіл ғана халық
рухы мен мінезінің өзіндік сипатын аша алады және олардың сырлы құпияларына енуге
мүмкіндік береді», – деген болатын. Бұл мәселеге қазақ тіл білімінде ден қойыла
бастағанына біраз уақыт болды.
Этностың басып өткен сан ғасырлық даму жолы, оның белгі-бейнелері біздерге
тас мүсіндер мен жартастарға қашалған сына жазулар арқылы, мәдени ескерткіштер
мен әртүрлі ғимараттар түрінде жетуі мүмкін. Бірақ бұлардың бәрі этнос өмірінің мың
да бір елесі ғана. Оның шын мәнісіндегі даналығы мен дүниетанымы тек тілінде ғана
сақталады. Әрбір дәуірде өмірге қажет болған құрал-сайманның, қару-жарақтың, киер
киім мен ішер тамақтың, тұрмыстық заттар мен салт-санаға, әдет-ғұрып, нанымсенімге, ойын-күлкі, той-томалаққа байланысты ұғымдардың аты-жөні, сыр-сипаты т.б.
тек тіл фактілері ретінде ғана, яғни жеке сөздер мен сөз тіркестері, фразеологизмдер
мен мақал-мәтелдер арқылы ғана бізге жетуі мүмкін.
Этнолингвистика халықтың жалпы рухани өмірін, талай ғасырлық, тағылым
жүйесін, ата салтын, елдік қасиетін, ұлттық болмысқа тікелей қатысты байырғы сөз
қазынасын қайта түрлендіруде ерекше орын алады.
Қазақ тіршілігінің ажырамас бөлігі төрт түлік мал атауларының тілдік
категориялармен байланысты болуы, әрі қазақ халқының жеке этнос ретінде
ақпараттарын жинап, сақтаушы кодтық қызметін атқаруы оларды зерттеудің ерекше
амал-тәсілдерін қажет етеді. Сондықтан жұмыста төрт түлік лексикасын
этнолингвистика тұрғысынан қарастырған тілші-ғалымдардың зерттеулерімен ғана
шектелмей, тілтанымдық негіздерге сүйене отырып, этнографиялық, тарихи,
фольклорлық, мәдениеттану т.б. зерттеулермен ұштастыра, кешенді зерттеу жүргізуді
мақсат тұттық.
Жануарларға қатысты лексика этностың ғасырлар бойғы тәжірибесі, тұрмыстіршілігі, материалдық және рухани мәдениеті жөнінде ақпараттар жинақталған тілдік
және экстралингвистикалық білім жүйесін құрайды. Соның ішінде бұл тілдік
бірліктердің сыртқы экстралингвистикалық факторлар арқылы мәдени мазмұнға ие
болатын күрделі тілдік бірлік болғандықтан, оларды лингвистикалық жағынан ғана сөз
ету жеткіліксіз. Тілдік табиғатын, пайда болу жолдарын, жасалу тəсілдерін, даму
үрдісін, қолданыс аясын т.б. ерекшеліктерін этностың (халықтың) өзіндік
дүниетанымымен, рухани-мəдени өмірімен, тұрмыс-тіршілігімен, салт-дəстүрі жəне
əдет-ғұрпымен, наным-сенімімен сабақтастырып, жан-жақты сипаттау үшін бірнеше
ғылымдардың тоғысында кешенді зерттеудің маңызы зор.
Тірек
сөздер:
тіл
білімі,
фразеологизмдер,
этнос,
этнолингвистика,
экстралингвистикалық фактор.
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RELATED TO ANIMAL NAMES FRAZEOLOGICAL UNITS
ETHNOLOGICAL FOUNDATIONS
Senior lecturer, master of pedagogical science Galiya Toktymanova
Сandidate of philological sciences Hadisha Nurhodzhaeva
Kazakh - Russian Medical University

Abstraсt. The article examines the ethno-linguistic foundations of phraseological units with
animal names. German scientist Wilgelm von Humbold, who created a theoretical framework
of ethno-linguistics in general linguistics, talks about the continuity of language and culture
and their connection with the nation, saying: Only a language can reveal the spirit of people
and their character and allow them to reveal their mysterious secrets’. This problem has been
studied in kazakh linguistics for a while.
The nation’s centuries-long path of development, its symbols can reach us in the
form of stone sculptures and rock inscriptions, cultural monuments and various structures.
However, these are only the small parts of their life. The true wisdom and worldview are
preserved only in the language. The names and characteristic features of any instrument,
weapons, clothing, food, household items, and concepts connected with customs, traditions,
beliefs, entertainment etc. can be given only through linguistic facts, i.e. words, expressions
and phrases, phraseological units and proverbs.
Ethnolinguistics holds a special place in the transformation of the linguistic treasure of a
nation that is directly related to the spiritual life of indigenous people, the centuries-old,
educational system, traditions of ancestors.
The linguistic categories of the four names of livestock are integral part of Kazakh way of
life, and require special research methods as they collect and store information of Kazakh
nation as a separate ethnic group. Therefore, the article focuses not only on the ethnolinguistic
research works of linguist-journalists, but also aims to carry out studies in combination with
ethnographic, historical, folklore, cultural studies etc.
Animal vocabulary is a system of linguistic and extralinguistic knowledge, which
accumulates information about the centuries-old experience, life, material and spiritual culture
of the ethnos.
Moreover, it is not enough to speak about linguistic side of these units, since they are complex
language units that possess cultural content through external, extralinguistic factors. It is
important to use different scientific points of view to study the nature of the language, its
ways of occurrence, process of development, usage and other peculiarities in relation with the
nation’s worldview, spiritual and cultural life, lifestyle, customs and traditions, and beliefs.
Keywords: linguistics, phraseology, ethnos, ethnolinguistics, extralinguistic factor.

7www.24kasim.org

Sayfa 141

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve
YENİLİKÇİ BİLİMLER SEMPOZYUMU

Т.ШАПАЙ МЕН АБАЙ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ДІНИ
ТҰРҒЫДАН ЗЕРДЕЛЕУ
ф.ғ.к., қауымд.профессор Қожекеева Б.Ш.
Қазақ Ұлттық Қыздар педагогикалық университеті
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2 курс магистранты
Қайнар академиясы
Алматы, Қазақстан

SH. SHAPAI AND ABAY CREATIVITY RELIGIOUS RESEARCH
Professor Kozhekeeva B.Sh.
Kazakh National Women's Pedagogical University
N. Addimanap
Master student
2 course
Kaynar Academy
Almaty, Kazakhstan
Resume: The article talks about criticism of Kazakh literature and its main goal and task.
In this regard, the article discusses and analyzes the work of Tursunzhan Shapai, who
contributed to Kazakh literary criticism literacy, including his work “AnykAbay”. In this
work, T. Shapai not only reflects Abay's appearance, but also defines his inner essence in
everyday life, which has never been so public. It is not asecret that in Kazakh literary
criticism, the analysis of literary works has become more like advertising than analysis. To
study the heritage of the great people of our nation, to respect the values of the people and to
form a national ideology through them, to absorb this into the consciousness of the generation
is the ultimate goal of every intellectual who thinks about the future of the country. The issue
of development and competitiveness of our country in world civilization is on the agenda,
preserving the centuries-old traditions of the country, a hereditary image, language, religion,
religion, culture and history, literature and art. From this point of view, studying the path of
TursynzhanShapay in Kazakh literature and criticism, we can see that he seeks to become a
link between the reader and literary critic, also trying to improve the aesthetic culture,
development and formation of the literary and aesthetic taste of the people.
A scientist who keeps himself outside the world of cheapness does not allow the usual
report of the content of a work, or a simple analysis, and does not allow to haveempty words.
Whatever his work is, you can notice that he is trying to recognize his artistic nature, to
recognize the deep meaning and with the help of precise examples to understand that he
studied the work at the level of theoretical analysis. Most importantly, the critic himself seeks
purity, beauty, and high intelligence in the readings. A critic with a high theoretical readiness
and aesthetic taste criticizes only those works that, in his opinion, are really talented and have
creative value, and can convey valuable thoughts to readers. By identifying the advantages
and disadvantages of a work, he attaches great importance to enhancing the aesthetic cult of
both the authors of the work and the readers. Today we have high hopes for the critic who
came to the development of Kazakh literature with his own attitudes and his personal style in
criticism.
Keywords: Islamic position, literary criticism, literary work, Kazakh literature
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ӘДЕБИЕТТІ ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ
БАҒДАРЛАМАСЫ НЕГІЗІНДЕ ОҚЫТУДЫҢ
ЕРЕКШЕЛІГІ
ф.ғ.к., қауымд.профессор Қожекеева Б.Ш.
Искакова Ж.А.
Қазақ Ұлттық ҚызПУ
1 курс магистранты
Алматы, Қазақстан
Түйіндеме: мақалада жаңартылған оқу бағдарламасының ерекшелігі мен
тиімділігі туралы айтылады. Жаңартылған оқу бағдарламасы негізінде қазақ тілін
оқытудағы ерекшеліктер. Мұғалімнің сабақты тиімді пайдалану ерекшеліктері.
Түйін сөздер: жаңартылған оқу бағдарламасы, инновация, заманауи
технологиялар, бағалау жүйесі.
PROGRAM OF LITERATURE UPGRADE READING THE FEATURES OF
THE LEARNING OUTCOMES
Professor Kozhekeeva B.Sh.
Iskakova Zh.А.
Kazakh National University
Almaty, Kazakhstan
Abstract: In article we consider the effectiveness and effectiveness of renewed program
software. The excavation of the Kazakh language on the basis of the updated program.
Effective preparatory training of practitioners.
Keywords: updated curriculum, innovation, advanced technologies, system appraisal.
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БІЗДІҢ БОЛАШАҒЫМЫЗ - БІЛІМДІ ҰРПАҚ
Оқу ісінің орынбасары Марияш Адилханқызы
Қордай ауданы
Жамбыл облысы
а/ш.ғ.к., қауым. проф.м.а. Ғалия Медеуова
ж.ғ.м., аға оқытушы Дамежан Садыкова
Қазақ Ұлттық Қыздар педагогикалық университеті
оқытушы Динура Садыкова
Алматы қаласы
ТҮЙІНДЕМЕ: Қазіргі қоғамның
өзекті
мәселелерінің бірі - әлеуметтік,
экономикалық жағдайларға бейімделген шығармашылық, жоғары интелектілік, терең
білімділік, кәсіби сауатты жеке тұлғаны қалыптастыру. Осы бағытта жалпы білім беру
мекемелері бәсекеге қабілетті және құзыретті тұлғаны қалыптастыру мен дамыту
үшін оқу - тәрбие үрдісін ұйымдастыру ордасы болуы қажет. Осыған орай еліміздегі
білім беру мекемелері қазіргі заман талаптарына сәйкес халықаралық деңгейде білім
беру мәселелеріне басты назар аударуда. Жеке тұлға, болашақ маманның бәсекеге
қабілетті маман ретінде қалыптасуында жан-жақты дамуы, өзіндік көзқарасының
қалыптасуы мен ой-өрісінің кеңеюіне, функционалдық сауаттылықтарын кәсіби
шеберлікпен ұштастыру үшін нәтижеге бағытталған білім беру үлгісінде әлемдік істәжірибелерді пайдаланып ұлттық деңгейде білім беру, жалпы және кәсіби білімнің
қажеттілігін дамыту, ғылым, білім мен мәдениет жетістіктері арқылы болашақ
маманның жалпы мәдениеті мен әлеуметтік белсенділікті дамытуға бағытталған
танымдық іс-әрекетке ынталандыру үшін білім беру мәселелері айқындалуда.
Еліміздің білім беру үрдісінде соңғы уақытта, көбіне, оқушының жалпы білім, білік,
дағдысын қалыптастыру ғана басты назарда болып келді. Оқу-тәрбие үрдістері тұлғаның
жеке ерекшелігі ескерілмей құрылды. Қазіргі білім беруде бағыттарында
әлемдік
деңгейге сәйкес өзгерістер болуда. Қазақстанда білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі
қалыптасуда.
Кілт сөздер: Білім, тұлға, маман, болашақ, оқу, тәрбие, ғылым, тәжірибе, әлем.
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OUR FUTURE - KNOWLEDGE GENERATION
Deputy Director for Academic Affairs Maryash Adilkhanovna
Zhambyl region,
Korday district
Associate Professor Galiya Medeuova
Senior Lecturer Damezhan Sadykova
Kazakh National Women's Pedagogical University
Senior Lecturer Dinura Sadykova
Almaty city
Kazakhstan
ABSTRACT: Education and training is the most pressing issue of the day. National
competitive power of the state is determined by the level of education, scientific discoveries
and new technologies through the development of a new approach to increase the number of
trained people, is to have questions about the development of the knowledge and talent of the
young generation. One of the topical issues of contemporary society is the creative, highly
intelligent, deeply educated, adapted to social and economic conditions, the formation of a
professional literate personality. In this direction, general education institutions should have the
organization of educational and educational process for formation and development of a
competitive and competent person. In this regard, educational institutions of the country pay
special attention to the issues of international education in accordance with modern
requirements. A comprehensive approach to the development of the future professional as a
competitive specialist, the broadening of the outlook and thinking of the individual, nationallevel education, using world-wide experience in the result-oriented educational model to
combine functional literacy with professional skills, the development of the needs of general
and vocational education, the development of science, education and culture, and the promotion
of cognitive activities aimed at the development of common culture and social activity of the
future specialist.
Keywords: education, personality, specialist, future, education, science, practice, world.
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ҚҰМАЙ ДАҚЫЛДАРЫНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Д.М. Мукашева
6D011300-Биология
3 ші курс докторанты
Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті
б.ғ.к., қауымд. профессор м.а., Е.А. Кіршібаев
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,
Б.Е. Əбубəкір 7М05109-Биотехнология
1 ші курс магистранты
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,
Алматы, Қазақстан
Түйіндеме:
Қарастырылып
отырған
мақалада
құмай
дақылдарының
биологиялық ерекшеліктері туралы мәліметтер берілген. Қазақстанның оңтүстікшығыс жағдайында кешенді зерттеу негізінде құмай дақылдарының биологиялық
ерекшеліктерін анықтаудың яғни құмай дақылдарының қоршаған ортамен
тікелей байланыстылығын (климатқа, топыраққа, рельефке т.б.), маңызы зор.
Құмай дақылдарының тіршілік процестерін қоршаған ортамен байланыстыра
отырып зерттеудің ауыл ашруашылығы практикасында алатын орны ерекше.
Құмайдың құнды биологиялық ерекшелігі, өсімдіктің көптеген сорттарының
сабақтары мен жапырақтары дәндерінің толық пісу кезіне дейін жасыл болып қала
беруі.
Қысқа мерзімді өсімдік бола тұра, ол ұзақ күн жағдайларында
вегетация ұзақтығын арттырады. Вегетациялық кезеңнің ұзақтығы бойынша
құмайдың сұрыптары мен будандары келесідей бөлінеді: ерте пісетіндер – 90
күннен кем, орташа ерте пісетіндер – 90 күннен 100 күнге дейін, орташа пісетіндер –
110 күннен 125 күнге дейін, орташа кеш пісетіндер – 125 күннен 140 күнге дейінжәне
кеш пісетіндер – 140 күннен 150 күнге дейін.
Құмай әлем бойынша кең өсірілу аумағын алып жатқан маңызды мал азықтық,
техникалық және азық-түлік дақылы болып табылады. Оның Африка елдерінде
таралуы, сондай-ақ осы континентте кездесетін жабайы түрлерінің сан алуандығы,
дәнді құмайдың отаны Африканың шексіз алқаптары екенін көрсетеді. Біздің
дәуірімізге дейін 2200 жыл бұрын салынған мысырлық көне ескерткіштерде өнім
жинаудың суреттері және құмай дәндері табылды, бұл осы дақылдың беймәлім
заманнан бері өңделгенін білдіреді. Оның ежелгі тарихы Шығыс және Оңтүстік Азия
елдеріндегі ескерткіштермен расталады, сондықтан әдебиетте оның кейбір түрлерінің
шығу тегі біздің дәуірімізге дейін 3000 жыл бұрын жер өңдеушілікпен айналысқан
үнділерден деген нұсқаулар бар. Қытайда құмай дақылы біздің дәуірден 2000 жыл
бұрын белгілі болды. Сондықтан құмайдың шығу тегі тең дәрежеде егіншілік кәсібі өз
бетінше пайда болған Африкамен, Үнді және Қытай елдерімен байланысты болуы
мүмкін.
Соңғы жылдары Африкада құмайдың егістік алқаптарының ұлғаюы
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құрғақшылық пен ыстыққа аса төзімділігімен, күнге шыдамдылығымен және
топыраққа деген күй талғамайтындылығымен байланысты. Сондықтан оны өсіру
аймағы Солтүстік жарты шардың 50-параллелінен оңтүстікке қарай және Оңтүстік
жарты шардың 50-параллелінен солтүстікке қарай орналасқан үлкен аумақты қамтиды.
Құмай жемдік мақсатта әлемнің барлық континенттерінде өңделеді, ал қуаңшылық
аудандарда оның астығының жартысы адам тағамына пайдаланылады. Жыл сайын
Азия мен Африка елдерінде алынатын құмай астығын жыл бойы 200 млн. нан астам
адам тамаққа пайдаланатындығы туралы мәліметтер бар. Мұнда құмай - ежелгі
заманнан бастап, бүгінгі күнге дейін миллиондаған адамдардың өмірімен байланысты
негізгі астық өсімдігі. Қазіргі уақытта құмай әлемнің 85 елінде өсіріледі. Ең үлкен егіс
алқаптарын Үндістан, АҚШ, Аргентина, Мексика, Нигерия, Судан, Қытай және
Эфиопия алады. Олардың үлесіне құмай астығының жалпы түсімінің 90%-дан астамы
келеді. Соңғы 30 жылда құмай егістері 50%-ға, өнімділігі - екі еседен астамға өсті.
Африкада, әсіресе құмай негізгі астық және жемдік дақыл болып табылатын құрғақ
және шөлді аудандарда, оны сондай-ақ кускус (ұлттық тағам өнімі) пен сыра дайындау
үшін пайдаланады. Бұл құрлықтағы егіс алқабы 1989 жылы шамамен 16,5 млн.га,
өнімділігі - 0,8 т/га, жалпы түсімі - 13,5 млн. астам тоннаны құрады.
Тірек сөздер: құмай, вегетациялық кезең, ксерофиттер, галоксерофиттер,
селекция, тозаң.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОРГО
Д.М. Мукашева
Казахский национальный женский педагогический университет,
к.б.н., и.о. ассоц. профессор Е.А. Киршибаев
Б.Е. Абубакир
Казахский национальный университет имени аль-Фараби
Резюме: В данной статье даны сведения о биологических особенностях
культур сорго. В условиях юго-востока Казахстана имеет большое значение
определение биологических особенностей культур сорго, т. е. прямой взаимосвязи
культур сорго с окружающей средой (климатом, почвой, рельефом и др.).
Изучение процессов существования культур сорго в сочетании с окружающей
средой занимает особое место в сельскохозяйственной
практике. Ценная
биологическая особенность сорго заключается в том, что стебли и листья многих сортов
растения
остаются зелеными до полного созревания семян. Являясь
растением короткого дня, оно увеличивает продолжительность вегетации в
условиях длинного дня. По продолжительности вегетационного периода сорта и
гибриды подразделяются на: раннеспелые - менее 90 дней, средне-раннеспелые - от
90 до 100 дней, среднеспелые– от 110 до 125 дней, средне-позднеспелые – от 125 до 140
дней и позднеспелые – от 140 до 150 дней.
Сорго является важнейшей кормовой, технической и продовольственной
культурой, занимающей обширную территорию возделывания по всему миру.
Распространение этой культуры в африканских странах, а также большое
разнообразие ее дикорастущих видов, встречающихся на этом континенте,
свидетельствуют о том, что родиной зернового сорго являются бесконечные просторы
Африки. На египетских древних памятниках, построенных 2200 лет до нашей эры,
были обнаружены рисунки сбора урожая и найдены зерна сорго, что свидетельствует
о возделывании этой культуры с незапамятных времен. Его древняя история
подтверждается памятниками в странах Восточной и Южной Азии, поэтому в
литературе есть указание на то, что некоторые формы этой культуры получили свое
происхождение в Индии, где занимались возделыванием 3000 лет до нашей эры. В
Китае о культуре сорго было известно за 2000 лет до нашей эры. Поэтому
происхождение сорго может в равной степени быть связано со странами Африки,
Индии и Китая, где земледелие возникло самостоятельно.
Увеличение посевных площадей сорго в Африке за последние годы связано с
высокой выносливостью этой культуры к засухе, жаре и солнцу, а также
неприхотливостью к почве. Поэтому зона его возделывания охватывает огромную
территорию, расположенную к югу от 50-параллели Северного полушария и к северу от
50-параллели Южного полушария. Сорго возделывают в кормовых целях на всех
континентах мира, а в засушливых районах часть его зерна используется в пищу
человека. Имеются сведения, что ежегодно в странах Азии и Африки зерно сорго
употребляет в пищу более 200 млн. человек. Здесь сорго является основным хлебным
растением, которое связано с жизнью миллионов людей, начиная с древнейших времен
до и наших дней. В настоящее время сорго выращивают в 85 странах мира.
Наибольшие посевные площади занимают Индия, США, Аргентина, Мексика, Нигерия,
Судан, Китай и Эфиопия. На их долю приходится более 90% валового сбора зерен
сорго. За последние 30 лет посевы сорго выросли на 50%, а урожайность - более чем
вдвое. В Африке, особенно в засушливых и пустынных районах, где сорго является
основной хлебной и кормовой культурой, его используют для приготовления кускуса
(национального пищевого продукта) и пива. Посевные площади на этом континенте в
1989 году составили около 16,5 млн. га, урожайность-0,8 т/га, валовой сбор- более 13,5
млн. тонн.
Ключевые слова: сорго, вегетационный период, ксерофиты, галоксерофиты,
селекция, пыльца.
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BIOLOGICAL FEATURES OF SORGHUM
Mukasheva D.M.
Kazakh National Women’s Teacher Training University,
Kirshibayev Ye.A.
c.b.s., Acting Associate Professor, Al-Faraby Kazakh National University
Abubakir B. E.
Al-Faraby Kazakh National University,
Almaty, Kazakhstan
Summary: This article provides information on biological features of sorghum. In
south-eastern Kazakhstan conditions, determination of biological features of sorghum, in
other words, direct correlation between sorghum and the environment (climate, soil, relief,
etc.) is thought to be essential. The study of correlation between sorghum and the environment
is crucial for agricultural practice. One of the most valuable biological features of
sorghum is that the stems and leaves of many sorghum varieties remain green until the
seeds are fully ripened. Even though sorghum is a short-day plant, the above mentioned
feature allows to increase the duration of vegetation in terms of a long day. In accordance
with the duration of vegetation period, varieties and hybrids are classified as follows:
early-season ripening
– less than 90 days, mid-early-season
ripening – from 90 to 100 days, mid-season ripening – from 110 to 125 days, mid-lateseason ripening – from 125 to 140 days, and late-season ripening – from 140 to 150 days.
Sorghum is the most important forage, industrial and food crop, occupying a vast
territory of cultivation around the world. Widespread occurrence of this crops in African
countries, as well as the great diversity of its wild species found on the continent, indicate
that the grain sorghum’s homeland are vast areas of Africa. Ancient Egyptian monuments,
built in 2200 BC, contain images of harvesting and sorghum grains, which shows that this
crops have been cultivated for thousands of years. Its ancient history is proved by
monuments in the countries of East and South Asia. Literature refers to some forms of this
crop and states they come from India, where people have been cultivating it since 3000
BC. In China, sorghum crop was known from 2000 BC. Therefore, the origin of
sorghum can equally be associated with African countries, India and China,
where agriculture appeared independently.
Increase of sorghum sown areas in Africa in recent years is explained by
high endurance of this crop to drought , heat and sun , as well as its unpretentiousness to the
soil. Therefore, the area of its cultivation covers huge area located to the south of the 50th
parallel of the Northern hemisphere and to the north of the 50th parallel of the South
hemisphere. Sorghum is cultivated for fodder purposes on all continents of the world, and in
arid regions a part of its crops is used for human food. There is evidence that more than 200
million people consume sorghum grain annually in Asia and Africa . Here sorghum is the
main bread plant which is connected with the life of millions of people started from ancient
times to the present day. Currently sorghum is cultivated in 85 countries. The largest sown
areas are in India, the USA, Argentina, Mexico, Nigeria, Sudan, China and Ethiopia. They
count more than 90% of croppage of sorghum grains . Over the past 30 years, the crops of
sorghum increased by 50%, and the yield - more than twice. In Africa, especially in arid and
desert areas where sorghum is the main corny and fodder crop, it is also used for
making cuscus ( National food product) and beer. The area under cultivation on this
continent in 1989 covered about 16.5 million ha, the yield-0.8 t / ha, croppage- more than
13.5 million tons.
Keywords: sorghum, vegetation period, xerophytes, haloxerophytes , selection, pollen.
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PUCCINIA RECONDITA ROB.EX.F. SP. TRITICI –
БИДАЙДЫҢ ҚОҢЫР ТАТ АУРУЫНА ЖЕРГІЛІКТІ
МОНИТОРИНГ ЖҮРГІЗУДІҢ МАҢЫЗЫ
Т.Секерова1, Ж.С. Тилеубаева2,

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті1,
әл-Фараби атындағы Қазақұлттық университеті2,
Алматы қаласы, Қазақстан
АННОТАЦИЯ
Puccinia reconditа f. sp. tritici Rob. ex.Desm – бидай қоңыр таты бірнеше жүздеген
қашықтықтарға ауа ағынымен тез таралатын,
қолайлы жағдайда эпифитотия
тудыратын өте қауіпті аэрогенді саңырауқұлақ ауру қоздырғышы, әсіресе жаздық астық
дақылдары егістігіне кеңінен таралған. FAO деректері бойынша бидайдың қоңыр
татынан болған астықтың шығыны сорттардың ауруға шалдыққыштығына,
инфекцияның даму мерзімі мен аурудың даму деңгейіне байланысты 10 және 60%
аралығы шамасында болады. Аталған ауру салдарынан 60-тан астам елдерде жылына
егін өнімі 5-15% кемиді, ал эпифитотия жылдары өнім шығыны 40-70% құрайды.
Қоңыр тат ауруының дамуына климат жағдайы қолайлы жылдары ауру тез өршіп,
патоген 7-10 күннің ішінде эпифитотия дəрежесіне дейін жетуі мүмкін. Әлемде қоңыр
таттан келетін шығын жыл сайынғы шамамен 2 миллиард АҚШ долларына бағаланады.
Қазақстанда бидай қоңыр татының эпифитотиясы шамамен он жылда бір рет
байқалынады. Бұл аурудың эпифитотиясы Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Ақмола,
Орталық Қазақстан, Павлодар, Ақтөбе, Шығыс-Қазақстан, Алматы, Оңтүстік
Қазақстан, Жамбыл, Қызыорда, облыстарында тіркелінген. Қазақстанның астықты
өңірлерінде қоңыр тат жыл сайын дамып отырады және жылдың ауа райы
жағдайларына байланысты зерттелген алқаптың 4%-нан бастап 61% дейін тарайды, бұл
көлемі шамамен алғанда 0,4-0,5 және 2-3 млн. га. аралығындағы аймақты құрайды [60].
Патогенмен залалданған бидай алқабындағы өнімнің шығыны 200-400 мың га бастап
1,5-1,7 млн. га дейін ауытқып отырады. 2002-2007 жж. Қазақстанның солтүстік өңірінде
қоңыр таттың төрт рет оқшаулы түрде не болмаса жаппай түрде дамуы орын алып
отырды. Қазақстанда егістік алқаптарда тат ауруы жыл сайын байқалынады, ауа райына
байланысты 2-3 млн/га дейін таралады. Бидай егістігінің фитопатогенмен залалдануы
кей жылдары 200-400 мың гектардан 1,5-1,7 млн гектарға дейінгі аймақты қамтыған.
Індет (инфекция) аэрогенді және өте тез таралады, өсімдіктің су қорын бұзып,
транспирацияны күшейтеді, хлорофилл дәні азаяды, жапырақтағы фотосинтез
процесінің қарқынын төмендеу салдарынан метобализм процесін бұзылады. Өсімдіктің
вегетативті және генеративті мүшелерін залалдануынан ферменттердің белсенділігін
төмендейді, транспирациясы күшейеді, ассимиляция процесі бұзылады, нәтижесінде су
балансы кеміп жапырақтың кеуіп кетуі күшейеді де уақытынан бұрын солып қалады.
Сонымен қатар ауру салдарынан өсімдік бойы, сабағының жуандығы және масақ
ұзындығы қысқарады, масақтағы масақша саны, дән саны, дән массасы кемиді. Жаздық
жұмсақ бидайдың түптену кезінде пайда болған ауру өнімді 80 пайызға дейін, ал
масақтану кезінде 20-30 пайызға дейін төмендетуі мүмкін. Өсімдік 20% залалданса,
өнімділік 8,5%-ға, 1000 дәннің массасы 7,3%-ға төмендеді. Патоген 46-48 күн тіршілік
етсе бидай жапырақтары 30-21 күннен кейін қурайды. Бұл бидай қоңыр татының
арудың ерекше қауіптілігі патогеннің мутациялауға және генерациялардың жылдам
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ауысу қабілетімен негізделген, бұл патотиптерінің түзілу процесін жеделдетеді.
Осы аталған жағдайларға орай жыл сайын астық дақылдары егістіктерінде
фитосанитарлық мониторинг жүргізу өзекті мәселенің бірі. Фитосанитарлық
мониторингтің нәтижесі негізінде аурудан қорғану шараларын дер кезінде
ұйымдастыру, іске асыру қоңыр тат ауруының эпифитотия деңгейіне дейін дамуын
шектеуге, жұмсалынатын шығын мөлшерін кемітуге және де қоршаған ортаның
химикаттармен ластануын аладын алуға мүмкіншіліктер береді.
Кілттік сөздер: мониторинг, эпифитотия, астық дақылдары, патоген.
ANNOTATION
T.Sekerova¹, Zh.S. Tileubayeva²,
Kazakh National Women's Pedagogical University¹,
Al-Farabi Kazakh National University²,
Almaty, Kazakhstan
Еextremely dangerous acrogenic fungal disease that causes epiphytmy in a favorable
condition and quickly passes through several hundred distances of the brown taste of wheat,
especially in spring crops
According to the FAO, wheat losses from brown taste vary from 10 to 60%, depending
on the types of disease, level of infection and level of development. As a result of this disease,
in more than 60 countries the yield is reduced by 5-15% annually, while in the epiphytic
period the cost of production is 40-70%.
The cost of wheat crops damaged by the pathogen is 200-400 thousand hectares at 1.51.7 million UAH. in year. 2002-2007. Four times in the northern part of Kazakhstan the
brown taste was isolated or massive. Four times in the northern part of Kazakhstan the brown
taste was isolated or massive.
In Kazakhstan, taste diseases are observed annually, about 2-3 million ha / ha,
depending on the weather. Phytopathogenic damage to wheat fields in some years covered
from 200 to 400 thousand hectares to 1.5-1.7 million hectares. The epidemic spreads quickly
and quickly, damaging the plant's water supply, enhances transpiration, reduces chlorophyll
seeds and destroys the metabolic process as a result of a decrease in the rate of photosynthesis
in the leaves.
If the plant is damaged by 20%, the yield dropped to 8.5%, and the weight of the seeds
to 7.3%. If pathogens survive for 46-48 days, wheat leaves dry in 30-21 days
This unique danger of the brown taste of wheat is based on the ability of the pathogen to
mutate and quickly survive generations, which accelerates the formation of pathologies. In
this context, one of the most pressing issues is the annual monitoring of phytosanitary
monitoring of crops. In this context, one of the most pressing issues is the annual monitoring
of phytosanitary monitoring of crops.
Based on the results of phytosanitary monitoring, the timely organization and
implementation of measures for the prevention of diseases will limit the development of
brown disease to the level of epiphytotoxicosis, reduce the cost of consumption and
environmental pollution with chemicals.
Keywords: monitoring, epiphytes, carotid cultures, pathogenic.
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БИОЛОГИЯ САБАҚТАРЫНДА БИОЛОГИЯЛЫҚ ТӘЖІРИБЕЛЕРДІ ҚОЛДАНА
ОТЫРЫП СТУДЕНТТЕРДІҢ КӘСІБИ ҚАБІЛЕТТІЛІКТЕРІН ДАМЫТУ
ӘДІСТЕМЕСІ
А.М.Дигарбаева 1,
2 ші курс докторанты,
6D011300-Биология,
б.ғ.к., профессор м.а. Р.К.Жексембиев2,
Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті,
б.ғ.к., қауымд. профессор м.а., Е.А. Кіршібаев 3, әлФараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,
А.А.Ибраимова4
Азат орта мектептің биология пәнінің мұғалімі
Алматы қ., Қазақстан
АННОТАЦИЯ
Бұл мақалада зертаханалық тәжірибелер арқылы, болашақ биолог мұғалімдердің
шығармашылық кәсіби қабілеттіліктерін дамытудың әдістемесі көрсетілді.
Мектептерде, жоғарғы оқу орындарында сабақ беру үдересін жоғарғы деңгейге жету
мақсатында, зертханалық тәжірибелер негізінде іс-әрекетті Action Researchәдісі
арқылықолдана білу. Алынған нәтижелерді білім алушылар арасында талдау және
алыған нәтижелерді білім қорында пайдалану. Әдебиеттерді қысқаша шолу, топтық
салыстыру, мәліметтерді жинау, сыныптағы іс-әрекетті зерттеу жеке санадан тыс
талдау сияқты зерттеу тәжірибелеріне қолдану.
Тірек сөздер: зертханалық тәжірибелер, кәсіби қабілеттілік, әдістер, білім алушы.
ANNOTATION
This article describes the methodology for the development of creative professional
skills of future biology teachers using laboratory experiments
To be able to use the method of action research, based on laboratory experiments, to
achieve a high level of education in schools, universities
Analysis of the results among students, the use of the results in the knowledge
base. Application to research experience, such as a brief literature review group comparison,
data collection, classroom research, and extraneous analysis. The main tasks are the analysis
of practical results, depending on their practical significance
Keywords: laboratory experiments, professional competence, student
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ЖАҢА БІЛІМ БЕРУ БАҒЫТЫНДАҒЫ
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЕҢГІЗУДІҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ

п.ғ.к., аға оқытушы Альдибекова Шолпан
п.ғ.к., доцент Метербаева Күлбаршын
п.ғ.к., доцент Елкеева Алима
п.ғ.м., аға оқытушы Жақыпбаева Айгерім
Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті
Алматы
Қазақстан
Түйіндеме.Қазіргі заманғы сабаққа қойылатын негізгі талап – оқытылатын
материалдың мазмұны өмірмен байланысты болуы, ғылыми шындықты көрсетуі және
сол ғылымның қазіргі заманғы даму дәрежесіне, ал оқыту әдістері – дидактиканың ең
жаңа жетістіктері дәрежесіне сәйкес болуы. Қазіргі кезде оқыту үрдісін жоспарлаудың,
қолданудың және бағалаудың жүйелі әдісі, адамдардың техникалық ресурстардың
білімді игеру жолында өзара тиімді әрекет етуінің негізі ретінде жаңа педагогикалық
технологиялар
түрлері
көбейе
түсуде.
Сондықтан
жаңа
педагогикалық
технологиялардың ішінен өз қажеттісін таңдап алу-әр мұғалім үшін жауапты да
іскерлікті қажет ететін іс. Бес бағытқа бағдарланған елуге жуық технологиялар ғылыми
түрде негізделген.
Кіліт сөздер: Оқыту технологиясы, оқушылардың танымдық белсенділігі,
ақпараттық технология, жаңартылған білім беру бағдарламасы.
THE REQUIREMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES ON THE NEW
EDUCATION
Senior tutor, candidate of pedagogical science Аldibekova Sholpan
Associate professor, candidate of pedagogical science Meterbayeva Kulbarshyn
Associate professor, candidate of pedagogical science Yelkeeva Alima
Senior tutor, master of pedagogical science Jakipbayeva Aigerim
Kazakh State Women’s Teacher Training University
Almaty, Kazakhztan
Аbstract. The main requirement for today's class is that the content of the material is liferelated, reflects scientific truth, and the level of modern science, and teaching methods - the
level of the latest didactic achievements. Currently, the systematic approach to planning,
implementation and evaluation of learning processes, and new pedagogical technologies are
becoming increasingly important as the basis for mutually beneficial interaction of people
with technical resources. Therefore, choosing from one of the new pedagogical technologies
is a must for every teacher responsible. About fifty-five technology-oriented technologies are
scientifically justified.
Keywords: Educational technology, cognitive activity of students, information technology,
updated educational programs.
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АЛЛЕЛЬДІ ЖӘНЕ АЛЛЕЛЬДІ ЕМЕС ГЕНДЕРДІҢ ӨЗАРА ӘСЕРІН
САЛЫСТЫРУ
Б.С Жошибекова
PhD- докторант - 2 курс
А.А Сартаева
б.ғ.к.,қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті,
Алматы, Қазақстан

Tүйіндеме: Тұқымқуалаушылық пен өзгергіштік бір-бірімен қатар жүреді, бір жағынан
қарама-қарсы жүреді
және бір-бірімен тығыз байланысты. Тұқымқуалау
заңдылықтарын зерттеу тірі табиғат құрылымының әр түрлі деңгейін (молекулалық,
хромосомалық, клеткалық, организмдік және популяциялық) қамтиды. 1865 жылы
«Өсімдік
будандарымен
жүргізілген
тәжірибелер»
атты
тұқым
қуалау
заңдылықтарының негізін салған Грегор Мендельдің еңбегінің жарыққа шығуы
генетика ілімінің іргетасының қалануына жол ашты. Бірақ 35 жылдан соң ғана биолог
ғалымдар арасында талқылана бастады,оған дейін ескерусіз қалды. Мендель бұршақ
өсімдігіне жасаған тәжірибесінің негізінде бірнеше заңдылықтар ашқан болатын. Бірақ,
жасушаның мейоздық бөлінуі, ДНҚ-нің редупликациялануы, тұқым қуалаудың
хромосомалық теориясы және т.б. ашылмаған еді. Кейіннен цитология ғылымы
дамуына байланысты, Мендельдің заңдары цитологиялық тұрғыдан қайта
қарастырылды. Атап айтқанда, моногибридті және дигибридті будандастырулар
жасушаның мейоздық бөлінуі тұрғысынан толық дәлелденді. В.Иогансен (1857 – 1927)
бұл тұқым қуалау факторларын алғаш рет ген деп атады. 1911 жылы американ ғалымы
Т.Морганның (1866 – 1945) ұсынған “Тұқымқуалаушылықтың хромосомалық
теориясы” еңбегі бойынша да тұқымқуалаушылықтың бірлігі – ген деп көрсетілген.
Гендер жасуша ядросындағы хромосомаларда тізбектеле, бір сызықтың бойында
орналасқан және әрбір геннің хромосомада нақты тұрақты орны (локусы) болады. Кез
келген хромосома өзінің гендер тобымен ерекшеленеді. Генетика ғылымының даму
барысында тұқым қуалау факторлары тек ядрода ғана емес, жасуша цитоплазмасының
кейбір органоидтарында (митохондрияда, хлоропластарда) да кездесетіні анықталды.
Осыған байланысты цитоплазмалық тұқымқуалаушылық жайлы ілім қалыптасты.
Тұқымқуалаушылық материалының сақталуы, екі еселенуі және ұрпақтан ұрпаққа
берілуі нуклеин қышқылдарына (ДНҚ және РНҚ) байланысты болады.
Тұқымқуалаушылық жасушада жүретін репликация (генетик. ақпаратты дәл көшіруді
және оның ұрпақтан ұрпаққа берілуін қамтамасыз ететін нуклеин қышқылдары
макромолекулаларының өздігінен жаңғыруы), транскрипция (ДНҚ-да жазылған
генетик. ақпаратты жұмсаудың алғашқы кезеңі) және трансляция (ақпараттық РНҚ
молекулаларындағы нуклеидтердің бірізділігі түрінде “жазып алынған” генетик.
ақпаратты “есептеу”) процестерімен тығыз байланысты. Бұл кезде комплементарлық
принципке сай ДНҚ және РНҚ молекулаларының айна қатесіз көшірмелері алынып,
түзілетін нəруыздың құрамындағы амин қышқылдарының орналасу реті дәл
анықталады. Мұның нәтижесінде тұқым қуалайтын нақты белгі белгілі болады. Жер
бетінде тіршіліктің пайда болуы мен дамуында тұқымқуалаушылық шешуші рөл
атқарады. Өйткені, эволюция барысында қалыптасқан тіршілікке қажетті жаңа
белгілермен басқа да өзгерістер осы тұқымқуалаушылыққа байланысты ұрпақтан
ұрпаққа беріліп, бекітіліп отырады. Тұқымқуалаушылықтың негізінде органдардың
алуан түрлі топтары қалыптасты, дербес және біртұтас жүйелер (популяциялар, түрлер)
құрылып, олардың тіршілік етуіне және қоршаған орта жағдайларына сай бейімділіктің
сақталуына мүмкіндік туды. Сондықтан да тұқымқуалаушылық эволоциялық әрекеттің
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негізгі қозғаушы күшінің бірі болып табылады. Ауыл шаруашылығы мен медицина
үшін тұқымқуалаушылықтың заңдылықтарын зерттеп білудің маңызы зор.
Тұқымқуалаушылықпен өзгергіштіктің заңдылықтарын генетика ғылымы зерттейді.
Гендердің әрекеттесуінің екі түрі бар: аллельді және аллельді емес. Аллельді түріне
толымсыз доминанттылықты жатқызуға болады. Мысалы, қызыл және ақ түсті
намазшамгүлдерді өзара будандастырғанда F1-де қызғылт түсті будан алынған. Сол
сияқты қызыл раушангүл мен ақ раушангүлді будандастырғанда F2-де қызғылт түсті
раушангүл алынды. Бұл екі аллельді гендер А мен а-ның өзара әрекеттесуінің нәтижесі
деп қарастыру керек. Мұндай жағдайда доминантты ген рецессивті генге басымдылық
көрсетеді.Ал, аллельді емес гендердің өзара әрекеттесуінің төрт типі бар:
комплементарлы, эпистаз, полимерия және көп аллельдік.
Кілт сөздер: моногибрид, дигибрид, полимерия, эпистаз, комплементарлы,
куммулятивті, аллель.
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Summary :Heredity and variability are accompanied by each other, meet on the one hand,
and are closely related to each other . The study of inheritance patterns includes different
levels of wildlife structure (molecular, chromosomal, cellular, organism and population). In
1865 the work of Gregor Mendel, the founder of hereditary laws "Experiments with plant
hybrids" was published, which allowed to lay the Foundation of genetic teaching. But only
after 35 years it began to be discussed among scientists, before that it remained without
attention. However, meiotic cell division, DNA reduplication, chromosomal inheritance
theory, etc. have not been discovered. Mendel created several patterns on the basis of the
experience made for legumes. In particular, monohybrid and digibridge crossing fully proved
from the point of view masnago cell separation. W. Johansen (1857-1927) first called these
hereditary factors genome. In 1911, the American scientist T. Morgan (1866-1945) was
presented the work " Chromosomal theory of heredity. Genes are sequential on chromosomes
in the cell nucleus, arranged along a single line, and have a specific permanent location
(Locus) on the chromosome of each gene. Any chromosome differs in its group of genes.
Every chromosome is distinguished by its group of genes. In the process of development of
genetic science it became clear that hereditary factors occur not only in the nucleus, but also
in some organoids of the cytoplasm of cells (mitochondria, chloroplasts). n this regard, the
doctrine of cytoplasmic heredity was formed. Preservation, doubling and transmission of
hereditary material from generation to generation depend on nucleic acids (DNA and RNA).
Replication occurring in a hereditary cell (geneticist. self-development of macromolecules of
nucleic acids, providing accurate copying of information and its transmission from generation
to generation), transcription (geneticist, recorded in DNA. the first stage of the use of
information) and translation ("recorded” geneticist in the form of a sequence of nucleids in
the molecules of information RNA. closely related to the processes of "counting"
information). In this case, in accordance with the complementary principle, mirror copies of
DNA and RNA molecules are removed and the sequence of amino acids placement in the
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formed protein is accurately determined is a result, the exact hereditary trait will be known.
Heredity plays a key role in the development and emergence of life on earth. Because in the
process of evolution formed new vital signs and other changes are transmitted from
generation to generation by virtue of this heredity. On the basis of heredity, various groups of
organs were formed, independent and integral systems (populations, species) were created,
and the propensity to their existence and environmental conditions was preserved. Therefore,
heredity is one of the main driving forces of evolotional action. Of great importance is the
study of the laws of heredity for agriculture and medicine. The laws of heredity and
variability are studied by the science of genetics. There are two types of gene interaction:
allelic and nonallelicIncomplete dominance can be attributed to the allelic type. For example,
when crossing between a namazshamgul red and white colors in F1, a hybrid of pink was
obtained. Also, when crossing a red rose and a White rose in F2, a pink rose was obtained.
These two allelic genes should be seen as the result of the interaction of A and a. In this case,
the dominant gene gives priority to the recessive gene. And there are four types of interaction
of non-allelic genes: complementary, epistasis, polymerization and multi-allelic.
Keywords: monohybrid, dihybrid, polygenic, epistasis, complementary, cumulative, allele.
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Abstract
In the presented article the author has tried to deal with the following questions: 1. the
place and the role of monumental buildings of the outstanding architect Sheikh Baha ad-Din
which mainly have formed the centre of medieval Ganja (beginning of the XVIIc.), one of big
cities of Azerbaijan; 2. architectural – artistic peculiarities of these buildings and
constructions, including Juma-mosque, Chokak-hamam, caravanserai of Shah Abbas I.
The city meydan trapeziform in plan was locked by the cult complex of Juma-mosque in
one side, in the opposite side – by the bazaar. Juma-mosque (1606) is situated in the centre of
the big yard built up with the cells along the perimeter of medresse (non- existent now). It
occupies a narrow south-west side of meydan where there is an access in the form of majestic
portal composition, there was also a necropolis there ( non-existent now). Not far from here
there is Chokak-hamam which attracts the attention with large-scale plasticity from far away.
Shah Abbas′ caravanserai (XVII cc.) which is situated slightly at some distance is also
included in the town ensemble.
Keywords: town, meydan, Juma-mosque, hamam, caravanserai
ЗОДЧИЙ ШЕЙХ БАХА АД-ДИН. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВКЛАД В
РАЗВИТИЕ АРХИТЕКТУРЫ ГЯНДЖИ
Тезис
В представленной статье автор попыталась осветить:
1. место и роль
монументальных строений выдающегося зодчего Шейха Баха ад-Дина, сформировавших
центр средневековой Гянджи (нач.XVII в.); 2. архитектурно-художественные особенности
этих зданий, в том числе это Джума-мечеть, Чокек-хамам, караван-сарай Шах Аббаса I.
Трапециевидный в плане общегородской мейдан с одной стороны был замкнут
культовым комплексом Джума-мечети, а с противоположной стороны - базаром. Джумамечеть (1606) расположенная в центре большого двора была обстроена по периметру
худжрами медресе (утрачены). Она занимает узкую юго – западную сторону мейдана, куда
доступ организован в виде величественной портальной композиции, здесь же находился
некрополь (утрачен). Неподалеку расположен Чокек - хамам, привлекающий издалека
внимание крупномасштабной пластикой. Караван - сарай Шах Аббаса I (XVIIв.)
находящийся несколько поодаль также включен в центральный городской ансамбль.
Ключевые слова: город, мейдан, Джума-мечеть, хамам, караван - сарай
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