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Interactive Teaching Tools in High School Mathematics - A case Study in North
Macedonia
Dr. Aybeyan Selimi
ÖZ/ABSTRACT
This paper studies the interactive learning of mathematics teaching and assesses the way of
how to develop a strategy that suits the contemporary learning trends. Mathematics as a
discipline has a key influence in the development of cognitive thinking of people, affecting
the development of a person's psychological profile as well as the overall intellectual
potential of the individuals. Students who participate in the study of natural sciences, think
faster, more innovatively, and develop a scientific opinion in a more rapid way.
Remembering and forgetting, as the two mutually dependent processes, that occur during the
education of each individual, are also the processes that occur in the learning of mathematics.
Therefore, it is very important students, as the participants in the educational process, play an
active role in teaching mathematics. Persistent technological development and the permanent
appearance of the new application require a number of changes in the way of learning.
Today, in the educational process, the change in the behavior of individuals is more
pronounced and is a phenomenon that needs to be observed carefully. However, although
teaching is carried out within a set of individuals, learning is based on the characteristics of
each individual. On the other hand, the sociology of education and the scientific discoveries
in didactics in the learning of process include verbal and nonverbal communication and
interaction between teachers and students. The purpose of each educational system is to
develop the ability to learn independently and manages their own experiences. Educational
systems around the world attribute great importance to the active participation of the students
and learning through various workshops, laboratories, presentations and the application of
multimedia at school. All modern educational trends predict the fact that students are more
actively involved at school if they participate directly in the learning process and thus
develops new strategies in improving quality.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
Teaching, active learning, mathematics, multimedia, e-learning.
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Academic Motivation Levels of Teacher Candidates: Evidence from Chronotype and
Cognitive Absorption
Assoc. Prof. Dr. Figen Akça

ÖZ/ABSTRACT
Motivation is a key element in the realization of learning-teaching activities. An individual
with a high level of motivation may have a more successful process while fulfilling the
responsibilities (preparation for the exam, preparing a project, doing homework and reading
homework etc.) throughout his / her academic life. In addition, it is very important to
determine the teacher candidates who will work in the field of education at descriptive level
when the variables such as cognitive confusion and being morning-evening are very much
studied. The aim of the study is to investigate the relationship between academic motivation,
morning-evening and cognitive grabbing and to establish a structural equation model. In this
study, Academic Motivation Scale (AMS) were used. In this respect, data collection tools
have been applied to 480 participants in total, including 240 students studying in Uludağ
University and 240 students in teacher education programs. SPSS for Windows 20.0 program
was used to analyze the data and appropriate statistical analyzes were used. The data
obtained are discussed in the light of literatüre.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
Teacher Candides, Cognitive grabbing, Academic motivation

ibadcongresses.org

2

4th International Scientific Research Congress (IBAD-2019)

2019

Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Stresle Başa Çıkma Tarzları
Assist. Prof. Dr. Kazım Biber - Hülya Cankorur Elif Asena Aydemir - Rabia Sultan Güler

ÖZ/ABSTRACT
Stres, bir bütün olarak bireyi tehdit eden çevresel faktörlerin bir bileşimi olarak
düşünülebilir. Stresle baş etme, içsel ve dışsal talepleri dengelemek için bireyin bilişsel ve
davranışsal çabalarını ifade etmektedir. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin ve
öğretmen adaylarının stresle başa çıkma tarzlarını bazı değişkenlere göre incelemesidir.
Araştırmada, öğretmenlerinin stresle başa çıkma tarzlarının cinsiyet, yaş ve toplam mesleki
kıdem gibi demografik değişkenler açısından incelenmesi, öğretmen adaylarının ise yaş,
cinsiyet ve sınıf düzeyi açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Aynı branştaki öğretmen ve
öğretmen adaylarının stresle başa çıkma tarzlarını ortaya koyan araştırmanın çalışma
grubunu, Balıkesir ilinde görev yapan 143 okul öncesi öğretmeni ve Balıkesir Üniversitesi
Necatibey Eğitim Fakültesi okul öncesi eğitimi anabilim dalında eğitim gören 180 okul
öncesi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Şahin ve Durak (1995)
tarafından geliştirilen "Stresle Başa Çıkma Ölçeği" kullanılmıştır. Kullanılan ölçek ve alt
boyutlarının güvenirlik katsayıları, çalışmaya esas değişkenlerin ortalama, mod, medyan,
çarpıklık ve basıklık değerleri hesaplanmıştır. Verilerin analizinde, bağımsız grup t testi, tek
yönlü varyans analizi, varyansın homojenliği için Levene testi ve farklar için Post-hoc testleri
uygulanmıştır. Araştırma sonucuna göre, öğretmen adaylarının stresle başa çıkma tarzlarında
kadınların, sosyal destek arama puanları erkeklere oranla daha yüksek olduğu, 4. sınıfların
stresle başa çıkma tarzlarından sosyal destek arama puanlarının 2. sınıflara oranla daha
yüksek olduğu, Öğretmenlerin Stres ile başa çıkma tarzlarının yaşa göre Kendine Güvenli
Yaklaşım, Boyun Eğici yaklaşım ve İyimser yaklaşım tarzlarında gruplar arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, öğretmenlerin stresle başa çıkma tarzlarından kendine
güvenli yaklaşım ve İyimser yaklaşım tarzına ilişkin ortalama puanlarının öğretmen
adaylarına oranla daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
Stresle başa çıkma tarzları, öğretmen aday, okul öncesi öğretmeni
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STEM
Eğitiminin
Okul
Öncesi
Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Dönemi

Öğrencilerinin

Lec. Müge Behram
ÖZ/ABSTRACT
Okul öncesi dönemde çocuklara bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik becerilerini
geliştirici faaliyetlerde bulunmanın küreselleşen dünyada ülkemizin de rekabetçi ülkeler
yarısında sağlam bir yerde durabilmesi için önem arz etmektedir. 21. yüzyılda endüstriyel ve
teknolojik gelişmelerle birlikte iş gücünde ihtiyaç olunan becerilerden dolayı birçok ülke
eğitim politikalarında değişime ve gelişime gitmiştir. 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan
bu becerilerin bir kısmının erken çocukluk döneminde kazandırılmaya başlaması birçok
araştırmada önerilmektedir. Özellikle çocukların yaşamdaki problemleri çözmek için yeni
edindikleri kavramları uygulamalarını, kendilerinde var olan kavramlarla birleştirerek
genişletmelerini ve yeni kavramları kendilerinin yapılandırarak takım çalışmasıyla yaparak
yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak etkinlikler ve ortamlara gereksinim duyulmuştur.
Dolayısıyla okul öncesi dönemindeki çocuklar için, sorgulamaya dayalı fen eğitimi
yaklaşımının bilim ve teknoloji eğitimine katılmasının önemi ve mühendislik eğitiminin
matematik, fen ve teknoloji ile bütünleştirilmesi gerektiğini savunduğu STEM yaklaşımı öne
çıkmıştır. Tüm gelişimi gibi beyin gelişiminin de en üst düzeyde olduğu okul öncesi
dönemde çocuklara yapılacak en küçük bir yatırımının çocuğa, aileye, topluma ve ekonomiye
büyük getiriler sağlayacak STEM eğitimi için küçük yaştaki öğrencilerin STEM
uygulamalarına hazır bulunuşluk düzeyi büyük yaşlardaki öğrencilere göre daha yüksek
olduğu elde edilen araştırma sonuçları ile paralellik göstermektedir. Bu bilgilerin ışığında
ülkemizde ve dünyada, STEM eğitimine okul öncesi dönemde başlanması gerektiği kabul
edilmiştir. Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönemde gerçekleştirilen STEM
etkinliklerinin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkilerini incelemektir. Araştırmanın
çalışma grubunda, İstanbul İli Beylikdüzü İlçesinde bulunan özel bir kurumda öğrenim gören
okulöncesi 4-6 yaş grubu 19 öğrenci yer almıştır. Örneklem seçimi araştırmacının örnekleme
ulaşımının kolay, zamandan tasarruf sağlaması ve doğrudan uygulayıcı olması açısından
seçkili seçimdir. Yarı deneysel modelde gerçekleşen araştırmada uzay aracı, merdiven
yapımı, tohum bombası, zıp zıp top etkinlik başlıkları olmak üzere toplam dört etkinlik 25
hafta ve 50 ders saati 2018 güz-bahar dönemi gerçekleşmiştir. Veri toplama aracı olarak,
2016 yılında Betül Kunt ve alanında uzman üç öğretim üyesi tarafından okulöncesi
öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerini belirlemek amacıyla geliştirilen ve geçerlilik
güvenirlik çalışması yapılan temel bilimsel süreç becerileri ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın
henüz uygulaması tamamlandığından analiz çalışmaları devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
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How is immigration, emigration, and migration portrayed in selected picture books?
A content analysis
Dr. William P. Bintz
ÖZ/ABSTRACT
This oral presentation will report findings from a research project that used content analysis
as the research methodology to investigate how immigration, emigration, and migration is
portrayed in selected picture books. The data set in this research project consisted of 169
picture books, K-8. Data collection focused on major categories: immigration, immigrant,
emigration, emigrant, movement, time, educational level, support networks, and surprises.
Data analysis was qualitative and focused on describing numerical findings and interpreting
patterns. Some preliminary findings include: based on 169 books: a total of 103 focused on
immigration, 42 on emigration, 24 on migration; a total of 159 were determined as a realistic
portrayal of immigration, emigration, and migration, and 10 unrealistic; a total of 93
involved males as a main character, 76 female; a total of 45 involved Asian as the ethnicity
of the main character, 31 Caucasian, 30 Hispanic, 63 other; a total of 29 described movement
to North America, 27 to Asia 27, 25 to Europe, 61 other. Implications will be discussed and
questions for future research will be identified.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
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Using Picture Books as “Way-In” Texts to Introduce & Research Controversial Issues
Dr. William P. Bintz
KEYNOTE PRESENTATION
ÖZ/ABSTRACT
This keynote session will focus on using “way-in” texts to introduce and research
controversial issues. “Way-In” texts are high-quality, even award-winning, pieces of
literature that have much power and potential to create genuine interest in an issue where no,
or little, interest currently exists. It will share examples of “way-in” texts from around the
world and discuss how they can be used to introduce and research contemporary,
controversial issues.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
picture books, award-winning literature, controversial issues
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Konservatuvar Lisans Seviyesi Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar: DÖNÜŞTÜREN
EĞİTİCİ
Prof. Dr. Merih Tangun
ÖZ/ABSTRACT
Transformasyonel/Dönüştüren Öğretmen terimi, konservatuvarlarda verilen, lisans eğitimi
için yeni bir bakış açısını ifade etmektedir. Öğretme; konservatuvarda performans sanatının
her hangi bir dalındaki lisans eğitiminde, hem teoriyi hem de performansı (yaratıcı pratik)
içerdiği için kompleks bir karışımdır, doğal olarak da çok yönlüdür. Bu çalışma,
Konservatuvarda 25 yıllık bir “öğretme deneyimine”, Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul
Devlet Konservatuvarı Tiyatro- Müzik ve Opera Ana Sanat Dalı’nda “85 öğrencinin
yanıtladığı “soru anketi” ve farklı konservatuvarlaradan 40 öğrenci ile yapılan “yüzyüze
gözlem” yöntemlerinin çıktılarına dayandırılmaktadır. Öğrenciler, önceden belirlenmiş
sorulara bireysel yansıma yoluyla “Dönüştürücü/Transformasyonel Öğretmen”e ilişkin
düşünce ve duygularını paylaşmışlardır. Bu verilerin yorumlanması sonucunda, görülmüştür
ki; performans sanatlarından birini öğreten bireyin (öğretmenin) öğrenciye İLHAM VEREN,
YÖNLENDİREN, GÜVENİLEN, her duruma hızla UYUM SAĞLAYAN ve yaptığı
çalışmalar için HESAP VEREBİLEN bileşenlere/özelliklere sahip olması, öğrenen- öğreten
deneyimini pozitif anlamda etkilemektedir. Öğrencinin performansında anlamlı bir yükselme
sağlamaktadır. Dönüştürücü Öğretmen kavramı, bu çalışma içinde, performans sanatları
eğitimde “öğretmen- eğitmen- hoca- çalıştırıcı- yönlendirici- koç- mentor” olarak varolan
öğretmenlerin,
artık
milenyum
kuşağının
ihtiyaçları
doğrultusunda
“Direktör/Direten/Değişime zorlayan/ Kendi tarzını benimsetmeye çalışan” yaklaşımlarını,
öğrencilerin psikolojileri ve eğitim-öğretim bilimleri alanındaki yeni gelişmeler
doğrultusunda değiştirmeleri gerektiğini açıklamak için kullanılmıştır. Eğitim alanındaki ve
performans sanatlarındaki son gelişmelere bakılarak, sanatçı adayı öğrencileri yönlendiren
yetkinlikteki kişilerin, güvenilir bir rol model olması, öğrenmeyi pozitif anlamda hızlandıran
bir etken olarak görülmektedir. Bu çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkan “yeni nesil
performans sanatı öğretmeni” özelliklerine sahip olunması, sanat eğitiminin verimini
genişlemesine ve derinlemesine artıracaktır. Bu verimi sağlayabilmek için, öğrenciler
üzerinde kısa vadede işe yarayacak küçük, ardılsal değişimler yaratmaları değil, uzun vadede
sonucu ortaya çıkan, anlamlı ve kalıcı dönüşümler sağlamaları beklenmektedir. Eğitim
bilimleri ve Performans Sanatları alanlarında daha önce yapılmış olan araştırmalarla da
desteklenerek geliştirilen bu çalışmada, eğiticinin (öğretmenin) ortaya çıkarılan bileşenleri,
nasıl kullanarak öğrencilerde transformasyon sağlayacağı ve bunun öğrencilere olan yararları
hakkında bir bulguya varılmıştır.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
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Dil Ve Metin, Yazar Ve Okur İlişkisi Bağlamında Fuzuli Gazellerinin İncelenmesi
Dr. Aynura Mahmudova
ÖZ/ABSTRACT
Edebi metinler kapalı, temas etmeyen bir nesne değildir. Edebi metinler başka metinlerle,
düşüncelerle temas ediyor, bu zaman hem kendisi mana bakımından zenginleşiyor, farklı
anlamlar kazanıyor, hem de muhtelif zamanlarda sosyal ve edebi düşünceye farklı tesirde
bulunuyor. Edebi metnin algılanması iki zaman kesiminde mümkün oluyor: geçmiş zamanda
ve şimdiki zamanda. Metni algılayan, herhangi bir yorumda bulunan insan yaşadığı zamanla
metnin yazıldığı zaman arasında ilişki kurmuş oluyor. Aynı zamanda metni algılayan, yazarla
beraber metnin yaratıcısı fonksiyonunu üstleniyor. Zira, her bir edebi metnin yüzyıllarca
yaşamasında onu algılayan, anlamağa çalışan, yorumlayan okuyucusunun da bir rolü vardır.
Edebi metin yorumlanmaya ne kadar çok yatkınsa, zamanla onun algılanmasında bir o kadar
çok farklılıklar ortaya çıkmış oluyor ve düşünüyoruz kı, bu farklılıkların ortaya çıkmasıyla
yazarın metne yüklediği manadan bir o kadar çok uzaklaşmış oluyoruz. Yaratıcılık süreci
karmaşık bir süreçtir. Biz şairin eserinde ne yaptığını, ortaya nasıl bir eser koyduğunu göre
bilsek de, ne yapmak istediğini, nelere nail olduğunu sadece tahmin edebiliriz. Sanat eseri
onu yaratan sanatkardan ayrıldıktan sonra bağımsız hayatına başlıyor. Eserin, edebi metnin
okuyucunun tefekküründe ne tür bir yankı doğuracağı, eserin anlaşılmasında ve
yorumlanmasında ne gibi bir tesirde bulunacağı tahmin dışı bir olaydır. Son yıllar Divan
edebiyatı incelemelerinde modern yöntemlerin kullanıldığı görülmektedir. Edebi metinleri
anlama ve yorumlamada bu yöntemlerin ne kadar etkili olduğu tartışmalı bir konu olsa da, bir
çok edebi metinde uyguladığımız hermeneutik yöntemin bu bakımdan faydalı ve etkili
olduğu kanaatindeyiz. Geçen beş yüz yıl Muhammed Fuzuli’nin gazellerini anlama ve
yorumlama işinde farklı münasebetler meydana çıkmıştır. Fuzuli metinlerinin çok yönlülüğü,
fonksiyonelliği zamanla farklı anlam ve yorumların yaranmasına yol açmıştır. Şairin
gazellerine yüklediği anlamın sonraki asırlarda ortaya çıkan anlam ve yorumlarla ne kadar
yakın bir alakası olduğu araştırılmağa değer bir konudur. Bildirimizde dil ve metin, yazar ve
okur ilişkisi bağlamında Fuzuli gazellerinin geçen birkaç yüz yılda algılanması ve
yorumlanmasındaki farklılıkları incelemeğe, bu mesele ile alakadar gelenek ve yorum
problemini de Fuzuli eserlerine yazılmış nazirelere müracaat ederek çözmeğe çalışacağız.
Bildirimizde, İngiliz, Rus, Türk vb. araştırmacıların konumuzla alakadar modern filolojik
yöntemleri ele aldığı eserlerinden faydalanacağız.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
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Özbek Türkçesinde Sona Gelen –mi, -çi, - a/-ya Edatlar
Dr. Dilshoda Mubarakova
ÖZ/ABSTRACT
Tek başlarına anlamı ve kullanımı olmayan, birlikte kullanıldığı kelime ile anlam ve görev
kazanan yardımcı kelimeler edat diye tanımlanır. Bu yapı Özbek Türkçesi gramerlerinde
yükleme olarak adlandırılsa da Türkiye Türkçesinde bir kısım araştırmacılar tarafından ekedat başka kısımca da enklitik olarak kabul görmektedir. Özbek Türkçesinde de edatlar çok
sayıda bulunmaktadır. Özbek Türkçesindeki sona gelen edatlardan -mi, -çi, -a/-ya edatları
genel olarak anlamı kuvvetlendirmek, pekiştirmek ve vurguyu arttırmak fonksiyonundadır ve
bu bildirimizde kullanıldığı yerler ve eklendiği kelimeye kattıkları anlam gösterilmiştir.
Bununla birlikte yapı bakımından sona gelen edat olmalarına rağmen anlamına göre
bakıldıklarında ise -mi, -çi, -a/-ya edatlarının bağlama ve cümle başı edatı vb. farklı edat türü
gibi kullanılabildikleri üzerinde çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
Özbek Türkçesi, edat, sona gelen edat, anlam.
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Çocuklarda Türkçe Dil Kazanımı ve Gelişimi
Prof. Dr. Necate Baykoç Dönmez, Assoc. Prof. Dr. Ebru Deretarla Gül
ÖZ/ABSTRACT
Çocuklarda dilin kazanımı, gelişimi ve değerlendirilmesine ilişkin yapılan çalışmalar
doğrultusunda,bu çalışma çocuklarda Türkçe’nin kazanımını ortaya koymak için 1984
yılında doktora tez çalışmasıyla başlatılan devamında bilim uzmanlığı ve diğer doktora tez
çalışmalarıyla uzunlamasına sürdürülen ve ölçek haline getirilen, konuya ilişkin
Türkiye’deki ilk ölçek çalışmasıdır. Türk çocuklarının dili kazanım aşamalarının
belirlenmesi ve gelişimlerini değerlendirmek amacıyla; 12-72 Aylar arasındaki Türk
çocuklarının dil kazanımı ve gelişimi aşamalarını belirlemede gerek alıcı dil gerekse ifade
edici dil boyutlarında bilim uzmanlığı ve doktora tez çalışmaları yapılmıştır. Bu
çalışmaların devamında çocukların alıcı ve ifade edici dil gelişimi özelliklerini ve
değerlendirme yöntemlerini belirlemek için “Türkçe Kazanım ve Gelişim Ölçeği”
geliştirilmiştir. 12-72 Aylar arasındaki Türk çocuklarının dili kazanmada kritik dönemleri
dikkate alınarak hazırlanan bu ölçek Türkçeye özgü olarak geliştirilen ilk ölçek olması
nedeniyle bundan sonraki çalışmalara ışık tutması açısından yararlı olacağı
düşünülmektedir. Bu çalışmada, çocuklarda dil gelişimi ve Türkçe kazanım aşamaları
ortaya konulmakta, değerlendirme kriterleri ve yöntemleri belirtilmektedir.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
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Modern Turkish Literature Written in Sweden
İnci Taş, Mats Müllern
ÖZ/ABSTRACT
Sweden is a country with a long history of Turkish migration, beginning with the work force
migration in the 1950’s and 1960’s, it intensified during the years of repression after the
military intervention in 1980, and at the present time there are close to 50 000 Turks residing
in Sweden. There is no cause for surprise that a large number of Turkish intellectuals and
men and women of culture also have found their way to Sweden; writers, artists, researchers
of different kinds, and for this kind of migrants it is interesting to ask the question to what
extent they have been able to pursue their artistic and/or scientific activities in their new
homeland. In this research project (so far only informally organized) we study some twenty
literary writers of Turkish origin resident or partly resident in Sweden. Sweden has been the
home of some very prominent authors like Demir Özlü, who was one of the founding fathers
of the Bunaltı-movement in Turkish prose in the 1950’s, and the poet Özkan Mert, who was
one of the important names in the so called Toplumcu-group of writers in the late 1960’s.
The writers scrutinized in the present project make up a group of a little more than twenty
writers of different kinds; poets of different generations like Ali Akış, Sebüktay Kaan and
Yüksel Peker, comparatively well-known prose writers like İhsan Kutlu and Eshat Ayata,
and writers who have published both prose and poetry, like Turhan Kayaoğlu and Tekin
Sönmez. For purposes of delimitation of a project that threatened to become too unwieldy we
have deliberately excluded from our investigation writers of non-fiction, which unfortunately
excludes writers of interesting memoirs and biographies like Durusoy Yazan and Osman İkiz
and political writers like Naci Kutlay. We also exclude writers writing in other languages
than Turkish, and Kurdish is of course the most prominent of these minority languages. This
exclusion is mostly a question of competence, since none of the participants in the project
knows Kurdish well enough. There are, however, several prominent Kurdish writers included
in the project who wrote or wrote and translated their books in/into Turkish such as Munzur
Çem, Mehmed Uzun. The Turkish writers in Sweden make up an interesting case of exile
literature; some of them, like Demir Özlü, are well known in Turkey, but almost unknown in
Sweden. Others, like Mehmed Uzun and Fırat Ceweri, are on the opposite perhaps more
known in Sweden than in Turkey, while others are completely unknown, publishing their
books in their private publishing houses. From a literary theoretical point of view interesting
questions can be asked about the Turkish exile literature in Sweden; is it possible for
example to speak of a certain well-defined genre of Turkish-Swedish literature? Without
trying to predict any of the conclusions of the project, it is a fact that Sweden and themes
particular to Sweden has had a deep impact on the works of for example Demir Özlü and
Özkan Mert. This can be seen in for example the title of Mert’s poetry volume of 1984:
Stockholm’de Mavi Saatler.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
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Situation Types with Different Time Schemas but the Same Aspectual Features
Assist. Prof. Dr. Nesibe Akıntuğ
ÖZ/ABSTRACT
Radden and Dirven's (2007) three basic time schemas and situation types were used to
classify the verbs aspectually and investigate the -Ing (-Iyor) morpheme and durative aspect
in the language sample of Cypriot Turkish speaking children. During the classification
process, some situation types were encountered as having the same aspectual features but
different time schemas. These situation types were: (1) habitual states, (2) indefinitely lasting
states; (3) accomplishing activities, (4) culminating activities, (5) temporary habitual states,
(6) iterative activities, and (7) unbounded activities. The aim of this study is to write
additional aspectual features for these seven situation types in order to simplify verb
classification process. It is important to write additional features for these situation types to
provide more distinctive typology for verbs. In order to write additional features; the
definition, time schemas and features of these five situation types were compared. That is to
say, habitual states and indefinitely lasting states have different time schemas but their
aspectual features are the same. After examining the definition and time schemas,
[±repetitive] feature is added. In this manner, habitual states are marked with [V-Ing], [bounded], and [+repetitive] features, because the repetitions of equivalent situations are
expressed with habitual states. On the other side, indefinitely lasting states reflect lasting but
not repeating situations. As a result of the study, [±repetitive], [±revocable], and [±endpoint
oriented] features were added for the above mentioned situation types. The new features
provide ease in classification process.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
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Bir İsveç Ezgisinin "Türk Ulusal Kimliği" Açısından Taşıdığı Anlam Üzerine Bir
Değerlendirme
Dr. Öğretim Üyesi Gülşen Erdal
ÖZ/ABSTRACT
İnsan duygularını etkileme ve yönlendirme açısından en güçlü sanat dallarından olan müziğin
çok çeşitli işlevleri bulunmaktadır. Müzik toplumları ve toplulukları ezgisi ve bu ezgiler
üzerine yazılmış söz öbekleriyle etkileyebilme gücüne sahiptir ve tarihsel süreçlerde müziğe
her zaman halkların motivasyonu görevi de informal olarak yüklenmiştir. Türlü form
yapılarında bestelenebilen müzik eserleri içerisinde, kitleleri harekete geçirecek tarzda öne
çıkan bir form olan marş, ezgisi üzerine yazılan sözlerle zaman zaman bir ideolojiyi, bazen
bir bağımsızlık düşüncesini ve duruşunu, bazen de bir ölümü anlatabilmektedir. Örneğin
bugün ulusal marş kavramı bir ulusun bağımsızlığının ve dünya üzerinde özgürce
varolmasının sembolü olan bir müzik eseri olarak kabul edilmektedir. Türk Ulusu’nun Milli
Mücadele’si ve özgürlük ve bağımsızlık arzusuna atıfta bulunan ve anlatan pek çok marş
bulunmaktadır. Bir halkın bütünlüğünü simgeleyen vatan şarkıları / marşlar o toplumun
kendi duygu ve düşüncelerinin de ulusça bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Türk Ulusu
için önem taşıyan ve Milli Mücadele dönemi’nin birlik düşüncesini ve vatan sevgisini
anlatan “Gençlik Marşı” ya da Türk toplumunun her kesimince bilinen adıyla “ Dağ Başını
Duman Almış” marşı I.Dünya savaşı’nın Türk Ulusu’nun aleyhine dönen ortamında
umutsuzluğa kapılan halkı ve gençliği, birlik ve özgürlük duygusu altında birleştirme
amacıyla bir İsveç ezgisi üzerine Ali Ulvi Elöve’nin yazdığı sözleriyle, Türk Ulusal kimliği
açısından sembol olmuş bir marştır. İçinde taşıdığı simgeler ve bu simgeler üzerinden yaptığı
anlatımlar ile bir ulusun özgür ve bağımsız yürüyüşlünün ve kendini tüm dünyaya
anlatmasının sembolü olan bu marşın bestecisi Felix Körling’dir ve esasen bir ormancı
şarkısı olan bu ezgi, 1900'lerin başında Mektebi Sultani'nin beden eğitimi öğretmenlerinden
Selim Sırrı Tarcan’ın eğitim için gittiği Stockholm'den beğenip getirdiği ve Ali Ulvi Elöve
tarafından da sözleri yazılan bir marş olmuştur ve halen Türk Ulusu için aynı sembolik
özellikleri taşımaya devam etmekte, İsveç ezgisinin Türk kimliğinde edindiği yeri ve anlamı
ifade etmektedir.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
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Sanat ve Bilim İlişkisi Bağlamında Medikal İlüstrasyon
Lec. I. Tahir Erdal
ÖZ/ABSTRACT
Tıp biliminin ilerlemesinde bilginin görüntüye aktarılmasının büyük payı vardır. Tıp
biliminin anatomik çizimlere dayandırılması, Rönesans dönemine dek uzanır. Doğu’da
minyatürlerle yapılan bazı tıbbi betimlemeler bulunmakla beraber, günümüzdeki tıbbi resim
sanatında medikal illüstrasyonun başlangıcı olarak Rönesans sanatçısı Leonardo Da Vinci
referans gösterilir. Rönesansın önemli bir sanatçısı olan Leonardo, omurga anatomisi,
vertebra sayıları, açılanmaları ve eklemleri tanımlanmıştır. Ancak o dönemde insan bedeni
üzerinde yapılmış araştırmalar, kilise tarafından yasaklı olduğundan, Leonardo’nun bu
çizimleri ve araştırmaları yayınlanmamış, ondan yaklaşık yüzelli yıl sonra Vesalius’un
çizimleriyle modern anatomi anlayışı yerleşmeye başlamıştır. 18 ve 19. Yüzyıllarda tıp
kitaplarında giderek yaygınlaşan resim kullanımı, tıp bilgisinin resimlenmesi ile medikal
illüstrasyonun kurumsallaşma yolunda ilerlemesini sağlamıştır. Resim sanat ı böylece tıp
biliminin hizmetine girer. Tıp biliminin kendini resimle anlatması 20.yy da da gelişerek
sürer.Böylece tıbbi ressamlık meslek olarak ortaya çıkar. İlk tıbbi resim birimi 1911’de John
Hopkins de eğitime başlar. Günümüzde tıbbi resim; tıbbi ve biyolojik resim, hukuksal tıbbi
resim, hasta eğitimi için resim, cerrahi eğitim metryalleri, tıbbi canlandırma, web ve e-eğitim
tasarımı, yayın web ya da sunu materyalleri, multimedya programları başlıkları altında
karşımıza çıkmaktadır. Böylece resim sanatı bağlamında sanatla bilimin ilişkisi tıp
çalışmalarının görselleştirilmesine ve belge olarak aktarılmasına, iki boyutlu düzlemde,
bilgisayar ortamında grafiklerle üç boyutlu canlandırma ve animasyonlarla çağın
gereksinimlerine evrilerek devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
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Uluslararası Ticaretin Etkisi Altında Tahkim
Assist. Prof. Dr. Emina Karo, Res. Assist. Vesna Poposka
ÖZ/ABSTRACT
Sanayileşme, iletişim ve ulaşımda yaşanan gelişmeler, küreselleşmenin yol açtığı hızlı ticari
ilişkiler uyuşmazlıkları ve hukuki sorunları artırmaktadır. Son dönemlerde uyuşmazlıkların
çözümüne yönelik hem uluslararası hem de ulusal düzeylerde daha fazla özel yargılama
yöntemlerine yer verilmektedir. Bu nedenle tahkim, hukuk sistemlerinde daha çok yer
almaya başlamıştır. Tahkimin tercih edilme nedenleri dikkate alındığında mahkeme
süreçlerinin uzun sürmesi, ulusal mahkemelere güvensizlik, yargılama giderlerinin yüksek
olması gibi sebepler ön plana çıkmaktadır. Bu makalede konu ile ilgili literatür taraması
yapılacak, neoliberal ekonomik politikalar esas alınarak tahkimin tercih nedenleri
değerlendirilecek, kararların adalete etkisi yorumlanarak genel bir değerlendirme
yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
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Legislation for Anti-discrimination in Human Rights Protection in South Eastern
Europe
Assoc. Prof. Dr. Zoran Filipovski
ÖZ/ABSTRACT
Anti-discrimination, ie, legislation to combat discrimination is an integral part of the
legislation of the countries of Southeast Europe, especially in the countries of the Western
Balkans. The integration processes of these countries are foundation for reforms in the rule of
law, including the fight against discrimination. In this context, reforms undertaken in
chapters 23 and 19, ie the judiciary and fundamental rights and employment and social
issues, are aimed at harmonizing the laws of these countries with the EU legislation, which
only suggests that legal protection against discrimination on gender, nationality, religion,
sexual orientation or political affiliation is guaranteed by national laws in the countries of
Southeastern Europe. In this scientific work will be presented the situation of human rights
and freedoms in the countries of southeastern Europe, with a particular aspect of the cases
relating to discrimination based on sex, religion, sexual orientation, with particular reference
to political cases against discrimination, which is growing in the last period in this region. It
will also be elaborated situations in which people who are victims of discrimination, because
of lack of awareness about these social issues, rarely fail to complete the complex procedure
of infringement granted to legal protection. Through the comparative analysis of the
legislation of these countries with the legislation of the European Union, the reasons and
factors wich prevent access to justice for victims of discrimination will be clarified.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
European Union legislation for the prevention of discrimination; political discrimination;
reform processes in the countries of Southeast Europe in order to prevent discrimination.
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Evaluation of Behavioral Performance in Outer Spaces - Bursa Uludag University
Faculty of Agriculture Sample
Assoc. Prof. Dr. Elvan Ender Altay, Assist. Prof. Dr. Zeynep Pirselimoğlu Batman
ÖZ/ABSTRACT
Spatial perception plays an important role in evaluating and understanding the environment
we are in. In spaces containing different components, perception and value formation should
be considered as one of the parameters that provide the relationship between human and
space. It is necessary to accept all the elements that make up the outer space as a whole.
Therefore, the concept of spatial perception is not a phenomenon that can evaluate elements
independently in outer spaces. Faculty of Agriculture at Bursa Uludağ University was chosen
as the study area. In this study, it is aimed to reveal the behavioral performance of the space
with the outer space perceptions of the users in the Faculty of Agriculture at Bursa Uludağ
University. Within the scope of this target, when the items that cause the users to perceive
the space they enter, the criteria that can reveal the characteristics of the space were
determined and how the users perceived the outer spaces were evaluated.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
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Investigation of Walkability and Landscape Elements in Bursa Ataturk Street in
Turkey
Assist. Prof. Dr. Zeynep Pirselimoğlu Batman, Assoc. Prof. Dr. Elvan Ender Altay
ÖZ/ABSTRACT
Industrialization, intensive urbanization come with population density have brought along
alternative uses in transportation. The livable of cities where alternative transportation
systems are developed is provided by using less motor vehicles. Thus, Transportation system
which increased public transport and pedestrian facilities are preferred. The existence of
pedestrian areas in Transportation and the possibility of walking in these pedestrian areas are
integrated with natural, cultural and social environment in cities. Activities and uses in the
neighborhood or its surroundings, accessibility, construction of neighborhood street
networks, pedestrian safety, and attractiveness of the streets for the users and user density of
the streets are the most important components for the pedestrian areas integrating with
natural, cultural and social environment. It should be planned with the landscape values and
landscape elements related to the urban identity, considering possible walking areas that are
integrated with transportation in the cities and connected system with transportation are a
part of the city. In this study, it is aimed to examine the walkable areas in transportation in
terms of landscape architecture and to reveal the relationship of walkable areas with urban
identity. In this context, Atatürk Street, located in the core of Bursa city, has a touristic,
social and commercial function. The landscape values of Atatürk Street pedestrian
transportation and the problems caused by the incompatibility or incompleteness of the
landscape elements with the urban identity were examined.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
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The effect of MWCNT layer formation technique on the Dielectric Properties of
MWCNT-PDMS composite structure
Res. Assist. Bahar Şölen Akdemir, Assoc. Prof. Dr. İhsan Murat Kuşoğlu
ÖZ/ABSTRACT
In this study two different production methods as spraying and stamping were used to form a
layer of MWCNT over the PDMS layer. In spraying process MWCNT solutions were
prepared with various combinations of solvents. For stamping process MWCNT-DMF
solutions were prepared in different concentrations. As layered MWCNT was observed by
digital microscope. It is found that stamping process has more homogenous CNT layer.
Dielectric constants of the samples were mathematically calculated from capacitance values
measured by LCR meter. It is measured by LCR meter that dielectric constant is increased by
increasing MWCNT amount in the solution.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
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Çok Bulut Servis Sağlayıcıları Üzerinde Kubernetes Platformu Kullanılarak
Sunucusuz Mimari Geliştirilmesi
Assist. Prof. Dr. Cemal Koçak, Fahri Yardımcı
ÖZ/ABSTRACT
Kubernetes açık kaynaklı bir konteyner yönetim platformudur. Kubernetes kullanarak
binlerce konteynerin tek bir merkezden yönetimi sağlanarak maliyet ve zaman tasarrufu
sağlar. Bu çalışmada birden çok bulut servis sağlayıcısı kullanarak sunucusuz mimariye
sahip uygulamaların yönetimi gerçekleştirilmiştir. Farklı bulut servis sağlayıcılarına
Kubernetes kurularak Federation sistemi ile yönetilmiştir. Yönetilen Kubernetes’ler üzerine
Knative kurulmuş, Knative sistemi federe hale getirilerek gelişmekte olan Federation
sistemine eklenmiştir. Kullanıcılar tek bir merkezden uygulamalarını oluşturmakta ve dünya
çapında çalışan uygulamalarının kaynaklarını tek bir web ara yüzü üzerinden
izleyebilmektedirler. Yapılan bu çalışma ile Kubernet'lerin çoklu bulut hizmetlerinde
kullanılması ile ek yapılandırma ya da uygulamaya gerek kalmadan çoklu bulutlarda
karmaşıklık azaltılmıştır. Aynı zamanda, sıfır ölçeklendirme ve soğuk başlangıç önlenmiştir.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
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Akciğer Seslerinin Zaman Düzlemi Analizleri ile Islık ve Çıtırtı Seslerinin Tespiti
Assist. Prof. Dr. Hüseyin Polat
ÖZ/ABSTRACT
Solunum olayıyla akciğerlerde belirlenen sesler, akciğer rahatsızlıkları ile hastaların klinik
gidişatının teşhis ve izlemesinde çoğu doktor tarafından önemli teşhis değeri olan bilgiler
olarak algılanır. Akciğer seslerinin bilgisayardaki görsel akustik analizlerinin sonuçlarının da
akciğer hastalıklarının tanısına katkıda bulunacağı şüphesizdir. Solunuma ilişkin akustik
analiz akciğer seslerindeki değişimleri nicemleyebilmekte, akciğer seslerinin kalıcı
kayıtlarını yapabilmekte ve grafik gösterimler üretilebilmektedir. Böylece yaygın akciğer
hastalıklarından muzdarip olan hastaların izlenmesi ve teşhisinde kolaylık sağlanabilmektedir
Akciğer sesleri kabaca normal akciğer sesleri ve patolojik ek akciğer sesleri (adventitious
sounds) olarak iki ana gruba ayrılarak incelenir. Ek sesler normal durumlarda bulunmayıp
patolojik durumlarda ortaya çıkarlar. Kesintili ek seslere genel olarak çıtırtı (crackle) sesleri,
sürekli ek seslere de ıslık (wheeze) sesleri denilmektedir. Çıtırtılar bronşektazi, zatürre,
kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi akciğer hastalıklarında ortaya çıkar. Islıklar ise kronik
bronşit ve bronşiyal astım gibi hastalıklarda ortaya çıkar. Bu çalışmada, zaman düzleminde
akciğer seslerinden çıtırtı ve ıslık seslerini tespit edebilmek amacıyla zaman-genlik grafiği,
zaman-genişletilmiş genlik grafiği, RMS grafiği, sıfır geçiş hızına bağlı frekans değişim
grafiği, içsoluma-dışsoluma süre ve genlikleri, otokorelasyon ve otokorelasyon sonogramları
kullanılmıştır. Aynı zamanda zaman düzleminde geliştirilen algoritmalar sayesinde de
akciğer seslerinden ıslık ve çıtırtı seslerinin otomatik olarak tespit edilmesi sağlanmıştır.
Önceden tanımlanmış genlik ve zaman ölçütlerine göre akciğer seslerinin çeşitli
bölümlerinde ıslık ve çıtırtı seslerini temsil eden olağandışı bir olay meydana geldiği zaman
bunların sezilmesi ve tespit edilmesi gerçekleştirilmiştir. Sonuçta, akciğer seslerinin zaman
düzlemi analizinden, zorlamasız bir yöntemle akciğer hastalıklarının tanısına yönelik daha
fazla bilgi elde edilebileceği gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
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Video Ve Kameradan Yolo ve Retinanet Kullanarak
Gerçek Zamanlı Çoklu Nesne Tanıma
Assoc. Prof. Dr. Necaattin Barışçı, Sinan Sarıkaya
ÖZ/ABSTRACT
Günümüzde video da çoklu nesne işleme bilgisayar bilimlerinin en önemli araştırma
alanlarından birisidir. Çoklu nesne izleme, videodaki nesneleri tespit etmek ve
tanımlamaktan oluşur. Video işleme, belirli bir video görüntüsünde var olan sahne
içerisindeki değişimleri incelemede kullanılabilecek çeşitli yöntemleri içermektedir. İkiboyutlu videolar; çoklu ortam içerik tabanlı indekslemede, bilgi elde etmede, görsel
gözetleme ve dağıtık çapraz-kamera ile gözetleme sistemlerinde, insan takibi, trafik izleme
ve benzeri uygulamalardaki çeşitli yerlerde nesne tespit ve takibinde kullanılmaktadır. Bunlar
için farklı nesne algılama algoritmaları ve sınıflandırma algoritmaları geliştirilmiştir. Son
zamanlarda, birçok evrişimsel sinir ağı (ESA) tabanlı sınıflandırma-lokalizasyon (nesnelerin
belirli bir görüntüde bulunduğu yer.) sonrası yöntemleri, çeşitli koşullarda iyileştirilmiş
bulgulara sahiptir. Bununla birlikte, bu iki aşamalı yöntemlerin yavaş tanıma hızı,
kullanımlarını gerçek zamanlı durumlarda sınırlandırır. Bu çalışmada görüntü ve
videolardaki nesneleri algılayabilen, bulabilen ve tanıyan özel algoritmalardan YOLO
kullanılarak videodaki çoklu nesneler tanınmıştır. Ayrıca RetinaNet ile aynı işlem yapılarak
performansları analiz edip karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler/Keywords: Evrişimsel Sinir Ağı (ESA), COCO (İçerikte Ortak
Nesneler), YOLO (Sadece Bir Kez Bakın), RetinaNet, Çoklu Nesne Tanıma
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Nuclear Spectroscopy Education by using Simple Photonuclear Reaction Equipment
Assoc. Prof. Dr. Tuncay Bayram
ÖZ/ABSTRACT
Nuclear spectroscopy is an important tool for deeper understanding of nuclear structure as
well as for life sciences. In particular huge experimental designs and more complicated
systems are used to perform nuclear reactions and observing particles or gamma rays after
reactions for studying nuclear science and nuclear technology in many laboratories i.e.
CERN, INFN-LNL, RIKEN. Many students who have just started to master study on nuclear
science and nuclear spectroscopy come across some difficulties for understanding how a
nuclear reaction is performed and how any nuclear particles after nuclear reaction are
detected in complicated laboratories. We have some progress on it by using simple
photonuclear reaction system. Photonuclear reactions are performed by using energetic
bremsstrahlung photons. After bombarding of target with photons target nuclei can emit
one/two protons and neutrons depending on energy of photons. Relatively clear spectrum
from measurement of residual activity is obtained in this kind of reaction. In our cases we use
modified clinical linear electron accelerator (cLINAC) used for radiation therapy before for
performing photonuclear reaction. Residual activity is measured after reaction by using
HPGe detector system. This compact nuclear reaction mechanism and detection tools with
limited budget provide deeper understanding of nuclear experiments for students. Also such a
system is useful for studying forensic science, sterilization and meteor analysis. In the
present study, our compact system for performing educational photonuclear reactions and
some basic results will be discussed in detail.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
Photonuclear reaction, nuclear spectroscopy, education, cLINAC, HPGe dedectors

ibadcongresses.org

23

4th International Scientific Research Congress (IBAD-2019)

2019

On the Production of In-111 Radionuclide
Assoc. Prof. Dr. Tuncay Bayram
ÖZ/ABSTRACT
Many radionuclides are used in nuclear medicine applications either for diagnostic or
therapeutic purposes. In-111 is one of the mostly used radionuclide in nuclear medicine
application for diagnostic purpose. Mainly, white blood cells are labelled with In-11l to
search relatively new infections. In-111 is mostly produced in such a way that silver or
cadmium target are bombarded with alpha or proton. On the other hand, number of heavy-ion
evaporation fusion reactions facility is rising with respect to the past and there can be found
some proposals for production of In-111 by using heavy-ion evaporation reactions. In the
present study, some heavy-ion reaction paths for production of In-111 radionuclide are
discussed. PACE and HIVAP nuclear reaction codes have been used for investigation of
production cross sections of In-111 in various possible reaction channels. It should be noted
that chemical separation of In-111 among produced nuclei after reaction are not considered
in the present study. Yield ratio of In-111 radionuclide in specific reactions are carried out as
a function of beam energy and discussed in detail by comparing previous studies and
available experimental data.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
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Süt Veriminde Serum Kalsiyumun Değerlendirilmesi*
Assist. Prof. Dr. Neşe Hayat AKSOY
ÖZ/ABSTRACT
Mineraller, normal büyüme, gelişme, üreme ve hayvanların genel sağlığının devamında
vazgeçilmezdir. Çeşitli minerallerin dağılımı ve durumu, fizyolojik aşamalar, hamilelik ve
emzirme gibi farklı koşullara göre değişiklikler göstermektedir. Süt ineklerinde; şiddetli
fizyolojik ve metabolik değişim dönemlerinin bilhassa mineral metabolizmasında önemli
olduğu bilinmektedir. Laktasyonun başlangıcında, kalsiyum (Ca) mekanizmaları, kaçınılmaz
olan, sütle büyük kayıpları tamamlamalıdır. Ca mineral dengesini yeniden oluşturmak için
Ca'nın kemikten mobilizasyonu ve gastrointestinal sistemden daha fazla emilimi gerekir.
Kalsiyum, fosfor ve magnezyumun homeostazı, esasen aynı homeostatik mekanizmalardan
etkilenir ve konsantrasyon değişiklikleri çoğu durumda karşılıklı olarak bağlantılıdır.
Sunulan çalışmada, Aksaray ili’nde yetiştiriciliği yapılan Holstein ineklerinde süt üretiminde
kalsiyum aktivitesi ilişkisinin tanımlanması hedeflenmiştir. Serum Ca konsantrasyonlarını
belirlemek için, 50 adet Holstein süt ineğinin juguler venlerinden alınan kanın serum mineral
konsantrasyonları karşılaştırılmıştır. Yüksek süt verimine bağlı, serum Ca düzeylerinde
azalma (P < 0,05) tespit edilmiş ve aynı zamanda şiddetli ila orta ve hafif hipokalsemi
arasında bir sınır olduğu görülmüştür. Çalışma, süt ineklerinin laktasyon dönemlerinde serum
Ca seviyelerini ve verime etkisi arasındaki ilişkileri tespit etmeyi hedeflemektedir.
*Bu çalışma Aksaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir
(Proje No: 2018-016).
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Kalkınma Planları Işığında Türkiye’de Teknoloji ve İnovasyon
Assist. Prof. Dr. Ülkü Özbay
ÖZ/ABSTRACT
Bilginin üretim faktörü olarak kabul edildiği günümüz dünyasında bilimsel ve teknolojik
gelişmeler ülkelerin ekonomik performanslarının önemli göstergelerinden biri haline
gelmiştir. Değişen küresel talebin etkisiyle, yeni fikirler ve yaratıcı teknikler üreten,
teknolojiyi geliştiren, bilginin üreticisi ve geliştiricisi olan ekonomilerin uluslararası arenada
güçlü ve etkin oldukları görülmektedir. Günümüzde teknolojik gelişmişlik ve inovasyon
performansı ülkelerin refah seviyelerinin, rekabet gücünün ve ekonomik kaynakların verimli
kullanımının önemli temel belirleyicilerinden olmaktadır. Dolayısıyla ekonomik kalkınmanın
temelinde etkin ve uygulanabilir teknoloji ve inovasyon politikaları bulunmaktadır. Söz
konusu politikaların başarısı ülke refah düzeyini olumlu yönde etkileyeceği bir gerçektir.
Ancak bu politikaların başarılı olabilmesi için hükümet, firmalar, üniversiteler, araştırma
kuruluşları gibi paydaşların işbirliği ve diğer politikalar ile uyumu gereklidir. İşbirliğinin ve
uyumun sağlanmasında, gerekli politikaların etkinliğini gerçekleştirmede stratejik ve
uygulanabilir hedefleri temel alması bakımından kalkınma planları oldukça önemli bir
noktadadır. Küresel büyüme ve kalkınma perspektifinden bakıldığında, özellikle gelişmekte
olan ülkelerde yeni iş fırsatlarının yaratılması, küresel alanda rekabet gücünün artırılması,
ekonomik büyüme ve kalkınma süreçlerinin hızlandırılması amacıyla bu ülkelerin
teknolojiye ve inovasyona ilişkin politikalara öncelik vermeleri ve söz konusu politikaların
diğer ülke politikalarıyla entegrasyonun etkin şekilde yapılması bir zorunluluk haline
gelmiştir. Bu çalışmada, geçmişten günümüze kalkınma planlarında yer alan, teknoloji ve
inovasyon politikaları incelenmiştir. Söz konusu politikaların tarih sahnesinde kalkınma
planları bağlamında nasıl değiştiğinin, bu değişimin etkilerinin ve etkinliğinin analizi
amaçlanmıştır. Çalışmada ülke ekonomilerinin gelişmişlik seviyeleri ile kalkınma planlarında
yer alan, teknoloji ve inovasyon politikalarının etkinliği arasındaki pozitif ilişki olduğu
savunulmuş, yeni ekonomik düzendeki değişimlere paralel olarak kalkınma planlarında bilim
teknoloji ve inovasyon politikalarının şekillenmesi gereği tarihsel perspektif gözetilerek
ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
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Popüler Kültür Ürünü Olarak E-spor’un Sinemada Sunumu: “İyi Oyun” Filmi Örneği
Assoc. Prof. Dr. Selami Özsoy, Assist. Prof. Dr. Tülin Sepetci

ÖZ/ABSTRACT
Bilgisayar oyunları, genç kuşağın oyuncu veya izleyici olarak rağbet ettiği serbest zaman
aktiviteleri arasında yer almaktadır. Özellikle Z kuşağının ilgisini çeken bilgisayar oyunları
bağımlılık, motivasyon kaynakları, etkileri vb. açılardan akademik tartışmaların da konusu
olmaktadır. Bilgisayar oyunları, popüler kültür bağlamında kültür endüstrisinin bir ürünü
olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmada profesyonel olarak oynanan ve e-spor olarak
tanımlanan bilgisayar oyunlarının konu edildiği “İyi Oyun” filmi üzerinden e-sporun
sinemada sunumu ele alınmıştır. Filmde League of Legends isimli oyunu oynayan bir
takımın, turnuva kupasını alma hikayesi anlatılmaktadır. Filmdeki Beşbenzemezler isimli
bilgisayar oyunu takımının turnuvaya hazırlanışı ve yarışma ortamı, popüler spor branşlarına
benzer şekilde sunulmuştur. Oyuncular, popüler spor branşlarında olduğu gibi fiziksel
antrenmanın da içinde bulunduğu bir kamp dönemiyle müsabakaya hazırlanmaktadır. Filmde
canlandırmalarla sanal ortam, gerçeklikle iç içe geçirilmiş; e-spora dahil olma süreci kültür
endüstrisine eklemlenerek, toplumsal kalıpyargılar ve ekonomik bağlamıyla izleyiciye
sunulmuştur. E-sporun “İyi Oyun” filminde bu toplumsal kalıpyargılar ve ekonomik bağlamı
ile sunulması aracılığıyla, bilgisayar oyunlarının toplumda kabul görmesi için bir girişimde
bulunulduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
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Enerji Ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Alternatif Metotlar İle
İncelenmesi
Assoc. Prof. Dr. Selay Giray Yakut, Assoc. Prof. Dr. Selin Özdemir Yazgan
ÖZ/ABSTRACT
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin yüksek enerji tüketim düzeyleri, dünya ekonomisi,
enerji arzı ve fiyatı açısından önem teşkil etmektedir. Enerji fiyatları ve tüketiminde meydana
gelen dalgalanmalar, ülkelerin ödemeler dengesi, enflasyon düzeyi, reel milli geliri, döviz
kuru, faiz haddi gibi makroekonomik değişkenlerini etkilemektedir. Enerji tüketimi konulu
literatür taraması sonucunda enerji tüketiminin çoğunlukla ekonomik büyüme ile ilişkisine
odaklanıldığı, bu ilişkinin zaman serisi ekonometrisi yöntemleri ile irdelendiği saptanmıştır.
Oysaki enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların, hane halkı tüketimi ve üreticiler aracılığı ile
enflasyona geçiş etkisi olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı enerji tüketimi,
enerji fiyatları, ekonomik büyüme ve enflasyon arasındaki ilişkiyi ekonometrik ve
istatistiksel açıdan incelemektir. Çalışma kapsamında kullanılan veriler OECD, Dünya
Bankası ve Uluslararası Enerji istatistikleri veri bankalarından derlenmiştir. Amaç
doğrultusunda uygulanan metotlardan bazıları Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
yöntemlerinden Çok Boyutlu Ölçekleme, Alternatif Kümeleme Analizi Teknikleri ve Zaman
Serisi Ekonometrisi yöntemlerinden Granger Nedensellik Analizi’dir. Alternatif metotlarla
ulaşılan ampirik bulgular karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır. Metot ve değişken seçimi
açılarından çalışmanın; hibrit (disiplinlerarası) bir çalışma olduğu ve literatürdeki bir boşluğu
doldurduğu söylenebilir. Değişkenler arasındaki etkileşim çeşitli ülke grupları için farklılık
gösterebileceğinden; çeşitli ülke grupları için ilişki yapısı ayrı ayrı incelenmiş, sonuçlar bu
bağlamda da detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
Enerji, Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Zaman Serisi Ekonometrisi

ibadcongresses.org

28

4th International Scientific Research Congress (IBAD-2019)

2019

Türkiye’de Denizcilik Sektöründe Sosyal Sorumluluk Çalışmaları
Assist. Prof. Dr. Yasemin Nemlioglu Koca
ÖZ/ABSTRACT
Şirketlerin gerek kendi amaçlarına, gerekse toplumsal beklentilere uygun politikalar
belirleme, uygulama, karar verme ve faaliyet gösterme aracılığıyla toplumsal yaşamı
iyileştirmeye yönelik yükümlülüklerini yerine getirme olarak tanımlanan sosyal sorumluluk,
günümüzde şirket imajının geliştirilmesi ve kurumsal kimlik oluşumunda temel etken olarak
karşımıza çıkmaktadır. Sosyal sorumluluk çalışmaları, özel sektörün ve serbest piyasanın
toplumsal olarak kabulü, toplumda şirketler için olumlu algının yaratılması, kurumsal kimlik
ve imajlarına doğrudan katkı sağlaması açısından planlı ve bilinçli stratejik eylemlere
dönüşmüştür. Günümüzde şirketlerin kimliği ürettiği mal veya hizmetten çok, sosyal alanda
yaptığı etkinliklerle de ölçülmesi nedeniyle sosyal sorumluluk çalışmalarına daha fazla yer
verilmektedir. Denizcilik çalışma alanı olarak kapalı çevrim bir sektördür, halkla ve toplumla
sınırlı ilişkiler kurulmakta ve sosyal sorumluluk çalışmaları sınırlı bir alanda
yürütülmektedir. Bununla birlikte Türkiye için stratejik alan olarak kabul edilen denizcilik
sektöründe şirketlerin bu çalışmalara karşı ilgi ve desteği giderek artmaktadır. Ülke
ekonomisine sağladığı 100 milyar TL’ye yaklaşan katkısıyla Türkiye için en önemli
sektörlerden biri haline gelen denizcilik, sosyal alanda da toplumsal katkısıyla daha fazla yer
almaktadır. Eğitim, çevre, kültür ve sanat gibi alanlarda sürdürülen sosyal sorumluluk
çalışmaları denizcilik sektörünün bilinirliğine ve şirketlerin imajına olumlu katkı
sağlamaktadır. Bu çalışma öncelikle, Türkiye’de denizcilik sektöründe Kurumsal Sosyal
Sorumluluk anlayışına ilişkin toplumsal ve kurumsal yarar algısını ortaya koymayı
amaçlamaktadır. Ayrıca sektörün sosyal sorumluluk anlayışı açıklanarak, bu çalışmalara
bakış açısı irdelenecek ve yürütülen kampanya örneklerine yer verilecektir.
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The relationship between followers’ perceived quality of relationship and followership
style
Assist. Prof. Dr. Kalina Sotiroska Ivanoska
ÖZ/ABSTRACT
In the literature on leadership there are as many definitions as there are people who have
tried to define it. As for "the other side of leadership", the followers seem to have much less
conceptual analyses, developed definitions and in-depth reviews in literature. Traditionally, a
follower was assessed as unable to lead because of the assumption that a leader’s
engagement is active and a follower’s engagement is passive. The research is aimed to
determinate the relationship between followership styles and followers’ perceived quality of
relationship with the leader. Exemplary, pragmatic, passive, conformist and alienated
followers are identified, and in relation to perceived quality of relationship between leader
and follower. Personal Style Questionnaire for followership styles (Kelley, 1992) was used to
identify followership styles, and LMX 7 (Grean & Uhl-Bien, 1995) was used to measure the
quality of working relationships between leaders and followers. Data were collected from
190 employees from different organizations in The Republic of Macedonia. On the basis of
the obtained results, a statistically significant difference was found between the following
followers, conformists, pragmatic followers and alienated followers for the variable quality
of the leader-follower relationship. The ANOVA results indicated that there are differences
in followers’ perceived quality of relationship with their leader among difeerent followership
style and those are statistically significant F (3,186) = 7.48 (p<0.01). The results showed that
the exemplary, pragmatic followers and conformists perceived a more qualitative relationship
with the leader in relation to passive and alienated followers. The findings of the study
contribute to theory of followership and leadership, offering empirical data that will
encourage further research. The results indicate a need for changing the structure of the
organization and there is a need to make efforts to improve the quality of the relationship
between the follower and the leader. These frameworks provided guidelines for
implementation in practice of how leaders and followers can best work together.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
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"Akışkan" Modern Toplumda Etik Sorum(suzl)uk: Politikanın Davetsiz Misafirleri
Assist. Prof. Dr. Deniz Kundakçı
ÖZ/ABSTRACT
Zygmunt Bauman'ın ifadesiyle "akışkan" olarak adlandırılan çağımız geç-modern toplumsal
koşullarının en temel problematiklerden biri de göçmenlerdir. İç savaş ve ekonomik
istikrarsızlıklar nedeniyle ülkelerinden ayrılan yüz binlerce göçmen, Batı'daki hükümetler
için davetsiz (istenmeyen) misafir halini almıştır. Çoğunluğu Ortadoğu ve Afrika ülkelerden
gelen bu "yabancı"lar, hem evrensel insani hem de dini değerlerden yoksun bir kategoride
değerlendirilerek insan-dışılaştırılmaktadır. Göçmenler, kalpleri, aileleri ve umutları olan
gerçek birer insan olarak değil de; etik alandan muaf tutulup, basit birer güvenlik tehditine
indirgenmektedirler. Merhamet ve sorumluluk alanından çıkarılarak ahlaki kayıtsızlık
(adiaphorization) meselesi halini alan göçmenler, dünün Nazi şiddetine maruz kalan savaş
mağdurları gibi insan-dışılaştırılmaktadır. Özetle, bu çalışmada Bauman'ın terminolojisinden
yararlanarak, geç-modern koşulların bir sonucu "göçmen" gerçekliğine siyaset felsefesi
bağlamında karşılaştırmalı etik bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
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Reflective Solidarity and the Role of NGO’s: Balinese Women in the Verge of Cultural
Identity
Res. Assist. Ni Wayan Radita Novi Puspitasari
ÖZ/ABSTRACT
This paper attempts to explore the value of Balinese women in the scope of globalizing
world, where the focus will be laid on the role of Women NGO’s and their position in
the society. To scrutinize the life of Balinese women, the patriarchal system has
significant role in maintaining the structure of the society. Cultural unfairness of
Balinese women have been marginalized in the scope of individual and groups. As a
result, local women hardly permeate the gender barriers to develop themselves in
another social discourse. Some of the educated-women, who tries to become
representative of women legislative candidates, convey the uncertainty of losing their
cultural identity and the discrimination by being ‘the second position after men’.
Therefore, the non-government organizations (NGOs) have the role to help and guide
the right of women in order to provide support and protection against gender inequality.
The concept reflective solidarity will be model of analyzing the contextualization of
Balinese culture as predominantly-sided to the system of patriarchy. By looking into
gender inequality, the fundamental principle of cultural identity of Balinese women are
losing its ground. Cultural authenticity become a debatable concept to describe modern
Balinese women. Using the descriptive-analytical paradigm will be applicable to
investigate academic literature and conceptual approach in relation of NGO and the
position of women in the Balinese society.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
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Feridun Cemal Erkin As One Of The Important Figures Of Turkish Foreign Affairs
And His Position in Turkish Diplomacy
Assoc. Prof. Dr. Ercan Karakoç, Mithat Olkun
ÖZ/ABSTRACT
In this study, Feridun Cemal Erkin as leading posts in various stages of Ministry of Foreign
Affairs of Turkey including secretary-general and foreign minister, and his position in
Turkish history of diplomacy has been examined. In the context of his biography, historical
course of Turkish foreign policy was considered when he was rising in foreign affairs
between 1935 and 1965. During his career in foreign affairs, Erkin played active roles in
important processes such as solution of Hatay Issue between Turkey and France just before
the Second World War, depressive Soviet Russian demands after the World War II, Cuban
Missile Crisis, the Cyprus Issue, and Johnson’s Letter respectively which are considered as
significant events in modern Turkish history. By analysing Erkin’s life who is referred as the
most qualified personnel of Turkish foreign affairs after Numan Menemencioglu in British
documents of that period, in-depth analysis is conducted for abovementioned events to
understand underlying processes of these plans.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
Diplomat, Foreign Minister, Holocaust, Cuban Missile Crisis, Cyprus Issue and Johnson’s
Letter.

ibadcongresses.org

33

4th International Scientific Research Congress (IBAD-2019)

2019

Şikâyet Defterlerine Göre Şikâyet Eden Ve Şikâyet Edilen Olarak Osmanlı’da Kadın
Assist. Prof. Dr. Sibel Kundakçı
ÖZ/ABSTRACT
Her devletin vatandaşına tanıdığı en temel hak ve özgürlüklerden biri şikâyet hakkının
kullanılmasıdır. Bir hukuk devleti olan Osmanlı Devleti’nde de şikâyette bulunma hakkı, her
bireye herhangi bir şarta veya kurala bağlı olmaksızın, sınırsız bir hak olarak sunulmuştur.
Reaya-askerî, kadın-erkek, Müslim-gayr-ı Müslim fark etmeksizin her kes bu hakkı
kullanmıştır. Kadınların bu hakkı ne kadar ve neden kullandığı çalışmanın ana konusunu
oluşturmaktadır. Çalışmanın envanteri ise şikâyet hakkının kullanımına dair tutulan şikâyet
defterleridir. Osmanlı Devleti’nde başlangıçta merkezî idareyi ilgilendiren bütün idari, siyasi
ve hukuki işlerle ilgili hükümlerin kopyaları mühime defterlerine kaydedilirdi. XVII. yüzyıla
gelindiğinde mühime defterlerini oluşturan hükümler konularına göre ayrılarak başka
defterlere yazılmıştır. Bunlardan biri, divana sunulan şikâyetleri içeren şikâyet defterleridir.
Çalışmanın konusu, XVII. yüzyılda tutulan şikâyet defterlerine göre, kadınların şikâyet
haklarını kullanmaları ve kadınlar hakkında yapılan şikâyetlerdir.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
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Dijitalleşen Kentlerde Yönetişim: Marmara Bölgesi Büyükşehir Belediyeleri'nin
Karşılaştırmalı E-Belediyecilik Uygulamaları
Prof. Dr. İdil Sayımer, Res. Assist. Zeynep Benan Dondurucu,
Assist. Prof. Dr. Banu Küçüksaraç
ÖZ/ABSTRACT
İletişim teknolojilerinin gelişmesi ve bilgi toplumuna geçiş sürecinde öne çıkan ebelediyecilik uygulamaları, 21. yüzyılın kamu yönetimine ışık tutması beklenen yönetişim
olgusunun ilkeleri ile doğrudan ilintilidir. Yerel yönetimlerde vatandaş odaklı hizmet ve
katılımcı kamu yönetiminin yaygınlaşması açısından kritik önem kazanan e-belediyecilik
hizmet ve uygulamaları Türkiye'de 2000'li yılların başından itibaren devlet politikasının bir
parçası haline gelmiştir. Yerel yönetim birimleri ilk olarak Yerel Yönetimler Portalı ve Yerel
Bilgi Projesi gibi girişimlerle çalışmalarını sanal ortama taşımışlar, ardından e-belediyecilik
dönüşümü giderek yaygınlaşmıştır. Öte yandan geçiş sürecinde web sayfaları üzerinden ebelediye hizmetine başlayan ve çeşitli aşamalardan geçerek yeni uygulamalar geliştiren
belediyelerin yoğunlaştıkları bilgi aktarımı, sundukları e-hizmet deneyimi ve vatandaş odaklı
katılımcı yönetim pratiklerinin farklılık gösterdikleri de görülmektedir. Bu çalışmada
Marmara Bölgesi Büyükşehir belediyelerinin e-yönetişim çerçevesinde dijital ortamda
sundukları e-belediyecilik hizmet ve uygulamalarının karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi
amaçlanmıştır. Halen devam etmekte olan 117K012 no.lu Tübitak SOBAG projesinin alan
araştırması kapsamında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi e-belediyecilik
uygulamalarının ölçeği doğrultusunda yapılan bu çalışmanın örneklemini; Kocaeli, İstanbul,
Tekirdağ, Balıkesir, Bursa ve Sakarya'dan oluşan Marmara bölgesinin 6 büyükşehir
belediyesi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamındaki belediyelerin kurumsal web siteleri 3 ay
boyunca kayıt altına alınmış, bulgular 10 yılı aşkın bir süredir Newark E-Yönetişim Enstitüsü
tarafından yürütülen “Dünya Belediyelerinde Dijital Yönetişim” başlıklı araştırmanın ölçeği
çerçevesinde nitel ve nicel içerik analizi yöntemiyle ölçümlenmiştir. Bu bağlamda incelenen
belediyelerin web siteleri; Güvenlik/Gizlilik Değişkenleri, Yurttaş ve Sosyal Etkileşim ile
Operasyonel-Formal-Enformasyonel-Stratejik Beceri Ölçümü başlıklarında toplanan ebelediyecilik hizmetleri kapsamındaki içerik yönünden değerlendirilmiştir. Araştırma
sonucunda, Marmara Bölgesi’nde yer alan Büyükşehir belediyelerinin, web sayfalarında
sağladıkları e-belediyecilik hizmetleri bakımından Newark E-Yönetişim Enstitüsü araştırma
ölçeğinde yer alan temel değişkenlere bağlı olarak anlamlı farklılıklar gösterdiklerine yönelik
veriler elde edilmiş ve sonuçlar bu eksende tartışılmıştır.
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Osmanlı Türkçesi Öğretimi Ana Kaynakları Osmanlıca Ders Kitaplarına Genel Bir
Bakış
Assoc. Prof. Dr. Hayrullah Kahya
ÖZ/ABSTRACT
Osmanlı Türkçesi 15-20. yüzyıllar arasında Osmanlı İmparatorluğu topraklarında konuşan
Batı Türkçesinin tarihi bir lehçesidir. Türkiye Türkçesinin bir önceki tarihi dönemi olması
nedeniyle Osmanlı Türkçesinin özellikle Türkiye Türkçesi konuşurları için önemi daha
büyüktür. Osmanlı Türkçesinin bilinmesi Türkiye Türkçesinin daha iyi anlaşılmasına katkı
sağlar. Ayrıca Osmanlı Türkçesi ile beş yüz yıl boyunca yazılmış matbu veya basma binlerce
eserden faydalanılabilmesi için de Osmanlı Türkçesinin bilinmesi şarttır. Tarih, edebiyat ve
dil başta olmak üzere sosyal, fen, mühendislik ve sağlık bilimlerinin hemen her alanında
Osmanlı Türkçesi ile yazılmış eserlerin okunamıyor olması bu alanlardaki bilimsel
çalışmalar için bir boşluk doğurur. Bu amaçla Türkiye’de üniversitelerin çeşitli bölümlerinde
Osmanlı Türkçesi dersleri okutulmaktadır. Önceleri sadece üniversitelerde okutulan Osmanlı
Türkçesi dersleri son yıllarda halk eğitim merkezleri ve özel kursların yanı sıra ortaöğretim
okullarında da seçimlik ders olarak verilmeye başlanmıştır. Osmanlı Türkçesi öğretiminin
yaygınlaşmasına paralel olarak Türkiye’de Osmanlı Türkçesi ders kitaplarının sayısında da
artış yaşanmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de Osmanlı Türkçesi öğretiminde kullanılan ders
kitapları genel olarak ele alınmıştır. Bu amaçla Faruk Kadri Timurtaş, Ali Kemal Belviranlı,
Muharrem Ergin, Yılmaz Kurt, Hayati Develi, Muhammet Yelten, Hüseyin Güfta gibi
yazarların hazırlamış oldukları Osmanlı Türkçesi ders kitapları incelenmiştir. Çalışmanın
sonunda Osmanlı Türkçesi öğretimi açısından ortaöğretim, yüksek öğretim ve halk eğitim
merkezlerinde okutulacak Osmanlı Türkçesi ders kitaplarında olması gereken nitelikler
sıralanmıştır.
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Correlation of Innovative and Continuous Sustainable Education
Prof. Dr. Nigina Shermuhamedova, Prof. Dr. Allahyarova Tahira
ÖZ/ABSTRACT
The modern world educational system requires a sustainable innovative program for
implementation in the system of continuous sustainable education. The main goal of
innovation is to move to a qualitatively new level of the educational system corresponding to
the model of sustainable development. For today, the national educational systems have not
been able to meet the people's needs for education; if in some countries there are no
elementary conditions for receiving education, in others - the old stereotypes still exist,
accompanied with the traditional conservatism of the education system. The innovation
process involves the preservation of elements of the classical education system, but it allows
a breakthrough to a qualitatively new stage of evolution, allowing society to pave the way for
the desired future. This, in turn, requires a large-scale transformation of continuing education
into a sustainable educational system focused on ensuring the survival of humanity. Survival
through education implies a fundamentally new innovation process in education, in which the
image of the future is treated as a society of sustainable development, and not as a knowledge
society and an education society only. Innovations are becoming one of the main orientations
of pedagogical activity and a criterion for continuous sustainable education with a target set
to improve the efficiency of the educational process. Consequently, innovations are
necessary not only for the preservation and development of a system of continuous
sustainable education, but also as an innovation with an attitude for the future.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
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About Some Theoretical Reflections. Fıtrat About Poetry and Music
Lec. Sitora Khamdamova
ÖZ/ABSTRACT
The article discusses some of the theoretical conclusions of Fitrat's poetry and music. Fitrat is
considered one of the most authoritative theorist and researcher of Uzbek classical music
"Shashmakam". He laid the foundation for the scientific study of “Shashmakom” in the
history of music of Uzbekistan and Tajikistan. Fitrat considered the classical music one of
the main means of enriching the spiritual life of man.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
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4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme
Fatma Basan
ÖZ/ABSTRACT
Bu araştırma, ilköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarını
belirli değişkenler açısından incelemek ve aralarındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla
yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi olan genel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın örneklemini, Afyonkarahisar ili sınırları içerisinde olan dördüncü ve beşinci
sınıf öğrencilerini kapsayan çalışma evreninden uygun örnekleme yöntemi ile seçilen
ilköğretim okulu öğrencileri oluşturmaktadır. Yapılan çalışma sonunda, 2017-2018 öğretim
yılında Afyonkarahisar merkez ilinde iki farklı okulda öğrenimine devam eden %50,4 (
n=179) dördüncü sınıfa, %49,6’sı (n=176) beşinci sınıfa devam etmekte olan 162’si bayan,
193’ü erkek olmak üzere toplam 355 İlköğretim öğrencisi araştırma örneklemini
oluşturmuştur. Öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarını belirlemek amacıyla Funda
Günaydın tarafından geliştirilen geçerliliği ve güvenirliği sınanmış ‘Ders Çalışma
Alışkanlıkları’ ölçeği kullanılmıştır. Uygulanan “Ders Çalışma Alışkanlıkları Ölçeğinin”
kişisel bilgiler bölümü için betimsel istatistikler kullanılmıştır. “Ders Çalışma Ölçeği” alt
boyutlarının cinsiyet ile ayrı odası olup olmaması arasında anlamlı farkın incelenmesi için
Independent-S Samples T testi yapılmıştır. Diğer alt boyutların incelenmesi için “Tek Yönlü
Varyans Analizi” (ANOVA) testi kullanılmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde, ders
çalışma alışkanlıkları alt boyutlarının hepsinin cinsiyete göre anlamlı bir fark gösterdiği
görülmüştür. Kız öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarının erkek öğrencilerden daha yüksek
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna karşın öğrencilerin ders çalışma alışkanlıkları
düzeylerinin sınıf değişkenine, okullarında rehber öğretmeni olup olmamasına, anne eğitim
durumu ve baba eğitim durumu, aile geliri ve kardeş sayısına göre anlamlı bir fark
göstermediği belirlenmiştir. Öğrencinin ayrı odası olup olmaması ile ders çalışma
alışkanlıkları ölçeği alt boyutları olan ‘Aktif Öğrenme’ ve ‘Kaçınma Davranışı’ puanları
arasında anlamlı bir fark bulunduğu, ‘İçsel Motivasyon’ ve ‘Çalışma Ortamı ve Sınavlara
Hazırlanma’ alt boyutlarında ise öğrencinin ayrı odası olup olmaması bakımından anlamlı bir
fark göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
Ders çalışma alışkanlıkları, İlköğretim, Verimli ders çalışma
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Women’s Rights in Turkic Mytholgy
Abbassali Ahmadoghlu
ÖZ/ABSTRACT
Modern women rights and approaches to how to get them need deep studies through human
life experiences and moral or social values in the world cultural regions and civilizations.
One of the most ancient human cultures and civilizations is Turkic culture and mythology.
And there is no doubt that one of the most valuable sources to study this mythology is the
Book of Dada Qorqud. In order to approach women’s rights and their gender values in
Turkic societies the study of their roots would be of the most valuable ones. The goal of this
study is to hold a mirror at feminist criticism and men and women’s equal rights in Turkic
mythological system in the Book of Dada Qorqud. Through studying our past we will be able
to find a trustworthy base to put our feet on and to stand firmly in our position to solve
modern gender problems in our societies.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
Women rights, feminism, Turkic mythology, the book of Dada Qorqud, matriarchy,
patriarchy
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An insight into language cumulative function in Turkic phraseology
Nuraisha Bekeyeva, Dr. Zhamal Mankeyeva, Assist. Prof. Dr. Maganat Shegebayev
ÖZ/ABSTRACT
The article looks into how the nature of kinship in the language of the Turkic peoples is
demonstrated on the basis of the cumulative function of the language. To recognize the
natural identity of any language, it is not sufficient just to consider the structure and
grammatical function of linguistic units based on the purely symbolic system, historical
derivation or nomination system. The culture of each ethnic group is in its content, preserved
through its language. The common similarities in Turkic languages are not only the common
spiritual treasures of these peoples but also their cumulative hereditary. This feature of the
linguistic identity is clearly preserved in the structures that form the periphery of the
language system during the historical development, particularly in the phraseology of Turkic
languages. This article studies the cumulative function of the similarities of phraseological
phrases.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
Turkic world, cumulative function of language, Turkic phraseological system, ancient Turkic
common lexis, cultural heritage
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Kırk Vezir Hikâyeleri’nin Karşılaştırılması
(İstanbul Nüshası İle İsveç-Uppsala Nüshaları)
Dr. Ünal Zal
ÖZ/ABSTRACT
Bu bildiride, Kırk Vezir Hikâyeleri’nin Uppsala Üniversitesinde bulunan harekeli ve
harekesiz iki nüshası ile İstanbul Topkapı Revan metni yazılış tarihi ve sebebi, içeriği,
müstensihleri, hikâye adları ve sayısı, söz varlığı ve söz dizimi gibi yönlerden karşılaştırılmış
ve birtakım değerlendirmeler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
Uppsala Üniversitesi, Türkçe elyazması eserler, Kırk Vezir Hikâyeleri, Eski Anadolu
Türkçesi.
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Din Görevlilerinin Ölüm Kaygısı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Assoc. Prof. Dr. Nurten Kimter, Yaşar Üner
ÖZ/ABSTRACT
Ölüm kaygısının bilinen tüm kaygıların kaynağı olduğu ifade edilmekte olup bu kaygıyı
etkileyen başka bir deyişle tetikleyen veya etkisini azaltan faktörler de bulunmaktadır. Bu
araştırmada, din görevlilerinin ölüm kaygısı düzeylerinin sosyo-demografik ve kültürel
değişkenler (cinsiyet, yaş, sosyo-ekonomik düzey, eğitim düzeyi, meslek türü, meslekteki
çalışma süresi, görev yapılan yer vb.) açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Survey (tarama)
yöntemi ve anket tekniği kullanılan araştırmanın çalışma grubunu; evrenden tesadüfi
örnekleme yöntemiyle seçilen Çanakkale İl merkezinde çalışan toplam 124 din görevlisi
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak din görevlilerinin sosyo-demografik
ve kültürel özelliklerini ölçmek için “Kişisel Bilgi Formu”, ölüm kaygısı düzeylerini ölçmek
amacıyla da “Ölüm Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi için bağımsız gruplar ttesti, tek yönlü varyans analizi (anova) ve korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın
sonucunda din görevlilerinin ölüm kaygısı düzeyleri ile sosyo-demografik ve kültürel
özellikleri arasında anlamlılık düzeyinde bir takım ilişki ve farklıklar olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
Sosyo-demografik ve kültürel faktörler, ölüm kaygısı, din görevlileri
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Increasing Microhardness of Aluminium Alloy by Laser Surface Alloying with Iron
Prof. Dr. Khalil Azimeh
ÖZ/ABSTRACT
The development of new resource-saving, environmentally friendly surface alloying
technology is a major challenge today. The aim of this work is to study the structure and
microhardness. Investigations of the processes of laser doping system aluminium alloy
(AA5056). As materials containing alloying components iron used. Analysis of the structure
of the laser doping zones shows that there is a dissolution of intermetallic compounds
containing alloying elements in laser doping. From - the high cooling rate during the
crystallization occurs in the sintered layer of grinding of the solid solution, wherein a micro
hardness increases at about 2-2.5. It is shown that an increase in the processing speed reduces
the energy input of the laser radiation, which causes an increase in the melt cooling rate and
increasing microhardness.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
laser alloying, aluminium alloy, microhardness.
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Diyaliz Hastalarında Sosyal Bütünleşme İhtiyacı
Lec. Yasemin Oğuz Güner
ÖZ/ABSTRACT
Kronik hastalıklardan biri olan böbrek yetmezliği tedavisi, hemodiyaliz ve periton diyalizi
olarak iki yolla yapılan diyaliz ya da böbrek nakliyle yapılmaktadır. Diyaliz tedavisi,
hastanın yaşamasını sağlarken yaşam kalitesi hala üzerinde çalışılması gereken sorunların
başında gelmektedir. Yaşam kalitesi kavramı içinde, fiziksel sağlık, ruh sağlığı, bağımsızlık
düzeyi, sosyal ilişkiler, yaşama ve sağlığa bakış açısı, beklentiler ve alışkanlıklar yer
almaktadır. Kronik hastalıklarda birey yaşam boyu az ya da çok hastalık etkilerini yaşar.
Bireyin hastalığa bağlı günlük yaşam aktivitelerinin ve iyilik halinin bozulur yani yaşam
kalitesi düşer. Bu bağlamda yaşam kalitesini arttırmak için sadece medikal gelişmelerin
yeterli gelmediği hastaların psikososyal desteğe ihtiyaç duydukları bilinmektedir. Ancak
psikososyal destek için ülkemizde multidisipliner ekibin içinde, ihtiyaç duyulan meslek
grupları henüz yer almamaktadır. Yaşam kalitesinin hastalıkla ilişkili olarak azaldığı diyaliz
hastalarında sosyal bütünleşme ihiyacını ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalışmada;
sosyal etkileşimde bozulma başlıca yalnızlık , anksiyete ve depresyon, tedaviye uyum
sorunları ve intihar gibi önemli sorunlara neden olduğu görülmüştür. Çalışmada kronik
hastalıklardan biri olan son dönem böbrek yetmezliği ile yaşam kalitesi ayrıca psikososyal
sorunlar irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
Diyaliz Tedavisi, Sosyal Bütünleşme, Yaşam Kalitesi, Psikososyal Destek

ibadcongresses.org

45

4th International Scientific Research Congress (IBAD-2019)

2019

Comparison of two ELISA methods for detection of antibodies against
Footand-Mouth Disease virus of cattle breeds in Turkey*
Dr. Ömer Barış İnce, Ramazan Kalkan
ÖZ/ABSTRACT
Foot-and-mouth disease (FMD) is a highly contagious and economically devastating disease
of cloven-hoofed animals holding a wide host spectrum, such as cattle, pigs, sheep, goats,
buffalo, deer, antelope and wild pigs and can severely constrain international trade of animals
and animal products. FMD is a worldwide concern, as it can spread quickly and cause
significant economic losses. The study was conducted using two ELISA methods - the liquid
phase blocking ELISA (LPBE) and solid phase competition ELISA (SPCE) for the detection
of foot-and-mouth disease virus (FMDV) serotype A- and O-specific antibodies of different
cattle breeds in Turkey. These methods were compared in 426 cattle previously vaccinated
with oil-adjuvanted bivalent vaccine as well as in sera from 40 cattle with no history of footand-mouth disease infection or vaccination. The results were found that SPCE had a better
specificity (serotype A; 100% and serotype O; 97.50%) than LPBE (serotype A 95.00% and
serotype O 92.50%). Sensitivity of SPCE had also better values (serotype A; 99.30% and
serotype O; 98.59%) than LPBE (serotype A; 97.89% and serotype O; 96.48%). The results
of the present study showed that the SPCE method is more reliable than LPBE.
* The extended version of this study was published in the J HELLENIC VET MED SOC
Anahtar Kelimeler/Keywords:
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Models of hosting and integration: Humanitarian Corridors
Dr. Edlira Kola
ÖZ/ABSTRACT
Since 1990 Italy has welcomed thousands of foreigners, starting with the Albanians and now
with aliens from Africa and Asia (middle east). Italy has shown that it has a great capacity
both in hosting and for the level of integration of foreigners. From 4 years Italy was adopted
a new model of welcoming and integration. They started with Syrian refugees. The Syrian
question is a scourge of humanity, that Italy too has and is trying to remedy what has been
destroyed. A model of host is the: “humanitarian corridors”, this model has been followed by
both, Italy and Germany. With this model the two countries have saved the lives of many
people, including many children, and have allowed all of them to apply for international
protection under the Dublin III Regulation. In 2018, 70 refugees arrived from Lebanon to
Rome thanks to the humanitarian corridors promoted by the Community of Sant'Egidio,
Federation of Evangelical Churches in Italy and Tavola Valdese, in agreement with the
Ministries of the Interior and Foreign Affairs. With them, more than 2,200 people have
arrived in Italy, France, Belgium and Andorra legally and safely in February 2016. The
model has allowed to save the lives of many people, unlike those who are forced to reach
Europe by land or sea spending days and months to perhaps never reach the destination.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
Europe, refugees, humanitarian, people, integration, Syrian, destination, lives, model, Italy.
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2010-2017 Yıllarında
Değerlendirmesi

Yapılan

Masterlar

Dünya

Yüzme

Şampiyonalarının

Gökçe Akgün, Res. Assist. Cemile Nihal Yurtseven, Assoc. Prof. Dr. Eray Yurtseven
ÖZ/ABSTRACT
Giriş: Yaşlı nüfus ortalaması dünya genelinde artış göstermekte ve bireylerin sağlıklı
yaşlanma dönemi geçirmeleri için egzersiz yapmaları önerilmektedir. Bu araştırmada cinsiyet
farkına göre iki ayrı sınıflandırmayla dünyanın en fazla yaşlı nüfusuna sahip ilk 10 ülkesi
seçilerek bu ülkelerdeki 65 yaş ve üstü bireylerin yüzme sporuna yarışmacı olarak katılım
düzeylerini incelemek amaçlanmıştır. Türkiye’nin de yaşlı nüfus ortalamasında artış olması
nedeniyle bu 10 ülkeye ek olarak aynı şekilde incelenmiştir. Method: Araştırmada nüfus
ortalaması verileri Birleşmiş Milletlerin 2017 yılı verilerinden, 65 yaş ve üstü yarışma
sonuçları FINA’nın son 5 Masterlar Dünya Yüzme Şampiyonaları resmi sonuçlarından
alınmıştır. İncelenen yarışma türleri 50, 100, 200, 400 ve 800 metre serbest, 50, 100, 200
metre sırtüstü, kurbağalama ve kelebek, 200 ve 400 metre karışık yüzmedir. Bulgular:
Yarışmalara katılım oranı yıllara göre değişiklik göstermiştir çünkü masterlar grubu
sporcuları bireysel veya spor kulübü adıyla yarışmalara katılmaktadır. Yarışmaların yapıldığı
ülkenin de katılım sayısını etkilediği gözlemlenmiştir. 5 yıllık yarışma katılımı sporcu
sayılarına göre; kadınlarda en yüksek katılım ortalaması 56,4 ile Japonya’ya, erkeklerde en
yüksek katılım ortalaması 52,6 ile Almanya’ya aittir. Türkiye’nin son 5 yıllık masterlar
sporcu katılım ortalaması kadınlarda 0,2, erkeklerde 1,4’tür. Sonuç: İlk 10 yaşlı nüfusa sahip
olan ülkenin 9’u Avrupa kıtasındandır. Tüm yarışma katılım oranlarına bakıldığında Japonya
ve Almanya’nın yüksek sporcu sayısının olmasına eski elit sporcuların katkı sağladığı
düşünülmektedir. Yaşlı bireylerin ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımı yaptıkları
spordan mutlu olmalarını sağlamaktadır. Yaşlı bireyleri spora teşvik etmek ve onlara bir
hedef sunmak için master yarışmaları iyi bir örnektir. Sağlık için yapılan spor olarak
yüzmenin ileri yaşlarda da rahatlıkla yapılabilen sportif bir aktivite olduğu gözlemlenmiştir.
İncelenen 10 ülke katılım oranlarından Japonya örnek alınarak yaşlılar için spor uygulama
sisteminin geliştirilmesi düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler/Keywords:
Yüzme, yaşlılık, halk sağlığı
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