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HALL: 1     SESSION: 1                     MODERATOR:  DOÇ. DR. GÜNEŞ SALI     

 

DOÇ. DR. RECAİ AKKUŞ 

ARŞ. GÖR. BEDİRHAN TEKE 

Öğretmen Adayı Belirleme, Öğretmen Yetiştirme Programları Ve Öğretmen Atama 

Süreçleri Kapsamına Yönelik Karşılaştırmalı Bir Çalışma 

 

PROF. DR. MEHMET ÖZBAŞ The Most Basic And Important Problems Faced By Romani Population 

HAYATİ DOKDEMİR 

PROF. DR. MEHMET ÖZBAŞ 

 

Humanism In The Early Republic Period And Its Effect On Education 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, SEBAHATTİN 

KARTAL 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, AYSEL 

ARSLAN 

 

Şehzade Oyuncaklarının Çocukların Gelişim Alanlarına Etkisinin İncelenmesi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, AYSEL 

ARSLAN  

DR. ÖĞR. ÜYESİ, SEBAHATTİN 

KARTAL 

 

Okul Öncesi Çocuklarının Dokunma Duyusunu Geliştirmeye Yönelik Eğitim 

Temelli Duyu Bütünleme Materyali Geliştirme Çalışması 

YÜKSEK LİSANS ÖĞR. 

KAMURAN EROL DAĞ 
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DOÇ. DR. GÜNEŞ SALI 
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ASSİST. PROF. DR. EMRULLAH 

AKCAN 
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DR. İLYAS KARA 

AHMET İNANOĞLU 

The Place And Importance Of Non-Governmental Organizations In Environmental 
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DR. İLYAS KARA AHMET 
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Approaches Of Social Studies Teachers Towards Teaching Practice II 
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EYYÜP YILDIRIM 

MESUT BULUT 

ÖMER FARUK TUTAR 

 

Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Ve Spor Dersine İlişkin Tutumlarının 

İncelenmesi 

EYYÜP YILDIRIM Spor Seyircilerinin Zorbalık Davranışlarının İncelenmesi ( Futbol Taraftarı Örneği) 

DR PARASURAMA D 
Relationship Between Achievement And Intelligence In CT And TBCT Classroom: 

A Linear Regression Analysis 

ARİFE PEKER 

PROF. DR. İLKAY ULUTAŞ 

 

Duygu Odaklı Resimli Öykü Kitaplarında Duygularla Baş Etme Yolları 

DR. BURCU BAĞCI ÇETİN 
Annelerin Ebeveynlik Stres Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi 

ZOHAIB HASSAN SAIN 
Challenges in Quality of Education in Higher Education Institutions (HEIs) of 

Pakistan 

ƏLİYEVA VÜSALƏ SƏRDAR 

QIZI 

 

Məktəbəqədər Yaşlı Uşaqların Öyrənmə Maraqlarının Artırılması Yolları. 

ELNARE İSAKHAN GİZİ 

VELİYEVA 

 

Opportunities Of Performing Proper Names In Written Literature 

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ, 

ÜLKÜ TOKOĞLU 

 

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görev Yaptıkları Çevrenin Yerel Tarihi İle İlgili 

Uygulamaları Ve Karşılaşılan Problemler 

DR. NURKAN YILMAZ 

Examination Of Flexibility And Explosive Power Scores Of Sedentary Individuals 

After Regular Trainings 

 

RESEARCHER, KADİR 

AYRILMAZ 

ASSIST. PROF., KURTULUŞ 

ÖZLÜ 

Investigation Of The Relationship Between Physical Education Teachers’; Subject 

Area Competencies, Teaching Styles And Their Value Perceptions 
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PROF. DR. ASSİYE AKA 

 

 

Twitter Üzerinden Bazı Dugulara/Panoptik Etkilere Sosyolojik Bakış 

ZEMFİRA ISAKHAN GİZİ 

ABBASOVA 

Phonographic Implicit Symbols In Azerbaijani Literary Texts As One Of The 

Means Of Expression Creating Imagery 

ARZU SABİR GİZİ KARİMOVA 

 

Language Policy In The Baltic States After The Collapse Of The USSR 

 

 

ÖĞR. GÖR. İLKNUR İLĞAR 

 

Türkiye’deki Eğitim Sorunlarının Çözümü Üzerine 

 

ÖĞR. GÖR. İLKNUR İLĞAR 

Öğrencilerin Üstbiliş Farkındalıkları Ve Bilişüstü Öğrenme Stratejileri 

Kullanmalarının Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi 

 

PROF. DR. AHMET ÜSTÜN 

MERVE ALICI 

A Review Of The Increase Of The IBDP: International Baccalaureate Diploma 

Program Schools In Turkey In Recent Years 

 

ARŞ. GÖR. DR. ERDAL 

KURTÇU 

Detection And Analysis Of Ottoman Turkish Musical Texts As A Component Of 

Historical Musicology Studies In Turkey 

 

YAHYA OCAK 

PROF. DR., MUSTAFA SAĞDIÇ 

 

Web 2.0 Animasyon Araçları Kullanımının Sosyal Bilgiler Öğretimindeki Yeri 

DR., SEZGİN ELBAY 

DOÇ. DR., TUBA ŞENGÜL 

BİRCAN 

 

Ortaokul Seçmeli Hukuk Ve Adalet Dersi Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom 

Taksonomisine Göre İncelenmesi 
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AYODEJI OLUWATOBI 

OJETUNDE 

 

Ghrelin As A Potential Therapeutic Agent For Aging-Related Sarcopenia 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, GÜLŞAH 

BARĞI 

FZT, NİRAN ÇAKIR 

FZT, ROJDA KAYMAZ 

FZT, İLAYDA KAYAPINAR 

 

 

Covid-19 Pandemi Sürecinde Ekran Karşısında Çalışan Bireylerde Göz Yorgunluğu, 

Baş Ağrısı, Fiziksel Ve Mental Yorgunluk 

DR. ÖĞR. ÜYESİ 

ABDÜLHAKİM BAHADIR 

DARI 

 

The Public Service Announcements About The Harms Of Smoking To The Natural 

Environment 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SERVET 

AŞKIN,  

ÖĞRETMEN HALİM YIMAZ 

 

Examination The Effect Of Volcanic Geology İn Apricots The Arsenic, Selenium 

And Lead Element Concentrations 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, ESRA 

KARABULUT 

 

Ağlayan Hasta İle Etkili İletişim 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, ESRA 

KARABULUT 

 

Terapötik İletişimin, Ölümü Yaklaşan Birey İle Etkileşimdeki Önemi Ve Yeri 

EDA NUR ÇAKIR 

AYDAN MOROVA 

GÜLİZAR PETEK 

İREM ERKILIÇ 

NERGİZ DEMET ÖZMAN 

NİSA HIZIROĞLU 

PROF. DR. ALİYE ÖZENOĞLU 

 

The Impact Of The Use Of Social Media On Health Promotion In Adolescents 

DR. CEMRE BOLGÜN 

Sosyal Hizmet Eğitiminde Eleştirel Bir Yaklaşım: Paulo Freire Ve Ezilenlerin 

Pedagojisi 

 

CEVRİYE ÜNAL 

YAŞAR TATAR 

KADRİYE AĞAN- YILDIRIM 

CENGİZ KARAGÖZOĞLU 

ADİL DENİZ DURU 

 

Havalı Tabanca Atıcılarında Atış Performansına Göre Tetik Düşme Öncesi Ve Tetik 

Düşme Sonrasında Eeg Alfa Gücünün Karşılaştırılması 
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HALL: 5     SESSION: 1               MODERATOR:   DOÇ. DR. FATİH KAR       

ARŞ. GÖR. HAVVA NUR 

ATALAY 

PROF. DR. RECEP YÜCEL 

 

Risk Factors In Health Institutions 

PROF. DR. RECEP YÜCEL 

ARŞ. GÖR. HAVVA NUR 

ATALAY 

 

Patient Safety And Leadership In Health Institutions: Content Analysis 

ASSİST. PROF. DR. BURAK 

ÖNAL 

Ascorbate May Reduce Atherosclerosis By Controlling ICAM-1 and VCAM-1 

Expression 

DOÇ. DR. FATİH KAR Akut Böbrek Hasarında Yeni Biyokimyasal Belirteçler 

OP. DR. AYHAN ERDEMİR Safra Kesesinde Heterotopik Pankreas Dokusu 

EREN TİMURTAŞ 

HALİT SELÇUK 

 

Synchronous And Asynchronous Telerehabilitation Methods Have Similar Effects In 

Individuals With Non-Specific Neck Pain 

 

HALİT SELÇUK 

EREN TİMURTAŞ 

 

Short-Term Effects Of Telerehabilitation On Outcomes For People With Knee 

Osteoarthritis: A Preliminary Report 

 

RUKİYE ADA BENDER 

RENGİNAR AKBULAK 

ALİ ŞENGÜL 

 

Can Asymptomatic Sars-Cov-2 Infection Cause Spontaneous Abortion? Covid-19 

And Spontaneous Abortion 

DR.,FATMA CAVUS YONAR 

DR.,BERİL ANILANMERT 

 

Adli Toksikoloji Perspektifinden Fentanil 

DR.,BERİL ANILANMERT 

DR.,FATMA ÇAVUŞ YONAR 

 

Cure Or Poison? 
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UJAS NATWARLAL PANDYA 

 

 

Digital Literature: A Paradigm Shift 

SİTARE HASANOVA 

YAŞAR BARUT 

 

Psikolojide Kariyer Yelkenlisi Modeli Üzerine Kuramsal Bir 

Değerlendirme 

 
 

ARŞ. GÖR. ELİF BARTAN 

DR. ÖĞR. ÜYESİ GAYE 

SOLMAZER 

 

Mutluluk Paylaşımı Ve Duygusal Yeme Davranışı Arasındaki İlişkide Temel 

Psikolojik İhtiyaçların Aracı Rolü 

 

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 

GİZEM GEDİK 

 

Çocukluk Çağı Travmaları Ve Kişilik Örüntüleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

YASEMİN TÜTER Narsisistik Kişiliğin Tutum Ve Davranışlara Etkisi 

YASEMİN UYAR DÜZGÜN 
Siyah Deri Beyaz Maskeler: Sömürgecilik Bağlamında Psikoloji Kültür İlişkisini 

Yeniden Düşünmek 

 

AGİT AKYEL 

 

Tekinsiz Vadi: Sosyal Robotlarla Etkileşimde İnsan Psikolojisi 
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HALL: 1     SESSION: 1                     MODERATOR:   CLEMENTE LOBATO FRAILE 

 

YUNOS ZAHRI 

 AB HAMID R. SUSANTY 

 AHMAD MUSTAFFA 

Cyber Security Situational Awareness among Students: A Case Study in Malaysia 

A. BOUABID 

 B. BIELENBERG 

S. AINANE 

 N. PASHA 

Learning Outcomes Alignment across Engineering Core Courses 

CHRISTINE K. FULMER 

Proposing Problem-Based Learning as an Effective Pedagogical Technique for 

Social Work Education 

 

AGAH TUĞRUL KORUCU 

 HANDAN ATUN 
The Cloud Systems Used in Education: Properties and Overview 

RIAM ABU-MUCH 

MUHAMAD HUGERAT 

 

Lab Activities for Introducing Nanoscience to Teachers and Students 

NAGORE GUERRA BİLBAO 

 CLEMENTE LOBATO FRAILE 

 

Elaboration and Validation of a Survey about Research on the Characteristics of 

Mentoring of University Professors’ Lifelong Learning 

 

ABDUL HALIM ABDULLAH 

NUR LIYANA ZAINAL ABIDIN 

 MAHANI MOKHTAR 

 

Using Thinking Blocks to Encourage the Use of Higher Order Thinking Skills among 

Students When Solving Problems on Fractions 

FAHAD SULEIMAN 

Students’ Views on Mathematics Learning: A Cross-Sectional Survey of Senior 

Secondary Schools Students in Katsina State of Nigeria 

 

SALINA BUDIN 

 SHAIRA ISMAIL 

Undergraduates Learning Preferences: A Comparison of Science, Technology and 

Social Science Academic Disciplines in Relations to Teaching Designs and 

Strategies 

 

SHAHLAN SURAT 

 SAEMAH RAHMAN 

 SAADIAH KUMMIN 

 

Inquiry on the Improvement Teaching Quality in the Classroom with Meta-Teaching 

Skills 

ETSUO MORISHITA Project and Experiment-Based Fluid Dynamics Education 
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M. M. MUHAMMED 

 O. KHUZAIMA 

21st Century Islam: Global Challenges of Islamic Representation and 

Knowledge Acquisition 

 

DOROTA KOBUS-OSTROWSKA 

Theory and Reality on Working Life of People with Disability: The Case in 

Poland 

 

MURITALA BABATUNDE 

HASSAN 

The Politics of Foreign Direct Investment for Socio-Economic Development 

in Nigeria: An Assessment of the Fourth Republic Strategies (1999 - 2014) 

 
KEHINDE AUGUSTINA 

ODUKOYA 

 

Sexualization of Women in Nigerian Magazine Advertisements 

 

SAMIA AIT ALI YAHIA The Cave Paintings of Libyc Inscriptions of Tifra, Kabylia, Algeria 

DINABANDHU MAHATA 

AMIT KUMAR 

AMBARISH KUMAR RAI 

 

Female Work Force Participation and Women Empowerment in Haryana 

NURAN ÖZE 

Communication and Devices: Face to Face Communication versus 

Communication with Mobile Technologies 

 

MOHD YUSRI IBRAHIM 
Developing Measurement Model of Interpersonal Skills of Youth 

 

UCHENNA BELLA ONU 

Preservation of Artistic Heritage: Effect of Modernization on Antiquities and 

Traditional Murals in Nigeria 

 

ANDERS TROEDSSON 

From Risk/Security Analysis via Timespace to a Model of Human 

Vulnerability and Human Security 
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NUNTAPORN AUKKANIT Effect of Different Oils on Quality of Deep-fried Dough Stick 

ABTEHAL Y. ANAAS MOHD 

 NAZMI BIN ABD. MANAP 

Association between Single Nucleotide Polymorphism of Calpain1 Gene and Meat 

Tenderness Traits in Different Genotypes of Chicken: Malaysian Native and 

Commercial Broiler Line 

 

AMIR SABER GHARAMALEKI, 

BEITOLLAH ALIPOUR 

 ZEINAB FAGHFOORI 

 AHMAD YARIKHOSROUSHAHI 

 

Prophylactic Effects of Dairy Kluyveromyces marxianus YAS through 

Overexpression of BAX, CASP 3, CASP 8 and CASP 9 on Human Colon Cancer 

Cell Lines 

KHAIRUL BARIAH SULAIMAN 

TAJUL ARIS YANG 
Color Characteristics of Dried Cocoa Using Shallow Box Fermentation Technique 

AHMED M. S. HUSSEIN 

 SAHAR Y. AL-OKBI 

Evaluation of Bakery Products Made from Barley-Gelatinized Corn Flour and 

Wheat-Defatted Rice Bran Flour Composites 

 

MAMTA KUMARI 

 SHASHI JAIN 

Screening of Potential Sources of Tannin and Its Therapeutic Application 

 

KUBRA SAYIN 

 DERYA ARSLAN 

Antioxidant Properties, Ascorbic Acid and Total Carotenoid Values of Sweet and Hot 

Red Pepper Paste: A Traditional Food in Turkish Diet 

 

ASHRAF S. HAKIM 

 RANDA M. ALAROUSY 

Incidence of Fungal Infections and Mycotoxicosis in Pork Meat and Pork By-

Products in Egyptian Markets 

 

DEWI FATMANINGRUM 

 ADE WIRADNYANI 

Inadequacy of Macronutrient and Micronutrient Intake in Children Aged 12-23 

Months Old: An Urban Study in Central Jakarta, Indonesia 

 

ABTEHAL Y. ANAAS MOHD 

 NAZMI BIN ABD. MANAP 

Association between Single Nucleotide Polymorphism of Calpain1 Gene and Meat 

Tenderness Traits in Different Genotypes of Chicken: Malaysian Native and 

Commercial Broiler Line 
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ABHIMANYU PATI 

KRISHNA KUMAR VELURI 

 

Oracle JDE Enterprise One ERP Implementation: A Case Study 

CSABA I. HENCZ 

 ISTVÁN Á. HARMATI 

 

Improving the Quality of Transport Management Services with Fuzzy 

Signatures 

ATUL DEV 

 PANKAJ JHA 

 

Beyond Taguchi’s Concept of the Quality Loss Function 

YUSUF S. DAMBATTA 

 AHMED A. D. SARHAN 

 

Surface Roughness Analysis, Modelling and Prediction in Fused Deposition 

Modelling Additive Manufacturing Technology 

E. ASADOLLAHI-YAZDI 

 J. GARDAN 

 P. LAFON 

 

Integrated Design in Additive Manufacturing Based on Design for 

Manufacturing 

OSAMA ELGADI 

 MARTIN BIRKETT 

WAI MING CHEUNG 

 

Identifying the Barriers behind the Lack of Six Sigma Use in Libyan 

Manufacturing Companies 

SALEEM Z. RAMADAN 

Binary Programming for Manufacturing Material and Manufacturing Process 

Selection Using Genetic Algorithms 

 

MENGIST HAILEMARIAM 

 SILMA YOSEPH 

 

Improving Production Capacity through Efficient PPC System: Lesson from 

Leather Manufacturing 

 
FAHANIM ABDUL RASHID 

 MUHAMMAD AZZAM ISMAIL 

 

Embodied Carbon Footprint of Existing Malaysian Green Homes 
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ASMA MEHAN 

Public Squares and Their Potential for Social Interactions: A Case Study of 

Historical Public Squares in Tehran 

 
M. AMINU SANDA 

K. EWONTUMAH 

 

Organizational Involvement and Employees’ Consumption of New Work 

Practices in State-owned Enterprises: The Ghanaian Case 

YESUSELVI MANICKAM 

 TAN SOON CHIN 

Assessment on Communication Students’ Internship Performances from the 

Employers’ Perspective 

 
MAJEED MOHAMMED MIDHIN 

CLARE FINBURGH 

 

Tom Stoppard: The Amorality of the Artist 

 

AHMED USMAN EGYE 

 HAMZA MUHAMMAD 

Analysis of Poverty Reduction Strategies as Mechanism for Development in 

Nigeria from 1999-2019 

 
NINO ABESADZE 

 MARINE MINDORASHVILI 

 NINO PARESASHVILI 

 

Investigation of the Main Trends of Tourist Expenses in Georgia 

SAMIA AIT ALI YAHIA Analysis of Steles with Libyan Inscriptions of Grande Kabylia, Algeria 

SAYANTAN KHANRA 

 ROJERS P. JOSEPH 

Adoption and Diffusion of E-Government Services in India: The Impact of 

User Demographics and Service Quality 

 

NAEEM AHMED 

Social Work Practice to Labour Welfare: A Proposed Model of Field Work 

Practicum and Role of Social Worker in India 

 

MONA SALAH EL-DIN 

HASSANEIN 

From Victim to Ethical Agent: Oscar Wilde's The Ballad of Reading Gaol as 

Post-Traumatic Writing 
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MUHAMMAD NAVEED 

 YANG CAIXIA 

 

Need of National Space Legislation for Space Faring Nations 

ANTONIOS MANIATIS 
Human Rights in Armed Conflicts and Constitutional Law 

 

SAULE MUSSABEKOVA 

Forensic Medical Capacities of Research of Saliva Stains on Physical 

Evidence after Washing 

 

FAHAD ALANAZI ANDREW 

JONES 

A Method to Enhance the Accuracy of Digital Forensic in the Absence of 

Sufficient Evidence in Saudi Arabia 

 

KHADIJA ALI 

Sexual and Gender Based Crimes in International Criminal Law: Moving 

Forwards or Backwards? 

 

UMAR UBANDAWAKI 

Controlling Youths Participation in Politics in Sokoto State: A Constructive 

Inclusiveness for Good Governance in Nigeria 

 

ABDUL SALIM AMIN 

Judicial Institutions in a Post-Conflict Society: Gaining Legitimacy through a 

Holistic Reform 

 

DINI DEWI HENIARTI 

Military Court’s Jurisdiction over Military Members Who Commit General 

Crimes under Indonesian Military Judiciary System in Comparison with 

Other Countries 

 

KHODR FAKIH 
The Ombudsman: Different Terminologies Same Missions 

 

ARMEN YEZEKYAN 
The Legal Procedure of Attestation of Public Servants 
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ÖĞR. GÖR. AYDIN SEVER 

DR. AR. GÖR. GÖZDE ARKALI 

AR. GÖR. EDANUR GÜLER 

PROF. DR. MEHMET ÇAY 

 

The Effect Of Selenium Application On Oxidative Values In Rats Exercising Until 

Depletion 

ÖĞR. GÖR. AYDIN SEVER 

PROF. DR. MEHMET ÇAY 

DR. AR. GÖR. GÖZDE ARKALI 

 

The Effect Of Selenium On Swimming Endurance, Oxidative Stress And 

Nrf2/HO-1 Protein Expressions In Rats 

DOÇ. DR. SEMRA KAYA 

ARŞ. GÖR. GÖKHAN KOÇAK 

 

Üreme Mevsimindeki Romanov Koyunlarında Senkronizasyon Protokolleriyle 

Birlikte D Vitamini Enjeksiyonunun Bazı Üreme Parametreleri Üzerine Etkisi 

ARŞ. GÖR. GÖKHAN KOÇAK 

 
Koyunlarda Seksüel Senkronizasyon Ve Östrusun Uyarılması 

DR.ÖĞR.ÜYESİ ENDER 

UZABACI 

 

The Effect Of Synbiotics On Broiler Growth Performance: A Meta-Analysis 

DR. ÖĞR. ÜYESİ NEHİR 

KAYMAK 

DR. ÖĞR. ÜYESİ NESRİN 

EMRE 

DR. F. BANU YALIM 

 

Barajlı Bir Nehrin Balık Topluluk Yapısının Uzunlamasına Ve Zamansal 

Değişimi: Aksu Çayı, Antalya 

DR.ÖĞR.ÜYESİ, NÜVİT 

COŞKUN 

 

Proteins Encoded By Canine Distemper Virus, Their Importance In Pathogenesis 

And Molecular Diagnosis 
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HALL: 2     SESSION: 2              MODERATOR:       ASST.PROF., YEŞİM ESGİN   

DR. BHAVNA B. TERAIYA 
Knowledge Management in the Digital Library using Technology 

ASST.PROF., YEŞİM ESGİN 

A Study Of Social Proof And Consistency Strategies For Software As A Service 

(Saas) Products In The Digital Music Market As In The Context Of Persuasion 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ, MÜJDE 

AKSOY 

 

Online Anlık Satın Alma Davranışında Influencer Pazarlamanın Etkisi Üzerine Bir 

Araştırma  

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ, MÜJDE 

AKSOY 

 

Dijital Tüketim Olgusu Ve Dijital Tüketici Trendleri 

RES. ASSİST. DR. HAKAN 

ÖNDES 

 

Forecasting Of Housing Sales In Turkey With Artificial Neural Networks And 

Hybrid Techniques 

DR. HASAN YALÇIN 

 

Favök (Ebitda) Kavramı Ve Muhasebe Tahminlerinin Favök Üzerine Etkisi 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ,ERKİN 

NEVZAT GÜDELCİ 

İLYAS ÖZER 

 

Finansal Raporlama Dili XBRL Ve XBRL Hakkında Yazılmış Makalelerinin Şekil 

Ve İçerik Analizi 

DR. BURCU YİĞİT 

 
The Conceptual And Theoretical Investigation Of The Role Of Mobbing In 

The Relationship Between Job Stress And Burn Out 

Syndrome 
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ELMER M. SORIANO 

BENJAMIN T. SABATER III 

DELBERT JEWEL M. NATAGOC 

SHANNEN LEIGH A. UY 

 

 

The Philippine Fintech Industry And Its Impact On The Digital Efficiency Of The 

Local Government In Metro Manila 

MURAT KARA 

 

Süleyman Demirel Üniversitesinde Uygulanan Askıda Yemek Sosyal Sorumluluk 

Projesinin Ekonomik Etkilerinin Analizi 

 

MURAT KARA Kovid-19 Döneminde Türkiye’de Pazarlama Trendleri 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, CANAN 

YILDIRAN 

 

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Yönelimlerinin Demografik 

Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi 

 

 

ASST. PROF. DR. FULYA ZARALI 

 

Evaluation Of The Logistics Performance Of G7 Countries With MCDM Method 

ARŞ. GÖR. SAMET ÖZDEMİR 

 

En Etkin 50 Üst Düzey İnsan Kaynakları Yöneticisinin (CHRO) Linkedin 

Profillerinin İncelenmesi 

 

NURFİGEN FESLİOĞLU 

DR. KANSU GENÇER 

An Example Of Sustainable Gastronomy Tourism: Tequila Tourism In The UNESCO 

Cultural Heritage Agave Region 

 

DOÇ.DR. GÜLDEN ŞİŞMAN 

 

Ödeme Kaydedici Cihazlara Yapılan Müdahalenin Kaçakçılık Suçu Açısından 

Değerlendirilmesi 

 

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ, 

BETÜL ÇELİK 

 

Uluslararası Ticarette Müdahale Araçları Olarak Kullanılan Tarife Dışı Engeller Ve 

Türkiye’nin Dış Ticareti Üzerine Etkileri 
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SEGUN AYODELE 

 

Improving Compliance To International Humanitarian Laws Amongst The North 

East Nigerian Troops During Counter-Insurgencies 

 

 

ÖĞR. GÖR. DR., HAKAN IRAK 

 

Dijitalleşen Demokrasi Ve Yeni Bir Siyasi Dönüşüm Olarak Dünyada Ve Türkiye’de 

Elektronik Siyasi Partiler 

 
 

ZEYNEP SÖNMEZ 

 

An Assessment On The Concept Of Modern Science And Progress 

 

DR. GÜLLER ŞAHİN 

ÖĞR. GRV. DR. FATİH VOLKAN 

AYYILDIZ 

 

The Relationship Of Globalization, Natural Resources And Ecological Footprint 

DR. MEHTAP DOĞAN A Discussion on Artificial Mind: Fading Qualia 

 

DOÇ. DR. ÇİĞDEM TANYEL 

BAŞAR 

 

 

Experimental Approaches To The Concept Of Migration From Different Disciplines 
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DR.ÖĞR.ÜYESİ, ALEV ÖNDER 

 

Bir Değişim Romanı Olarak Manves City’de Kimlik, Yitirilen Geçmiş Ve Bellek 

 

DR. ÖĞR. GÖR., GÖKÇE ULUS 
 

Fakir Gencin Hikâyesi’nde Anlatıcının Kimliği 

 

DOÇ. DR. MEHMET NURİ 

ÇINARCI 

 

A Translation Of Gulistan The Author Of Which Is Unknown In Library Of 

Behram Begova  

 

 

DOÇ. DR. MEHMET NURİ 

ÇINARCI 

 

 

The Works Of Ibnu’l-Arabi As A Source In Turkish Mesnevi Commentaries 

ÖĞR. GÖR. DR. HÜSEYİN SELİM 

KOCABIYIK 

 

Batılı Çeviribilimcilerin Kuramları Işığında Necib Mahfuz’un “Başkan’ın 

Öldürüldüğü Gün” Adlı Romanındaki Dil Oyunlarının Türkçe Çevirisinin Analizi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDÜLHAKİM 

BAHADIR DARI 

 

An Analysis Of Images In Anti-War Public Service Announcements In The Light 

Of Louis Hjelmslev’s Indicative Model 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, MEHMET 

FATİH ELMAS  

 

 

Camus’nün “Varoluşçuluk”U Üzerine 

F.Ü.F.D.NƏRMİN CAHANGİROVA Lu Sinin “A-Künün Həqiqi Hekayəsi” Povestinin İdeya-Bədii Xüsusiyyətləri 
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SEEMANT TIWARI Data Set Clustering Using K-Means 

OMAR SAGBAN AL-BUTTI 

PROF.DR. MUSTAFA 

BURUNKAYA 

 

 

Comparison Between Using Genetic Algorithm And Fmincon Methods For 

Solving The Optimal Power Flow Of Ieee-30 Bus Standard System 

CEMAL KÖR 

PROF.DR. MUSTAFA 

BURUNKAYA 

 

 

Iot Tabanlı, Mobil Cihazlar İle İzlenebilen Ve Kontrol Edilebilen Yeni Ve Modern 

Bir Hassas Mantar Tarım Sistemi 

MÜH. SEZGİN CEYLAN 

PROF. DR. MUSTAFA 

BURUNKAYA 

 

 

Uçuş Simülatörü Hareket Sistemleri İçin Fpga Tabanlı Düşük Gürültülü Gerçek 

Zamanlı Veri Toplama Sistemi 

AHMET KIZMAZ 
Akıllı Şebekelere Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Entegrasyonunun Çevre 

Açısından İncelenmesi 

 
EKİN BERFİN BIYIK 

CÜNEYT TEKİN 

TÜLAY KORKUSUZ POLAT 

 

 

Bir Makine İşletmesinde Ergonomik Risk Analiz Yöntemi Kullanılarak Proses 

İyileştirme 

ELİF ALADAĞ 

TÜLAY KORKUSUZ POLAT 

 

 

Bir Treyler Firması İçin Üretim Sürecinin Analizi 

BUSE YÜKSEL Aşındırıcıların Fren Balatası Sürtünme Performansı Üzerine Etkileri (Poster) 
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AKM REZAUL KARIM 

 TANIA SHARAFAT 

 ABU YUSUF MAHMUD 

 

Cognitive Emotion Regulation in Children Is Attributable to 

Parenting Style, Not to Family Type and Child’s Gender 

SHEILA MARIE G. HOCSON 

Career Counseling Program for the Psychological Well-Being of Freshmen 

University Students 

 

MOHAMED M. ELSHERBINY 

The Effectiveness of Cognitive Behavioural Intervention in Alleviating 

Social Avoidance for Blind Students 

 

ASIF ALI, DAUD SALIM 

FARUQUIE 

A Quasi-Systematic Review on Effectiveness of Social and Cultural 

Sustainability Practices in Built Environment 

 

VESILE EVRIM 

 ALIYU AWWAL 

Effect of Personality Traits on Classification of Political Orientation 

 

MARZIEH TALEBZADEH 

SHOUSHTARI 

The Effectiveness of Metaphor Therapy on Depression among Female 

Students 

 

ASMITA SHUKLA 

 SOMA PARIJA 

Impact of Personality and Loneliness on Life: Role of Online Flow 

Experiences 

 

A. GAGAT-MATUŁA 

Family Relationships and Coping with the Stress of Young People from 

Migrant Families with Cerebral Palsy 

 

ABDULKAREEM HUSSEIN 

BIBIRE 

Job Satisfaction and Motivation as Predictors of Lecturers’ Effectiveness in 

Nigeria Police Academy 
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ANUPAM KUMAR 

 ABDUL HAMID BHAT 

 PRAMOD AGARWAL 

Reduced Rule Based Fuzzy Logic Controlled Isolated 

Bidirectional Converter Operating in Extended Phase Shift 

Control for Bidirectional Energy Transfe 

 

G. KHAMOOSHIAN 
Designing a Robust Controller for a 6 Linkage Robot 

 
AHMAD ZAHRAN 

 AHMED HERZALLAH 

 AHMAD AHMAD 

 MAHRAN QURAAN 

 

Modular Harmonic Cancellation in a Multiplier High Voltage Direct 

Current Generator 

RAJESH KUMAR 

 PUNEET AGGARWAL 

 

 

Integration of Virtual Learning of Induction Machines for Undergraduates 

 

MOHD TARIQ 

Five-Phase Induction Motor Drive System Driven by Five-Phase Packed U 

Cell Inverter: Its Modeling and Performance Evaluation 

 
RAJAMANI DORAISWAMI 

LAHOUARI CHEDED 

 

Adaptive Kaman Filter for Fault Diagnosis of Linear Parameter-Varying 

Systems 

ZAKIR HUSAIN 

 NEEM SAGAR 

 NEERAJ GUPTA 

 

Steady State Analysis of Distribution System with Wind Generation 

Uncertainity 

MAMIDI RAMAKRISHNA RAO 
Optimization of Doubly Fed Induction Generator Equivalent Circuit 

Parameters by Direct Search Method 

ALPANA AGARWAL 

 AKHIL SHARMA 

 

Inverter Based Gain-Boosting Fully Differential CMOS Amplifier 
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KARUPPAIYA MARUTHAI 
 VIRUTHAGIRI THANGAVELU 
MANIKANDAN KANAGASABAI 

Statistical Screening of Medium Components on Ethanol Production 
from Cashew Apple Juice using Saccharomyces diasticus 

 

EMMA K. SALES 
 NILDA G. BUTARDO 

Molecular Analysis of Somaclonal Variation in Tissue Culture 
Derived Bananas Using MSAP and SSR Markers 

 

NILIMA D. GAJBHIYE 
Toxic Effect of Sodium Nitrate on Germinating Seeds of Vigna 

radiata 
 

E. BINAEIAN 
 SH. SOROUSHNIA 

Investigation on Toxicity of Manufactured Nanoparticles to 
Bioluminescence Bacteria Vibrio fischeri 

 

ADNAN Y. ROJEAB 

Magnetic Properties Govern the Processes of DNA Replication and 
the Shortening of the Telomere 

 
SOMAYYEH AZIZI 
 SAEED KABOLI 
 ATSUSHI YAGI 

 

Evolutionary Distance in the Yeast Genome 

ARPITA SONI 
 SAPNA MITTAL 

 

Smart Motion 

NADIA EL ALAMI EL HASSANI, 
SOUKAINA MOTIA 

 BENACHIR BOUCHIKHI 
 NEZHA EL BARI 

 

Synthesis of Highly Sensitive Molecular Imprinted Sensor for 
Selective Determination of Doxycycline in Honey Samples 
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ABU SALIM MUSTAFA 

Microbial Contaminants in Drinking Water Collected from 

Different Regions of Kuwait 

 
MANISHA CHAUDHARY 

 JOYDIP DHAR 

 GOVIND PRASAD SAHU 

 

Mathematical Model of Depletion of Forestry Resource: Effect of 

Synthetic Based Industries 

NOOR MOHAMMAD The Agricultural Governance in Bangladesh: A Case Study 

OQBA BASAL 

 ANDRÁS SZABÓ 

The Effects of Drought and Nitrogen on Soybean (Glycine max (L.) 

Merrill) Physiology and Yield 

 

GERALD AMATRE 

 JULIUS BUNNY LEJJU 

 MORGAN ANDAMA 

 

Jigger Flea (Tunga penetrans) Infestations and Use of Soil-Cow 

Dung-Ash Mixture as a Flea Control Method in Eastern Uganda 

 

MOHAMMAD ABDOLLAHI 

Application of Metarhizium anisopliae against Meloidogyne javanica in 

Soil Amended with Oak Debris 

 
MUHAMMAD IMRAN 

 IQRA BASİT 

 MOBUSHİR RİAZ KHAN 

SAJİD RASHEED AHMAD 

 

Analyzing the Impact of Spatio-Temporal Climate Variations on the Rice 

Crop Calendar in Pakistan 

KUNWAR D. YADAV 

 DAYANAND SHARMA 

Vermicomposting of Textile Industries’ Dyeing Sludge by Using Eisenia 

foetida 
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TRAVIS MORRIS 
Analyzing Environmental Emotive Triggers in Terrorist Propaganda 

 

JORGE A. SCHIAVON 

Federalism and Foreign Affairs: The International Relations of 

Mexican Sub-State Governments 

 

A. BAHAR GANIYEVA 

 M. SABUHI TANRIVERDIYEV 

The State Support to the Tourism Policy Formation Mechanism in Black 

Sea Basin Countries (Azerbaijan, Turkey, Russia, Georgia) and Its Impact 

on Sustainable Tourism Development 

 
 

YVONNE AYERKI LAMPTEY 

 

Behavioural-Orientation and Continuity of Informality in Ghana 

TRIYANTO 

 RIMA VIEN PERMATA 

HARTANTO 
Recognition and Protection of Indigenous Society in Indonesia 

 

NGUYEN VIET TAN 

Identifying the Traditional Color Scheme in Decorative Patterns Used by 

the Bahnar Ethnic Group in the Central Highlands of Vietnam 

 
MOHSEN DAVARZANI 

 EHSAN LAME 

 MOHAMMAD TAGHI HASSAN 

ZADEH 

Reviewing the Relation of Language and Minorities' Rights 

PUTHSODARY TAT A Theory-Based Analysis on Implications of Democracy in Cambodia 

JAILAN MOHAMED EL 

DEMERDASH 
Millennials' Viewpoints about Sustainable Hotels' Practices in Egypt: 

Promoting Responsible Consumerism 

 

 

MUHAMMAD NAVEED 

 YANG CAIXIA 

 

Need of National Space Legislation for Space Faring Nations 
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AHMAD ALSOLAMI 

 DARREN MUNDY 

 MANUEL HERNANDEZ-PEREZ 

 

A Structured Mechanism for Identifying Political Influencers 

on Social Media Platforms: Top 10 Saudi Political Twitter 

Users 

NANCHE BILLA ROBERT 
Income Inequality and the Poverty of Youth in the Douala Metropolis of 

Cameroon 

MUSARRAT JABEEN 
Conceptualizing Thoughtful Intelligence for Sustainable Decision Making 

 

MUSA BALA ZAKARI 

 MARK BUTTON 

Insiders’ Perspectives of Countering Public Sector Corruption in Nigeria: 

Identifying and Targeting Its Nature, Characteristics and Fundamental Causes 

 

HASHEM DEHGHANNIRI A Goal-Driven Crime Scripting Framework 

MUJEEB SAIF MOHSEN AL-

ABSY 

 KU NOR IZAH KU ISMAIL 

 SITRASELVI CHANDREN 

 

Corporate Governance Mechanisms, Whistle-Blowing Policy and Earnings 

Management Practices of Firms in Malaysia 

JAILAN MOHAMED EL 

DEMERDASH 

Millennials' Viewpoints about Sustainable Hotels' Practices in Egypt: 

Promoting Responsible Consumerism 

NAEEM ULLAH KHAN 

 KALSOOM KHAN 

Evolving Paradigm of Right to Development in International Human 

Rights Law and Its Transformation into the National Legal System: 

Challenges and Responses in Pakistan 

 

MOHAMMAD TIPU SULTAN 

 FARZANA SHARMIN 

 KE XUE 

 

Sharing Tourism Experience through Social Media: Consumer's Behavioral 

Intention for Destination Choice 
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M. MUSTAFA BEYDAĞI 

DOÇ.DR. A. FATİH ÖZCAN 

PROF.DR. İLHAN İÇEN  

 

 

Alt-Or-Mat Köprüsü 

M. MUSTAFA BEYDAĞI 

PROF.DR. İLHAN İÇEN 

DOÇ.DR. A. FATİH ÖZCAN 

 

 

Zit Kenar Dik Üçgen 

ASST. PROF. DR. ADEM YOLCU 

ASSOC. PROF. DR. TAHA YASİN 

ÖZTÜRK 

 

 

Some New Results On Pythagorean Neutrosophic Soft Topological Spaces 

ASST. PROF. DR. ADEM YOLCU 

ASSOC. PROF. DR. TAHA YASİN 

ÖZTÜRK 

 

 

Some Operations On Pythagorean Neutrosophic Soft Topological Spaces 

PROF. DR., ÖMÜR DEVECİ 

RES. ASSİST., ÖZGÜR ERDAĞ 

 

The Narayana-Padovan Sequence Modulo m 

RES. ASSİST., ÖZGÜR ERDAĞ 

PROF. DR., ÖMÜR DEVECİ 

 

 

The Representation And Finite Sums Of The Narayana-Padovan Numbers 

ASST. PROF. DR. YEŞİM 

AKÜZÜM 

 

 

The Narayana-Jacobsthal Sequence Modulo m 

ASST. PROF. DR. YEŞİM 

AKÜZÜM 

 

 

The Representations And Finite Sums Of The Narayana- Jacobsthal 

Numbers 
ÇİĞDEM CENGİZ 

MEHMET SAİT CENGİZ 

 

 

Volumetric Lighting In Architectural Design 

ÇİĞDEM CENGİZ 

MEHMET SAİT CENGİZ 

 

 

Use Of White Light In Living Spaces 

 

KADRİ KURT 
Prunus Armeniaca L. Ekstraktından Gümüş Nanopartiküllerin Sentezi ve 

Yapısının Aydınlatılması 
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ÖĞR. GÖR. DR. BARIŞ DEMİREL 
Çocuk Koruma Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme: “Çöp Evde 

Bulunan Çocuk Koruma Altına Alındı” 

 

NESLİHAN CEYLAN 
Çalışan Kadınlar Ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkiyi Ortaya Koyan 

Araştırmaların İçerik Analizi 

 

ARŞ. GÖR. HAVVA NUR ATALAY 

PROF. DR. RECEP YÜCEL 

 

 

Paternalistic Leadership In Healthcare Management 

 

PROF. DR. RECEP YÜCEL 

ARŞ. GÖR. HAVVA NUR ATALAY 

 

Workplace Incivility In Healthcare Management: Content Analysis 

 

RESS ASST. HÜLYA YILDIZ 
Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Kadının Güçlendirilmesinde Eğitimin 

Rolü 

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DR. 

GAMZE ALP 

 

 

JCI Belgeli Sağlık Tesislerinin Web Sitelerinin İncelenmesi 

 

NURSİMA ŞAHKULUBEY BAYKAL Kurumsal İtibarın Kurumsal Kimlik Üzerine Etkisinde Etik İklimin Aracılık 

Rolü 
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Gerçek Ötesi Bir Yaklaşımla Viral Reklamlar: Simpsons Örneği 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, AYLİN GÜNGÖR 

 
Bir Mecra Olarak Tasarımcının Sanal Portfolyosu: Instagram 

DR. ÖĞR. ÜYESİ DİLAVER 

BAYINDIR 

PROF. DR. MEHMET IŞIK 

 

 

Göç Belgeseli Çekmek: Otoetnografik Bir Bakış 

DR. ÖĞR. ÜYESİ DİLAVER 

BAYINDIR 

PROF. DR. MEHMET IŞIK 

 

 

Türk Sinemasının İlk Salgın Hastalık Konulu Filmi Salgın (1954) Üzerine 

Tespitler 

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ, 

AHMET ENES BUDAK 

 

20. Yüzyılda Ontoloji Akımları ve Sanat Akımları İlişkisi 

DOÇ. DR. MEHMET FATİH KALIN 

Aydınlanma Dönemi Sonrasında Değişen “Kutsal” Düşüncesinin Sanat 

Anlayışına Etkisi 

 

DOÇ.DR. PINAR TOKTAŞ 

ARŞ. GÖR.ASLI SEDA AKBAŞ 

 

Ankara Milli Kütüphane Ve Harvard Üniversitesi Kütüphanesi Açık Erişimde 

Yer Alan İki Mushaf-I Şerif’in Serlevha Bezemelerinin İncelenmesi 

DOÇ. DR. ÖZCAN DEMİR Klasik Anlatı Sinemasında Süper Kahraman Stereotiplerini Dönüşümü 

M. FURKAN CAN HALİTOĞLU 

DOÇ. DR. ÖZCN DEMİR 

 

Klasik Anlatı  Unsurlarından Katharsis Ve Özdeşleşme Kavramlarının İnteraktif 

Sinema Filmlerinde Kullanımı: Black Mirror Bandersnatch Filmi Örneği 

DOÇ.DR., ZUHAL AKMEŞE DEMİR Covid-19 Pandemisinin Sinema Alanına Etkileri Üzrine Bir Değerlendirme 

 

DOÇ.DR., ZUHAL AKMEŞE DEMİR 

Edebiyattan Sinemaya Uyarlanan Filmler: Mutluluk  İlmi Üzerine Bir 

Değerlendirme 

 

ÖĞR. GÖR. OLGUN KÜÇÜK 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEVLÜT CAN 

KOÇAK 

 

Yeni Medyadaki Komedi Programlarında Suçun Mizahi Sunumu 
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JERICHO N. MOLOBOCO 

GRACIELA MAE D.P. 

BREQUILLO 

EMMANUEL JOHN B. SOLIVA 

ESTEFANIE R. CORTEZ 

 

 

The Urban Expansion Vs. The Sustainability Of Agri-Fishery In The Philippines: A 

Case Study Of “Tahong” Industry In The Municipality Of Jiabong, Samar 

RAMCES M. DILI 

GLENZY KIN A. GINEZ 

PATRICIA M. ROMAN 

 

Towards The Economic Development Of The Philippines: Achieving Sustainable 

Development And Food Security Through Urban Agriculture 

DOÇ. DR. VALEH K. ŞUKUROV 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ. 

MEDİNE H.ABIŞOVA 

 

 

Hacikent Ormanlarında Antropojenik Değişimler Ve Restorasyon Sorunları 

TOLGAHAN AHMET COSKUN 

SUMER HORUZ 

 

 

Phosphite Treatments to Control Tomato Bacterial Canker and Wilt 

SERKAN YENER 

DOÇ. DR. MEHMET 

SAĞIROĞLU 

 

 

Oflak Dağı (Kaynarca) Ve Çevresinin Florasına Katkılar 

ARŞ. GÖR. ECEM KARA 

DR. ÖĞR. ÜYESİ GÖKHAN 

BAKTEMUR 

 

 

Determining The Effects Of Some Heavy Metal Applications On White Cabbage 

(Brassica Oleracea Var. Capitata F. Alba) In In Vitro Conditions 
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GÖKHAN ÇAKMAK Sayıştayın Denetim Ve Yargı Alanı 

 

ASST. PROF. DR. DENİZ DİNÇ 

Nationalist and Populist Ideologies of the Three Rival Political Actors in 

Tatarstan during the Collapse of the Soviet Union 

BATTAL ŞENER FIDIC Sözleşmeleri Kapsamında Uluslararası Tahkim 

 

ARŞ. GÖR. DR. AZER EBRU  

MUTLU 

The Evaluation Of The Principle Of Continuity And Change, From The Public 

Service Measurement Principles, In Terms Of The Library Services Offered By 

The Administration 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, EMRAH UTKU 

GÖKÇE 

 

 

Uluslararası İlişkiler Çalışmalarında Karma Yöntem Yaklaşımının Kullanılması 

 

YL. ÖĞRENCİSİ, GİZEM AYDIN 

 

 

Turkey’s Attitude Towards The International Criminal Court 

 

ASSİST. PROF. MERİH ANGIN 

 

An NLP Approach For Identifying Relevance To Sustainable Development Goals 

 

HÜSNE TEMUR 

DOÇ. DR., SEÇİL GÜL MEYDAN 

YILDIZ 

 

Türkiye’de Konut Politikaları Gelişiminin Kalkınma Planları Persfektifinde 

Değerlendirilmesi 

HÜSNE TEMUR 

DOÇ. DR., SEÇİL GÜL MEYDAN 

YILDIZ 

 

Ulusal Kalkınma Planlarında (1963-2023) Afet Yönetimi 

Fidan Bahruz qızı Allahyarova Legal issues regarding regulation of mediation payment 
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SANDHYA RIJAL 

 SAROJ ADHIKARI 

 RAMESH R. PANT 

 

Non-Timber Forest Products and Livelihood Linkages: A 

Case of Lamabagar, Nepal 

ERIC HAWKINSON 

 EDGARAS ARTEMCIUKAS 

Simplified Mobile AR Platform Design for Augmented Tourism 

 

NGONO MINDZENG TERENCIA 
Community Based Tourism and Development in Third World Countries: 

The Case of the Bamileke Region of Cameroon 

 

ELDAH EPHRAIM BUBA 
An Evaluation of Tourism Education in Nigeria’s Higher Institutions 

 

BITA MASHAYEKHI 

 MOHAMMAD ARA 

 

Activity-Based Costing in the Hospitality Industry: A Case Study in a 

Hotel 

CHUKIAT CHAIBOONSRI 

SATAWAT WANNAPAN 

 

Asymmetrical Informative Estimation for Macroeconomic Model: Special 

Case in the Tourism Sector of Thailand 

MAJA MARTINOVIC 

 VALENTINA ZARKOVIC 

 HRVOJE MALJAK 

Potential of Croatia as an Attractive Tourist Destination for the Russian 

Market 

CHUTIMA KLAYSUNG 

Behaviors and Factors Affecting the Selection of Spa Services among 

Consumers in Amphawa, Samut Songkhram, Thailand 

 

 

RADWA MABROOK 
Collaborative and Experimental Cultures in Virtual Reality Journalism: 

From the Perspective of Content Creators 

 

SADHANA GHNAYEM The Impact of Socio-Economic and Type of Religion on the Behavior of 

Obedience among Arab-Israeli Teenagers 
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LASZLO VARI 

Freedom with Limitations: The Nature of Free Expression in 

the European Case-Law 

 

EREZ COHEN 

The Impact of Globalization on the Development of Israel Advanced 

Changes 

 

GERGELY HORVÁTH 
The Two Layers of Food Safety and GMOs in the Hungarian Agricultural 

Law Authors: Gergely Horváth 

 

MARÍA JOSÉ BENÍTEZ JIMÉNEZ 
Jurisprudencial Analysis of Torture in Spain and in the European Human 

Rights System 

MOHSEN DAVARZANI 

EHSAN LAME 

 MOHAMMAD TAGHI HASSAN 

ZADEH 

Reviewing the Relation of Language and Minorities' Rights 

ADA YURMAN 

The Social Reaction to the Wadi Salib Riots (1959) as Reflected in 

Contemporary Israeli Press 

 

DIYA SARKAR 

 PRAFULLA C. MISHRA 
An Analytical Study on the Politics of Defection in India 

ISAIAS TEKLIA BERHE 

The Ethio-Eritrea Claims Commission on Use of Force: Issue of Self-

Defense or Violation of Sovereignty 

 

MARISA CATARINA DA 

CONCEIÇÃO DINIS 

Directors’ Duties, Civil Liability, and the Business Judgment Rule under 

the Portuguese Legal Framework 

 

JÚLİA SZŐKE Negotiating Across Cultures: The Case of Hungarian Negotiators 
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MAHA BENHAMAD 

ALI SNOUSSI 

 AMMAR BEN BRAHIM 

 

 

A Simulation Model and Parametric Study of Triple-Effect Desalination 

Plant 

NUR SARMA 

 PAUL M. TUOHY 

 SINIŠA DJUROVIĆ 

 

 

Investigation of Grid Supply Harmonic Effects in Wound Rotor Induction 

Machines 

JOSE D. HERRERA 

MARIO A. RIOS 

 

A Multiobjective Damping Function for Coordinated Control of Power 

System Stabilizer and Power Oscillation Damping 

 

IDRIS A. ELFEITURI 
Exergy Based Performance Analysis of a Gas Turbine Unit at Various 

Ambient Conditions 

 

AHMAD K. JASSIM 

RAHEEM KH. AL-SUBAR 

 

Studying the Possibility to Weld AA1100 Aluminum Alloy by Friction Stir 

Spot Welding 

EKOW A. KWOFIE 

EMMANUEL K. ANTO 

GODFRED MENSAH 

 

Determination of the Optimal DG PV Interconnection Location Using 

Losses and Voltage Regulation as Assessment Indicators Case Study: ECG 

33 kV Sub-Transmission Network 

H. SHAYEGHI, A. SAFARI 

 H. A. SHAYANFAR 
Multimachine Power System Stabilizers Design Using PSO Algorithm 

M. EMAMI 

 R. TARIGHI 

 R. GOODARZI 

 

 

Simulation of Reflection Loss for Carbon and Nickel-Carbon Thin Films 

MOSES C. SIAME 

 KAZUTOSHI HAGA 

 ATSUSHI SHIBAYAMA 

 

 

Treatment of Low-Grade Iron Ore Using Two Stage Wet High-Intensity 

Magnetic Separation Technique 

MOHAMED YOUSEF 

MAGDY SAMUEL 

 MAHA EL-MELIGY 

 TAHER EL-BITAR 

 

Hot Deformability of Si-Steel Strips Containing Al 
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R. SEKULA 

Material Concepts and Processing Methods for Electrical Insulation 

 
 

ALLURU GOPALA KRİSHNA 

THELLA BABU RAO 

Performance Assessment of Carbon Nano Tube Based Cutting Fluid in 

Machining Process 

 
 

AYHAN AYDOĞDU 

ERCAN CEYHAN 

ALİ KAHRAMAN 

NURSEL ÇÖL 

 

 

 

Effects of Plant Densities on Seed Yield and Some Agricultural 

Characteristics of Jofs Pea Variety 

 

AYMEN LAADHARİ 

An Implicit Methodology for the Numerical Modeling of Locally 

Inextensible Membranes 

 

 

AHMAD H. ABDELGWAD 

Microstrip Patch Antenna Enhancement Techniques 

 

LOCHAN BASYAL 

Email Based Global Automation with Raspberry Pi and Control 

Circuit Module: Development of Smart Home Application 

 
 

SHAIBU BAANNI AZUMAH 

WILLIAM ADZAWLA 

 

Effect of Urea Deep Placement Technology Adoption on the 

Production Frontier: Evidence from Irrigation Rice Farmers in the 

Northern Region of Ghana 

 

 

NURLIANI, IDA ROSADA 
Strategy in Controlling Rice-Field Conversion in Pangkep Regency, 

South Sulawesi, Indonesia 

 

 

AYUKO ITSUKI 

SACHIYO ABURATANI 

 

Comparative Analysis of Soil Enzyme Activities between Laurel-Leaved 

and Cryptomeria japonica Forests 
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A. K. SINGH,  

 CHHOTU RAM 

 

Electrochemical Corrosion of Steels in Distillery Effluent 

MOHD SHAHNEEL SAHARUDIN 

JIACHENG WEI 

 ISLAM SHYHA 

 FAWAD INAM 

 

Flexural Properties of Halloysite Nanotubes-Polyester Nanocomposites 

Exposed to Aggressive Environment 

SHAHRAZED MEDEGHRI 

 SAAD HAMZAOUI, 

 MOKHTAR ZERDALI 

 

The Manufacturing of Metallurgical Grade Silicon from Diatomaceous 

Silica by an Induction Furnace 

ROMAN KNIZEK 

 DENISA KARHANKOVA 

 LUDMILA FRIDRICHOVA 

 

 

Two and Three Layer Lamination of Nanofiber 

MOHAMED H. GABR 

 KIYOSHI UZAWA 
 

Effect of Different Types of Nano/Micro Fillers on the Interfacial Shear 

Properties of Polyamide 6 with De-Sized Carbon Fiber 

 
SUTAR RANI ANANDA 

 M. V. MURUGENDRAPPA 

 

 

Structural and Electrical Characterization of Polypyrrole and Cobalt 

Aluminum Oxide Nanocomposites 

 

ALI RABIEE 

 HESSAM GHASEMNEJAD 

 

 

Effect of Stitching Pattern on Composite Tubular Structures Subjected to 

Quasi-Static Crushing 

 

R. SEKULA 

 

Material Concepts and Processing Methods for Electrical Insulation 

 
SUPRIYA GUPTA 

 PARESH CHOKSHI 

 
Polymer Mediated Interaction between Grafted Nanosheets 
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ENVER EMRE ÖCAL 
 

Tam Bağımsızlık Ekseninde Erken Cumhuriyet Dönemi Eğitim 

Politikları 

 
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ, HÜSEYİN 

AYDOĞAN 

 

 

Plotinos’un Göksel Cisimlerin Yapısına Dair Görüşleri 

 

UBEYDULLAH SAKİN 
 

Local Governments In Turkey Within The Framework Of Miller’s Living 

Systems Theory: Gaziantep Metropolitan Municipality System 

 

 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ HACI 

ÇİÇEK 

 

An Evaluation On The News That “God Will Be Supported For Her Servants” In 

The Context Of Verse 137 Of Sûrat Al-Baqara 

 

 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ HACI 

ÇİÇEK 

 

An Evaluation Of The Attribution Of “Idiot” Among The Slanders Thrown At The 

Prophets During The Invitation Process 

 

MIHDAT AKTULGA Zerdüştilikte Kötülük Problemi Ve İnsanın Rolü 

 

DOÇ. DR. SABRİ ARICI Phokaıa’nın Roma Dönemi’ndeki Durumu 

DOÇ. DR. SABRİ ARICI Phokaıa - Pers İlişkileri Üzerine Tespitler 

UZM.ÖĞRT. AYHAN NİŞANCI  

PROF.DR.MUSA BİLGİZ 

 

 

Kur’an’da Rahmet Ve Merhamet Üzerine Kavramsal Bir Analiz 

UZM.ÖĞRT. AYHAN NİŞANCI   Kur’an’da Fıtrat Ve Fıtratullah’ın Kavramsal Analizi  
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ÖZET 

Her toplum geçerli bir eğitim sistemine sahip olmayı ve bu sistemin gelecek nesillere 

aktarılmasında rol alan nitelikli öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda her 

ülkenin kendine özgü birtakım koşulları bulunmaktadır. Bu nedenle çalışmada, uluslararası 

sınavlarda başarılı olmuş ülkelerin öğretmen adayı belirleme süreçlerinin, öğretmen yetiştirme 

programlarının ve öğretmen atama süreçlerinin karşılaştırmalı bir incelemesinin yapılması 

amaçlanmaktadır. Çalışmada tarama modeli kullanılmış, veri toplama aracı olarak ülkelerin 

resmi internet sayfaları, literatürde yer alan resmi belgeler ve bilimsel çalışmalar seçilerek bir 

kaynak havuz oluşturulmuştur. Oluşturulan kaynak havuzuna araştırmanın amacı 

doğrultusunda Türkiye, Finlandiya, ABD, Almanya, Singapur, Çin, Güney Kore, İngiltere, 

Fransa ve Japonya ülkelerini kapsayacak şekilde içerik analizi uygulanmıştır. Elde edilen 

verilerin analizi sonucunda, öğretmen adayı belirlemede ilk şart olarak adayların ortaöğretim 

diplomasına sahip olmaları istenirken, ABD ve Güney Kore’de ek olarak liselerin referansı ön 

plana çıkmaktadır. Ayrıca liseden mezun olan adayları yükseköğretime geçiş sınavları 

beklemektedir. Türkiye ve ABD’de sınavlarda başarılı olan bireyler fakülte tercihi yaparken, 

diğer ülkeler sınavlara ek başarılı olan bireyler ile mülakat yapmaktadır. Bu süreç sonunda, 

Finlandiya’da başvuru yapan adayların %10’nu (Hazır, 20151), Singapur’da ise %12,5’i 

(NCEE, 20212) başarılı sayılmaktadır. Ülkelerin öğretmen yetiştirme programlarının 

yürütüldüğü ortamların 4 yıl ile 6 yıl arasında eğitim verdiği görülmektedir. Bu süreç içerisinde 

diğer ülkelerden farklı olarak Finlandiya, Singapur ve Çin’in lisans sonrası eğitim verdiği 

görülmüştür. Tüm ülkelerdeki öğretmen adaylarının lisans eğitimleri sırasında staj eğitimi 

aldıkları lakin verilen eğitimin zaman ve işleyiş bakımından farklılaştığı görülmüştür. Ülkelerin 

öğretmen atama süreçleri incelendiğinde, eğitim fakültelerindeki süreci başarılı bir şekilde 

tamamlayan bireylerin farklı adlarla adlandırılan bazı sınavlara girdikleri ve başarılı olmaları 

durumunda kurumlar tarafından yapılan mülakatlara çağırıldıkları saptanmıştır. Mülakatlar 

 
1 Hazır, O. (2015). Öğretmen etkinliği: Finlandiya modeli. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 25(1), 3-24. 
2 National Center on Education and the Economy (NCEE). (2021). Teacher and Principal Quality. Erişim adresi: 

https://ncee.org/country/singapore/  

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
https://ncee.org/country/singapore/
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sonucunda başarılı olan adaylar belirlenen kontenjan sayısı adedince resmi kurumlar tarafından 

stajyer/sözleşmeli olarak atamaları yapılmaktadır. Sonuç olarak, bu süreçleri dikkatli ve 

titizlikle yürüten başarılı ülkelerin nitelikli bir eğitim sistemine sahip oldukları ve bu doğrultuda 

nitelikli nesiller yetiştirmeyi planladıkları öngörülebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayı Belirleme Süreci, Öğretmen Yetiştirme Programları, 

Öğretmen Atama Süreci, Öğretmen Yetiştirme   
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ÖZET 

Bu çalışmamızda, Hümanizma kavramı ile Hümanizm düşüncesinin, Osmanlının son 

dönemlerinden itibaren, özellikle Erken Cumhuriyet Dönemi eğitim ve kültür anlayışı 

üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Genel olarak kabul edildiği üzere Hümanizm; ‘İnsanı 

evrendeki herşeyin merkezi ve ölçüsü olarak ele alan, onun akıl ve anlama gücüne, dünyayı 

kavrama ve değiştirme yetisine olan sonsuz güveni’ ifade etmektedir. Hümanizma, özellikle 

Rönesans döneminden itibaren etkili bir akım olmaya başlamış ve insanı en önemli değer olarak 

kabul eden bu anlayış, bir bakıma, insanı adete unutan Ortaçağ skolastik anlayışına bir tepki 

olarak gelişmiştir. Avrupa’da ticaret sayesinde zenginleşip güçlenen burjuvazinin, insanların 

doğuştan bazı haklara sahip olduğu teziyle kendi varlığını ve iktidarını meşrulaştırma teziyle 

ürettiği ve geliştirdiği bir anlayıştır. Bu anlayış, antik Yunan ve Latin döneminin ‘ İnsanı 

herşeyin ölçüsü ’ olarak gören düşünce geleneğinden de güç almıştır. Özellikle XIX. yüzyıldan 

itibaren Hümanizmaya yönelik farklı bakış açıları ve kimi eleştirilere rağmen, Ortaçağ’ın 

İnsan’ı ihmal eden anlayışı karşısında, yine de süreç içerisinde çeşitli gelişim aşamalarından 

geçerek günümüze kadar ulaşmıştır. Latince humanismus sözcüğünden üretilen Hümanizm; 

insancıl, insani, insana ait vb. anlamlara gelmektedir. Ünlü Romalı düşünür Cicero (d. MÖ 106 

- ö. MÖ 43), humanitas sözcüğünü ‘ İnsan ülküsü ’ manasını içerecek şekilde kullanmıştır. 

Çalışmamızda, Hümanizma anlayışının Türkiye’de Cumhuriyet dönemi yönetici ve elitlerinin 

benimsedikleri modern laik kimliğin güç aldığı bir kavram olmasına değinilerek, Batı 

medeniyetini oluşturan değerlerin ve kültürün topluma aşılanmasında önemli rol oynadığı 

üzerinde durulmaktadır. Gerek Osmanlı ve gerekse Cumhuriyet dönemi elitleri ve aydınları 

arasında Hümanizm, Batılılık ve Batı Uygarlığı bağlamlarında tartışılan bir anlayış olmuştur. 

Özellikle Erken Cumhuriyet dönemi aydınları  ve yöneticileri, Hümanizm anlayışını temel alan 

Batı medeniyetini ‘ Muasır medeniyet/Çağdaş Uygarlık ’ şeklinde ifade ederek, buna dayalı 

akılcılık- pozitivizm- Laiklik anlayışlarını Cumhuriyet döneminin eğitim ideolojisi ve 

uygulamalarına temel olarak almışlardır.  

Anahtar Sözcükler: Hümanizm, Cumhuriyet Dönemi Eğitim Anlayışı, Eğitim. 
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ABSTRACT 

In this study, the effects of the concept of humanism and the idea of Humanism on the 

understanding of education and culture from the last periods of the Ottoman Empire, especially 

the Early Republican Period, are discussed. As is generally accepted, Humanism refers to the 

’infinite confidence in the power of reason and understanding, the ability to comprehend and 

change the world, which considers man as the center and measure of everything in the universe'. 

Humanism, especially since the Renaissance, has become an influential current, and this 

understanding, which considers man to be the most important value, has developed as a reaction 

to the medieval scholastic understanding, which, in a way, almost forgot about man. It is an 

understanding that the bourgeoisie, which has become rich and stronger thanks to trade in 

Europe, has produced and developed with the thesis of legitimizing its own existence and power 

with the thesis that people have certain rights from birth. This understanding has also been 

strengthened by the tradition of thought of the ancient Greek and Latin periods, which 

considered ‘Man as the measure of everything’. Especially in the XIX century. despite the 

different perspectives and some criticisms directed at humanism since the XVIII century, in the 

face of the neglecting understanding of Man of the Middle Ages, it has nevertheless passed 

through various stages of development in the process and has reached the present day. 

Humanism, derived from the Latin word humanismus; humane, humanitarian, belonging to 

man, etc. meaning. The famous Roman thinker Cicero (b. 106 BC - BC. 43 BC) used the word 

humanitas to include the meaning of ‘human country’. In our study, it is emphasized that the 

understanding of humanism is a concept that is strengthened by the modern secular identity 

adopted by the rulers and elites of the Republican period in Turkey, and that the values and 

culture that make up Western civilization play an important role in instilling them into society. 

Both Dec the Ottoman and Republican elites and intellectuals of the period, Humanism, 

Westernism and Western Civilization have been discussed in the context of an understanding 

has been discussed. In particular, intellectuals and rulers of the Early Republican period 

expressed Western civilization as a ‘Muasır civilization / Modern Civilization’ based on the 

understanding of Humanism, and took their understanding of rationality-positivism-Secularism 

based on it as the basis of the educational ideology and practices of the Republican period. 

Keywords: Humanism, Republican Era Educational Understanding, Education. 
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ROMANLARIN KARŞILAŞTIĞI EN TEMEL ve ÖNEMLİ PROBLEMLER 

 

THE MOST BASIC and IMPORTANT PROBLEMS FACED by ROMANI 

POPULATION 

 

Prof. Dr. Mehmet ÖZBAŞ 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Erzincan.  

ORCID ID: 0000-0002-7830-4763 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, dünyada ve Türkiye’de sosyolojik, ekonomik, politik ve kültürel olarak 

Romanların yaşadığı problemler üzerinde durulması amaçlanmıştır. Etnik ve antropolojik 

olarak hiçbir doğruluk değeri bulunmadığı halde Romanların bütün dünyada en çok dışlanma 

ve ön yargıya maruz kalan insan topluluğu olduğu anlaşılmaktadır. Romanların dünyanın 

hemen her yerinde temel insan hak ve hürriyetlerinden yararlanma konusunda problemler 

yaşadığı görülmektedir. Bilinçlice ve dışlayıcı bir biçimde Romanların bütün insanların elde 

ettikleri temel hak ve hürriyetlerden yararlanmaları engellenmektedir. Romanlar geri kalmış, 

gelişmemiş, antidemokratik ülkelerde yaşadıkları her türlü hak gaspı ve eşitsizliği demokratik 

ülkelerde de yaşamaya devam etmektedirler. Romanlar başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 

demokratik rejimlerde bile ırkçı bir ayrımcılığa, sosyal dışlanmaya tabi tutulmaktadırlar. 

Romanlar, bulundukları ülkelerde genel olarak başta kültürel haklar olmak üzere bütün temel 

insan hak ve hürriyetlerinden yararlanamamaktadırlar. Romanların antidemokratik ülkelerde 

yaşadıkları baskılara benzer problemleri demokratik ülkelerde de yaşadıkları anlaşılmaktadır. 

Romanlar, sosyal, ekonomik, politik haklar açısından yaşadıkları eşitsizlikleri; ne yazık ki 

eğitim, sanat, spor vb. alanlarda da en derin bir şekilde yaşamaya devam etmektedirler. Bu 

araştırmada, Romanların yaşadığı eşitsizliklerin sosyal yaşam pratiklerine dayalı olarak geniş 

bir bakış açısıyla ortaya konulmasına çalışılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen gözlemlere 

göre, Romanların yaşadıkları mikro sosyo-ekonomik çevrelerde kitlesel yoksulluk yaşadıkları 

görülmektedir. Romanların yaşadığı kitlesel yoksulluğun zamanla dezavantajlılık yarattığı ve 

bu durumun nesiller boyu süren olumsuz etkilerinin olduğu ortaya çıkmıştır.  Araştırma 

sonuçlarına göre, Romanlar arasında ebeveynin öğrenim durumu yetersizliğinin; özellikle anne 

öğrenim düzeyinin düşük olmasının Roman çocuklarının diğer çocuklara göre daha fazla sosyo-

ekonomik eşitsizlik yaşamasına neden olduğu saptanmıştır. Romanların sosyal hayatta etkili bir 

sosyal statü edinmesinin ön koşulunun nitelikli bir eğitim yaşantısına bağlı olduğu 

görülmektedir.   

Anahtar Sözcükler: Romanlar, sosyal dışlanma, ayrımcılık, eğitimsizlik.   

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to focus on sociological, economic, political and cultural problems 

faced by Romanies in the world and Turkey. It is understood that Romanies are individuals who 

are exposed to the most exclusion and prejudice all over the world, even though they don’t have 

ethnic and anthropological truth value. It is seen that Romanies have problems in benefiting 

from basic human rights and freedoms almost everywhere in the world. Consciously and 

exclusionarily, Romanies are prevented from enjoying fundamental rights and freedoms that all 

people have acquired. Romani people continue to experience all kinds of right violations and 

inequalities that they have experienced in underdeveloped and anti-democratic countries as well 

as in democratic countries. Romanies are subjected to racial discrimination and social 

exclusion, even in democratic regimes, especially in European countries. Romanies can’t 
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benefit from all basic human rights and freedoms, especially cultural rights, in the countries 

they live in. It is understood that Romanies experience similar problems they experience in 

antidemocratic countries as well as in democratic countries. Unfortunately, they experience 

inequalities in terms of social, economic and political rights and they deeply continue to 

experience inequalities in terms education, art, sports etc. In this research, it has been tried to 

reveal the inequalities experienced by Romanies from a broad perspective, based on their social 

life practices According to observations obtained from this research, it is seen that Romanies 

experience mass poverty in their micro socio-economic environments. It has been revealed that 

mass poverty experienced by Romanies creates disadvantage over time and this situation has 

negative effects for generations. According to the results of the research, it has been determined 

that lack of education of parents among Romanies, especially low educational level of mothers, 

causes Romani children to experience more socio-economic inequalities than the other children. 

It is seen that the prerequisite for Romanies to achieve an effective social status in social life 

depends on a qualified education experience. 

Keywords: Discrimination, Lack of  Education, Romanies, Social Exclusion. 
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OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ DOKUNMA DUYUSUNU GELİŞTİRMEYE 

YÖNELİK EĞİTİM TEMELLİ DUYU BÜTÜNLEME MATERYALİ GELİŞTİRME 

ÇALIŞMASI 

 

Dr. Öğr. Üyesi, Aysel ARSLAN1, Dr. Öğr. Üyesi, Sebahattin KARTAL 2 

1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  

 ORCID ID: 0000-0002-8775-1119 

2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,  

 ORCID ID: 0000-0003-0976-0965  

 

ÖZET 

Duyu, bireyin çevreden gelen uyarıcılardan gelen her türlü verinin göz, kulak, burun, deri, dil 

uzuvları tarafından algılanarak bir çıkarımda bulunmasıdır. Tüm duyular birbirleriyle 

koordinasyon içinde çalışmaktadır. Bireyin çevreyle kurduğu iletişim ve etkileşimin temel 

araçları olan duyular çocuk daha anne karnındayken gelişmeye başlamaktadır. Hatta gebeliğin 

üçüncü haftasında bebek içinde bulunduğu amniyon sıvısının basınç ve sıcaklığını 

hissetmektedir.  Bu ısı ve dokunmaya yönelik ilk somatik duyu deneyimi olarak kabul 

edilmektedir. Doğumdan sonra da birey duyular aracılığıyla içinde yaşadığı çevreye adapte 

olmakta, sosyalleşmekte, bedenini kontrol etmekte, bilişsel isteklerini yerine getirmekte, 

öğrenmekte ve yaşamını devam ettirmektedir. Duyuların işlenmesi, organize edilmesi, 

yorumlanabilmesi, çevreye uygun şekilde yanıt verebilmesi, yani duyusal girdilerin 

düzenlenmesi “duyusal bütünleme” kavramı ile açıklanmaktadır. Duyusal bütünleme sürecini 

sağlıklı bir şekilde yaşamayan çocuklar, yaşamsal becerilerini yerine getirmekte, aktivitelere 

katılmakta gecikmeler yaşayabilmektedir. Bunun sonucunda ise gelişimsel alanlarda yetersizlik 

durumları ortaya çıkabilmektedir. Ebeveynler çoğunlukla bu durumun farkında olmamakta ya 

da geç far etmektedir. Okul öncesinde öğrenme sürecinde duyu bütünlemeye yönelik olarak 

materyallerin kullanılması yaşanan gecikmeleri gidermede, geliştirmede ve diğer duyularla 

ilişki kurularak işlevsel hale getirilmesine katkı sunmaktadır. Burada kullanılan duyu 

bütünleme materyallerinin temel amacı duyuların gelişimi olmakla birlikte çocukların öğrenme 

konularıyla da ilişkilendirilerek kullanılmaktadır. Dokunma duyusu deri ile gerçekleşen ve 

kapsam alanı olarak en geniş duyu alanıdır. Dokunma duyusunun mümkün olduğu kadar erken 

dönemde sağlıklı bir şekilde gelişiminin sağlanması önemlidir. Bu konuda kullanılan 

materyallerin de büyük önemi bulunmaktadır. Okul öncesi dönemde dokunma duyusu 

temelinde geliştirilen eğitim amaçlı duyu bütünleme materyallerin çok az olduğu ve bu konuda 

yeni materyallerin geliştirilmesi gerektiği görülmektedir. Bu çalışmada okul öncesi dönem 

çocuklarına yönelik olarak geliştirilen dokunma duyusu temelli üç farklı duyu bütünleme 

materyalinin tanıtılması, gelişimsel ve eğitim alanına yönelik etkilerinin ortaya konulması 

amaçlanmıştır. Geliştirilen bu materyaller sırasıyla Ayrıştırmalı Giz Torbası, Ahşap Doku 

Standı ve Duyu Halısı olarak adlandırılmıştır. Dokunma duyusu temelinde ayrıştırmalı giz 

torbası materyali çocukların geometrik şekilleri öğrenmeleri, ahşap doku standı sayısal 

https://orcid.org/0000-0002-8775-1119?lang=en
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becerilerini geliştirmeleri, duyu halısı yer-yön kavramları ve yönerge takip etme becerilerinin 

geliştirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Duyu, Dokunma Duyusu, Duyu bütünleme, Çocuk, Eğitim 
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ŞEHZADE OYUNCAKLARININ ÇOCUKLARIN GELİŞİM ALANLARINA 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi, Sebahattin KARTAL1, Dr. Öğr. Üyesi, Aysel ARSLAN2 

1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,  

 - ORCID ID: 0000-0003-0976-0965  

2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  

 - ORCID ID: 0000-0002-8775-1119 

 

ÖZET 

Çocuk ve çocukluk dönemi deyince ilk akla gelen kavramlar arasında oyun ve oyuncaklar yer 

almaktadır. Tüm dünyada arkeolojik çalışmalarda elde edilen bulgular oyun ve oyuncağın 

neredeyse insanlığın tarihiyle eşdeğer bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir. Ancak 

geçtiğimiz yüzyıla kadar oyun, genellikle çocukların eğlence amaçlı yaptıkları eylem, oyuncak 

ise bu eylemi gerçekleştirdikleri nesne olarak kabul edilmiştir. Çocukluk dönemi ile ilgili 

çalışmalar arttıkça oyun ve oyuncağın çocukların gelişim alanlarına olan etkisinin bu kabulün 

çok ötesinde olduğu anlaşılmıştır. Oyun ve oyuncakların çocukların yaratıcılıklarını, hayal 

güçlerini, iletişim becerilerini, sosyalleşmelerini, bilişsel becerilerini, hareket becerilerini vb. 

birçok konuda büyük katkıları olduğu belirlenmiştir. Bu durum da oyun ve oyuncağa bakış 

açısını değiştirerek bunların eğitimde de kullanılmaları sonucunu doğurmuştur. Çocukların 

doğduğu andan itibaren oynamaya başladıkları oyuncakların seçiminde daha dikkatli olunmaya 

başlanmıştır. Bu konudaki bilincin artmasıyla birlikte oyuncakların eğitici ve öğretici olarak 

nitelikli olmasına da özen gösterilmeye başlanmıştır. Bu durum eğitim sektöründe eğitici 

oyuncak kavramını öne çıkararak çocukların yaş, düzey ve hazırbulunuşluklarına uygun olarak 

oyuncaklar üretilmiştir. Elbette yeni oyuncakların yanı sıra çocukların asırlardır oymadığı 

oyuncakların özellikleri de eğitimsel açıdan incelenmeye başlanmıştır. Bu çalışmada da 

Osmanlı döneminden kalan ve Şehzade Oyuncakları olarak adlandırılan oyuncaklardan üçünün 

yapısal özellikleri incelenerek çocuğun gelişimsel alanlarına yönelik etkileri ortaya 

konulmuştur. İncelenecek oyuncaklardan ilki ÇınÇın Araba, ikincisi Dönme Dolap, üçüncüsü 

ise Tokmaklı Araba’dır. Yapılan incelemelerde bu oyuncakların çocuklara sesle ilgili olarak 

sesin kaynağını belirleme, seslerin farkındalığını ayırt etme, sesin yönünü bulma, ritim 

duygusunu keşfetme, hareket ve kuvvetle ilgili olarak belirli bir kuvvet uygulayarak nesneleri 

hareket ettirme, kuvvetin hızlandırıcı ve yavaşlatıcı, yön değiştirmeyi sağlayıcı etkisini 

algılama alanlarında öğretici olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ince ve kalın kasları koordineli 

olarak amaca uygun şekilde kullanabilmeyi; el ve göz kontrol ve koordinasyonunun gelişimini 

desteklediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Oyun, Oyuncak, Çocuk, Şehzade oyuncakları 
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İKİNCİL TRAVMALARIN BİRİNCİL TRAVMALARI  TETİKLEMESİ: 

GÖÇ OLGUSU 
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0000-0001-5473-1990 

 

                                                           ÖZET 

‘Travma’ kavramı günümüzde insanların daha kolay ve sık kullandığı bir terim haline gelmiştir. 

Bu durum kavramı normalleştirme yolunda bir adım olarak önemlidir. Fakat ‘travma’ 

kavramının önemini ve daha da önemlisi sonrasında ki süreci azımsamamak gerekmektedir. Bu 

çalışma ikincil travmalarında, birincil travmalar kadar önemli olduğunu ve ikincil travmatik 

stresin, kişinin birincil travmalarını tetikleme ihtimalinin ehemmiyeti üzerine planlanmış bir 

çalışmadır. İnsan ırkı; ilk insandan, ilk uygarlıktan bu zamana kadar ayrımcılığa ve 

ötekileştirmeye maruz kalmış bir ırktır. İnsan, travma kavramını tetikleyen ve hatta 

kalıcı(yerleşik) hale getiren birçok etken, birçok yaşantı ve fazlasıyla uyarana maruz kalarak 

yaşamını sürdürmektedir. Bu duygular ve yaşantılar, kişi üzerinde bir yük gibi taşınmaktadır. 

Taşınan bu yükün ağırlığı, çoğu zaman somatik tepkilerle kendini göstermektedir. Travma 

sonrası stres bozukluğu yaşayan kişilerin genel şikayeti bedenin kontrolü ele geçirmesi 

yönündedir. Bir olayın travma olarak tanımlanabilmesi için beklenmedik ve derinden sarsıcı 

olması, doğrudan ve/veya dolaylı olarak kişinin bu olaya maruz kalması gerekmektedir. Bu 

çalışmada Travma kavramı ile çağın problemi olan Göç Olgusu incelenmiştir. Bu konu, 

Dünyada ve ülkemizde doğrudan ve/veya dolaylı azımsanamayacak oranda mağdur bir kitle 

yaratmaktadır. Üstelik dolaylı yönden maruz kalan kitlelerde de neredeyse birincil travma kadar 

etki bırakan kendilerinden sonraki kuşakları da etkileyen ikincil travmatik stres belirtileri 

gösterdiği yönünde bilgiler edinilmiştir. Maruz kalınan bu ikincil stresin, kişilerin travmalarını 

tetikleme ihtimalinin önemliliği üzerinde durulmaktadır. Göç kavramı incelendiğinde bölge 

fark etmeksizin, en çok istismar edilen ve en çok etkilenen kesimin kadınlar ve çocuklar olduğu 

aktarılmıştır. Buna rağmen yine de kadınlar yeni koşullarla daha iyi baş edebilmektedir. 

Mağdur bireylerde tekrar potansiyeli yüksek olan dolaylı yönden olaya ve yaşantılamaya maruz 

kalan bireylerde de gelişme potansiyeli yüksek olan ikincil Travmatik stres kavramı çok 

önemlidir. Bu çalışma birçok çalışmanın ışığında oluşturulmuş derleme bir çalışmadır. 

Anahtar Kelimeler: Travma, Travma Sonrası Stres, İkincil Travmatik stres, Göç  
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TRIGGERING PRIMARY TRAUMAS OF SECONDARY TRAUMAS: 

MİGRATİON PHENOMENON 

                                                       

                                                              SUMMARY: 

In these days, the concept of  trauma has become a term that people use more easily and 

frequently. This is an important step to normalize concept , however importance of concept of 

trauma and time interval of the post-traumatic experience should not be forgotten. This study 

focuses on importance of secondary trauma as important as primary traumas possibility of 

secondary traumatic stress triggering primary traumas of the person; It is a study that structured 

with the concept of migration. In order for an event to be defined as trauma. It must be 

unexpected and deeply shocking and person must be directly or indirectly exposed to this event. 

The human race; It is a race that has been subjected to discrimination and marginalization since 

the first human and the first civilization. People continue their lives by being exposed to many 

factors, many experiences and most stimuli that trigger the concept of trauma and even make it 

permanent. These feelings and experiences are carried on the person like a  bag that filled with 

heavy stones, the weight of this is often manifested by somatic (bodily) responses. The general 

complaint of people who are post traumatic stress disorder , is that the body take over control. 

The concept of trauma and the concept of migration have been examined simultaneously. The 

problem of migration create substantiation number  of victims directly or indirectly and this is 

valid for all countries. 

Moreover, masses who exposed indirectly, be affected almost as critic as primary trauma and 

there is high probability to affect other generations. The importance of the possibility of 

triggering the trauma of this secondary stress that people are exposed to emphasizing when the 

concept of trauma is examined through the phenomenon of migration: It has been reported that 

the most abused and most affected segment are women and children (regardless region). Despite 

these women are still able to cope better with the new conditions. The concept of secondary 

traumatic stress which has high potantial for repetition in victims, and high development 

potential in individuals who indirectly exposed to the event and experience is very important 

with in the frame work of migration. This study is a compilation study that created in the light 

of many studies. 

 

Key words: Trauma ,Post-Traumatic Stress, Secondary Traumatic Stress, Migration 
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TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN VE OKUL ÖNCESİ 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ İLE İLGİLİ 

YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ 

 

Doç. Dr. Güneş SALI 

BOZOK ÜNIVERSİTESİ (ORCID ID:  orcid.org/0000-0001-5719-8618) 

ÖZET 

Bu araştırma, Türkiye’de okul öncesi öğretmenlerinin ve okul öncesi öğretmen adaylarının 

drama hakkındaki görüşleri ile ilgili 2000-2019 yılları arasında yapılmış yayınları çeşitli 

değişkenler açısından incelemek amacıyla planlanmıştır. Çalışmada okul öncesi 

öğretmenlerinin ve okul öncesi öğretmen adaylarının drama hakkındaki görüşleri ile ilgili 24 

makale, 28 yüksek lisans tezi ve 7 doktora tezi olmak üzere toplam 59 yayın incelenmiştir. 

Tarama modelli nitel araştırma deseninde olan bu araştırmada araştırma bulguları için nitel 

araştırma desenlerinden belge/doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. İncelenen bilimsel 

çalışmaların, yayınlandıkları yıla, çalışmanın türüne (makale, doktora ve yüksek lisans tezi 

olma durumuna göre), kullanılan araştırma desenine ve bilimsel çalışmaların yapıldıkları 

üniversitelere göre analizi yapılmıştır. Bu yönüyle de okul öncesi öğretmenlerinin ve okul 

öncesi öğretmen adaylarının drama hakkındaki görüşlerine ilişkin on dokuz yıllık süreçte nasıl 

bir durum izlediği ortaya konulmuştur. Bu çalışma kapsamında incelenen bilimsel çalışmalarda 

dramanın okul öncesi dönem çocuklarının sosyal-duygusal gelişim, motor gelişim, sözel dil 

becerileri gelişimi, matematik becerileri, muhakeme yeteneği gibi becerileri geliştirdiğine 

yönelik konuların ele alındığı, okul öncesi öğretmenlerinin ve okul öncesi öğretmen adaylarının 

drama kullanımı hakkında kendilerini yeterli bulma düzeylerinin incelendiği saptanmıştır. 

Araştırmanın sonuçlarına yönelik gelecekte yapılacak çalışmalar için araştırmacılara önerilerde 

bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Okul öncesi eğitim, okul öncesi öğretmeni, okul öncesi öğretmen adayı 

drama, lisansüstü tez, makale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EGE  6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES           
                     

 

ABSTRACT  BOOK           ISBN: 978-605-71938-7-2            www.egekongresi.org        Page | 13 
  

ÜSTÜN YETENEKLİLER ALANINDA YAPILMIŞ TEZLERİN ANALİZİ  

 

Doç. Dr. Güneş SALI 

BOZOK ÜNIVERSİTESİ (ORCID ID:  orcid.org/0000-0001-5719-8618) 

 

ÖZET 

Bu araştırma, Türkiye’de üstün yetenekliler ile ilgili 2016-2020 yılları arasında yapılmış 

yayınları çeşitli değişkenler açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. Doküman inceleme 

yönteminin kullanıldığı bu çalışmada üstün yetenekliler ile ilgili 85’i yüksek lisans, 26’sı 

doktora tezi olan toplam 111 lisansüstü tez incelenmiştir. İncelenen tezlerin yayınlandıkları 

yıllara, çalışmaların yapıldıkları üniversitelere, çalışılan alanlara, tezlerin uygulandığı eğitim 

kurumu ve eğitim kademesine, bölüm bazında konulara, tezlerin araştırma desenlerine, tezlerde 

kullanılan ölçme araçlarına ve tezlerin örneklem büyüklüklerine göre analizi yapılmıştır. Bu 

yönüyle üstün yeteneklilerin beş yıllık süreçte tezlere konu olmasında nasıl bir durum izlediği 

ortaya konulmuştur. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; ülkemizde yapılan üstün 

yetenekliler alanındaki tezlerin en çok 2019 yılında yapıldığı, en çok Gazi, Hacettepe, İnönü, 

Bahçeşehir, ve Aydın Üniversite’lerinde çalışıldığı, tezlerin konulara göre dağılımına 

bakıldığında durum saptamanın en çok çalışılan konu olduğu, BiLSEM’lerin üstün 

yeteneklilerle çalışma için kullanılan önemli merkezler olduğu, bölüm bazında genellikle 

ilköğretim, eğitim, fen, özel eğitim ve rehberlik alanlarında bu konunun çalışıldığı, tezlerin 

daha çok nicel olarak desenlendiği, tezlerin yaklaşık yarısında araştırmacı tarafından geliştirilen 

ölçme araçlarının kullandığı, tezlerde farklı büyüklüklerde örneklem ve çalışma gruplarının yer 

aldığı belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına yönelik gelecekte yapılacak çalışmalar için 

araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Üstün yetenek, lisansüstü tez.  
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İLKOKUL 3.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİ TUTUMLARI İLE 

ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Emrullah AKCAN 1 

1 Gaziantep Üniversitesi, Nizip Eğitim Fakültesi,  

- ORCID ID: 0000-0002-5492-4159 

 

 

ÖZET 

İlkokul hayat bilgisi dersi, sonraki eğitim kademelerinde okutulan sosyal bilgiler, tarih gibi çok 

önemli derslerin temeli olarak kabul edilir. Hayat bilgisi dersinde çocuk, kendisini, ailesini 

yakın çevresini, içinde yaşadığı toplumu pratik bilgiler yoluyla tanır. Bu tanıma süreci 

geçmişten günümüze aktarılan kültürü, toplumun tarihini, davranış örüntülerini barındırır. Bu 

nedenle öğrenciler bu derste edindikleri kazanımlar sayesinde; toplumun ve ailesinin temel 

değerlerine sahip olan, yaşadığı çevreyi ve kendisini tanıyabilen, kendini geliştirmek için neler 

yapması gerektiğinin farkına varabilen, mekân ve zaman algısını geliştirmiş, öğrenmeyi 

öğrenen, çevreyi ve doğayı koruyan, teknolojiyi amacına uygun kullanabilen, ülkesini seven, 

tarihine ve kültürel değerlerine sahip çıkan bireyler olarak toplumda yer alırlar. Bu da bireylerin 

problem çözme, eleştirel düşünme, girişimci olma, yeniliklere uyum sağlama gibi 21.yy. 

becerilerine sahip olmalarını gerekli kılar. Bu araştırma, ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin Hayat 

Bilgisi dersine yönelik tutumları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki düzeyini 

ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden biri olan ilişkisel 

tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2021-2022 eğitim öğretim yılında 401 

"3. sınıf öğrencisi" oluşturmaktadır. Çalışma grubu tesadüfi örnekleme tekniği kullanılarak 

belirlenmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında "Hayat bilgisi dersi tutum ölçeği" ve 

"İlkokul öğrencileri için eleştirel düşünme eğilimi ölçeği" kullanılmıştır. Ölçeklerden elde 

edilen verilerin analizi SPSS 22.00 istatistik yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Araştırma 

sonucunda ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin Hayat Bilgisi dersi 

tutumlarından daha yüksek olduğu ve aralarında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki 

olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Hayat bilgisi dersi, Eleştirel Düşünme, İlkokul. 
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INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LIFE STUDIES 

LESSON ATTITUDES AND CRITICAL THINKING TENDENCIES OF PRIMARY 

SCHOOL 3RD GRADE STUDENTS 

 

ABSTRACT 

Life studies lesson is considered as the basis of very important lessons such as social studies 

and history lessons. In the life studies lessons, children gets to know himself, his family, his 

environment and the society he lives in. This process includes the culture, the history of the 

society, and the behaviors transferred from the past to the present. For this reason, students 

become; having the basic values of the society and his family, knowing the environment and 

himself, learning to learn, protecting the environment and nature, using technology in 

accordance with its purpose, having historical and cultural values. This require skills 21st 

century, such as individuals' problem solving, critical thinking, being an entrepreneur, adapting 

to innovations. This study aims to reveal the level of relationship between primary school 3rd-

grade students' attitudes towards Life Studies lesson and their critical thinking tendencies. The 

Correlational survey model, which is one of the quantitative research methods, was used in the 

research. The sample of the study consists of 401 "3rd-grade students" in the 2021-2022 

academic year. The study group was determined using the random sampling technique. "Life 

science lesson attitudes scale" and "Critical thinking tendency scale for primary school 

students" were used to collect research data. The analysis of the data obtained from the scales 

was carried out using the SPSS 22.00 statistical software. As a result of the research, it was 

observed that the critical thinking tendencies of the 3rd-grade primary school students were 

higher than the attitudes of the Life Studies lesson, and there was a low level, positive and 

significant relationship between them.    

Keywords : Life Studies, critical thinking, Primary School. 
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BİR DEĞİŞİM ROMANI OLARAK MANVES CİTY’DE KİMLİK, YİTİRİLEN 

GEÇMİŞ VE BELLEK 

 

 

Dr.Öğr.Üyesi, ALEV ÖNDER 1 
1 Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri  

Fakültesi, - 0000-0003-4012-3403 

 

ÖZET   

Mekân taşıdığı ve yansıttığı bireysel ve toplumsal değerler ile fiziksel yapı olmanın ötesine 

geçen önemli bir unsurdur. Mekânda bırakılan izler kimlik ve belleğin kurucu bileşenlerini 

ifade eder. Latife Tekin’in Manves City romanı değişen mekân ile karakterler arasındaki 

etkileşimi ortaya koyarken kimlik ve belleğe dair bu bileşenleri merkeze alır. Erice başta olmak 

üzere değişip dönüşen mekânlar karakterlerin öznel deneyimleri üzerinden tasvir edilir. Sosyal, 

kültürel ve ekonomik gelişmelerin yarattığı değişim kimlik ve bellek üzerindeki etkileri ile 

yansıtılırken mekânsal farklılaşma vurgulanır. Sanayileşme nedeniyle doğanın tahribatı 

romanda insan-çevre etkileşimine odaklanarak ele alınırken kapitalizmin etkisi ile yaşanan 

bozulma ve çürümeye eleştirel bir yaklaşım söz konusudur. Bu çalışmanın amacı Manves City 

romanında mekânın ve insan-çevre ilişkisinin kimlik ile bellek inşasındaki rolünü irdelemektir. 

Kapitalizmin başta fabrika işçileri olmak üzere bireylerin yaşamını alt üst edişi bellek 

mekânların kurgusu üzerinden tahlil edilmektedir.             

Manves City romanında mekânsal unsurlar hatırlama ve unutma pratiklerini nasıl şekillendirir? 

Nergis ve Ersel başta olmak üzere karakterlerin benlik inşası ve geçmiş zaman ile ilişkileri 

kurgulanırken bireyin ve toplumun tarihi ve belleği romanda nasıl resmedilir? Bu soruların 

yanıtları araştırılırken metin tahlilinde esere dönük eleştiri yöntemi kullanılmaktadır. Romanda 

geçmişin kurucu değer olarak bireylerin zihinsel yaşamlarının odağında yer alışı ön plandadır. 

Yoksulluk, kapitalist zihniyetin ürünü olan eşitsizlik, rekabet ve tüketim odaklı yaklaşımlar ile 

çıkar odaklı ilişkiler karakterlerin düne, bugüne ve yarına bakışını yeniden inşa eder. Bu bakışın 

merkeze alındığı Manves City romanı, eski ve yeni hâli hem bireyin hem de mekânın yıkıma 

uğratılan kimlik ve belleğine ışık tutarak yansıtır. 

Anahtar Kelimeler: Latife Tekin, Manves City, kimlik, bellek, mekân. 

 

ABSTRACT    

Space is an important element that goes beyond being a physical structure with the individual 

and social values it carries and reflects. The traces left in the space express the constituent 

components of identity and memory. Latife Tekin's novel Manves City puts these components 

of identity and memory at the center while revealing the interaction between the changing space 

and the characters. Changing and transforming places, such as Erice, are depicted through the 

subjective experiences of the characters. While the changes created by social, cultural, and 

economic developments are reflected with their effects on identity and memory, spatial 

differentiation is emphasized. While the destruction of nature due to industrialization is handled 

by focusing on human-environment interaction in the novel, there is a critical approach to the 

deterioration and decay experienced through the effect of capitalism. The aim of this study is 

to examine the role of space and human-environment relationship in the construction of identity 
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and memory in the novel Manves City. Capitalism's destruction of the lives of individuals, 

especially factory workers, is analyzed through the fiction of memory spaces.                           

How do spatial elements shape the practices of remembering and forgetting in Manves City? 

How are the history and memory of the individual and society portrayed in the novel, while the 

self-construction of the characters, especially Nergis and Ersel, and their relationship with the 

past are fictionalized? While investigating the answers to these questions, the method of 

criticism towards the work is used in the analysis of the text. In the novel, the focus of the past 

as a founding value in the mental lives of individuals is at the forefront. Poverty, inequality as 

a product of the capitalist mentality, competition and consumption-oriented approaches, and 

interest-oriented relations reconstruct the characters' view of yesterday, today and tomorrow. 

The novel Manves City, in which this view is centered, reflects the old and the new state by 

shedding light on the destroyed identity and memory of both the individual and the space.        

Key words: Latife Tekin, Manves City, identity, memory, space.    
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IMPROVING COMPLIANCE TO INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAWS 

AMONGST THE NORTH EAST NIGERIAN TROOPS DURING COUNTER-

INSURGENCIES. 

 

AYODELE, Segun Moses* 

Humanitarian and Refugee Studies, 

University of Ibadan, Nigeria. 

* Commissioned Officer, 

National Drug Law Enforcement Agency, Nigeria. 

 

Abstract:  

This study introduces a unified research on the Nigerian Army base in the North East. An 

original contribution is also to be made concerning the connection between welfare, training, 

remuneration and operational status of the troops with their level of compliance with existing 

International Humanitarian Laws (IHL). Essentially, a geographically objective study on the 

existing status of the North-eastern troops during counter-insurgencies against a non-state 

armed group (NSAG) called ‘Boko Haram’ will be a relative approach to analysing the socio-

legal dynamics of motivating compliance with these laws.  

The goal of this study comes in threefold. First is to aim at an extensive review on the current 

level of compliance with applicable International Humanitarian Laws in Nigeria. Then, 

examine determinant aspect of this military base. Finally, the study aims at proposing rational 

hypotheses on different approaches to be exhausted to improve compliance with these laws in 

future counter-insurgencies. A set of military managerial-oriented variables will be explored to 

recommend viable approaches to this ends. These findings finally indicate that improving 

various existing aspects of perceived humanitarian and military considerations, trainings, 

operational status, warfare ethics may be a very good explanation to conform soldiers into 

compliance with applicable International Humanitarian Laws.  

Keywords: Humanitarian, International, Military, Counter-insurgencies. 
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ÇEVRE EĞİTİMİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ YERİ VE ÖNEMİ 

 

Dr. İlyas KARA 1, Ahmet İNANOĞLU 2  

1 Milli Eğitim Bakanlığı, - ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4755-0037  

2Milli Eğitim Bakanlığı, - ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9993-0686  

 

ÖZET 

İnsanoğlunun içinde yaşadığı çevresine bakışı son yüzyılda özellikle son çeyrek yüz-yılda farklı 

bir boyut kazanmıştır. Onun çevre ile olan ilişkilerinde toplumun tüm katman-larında farklı 

sesler duyulmasına neden olmuştur. Ancak bu noktada müşterek olan tek mesele, içerisinde 

yaşanılan doğayı ve insanlığı koruma isteğinin yaygınlaşması ve buna yönelik bir davranış 

biçimi oluşturma için gösterilen gayretlerin artmasıdır. Diğer taraftan her toplumda devlet 

kurumları ve devletin dışında kalan bir işleyiş hep var olmuştur. Bu işleyişte önemli bir noktada 

sivil toplum kuruluşları yerini almıştır. Geride bıraktığımız yüzyılda endüstriyel ve tarımsal 

üretim, servet birikimi şirketleri ve devletleri hızla büyütmüştür. Fakat bu büyümenin arkasında 

kesilen ormanlar, kirlenen ırmaklar, asit yağmurları, çöller ve bataklıklar, yok olan bitki ve 

hayvan türleri kalmıştır. Sonunda küresel denge bozulmuş, çevre sorunları tüm insanlığı tehdit 

edecek hale gelmiştir. Bu büyüyen sorunlara artık dur demek için devletler bazında değil toplum 

ve insanlık noktasında müdahale zamanı gelmiştir. İşte bu noktada söz konusu farklı sesler bir 

araya gelerek sivil toplum örgütlerini oluşturmuşlardır. Sivil toplum örgütlerinin devreye 

girmesiyle de gerek ulusal gerekse uluslararası platformda başta doğa olmak üzere insanlığı 

tehdit eden durum ve olaylara karşı hareket edilmektedir. Sivil toplum kuruluşları, insanlığın 

yararına görmedikleri konularda karar alıcıları etkileyerek farklı kararlar almalarına veya 

kararlarını gözden geçirmeye sevk etmektedirler. Bu yolla siyasal ve sosyal hayata, ayrı bir güç 

unsuru olarak katkı sağlamaktadırlar. Fakat var olan farklı seslere daha fazla ses katabilmek 

için bu yapının daha iyi anlaşılması ve daha iyi tanıtılması gerekmektedir. Çünkü sivil toplum 

kuruluşları her alanda olduğu gibi eğitim alanında da oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu 

araştırmada çevre eğitiminde sivil toplum örgütlerinin yerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafya Eğitimi, Çevre Eğitimi, Sivil Toplum Kuruluşu (STK), Eğitim 
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 THE PLACE AND IMPORTANCE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS 

IN ENVIRONMENTAL EDUCATION 

ABSTRACT 

The view of the human being on the environment s/he lives has taken on a different dimension 

during the last century especially quarter century. In his/her relations with the environment this 

has caused to be heard different reactions in all the stratums of the society. But at this point the 

only common issue is the demand for protecting the nature and humanity and the increase in 

forming a way of behaviour for it. On the other hand in each institution a process, out of the  

government structures and the government, is available. Within that period at an important point 

non-governmental organisations have taken place. During the last century industrial and 

agricultural production help companies and governments  grow rapidly. But in the background 

of this growth there have been cut forests, polluted rivers, acid rains, deserts, marshes and 

extinct plant and animal species. Finally global balance has been destroyed and environmental 

problems has become a threat for the whole humanity. To say stop to those growing problems 

it is time for interference not as governments but as society and human. At this point different 

mentioned reactions have buıilt up non-governmental organisations. By getting involved of 

non-governmental organisations either in national or international platforms it has been taken 

action against the events threatening humanity especially nature. Non-governmental 

organisations direct policy makers to make different decisions or review their decisions for the 

topics not for the benefit of humanity. In this way they contribute to political and social life as 

a seperate power factor. But this structure is need to be understood and introduced more to get 

more support. Because non-governmental organisations have an important place in education 

as well as in all fields. In this study it is aimed to be examined the place of non-governmental 

organisations in environmental education. 

Key Words: Geography Education, Environmental Education, Non-governmental 

Organisation, Education. 
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ 
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ÖZET 

Değişen dünya şartları ve yaşam koşullarının bir gereği olarak; eğitim, insan ve yaşam gibi 

birçok kavramın içeriği değişmektedir. Bu nedenle bu kavramların kendilerini yenileme 

zorunluluğu doğmaktadır. Bu süreç dâhilinde öğretmen yetiştirme programları da değişim 

geçirmektedir. Öğretmenlik mesleğini seçen öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine olan 

yaklaşımlarının bilinmesi, öğretim etkinliklerinin düzenlenmesindeki önemli noktalardan biri 

olarak bu süreçte yer almaktadır. Eğitim kurumlarının, çağdaş niteliklerle donanmış bireyleri 

yetiştirebilmeleri, yeterli sayıda ve nitelikte öğretmene sahip olmaları ile ilgilidir. Aksi 

durumda, toplumun gereksinim duyduğu insan gücü bilgi çağının gerektirdiği özelliklere sahip 

olarak yetiştirilemez. Eğitim programlarını uygulayarak eğitimin geliştirilmesine katkı 

sağlayarak eğitimin amaçlarını gerçekleştirmeye çalışan öğretmenler, sistemin işleyişinde 

önemli bir yere sahiptir. Böyle bir öneme sahip olan mesleğin uygulama ve tecrübe kazanma 

aşaması da önemlidir. Araştırmanın önemi bu söz konusu mesleğin toplumda bu denli öneme 

sahip olmasından ileri gelmektedir. Bu çalışmada, eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştirme 

programlarında yer alan Öğretmenlik Uygulaması II dersinin uygulanması sürecinde öğretmen 

adaylarının bu derse olan yaklaşımlarını ortaya koymaları amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir 

çalışma olup verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. 

Amaç doğrultusunda hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 2021-2022 eğitim 

öğretim yılında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adayları ile 

gönüllük esasına dayanan görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin 

çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın sonuçları 

doğrultusunda Öğretmenlik Uygulaması II dersine yönelik öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Öğretmen Eğitimi, Öğretmenlik Uygulaması, 

Uygulamalı Eğitim 
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APPROACHES OF SOCIAL STUDIES TEACHERS TOWARDS TEACHİNG 

PRACTICE II 

ABSTRACT 

By force of changing conditions of the world and living conditions; the content of many 

concepts as education, human and life changes. For that reason these concepts have to renovate 

themselves. During this process teacher training programs changes. Being conscious of the 

approaches of the teachers towards teaching profession is one of the important points of the 

arrangements of teaching activities. For educational institutions to train individuals having 

modern qualities is possible with having qualified and sufficient number of teacher. Otherwise 

the manpower which the society needs can not be trained with the the qualities of the 

information age. Teachers, aiming to accomplish the objectives of the education by carrying 

out the educational programs, have an important role in the process of the system. Such an 

important profession’s implementation and gaining experience stage is important, too. The 

importance of this study arise from the importance of this profession for the society. In this 

study it is aimed to find out the approaches of teachers towards this lesson during the process 

of the implementation of the teaching practice II lesson in teacher training programs of faculty 

of education. This is a qualitative researche and semi-structured interview has been used in data 

collection. In accordance for this purpose, prospective teachers, studying Social Sciences 

Teaching during 2021-2022 academic year, have been interviewed on a voluntary basis. 

Descriptive analysis has been used for the analysis of the data received. Suggestions for 

Teaching Practice II lesson have been offered in the direction of the results of study. 

Key Words: Social Studies Education, Teacher Training, Teaching Practice, Applied Training 
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RELATIONSHIP BETWEEN ACHIEVEMENT AND INTELLIGENCE IN CT AND 

TBCT CLASSROOM: A LINEAR REGRESSION ANALYSIS 

 

Dr PARASURAMA D 

JSS Sri Manjunatheshwara College of Education 

Dharwad, Karnataka, India 

 

ABSTRACT 

The main objective of the research is to study and predict Academic achievement of students 

based on IQ in CT (Constructivist Teaching) and TBCT (Technology Based Constructivist 

Teaching) Classroom. Two equivalent group design applied in the study and one group taught 

using CT and another with TBCT.  Academic Achievement Test and IQ were administered to 

study intervention effect and to collect data about Intelligence. A total of 80 students took part 

in the study. Collected data was analyzed using linear Regression Analysis. The study found 

that in CT environment Achievement and IQ positively related (r =.475) and variance (R2= .226 

and 22.6% of Variance) in Academic Achievement scores is explained by Intelligence in TBCT 

Classroom. The regression model also statistically significant F (1, 38) =11.081, p<.05 and the 

intercept [(Constant), 8.452] and slope [(Intelligence).170] are significant at .05 level of 

significance, t =3.329, p=.000, β =.475. The regression equation for predicating academic 

achievement from Intelligence is Academic Achievement (Y) =8.452 +.170 (Intelligence) in 

CT classroom. Whereas in TBCT environment Achievement and IQ positively related (r =.333) 

and variance (R2= .111 and 11.1% of Variance) in Academic Achievement scores is explained 

by Intelligence. The regression model also statistically significant F (1, 38) =4.741, p<.05 and 

the intercept [(Constant), 10.731] and slope [(Intelligence) .131] are significant at .05 level of 

significance, t =2.177, p=.000, β =.333. The regression equation for predicating academic 

achievement from Intelligence is Academic Achievement (Y) =10.731 +.131 (Intelligence) in 

TBCT classroom.  

Keywords: Academic Achievement, CT and TBCT  
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DUYGU ODAKLI RESİMLİ ÖYKÜ KİTAPLARINDA DUYGULARLA BAŞ ETME 

YOLLARI 

 

Arife PEKER1, Prof. Dr. İlkay ULUTAŞ2  

1 Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, - 0000-0002-7691 2688 

2Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, - 0000-0002-2234-0773 

 

 

ÖZET 

 

Bu çalışma 2-6 yaş çocukları için olan duygu odaklı öykü kitaplarında vurgulanan duyguları 

yansıtma ve baş etme yollarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda çocuk kitapları 

baskın duygu, duyguyu yansıtan ileti, duygunun kaynağı, duyguyu yansıttığı kişi, duygu ile baş 

etme yöntemi ve duygu geçişi bakımından içerik analizi yapılarak değerlendirmeye alınmıştır. 

2-6 yaş çocukları için olan duygu odaklı öykü kitaplarının belirlenmesinde kriter (ölçüt) 

örneklem tekniği kullanılmıştır. Buna göre Türkiye de en çok tercih edilen üç yayınevi 

belirlenmiştir ve başlığında dört temel duygu (Mutluluk, korku, üzüntü ve öfke) ifadesi yer alan 

ve içeriğinde duyguları tanıma, anlama ve yönetme becerilerine yönelik kurgusu olan kitaplar 

tercih edilmiştir. Buna göre araştırmanın örneklemini 18 kitap oluşturmuştur. Sonuç olarak 

mutluluk duygusu odaklı kitaplar incelendiğinde karakterlerin mutluluğu paylaşmak, yaşadığı 

duygunun sebebini araştırmak, arkadaşlarının mutlu olması için uzak durmak gibi stratejiler 

kullandıkları görülmüştür ve bu stratejilerin olay örgüsü boyunca vurgulandığı belirlenmiştir. 

Korku odaklı resimli öykü kitaplarında karakterlerin çeşitli baş etme stratejilerine başvurdukları 

görülmüştür. Bu stratejilerden en çok korkunun üzerine gitmek vurgulanmıştır. Bu stratejiler 

çocukların korkuyu kabul etmesini ayrıca rahatlamasına da alternatif sunmaktadır. Öfke odaklı 

resimli öykü kitaplarında karakterlerin öfke duygusuyla baş etme stratejileri incelendiğinde 

bulunduğu durum yüzünden ağlamak, öfke uyarı tabelası hazırlamak, çevresinde yer alan 

kişilere/ nesnelere vurmak, sakinleşmek için nefes almak, çevresinde yer alan kişilere bağırmak 

şeklinde belirlenmiştir. Üzüntü odaklı resimli öykü kitaplar ele alındığında karakterlerin 

üzüntüyle başa çıkmak için; ağlamak, nefes egzersizi yapmak, arkadaşına vurmak ve 

üzüntüsünü paylaşmak stratejilerine başvurdukları görülmüştür. Üzüntü duygusunu paylaşmak 

ve nefes egzersizi yapmak stratejileri vurgulanmıştır. Duygu odaklı resimli çocuk öykü 

kitapların iletiler aracılığıyla farklı baş etme yolları sundukları görülmüştür.  

 

Anahtar Kelimeler; Resimli çocuk öykü kitapları, Erken çocukluk dönemi, Duygular 
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ANNELERİN EBEVEYNLİK STRES DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE 

GÖRE İNCELENMESİ 

 

Dr. Burcu BAĞCI ÇETİN 1 

1 Milli Eğitim Bakanlığı,  

ORCID ID: 0000-0002-7708-8974 

ÖZET 

Bu çalışmada, okul öncesi dönem çocuğu olan annelerin ebeveynlik stres düzeylerinin 

annelerin yaşı, öğrenim durumu, sahip olduğu çocuk sayısı değişkenlerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Aydın ili Efeler 

ilçesinde bulunan anaokullarında eğitim gören 5-6 yaş grubu çocukların annelerinden katılımcı 

olmaya gönüllü 306 anne oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu ve Anne-

Baba Stres Ölçeği (Kaymak-Özmen ve Özmen, 2012) aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin 

analizinde kullanılan Kruskal Wallis H-Testi sonucunda, ortaya çıkan anlamlı farklılıkların 

kaynağını belirlemek amacıyla Levene’s testi uygulanarak grup dağılımlarının varyanslarının 

homojenliği sınanmıştır. Varyansların homojen olmadığı durumlarda post-hoc tekniklerinden 

olan Games-Howell çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır (Games, 1971). Araştırma 

bulgularında, annelerin ebeveynlik stres düzeylerinin yaş değişkenine göre anlamlı farklılık 

gösterdiği saptanmıştır. 31-40 yaş aralığında olan annelerin sıra puan ortalamalarının, yaş 

aralığı 20-30 ile 41 ve üzeri olan annelere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Annelerin ebeveynlik stres düzeylerinin öğrenim durumu değişkenine ilişkin sıra 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Games-Howell çoklu 

karşılaştırma testi sonucunda, okur yazar olmayan anneler ile ilkokul mezunu, ortaokul 

mezunu, lise mezunu, üniversite ve lisansüstü mezunu anneler arasında, okur yazar olmayan 

anneler aleyhine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. İlkokul mezunu anneler ile ortaokul ve 

lisansüstü mezunu anneler arasında ilkokul mezunu aleyhine anlamlı farklılık olduğu 

görülmüştür. Ortaokul mezunu anneler ile lise ve üniversite mezunu anneler arasında, ortaokul 

mezunu lehine; ortaokul mezunu anneler ile lisansüstü mezunu anneler arasında ortaokul 

mezunu aleyhine anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Üniversite mezunu anneler ile 

lisansüstü mezunu anneler arasında, üniversite mezunu aleyhine anlamlı farklılık olduğu 

bulunmuştur. Annelerin ebeveynlik stres düzeylerinin çocuk sayısı değişkenine ilişkin sıra 

ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. Games-Howell çoklu 

karşılaştırma testi sonucunda, tek çocuğa sahip anneler ile iki çocuk ve üç veya daha fazla 

çocuğa sahip anneler arasında, tek çocuk sahibi annelerin aleyhine anlamlı farklılık olduğu 

tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Ebeveynlik, stres, okul öncesi 
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CHALLENGES IN QUALITY OF EDUCATION IN HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS (HEIS) OF PAKISTAN 

 

Zohaib Hassan Sain 

Superior University, Pakistan 

   

ABSTRACT  

The purpose of this study is based on exploratory research to identify “Challenges in Quality 

of Education in HEIs of Pakistan”. Exploratory research approach is used to achieve the 

objectives of the study in less time and inexpensive means. From the last few years, Pakistan is 

facing a lot of challenges in education sector such as curriculum, less training institutions, 

corruption in education, teacher’s behavior, less research work. Emerging issues in education 

sector are less training institutions and trend towards research work which is essential to follow 

for the growth and strength of any economy. The purpose of our research is to identify the major 

challenges in educational sector in Pakistan which the educational sector is suffering from last 

few years. The researcher used triangulation in order to carry the reliability and validity of the 

data for results. So, to conduct this triangulation the researcher used poll survey for the students, 

questionnaire for the teachers and interviews of the management. . In this regard primary data 

was collected from the focused group of students and teachers using a sample of 100 

questionnaires for each university were filled by the students of the selected five universities. 

This attempt of conducting the research will play an important role in the development of 

Pakistan. In this research curriculum, corruption in education, less training institutions, 

teacher’s behavior and less research work are independent variables and quality of education is 

dependent variable. In future, we will research on the solution of these problems. To increase 

the literacy rate, the Govt. of Pakistan has announced that the education is compulsory for 

sixteen years old for every citizen.  

Keywords: Curriculum, Corruption, Teacher’s Behavior, Research Work. 
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MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARIN ÖYRƏNMƏ MARAQLARININ 

ARTIRILMASI YOLLARI. 

 

Əliyeva Vüsalə Sərdar qızı  

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin  müəllimi 

 

 

“Koqnitiv maraq” (öyrənmə marağı) anlayışı insan həyatında xüsusi məna kəsb edir. 

İnsan doğulduğu gündən öyrənmə xüsusiyyətinə malik olur. Məktəbəqədər yaş dövründə 

öyrənmə fəaliyyəti həm mürəkkəbliyi, həm də səviyyə baxımından çox çətin prosesdir. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda təlim (öyrənmə) fəaliyyəti aparıcı fəaliyyət olmadığı üçün 

onlarda “öyrənməyə maraq” yaratmaq vacib hesab edilir.  

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün öyrənmənin bir neçə maraq sahəsi mövcuddur. 

Uşaqlarda öyrənmə motivlərindən biri şəxsi maraqdır.  

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların öyrənmə maraqlarının artırılmasına bir sıra vasitələr təsir 

edir. Bunları belə ümumiləşdirə bilərik: 

- oyun formaları, tədris metodları və texnikaları; 

- müstəqil iş; 

- problemli vəziyyətlər; 

- qeyri-ənənəvi təlim mühitinin təşkili; 

- qrup otağının dizaynı. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların oyun fəaliyyəti öyrənmənin ən uyğun və zəngin 

formasıdır. V.A. Suxomlinsky hesab edirdi ki, “Oyun nəhəng parlaq pəncərədir, onun vasitəsilə 

ətraf aləm haqqında həyat verən ideya və konsepsiyalar axını uşağın mənəvi dünyasına axır. 

Oyun uşaq marağıni zənginləşdirən əsas vasitələrdən biridir.   

Uşağın qrup otağında müstəqil işinin təşkilinə marağa təsir edən vasitələrdən hesab 

olunur. Uşaqlarda idrak fəaliyyətini aktivləşdirmək üçün problemli vəziyyətlərdən istifadə 

olunması məqsədəuyğundur. Məşğələ zamanı öyrəniləcək mövzuya, uşağın yaşına uyğun 

problemli vəziyyət yaratmaq məqsədəuyğundur. Bu zaman uşaqda problemin həllinə yönəlmiş 

fəaliyyət öyrənmə marağına təsir edəcək.  

Məşğələnin təşkilində qeyri-ənənəvi təlim mühitinin yaradılması öyrənmə fəallığını 

yüksəldir. Uşağın öyrənəcəyi hər mövzuya uyğun qrup otağının dizayn olunması öyrənmə 

motivini artıran vasitələrdən sayılır. Bu proses çox çətin və uzun sürən proses olsa belə, tətbiq 

olunması uşaqların öyrənmə marağına çox güclü təsir edir. Uşaqlarda biliklərin qavranılması 

və yadda saxlanması prosesini asanlaşdırmaq üçün öyrənilmiş bilikləri tətbiq etməyə 

istiqamətlənmək vacibdir. Məşğələ üçün hazırlanmış təqdimatlar, vəsaitlər uşağın öyrənməsinə 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir, uşaqlara yanaşmanı fərqləndirməyə imkan verir, mövzuya 

marağın formalaşmasına müsbət təsir göstərir. 

 

Açar sözlər: məktəbəqədər yaşlı uşaqlar, öyrənmə marağı, məşğələ, oyun, problemli 

vəziyyət. 
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OPPORTUNITIES OF PERFORMING PROPER NAMES IN WRITTEN 

LITERATURE 

 

Elnare İsakhan gizi Veliyeva 

School No. 45 named after Nariman Narimanov 

English teacher 

 

 

Summary 

          Onomalogy is a new science. However, this branch of science should be developed in 

order to learn more deeply about our past and present. Because onomastic studies provide us 

with information about the history, language and lifestyle of our own people in many areas. In 

onomastic names, the most ancient meanings of words and linguistic structures, the origin, 

myths, and spiritual spirit of the existing society have been preserved and preserved. Proper 

nouns (also called proper nouns) are words that name specific people, organizations, or places. 

They always start with a capital letter. Onomastic unites and their groups which are used in the 

writer’s creation. Our main aim to group onomastic unites which are used creation. In this 

article different groups of onomastic unites have been explained.  The definite part of onomastic 

unites has been researched and also interesting thoughts have been classified in the article. 

Key words: Onomastics, toponym, anthroponym, hidronym, ethnonym, zoonym, linguistics, 

proper nouns. 
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖREV YAPTIKLARI ÇEVRENİN 

YEREL TARİHİ İLE İLGİLİ UYGULAMALARI VE KARŞILAŞILAN 

PROBLEMLER 

 

Yüksek Lisans Öğrencisi, ÜLKÜ TOKOĞLU  

 Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  

 0000-0003-4236-9810 

 

 

ÖZET 

Dünyada yaşanan hızlı değişim ve yenilenme süreci, daha nitelikli, güncel ihtiyaçlara cevap 

verebilen eğitim programlarının hazırlanmasına neden olmuştur. Bu bağlamda özellikle geçen 

asrın son çeyreğinde dünyada önemli gelişmeler yaşanmıştır. Meydana gelen bu gelişmeler 

neticesinde yapılandırmacı anlayış çerçevesinde eğitim programları hazırlanmıştır. 

(Demircioğlu, 2015, s.23). Türkiye’de 2005-2006 öğretim yılından itibaren diğer derslerle 

birlikte Sosyal Bilgiler dersi de yapılandırmacı kuram doğrultusunda uygulanmaya 

başlanmıştır. Bu kuram öğrenci merkezli olup dolayısıyla da etkinlik temellidir. Bu yüzden 

sınıfın içerisine hapsolmuş, öğretmen ve ders kitabı odaklı olan eğitime karşıdır. Konular hangi 

çevrede daha iyi öğrenilecekse oraya gidilerek yapılandırılmalıdır. Bu nedenle yerel tarih 

yapılandırmacı anlayışın ilkelerine hizmet eden bir öğretim yöntemidir. Bu bağlamda 

programın öğrenci merkezli ve etkinlik temelli olması, Sosyal Bilgiler derslerinde yerel tarih 

yönteminin önemini de arttırmıştır. (Özdemir, 2012, s.2; Tokcan, 2015, s.38). Bu çalışmada 

Sosyal Bilgiler derslerinde öğretmenlerin tarih konularını öğretirken, yerel tarih konularını 

uyguladıkları durumlarında karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 öğretim yılı içerisinde Bilecik, ilçeleri ve köylerinde 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda görev yapan 51 Sosyal Bilgiler öğretmeni 

oluşturmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden, tarama (survey) model türünden 

genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak 28 sorudan 

oluşan “Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Tarih Anketi” kullanılmıştır. Araştırmadan elde 

edilen veriler SPSS 26 Analiz edilmiştir. Araştırma sonunda yerel tarih konularının Sosyal 

Bilgiler derslerinde yerel tarihin önemli bir yeri olduğu ve yerel tarihe önem verilmesi gerektiği 

belirlenmiştir. Ankete katılan öğretmenlerin çoğunlukla derslerinde yerel tarih konularına yer 

verdikleri fakat ders saatleri ve program yoğunluğunun yerel tarih öğretimini olumsuz 

etkilediği, yerel tarih öğretimi için arkeolojik bölge veya yerel tarihi mekanlara öğretmenlerin 

çoğulunun gezi düzenlemediği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Yerel Tarih, Yerel Tarih Öğretimi 
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DÜZENLİ ANTRENMANLAR SONRASI SEDANTER BİREYLERİN ESNEKLİK VE 

PATLAYICI GÜÇ SKORLARININ İNCELENMESİ 
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ÖZET  

Fiziksel performansın ve fitnesin önemli bir bileşenlerinden olan esneklik ve güç, fiziksel 

uygunluğun beş temel değişkenleri arasında yer almaktadır (Knudson, 2018; Leite ve ark., 

2015). Dolayısıyla kasın zindeliği için güç, dayanıklılık ve esneklik önemlidir (Kirandi, 2016). 

Ayrıca, optimal kas-iskelet fonksiyonu ve eklemlerde yeterli hareket açıklığının korunması da 

önem arz etmektedir (Baranda, 2010). Buradan hareketle, güç ve esneklik pratikleri kas 

zindeliğini arttırarak bireylerin daha sağlıklı bir yaşam sürmelerinde öncü rol üstlenmektedirler 

(Kirandi, 2016). Araştırmanın amacı, düzenli antrenmanlar sonrası sedanter bireylerin esneklik 

ve patlayıcı güç gelişimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, yaş ortalamaları 

20,32±1,96 yıl, boy ortalamaları 171,46±6,71 cm ve vücut ağırlık ortalamaları 63,12±8,48 kg 

olan toplam 50 genç birey katılımcı dâhil edilmiştir. Katılımcılar, haftada 4 gün olmak üzere 

toplamda 16 hafta aerobik ve anaerobik antrenmanlar yaptı. Elde edilen veriler, “Paired Simple 

T Test” ile analiz edildi. Araştırmada anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlendi. Ön test ve son 

test analiz sonuçlarına göre, esneklik ölçümü için otur-eriş testi (p=,000) ve patlayıcı güç 

ölçümü için durarak uzun atlama (p=,000) değişkenlerinde istatistiksel anlamlılık tespit edildi 

(p<0.05). Sonuç olarak, yapılan aerobik ve anaerobik antrenmanlar, bireylerin otur-eriş 

esnekliği ile durarak uzun atlama parametreleri üzerinde pozitif etkiler sağladığı tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: Güç, Esneklik, Antrenman, Sedanter   

 

EXAMINATION OF FLEXIBILITY AND EXPLOSIVE POWER SCORES OF 

SEDENTARY INDIVIDUALS AFTER REGULAR TRAININGS 

 

ABSTRACT 

Flexibility and strength, which are important components of physical performance and fitness, 

are among the five basic variables of physical fitness (Knudson, 2018; Leite et al., 2015). 

Therefore, strength, endurance and flexibility are important for muscle fitness (Kirandi, 2016). 

It is also important to maintain optimal musculoskeletal function and adequate range of motion 

in the joints (Baranda, 2010). From this point of view, strength and flexibility practices increase 

muscle fitness and play a leading role in individuals leading a healthier life (Kirandi, 2016). 

The aim of the study was to examine the flexibility and explosive power development of 

sedentary individuals after regular training. A total of 50 young individuals with a mean age of 

20.32±1.96 years, a mean height of 171.46±6.71 cm and a mean body weight of 63.12±8.48 kg 

were included in the study. Participants did aerobic and anaerobic training 4 days a week for a 

total of 16 weeks. The obtained data were analyzed with the "Paired Simple T Test". The 

significance level in the study was determined as p<0.05. According to the pre-test and post-

test analysis results, statistical significance was determined in the sit-reach test for flexibility 



 EGE  6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES           
                     

 

ABSTRACT  BOOK           ISBN: 978-605-71938-7-2            www.egekongresi.org        Page | 31 
  

measurement (p=.000) and standing long jump (p=.000) for explosive power measurement 

(p<0.05). As a result, it was determined that aerobic and anaerobic trainings provided positive 

effects on long jump parameters by standing with sit-reach flexibility. 

Keywords: Strength, Flexibility, Training, Sedentary 
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ MESLEKİ YETERLİLİKLERİ İLE 

KULLANDIKLARI ÖĞRETİM STİLLERİ ve DEĞER ALGILARI ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

Araştırmacı, KADİR AYRILMAZ1, Dr. Öğr. Üyesi, KURTULUŞ ÖZLÜ 2  

 
1Amasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı,  

ORCID ID:0000-0002-8639-3022 
2Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü,  

- ORCID ID:0000-0003-1839-5437 

 

 

ÖZET 

Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki yeterlilikleri ile kullandıkları öğretim stilleri ve değer 

algıları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada nicel araştırma 

yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2021-2022 eğitim 

öğretim yılında Amasya ilinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan beden 

eğitimi öğretmenleri (215) oluştururken, örneklemini ise basit rastgele örneklem belirleme 

yöntemi ile araştırmaya dahil edilen 182 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada 

veri toplama amacı ile üç bölümden oluşan araştırma formu kullanılmıştır. Formun birinci 

bölümünde öğretmenlerin sosyodemografik bilgilerinin yer aldığı kişisel bilgiler bölümü, ikinci 

bölümünde Ünlü, Sünbül ve Aydos, (2008) tarafından geliştirilen “Beden Eğitimi Öğretmeni 

Yeterlilik Ölçeği (BEÖYÖ)” ve üçüncü bölümünde ise Kulinna ve Cothran (2003) tarafından 

geliştirilen, İnce ve Hünük, (2010) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “Beden Eğitimi 

Öğretmenleri Öğretim Stilleri Değer Algıları Anketi (BEÖSDA)” kullanılmıştır. Araştırmadan 

elde edilen verilere yapılan normallik analizleri sonucunda verilerin normal dağıldığı 

belirlenmiş ve verilerin analizinde bağımsız gruplar t-testi, çok yönlü varyans analizi ve 

Pearson korelasyon testleri uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyinin p<0,05 olarak kabul edildiği 

araştırmadan elde edilen bulgulara göre beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki yeterlilikleri, 

cinsiyet, yaş, görev süresi, okul türü, görev yapılan yerleşim yeri, öğrenim durumu ve mezun 

oldukları bölüm değişkenlerine göre anlamlı farklılaşmaya neden olmamaktadır. Beden eğitimi 

öğretmenlerinin en çok kullandıkları stil komut, en çok değer verdikleri stil ise alıştırma stilidir. 

En az kullandıkları ve değer verdikleri stil ise kendi kendine öğretme stilidir. Öğretmenlerin 

öğretim stillerine yönelik değer algıları, stili kullanma durumlarına göre kullananlar lehine 

anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Sonuç olarak öğretmenlerin öğretmen merkezli stilleri daha 

çok kullandıkları ve değer verdikleri, mesleki yeterlilikleri ile öğretim stillerine yönelik değer 

algıları arasında pozitif yönlü ilişkinin olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi ve spor, beden eğitimi öğretmeni, mesleki yeterlilik, 

öğretim stili. 
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INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL EDUCATION 

TEACHERS' SUBJECT AREA COMPETENCIES, TEACHING STYLES AND  

THEIR VALUE PERCEPTIONS 

 

ABSTRACT 

In this study, which was conducted to determine the relationship between the professional 

competencies of physical education teachers and the teaching styles and value perceptions they 

use, the relational survey model, one of the quantitative research methods, was used. The 

population of the research consists of physical education teachers (215) working in schools 

affiliated to the Ministry of National Education in the province of Amasya in the 2021-2022 

academic year, while the sample consists of 182 physical education teachers included in the 

research with simple random sampling method. In the study, a research form consisting of three 

parts was used for data collection. In the first part of the form, the personal information section 

includes the sociodemographic information of the teachers, in the second part, "Physical 

Education Teachers’ Self-Efficacy Scale (PETSES)" developed by Ünlü, Sünbül and Aydos, 

(2008), and in the third part, “Physical Education Teachers’ Use of Teaching Styles and 

Perceptions of Styles Questionnaire” (PETUTSPSQ), which was created by Kulinna and 

Cothran, (2003). and adapted into Turkish by İnce and Hünük, (2010), was used. As a result of 

the normality analyzes on the data obtained from the research, it was determined that the data 

were normally distributed, and independent groups t-test, multidirectional analysis of variance 

and Pearson correlation tests were applied in the analysis of the data. According to the findings 

obtained from the study in which the significance level was accepted as p<0.05, the professional 

qualifications of physical education teachers do not cause a significant difference according to 

the variables of gender, age, tenure, school type, place of work, education level and the 

department they graduated from. The style most used by physical education teachers is 

command, and the style they value most is practice style. The style they use and value the least 

is the self-teaching style. The value perceptions of teachers towards teaching styles differ 

significantly in favor of those who use the style according to their use of the style. As a result, 

it was determined that teachers use and value teacher-centered styles more and there is a 

positive relationship between their professional competence and their perceptions of value 

towards teaching styles. 

Keywords: Physical education and sports, physical education teacher, subject area 

competencies, teaching style. 
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TWİTTER ÜZERİNDEN BAZI DUGULARA/PANOPTİK ETKİLERE SOSYOLOJİK 

BAKIŞ  

 

Assiye AKA 

Prof. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, FEF Sosyoloji Bölümü,  

ORCİD: 0000-0001-7185-0000; GSM: 05054685163 

 

Özet: Son zamanlarda farklı etiketlerle, sadece cinsiyetlerinden dolayı ölümcül şiddete uğrayan 

kadınların sorunlarına ilişkin acil çözüm üretmek ve alternatif bir dijital kamusal alanda 

(Twitter) kamuoyu oluşturabilmek için tweetler atılmaktadır. Bu bildiride1, Türkiye’de kadın 

cinayetlerinin önlenmesine dikkat çekmek için atılan tweetler üzerinden panoptik 

etkilerin/duyguların analizi sosyolojik perspektifle yapılacaktır. Bu bağlamda çalışmanın 

birbiriyle ilintili iki amacı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, kadın cinayetlerinin toplumsal 

bellekte bıraktığı derin izleri saptamak ve değerlendirmek. İkincisi ise, bu vahşi cezalandırma 

biçimini ortadan kaldırmak için ivedilikle alınması gereken yasal, sosyo/politik ve bireysel 

tedbirleri tartışmaktır. Çalışmada nicel analiz için 79491 tweet; nitel analiz etki açısından 

sıralanmış 14214 tekil tweet üzerinde yapılmıştır. Çalışma evrenini (E) 19-26 Aralık 2019 

tarihleri arasında #şuleçetiçinadalet, #ŞuleÇetiçinAdaletistiyoruz, #neclasaglam (Dokuzhaber, 

Konum 6), #şiddetehayır #kadıncinayetlerinidurduracağız, 

#kadıncinayetler#feministbirisi,#feminizm, #eşitlik, #cerenozdemir ve 

#cerenözdemiriçinadalet hastagleriyle atılan tweetler oluşturmuştur. Örneklemini (Ö) ise 14214 

tweet oluşturmuştur. Elde edilen veriler, ilk olarak, örneklem grubundaki tweetlerin metinleri 

MAXQDA bilgisayar yazılım programına yüklendikten sonra kelimelerin frekans analizi 

yapılmış ve bu analizin sonucunda sıklığı en fazla tekrar eden duygulardan olan pişmanlık, özür 

dileme, utanç ve adalet kodları olarak sisteme tanımlanmıştır. Bu kodlama şekli önceden 

belirlenmiş kavramlarla kodlama ve verilerden çıkarılan kavramlarla kodlama formatlarının her 

ikisinden birden faydalanılarak yapılmıştır. Çalışmanın en temel bulgusu: 779 adalet kodu; 48 

utanç kodu; 15 özür dileme kodu; 7 pişmanlık kodunu açıklayan tweet saptanmıştır. Bu kodların 

birlikte oluştuğu kesişimsellik  modelinde ise; “tecavüzcünün değil tecavüz edilenin 

yargılandığı iğrenç adalet sistemi!, Türkiye adaletinin utanç verici davası... Kadınların da 

özgürce yaşama hakkı vardır. Bunun unutulmaması gerekiyor... Katillerden özür dileyin ve 

serbest bırakın, zaten size yakışanda bu…” tweetler saptanmıştır.  

Anahtar Kavramlar: Duygu, Adalet, Utanç, Özür Dileme, Pişmanlık 

 

Abstract: Recently, tweets have been posted with different hashtags in order to produce urgent 

solutions to the problems of women who are subjected to fatal violence only because of their 

gender and to create public opinion in an alternative digital public space (Twitter). In this paper, 

panoptic effects/emotions will be analysed from a sociological perspective through tweets 

posted to draw attention to the prevention of femicide in Turkey. In this context, the study has 

two interrelated aims. The first one is to identify and evaluate the deep traces left by femicides 

in social memory. The second is to discuss the legal, socio-political and individual measures 

that should be taken urgently to eliminate this brutal form of punishment. In the study, 79491 

tweets were used for quantitative analysis and qualitative analysis was conducted on 14214 

 
1 “Kadın Cinayetlerinin Panoptik Etkilerini Twitter Üzerinden Okumak: Türkiye Örneği” adlı bu çalışma 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon birimince desteklenmiştir. 

Proje Numarası: 3186, kodu: SBA-2020’dir.” 
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individual tweets ranked in terms of impact. The study population (E) consisted of tweets with 

the hastags #şuleçetiçinadalet, #ŞuleÇetiçinAdaletistiyoruz, #neclasaglam (Dokuzhaber, 

Location 6), #şiddetehayır#kadıncinayetlerinidurduracağız, #kadıncinayetler#feministbirisi, 

#feminism, #equality, #cerenozdemir and #cerenözdemiriçinadalet between 19-26 December 

2019. The sample (S) consisted of 14214 tweets. Firstly, the texts of the tweets in the sample 

group were uploaded to the MAXQDA computer software programme, then the frequency 

analysis of the words was performed, and as a result of this analysis, the codes of regret, 

apology, shame and justice, which are the emotions with the highest frequency, were defined 

in the system. This coding was done by utilising both coding with predetermined concepts and 

coding with concepts extracted from the data. The most basic finding of the study: 779 justice 

codes; 48 shame codes; 15 apologising codes; and 7 tweets explaining regret codes were 

identified. In the intersectionality model in which these codes were formed together; "disgusting 

justice system in which the raped is judged not the rapist!, shameful case of Turkish justice... 

Women also have the right to live freely. This should not be forgotten... Apologise to the 

murderers and release them, this is what suits you anyway..." tweets were detected.  

Keywords: Emotion, Justice, Shame, Apologising, Regret 
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AZƏRBAYCAN BƏDII MƏTNLƏRINDƏ FONOQRAFIK IMPLISTIK SIMVOLLAR 

OBRAZLILIQ YARADAN IFADƏ VASITƏLƏRINDƏN BIRI KIMI 

 

Zemfira İsaxan qızı Abbasova 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

TEZİS 

Azərbaycan bədii mətnlərində obrazlılıq yaradan vasitələr sırasında implistik simvollar da 

mühüm yerlərdən birini tutmaqla bədii üslubda mənalı hissələrə çevrilir və söz sənətkarları 

tərəfindən onların rəngarəng növlərindən istifadə olunur. Bədii mətnin dinamik və emosional 

keyfiyyətlərinin genişlənməsində fəal iştirak edən implist simvollar ifadə vasitələrinə görə 

rəmzi məna daşıyan bəzi hərfləri, rəng bildirən sözləri, idiomatic ifadələri, frazeoloji vahidləri, 

əfsanəvi şəxs adlarını, məcaz növlərini, atalar sözü və məsəlləri, bəzi bitki, meyvə, heyvan və 

quş adlarını, rəvayətli ifadələri və sairəni ifadə etməklə bədii obrazlılığı daha aydın, daha canlı 

və düşündürücü tərzdə səciyyələndirməyə geniş imkan yaradır. İmplistik simvolların əsas 

xarakterik cəhətlərindən biri və birincisi bir məfhumun səciyyəvi xüsusiyyətlərinin başqa bir 

məfhumun üzərinə köçürülməsi ilə müqayisə və bənzətmə əsasında qeyri-adi bədii və poetik 

obrazlılığın formalaşdırılmasıdır. Belə formalaşdırma söz sənətkarının yaradan təxəyyülündə 

gedən çox mürəkkəb assosasiya prosesinin nəticəsi olaraq şəxs, əşya və hadisələr arasında ən 

ümumi oxşarlıq əlaqələrinin yaranmasına xidmət göstərir. Bədii üslubda implist simvolların 

rəngarəng ifadə vasitələrindən yararlanma da şübhəsiz, estetik tələblərdən irəli gəlir və onların 

ifadə vasitələrini səciyyələndirərkən belə bir cəhəti də əlavə etməliyik ki, gizli simvolların 

eksplist və implist formaları və mənalarının xarakterizə edilməsinə daha çox diqqət 

yetirilməlidir. Bədii mətnlərin müvafiq yerlərində ifadə olunan implist simvollar obrazlılıq 

yaradan vasitə kimi olduqca cazibəli, cəlbedici görünür və onlar ayrı-ayrı söz sənətkarının 

qələmində poetik tapıntı səviyyəsinə qaldırılmaqla bir tərəfdən oxucunu gərgin düşüncələr 

aləminə qərq edirsə, digər tərəfdən üslubi istiqamətdə yiyələnərək oxucunun estetik zövqünü 

oxşayır. Məqalədə fonoqrafik implist simvolların ifadə vasitələrinə geniş yer verilməklə, 

onların bədii üslubdakı mündəricənin obrazlılıq keyfiyyətlərini yüksəltməsi yollarından 

danışılır. 

Açar sözlər: Bədii mətn, implist simvol, obrazlılıq, ifadə vasitələri, fonetik-qrafik simvollar, 

obrazlı vahidlərin eksplikasiya və implikasiyası.  

 

 

PHONOGRAPHIC IMPLICIT SYMBOLS IN AZERBAIJANI LITERARY TEXTS AS 

ONE OF THE MEANS OF EXPRESSION CREATING IMAGERY 

 

Summary 

Implicit symbols occupy one of the important places among the tools that create imagery in 

Azerbaijani artistic texts and become meaningful parts in the artistic style, and their colorful 

types are used by wordsmiths. Implicit symbols that actively participate in the expansion of the 

dynamic and emotional qualities of the artistic text are some letters that have symbolic meaning 

according to the means of expression, words that indicate color, idiomatic expressions, 
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phraseological units, legendary person names, types of metaphors, proverbs and proverbs, some 

plants, fruits, animals and by expressing the names of birds, narrative phrases and so on, it 

creates a wide opportunity to characterize the artistic imagery in a clearer, more vivid and 

thought-provoking manner. One of the main characteristics of implicistic symbols and the first 

is the formation of unusual artistic and poetic imagery based on comparison and analogy by 

transferring the characteristic features of one concept onto another concept. Such formation 

serves to create the most general similarity relationships between people, objects and events as 

a result of the very complex process of association that takes place in the creative imagination 

of the word artist. The use of colorful means of expression of implicit symbols in the artistic 

style is undoubtedly derived from aesthetic requirements, and when characterizing their means 

of expression, we should add such an aspect that more attention should be paid to characterizing 

the explicit and implicit forms and meanings of hidden symbols. Implicit symbols expressed in 

appropriate places of literary texts look very charming and attractive as a means of creating 

imagery, and if they are raised to the level of poetic findings in the pen of an individual word 

artist, on the one hand, they immerse the reader in the world of intense thoughts, on the other 

hand, by mastering the stylistic direction, they please the reader's aesthetic taste. In the article, 

giving ample space to the means of expression of phonographic implicit symbols, it talks about 

the ways in which they increase the figurative qualities of the content in the artistic style. 

Key words: Artistic text, implicit symbol, imagery, means of expression, phonetic-graphic 

symbols, explication and implication of figurative units. 
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BALTİKYANI DÖVLƏTLƏRDƏ SSRİ-NIN SÜQUTUNDAN SONRA 

DİL SİYASƏTİ 

 

Arzu Sabir qızı Kərimova, 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, 

 

TEZIS 

Açar sözlər: milli azlıqlar, dil siyasəti, etnik qruplar, siyasi proseslər. 

SSRİ dörddə üç əsr yaşadı. Bütün bu müddət ərzində oradakı hakim kommunist elitası 

ölkənin sırf etnik əhalisindən ibarət vahid siyasi millət formalaşdırmaq siyasətini həyata 

keçirdi. Bu xalq sovet xalqı adını aldı ki, bu da müasir elmi baxımdan tam düzgün deyil.Sovet 

xalqı beynəlmiləlçilik, yəni bütün etnik qrupların bərabərliyi prinsipləri əsasında 

qurulmuşdu.Bu bərabərliyi təmin etmək üçün etnik qrupların əsas hissəsi kommunistlərin 

tabeliyində öz dövlət birləşmələrini aldı: ittifaq və muxtar respublikalar, rayonlar, hətta bir 

müddət rayon və kəndlər.  

Yaradılmış dövlət birləşmələri çərçivəsində bu etnik qruplar öz dillərini və 

mədəniyyətlərini sərbəst şəkildə inkişaf etdirmək, məktəb və universitetlər açmaq, öz kütləvi 

informasiya vasitələrini yaratmaq, ana dilində kitab, qəzet və jurnal nəşr etmək imkanı əldə 

etmişlər.Bir çox etnik qruplar ilk dəfə olaraq öz yazılı dillərini əldə edə bildilər. Onlar daha 

aşağı sosial statusa və etnik inkişaf üçün əhəmiyyətli dərəcədə az imkanlara malik idilər.  

Rus dili SSRİ-də rəsmi dil kimi istifadə olunurdu.Buna səbəb rus əhalisinin çoxluğu idi. 

SSRİ-də güclü sovetləşmiş rus mədəniyyəti üstünlük təşkil edirdi. Bunun səbəbi məhz rus 

mədəniyyətinə məxsus müəssisələrin inkişafı, onların çoxlu sayda yüksək keyfiyyətli 

“mədəniyyət məhsulları” istehsalı idi. Lakin SSRİ rus xalqının dövləti deyildi.Rusların öz 

dövlət qurumu, hakim kommunist partiyasının öz qolu belə yox idi. Sovet xalqının qurulması 

prosesində hakim elita etnik münaqişələrin yaranmasına imkan vermirdi. Ayrı-ayrı etnik 

qruplar arasında münasibətləri idarə etmək üçün əsas vasitə hakim kommunist ideologiyası 

idi.Lakin ümumbəşəri bərabərlik ideyaları işə yaramayanda kommunistlər güc tətbiq etmək 

zərurətindən də çəkinmirdilər. 

 

LANGUAGE POLICY in the Baltic states after the collapse of the USSR 

 

ABSTRACT 

Keywords: national minorities, language policy, ethnic groups, political processes. 

The USSR lived for three quarters of a century. During all this time, the ruling 

communist elite there implemented the policy of forming a single political nation consisting 

only of the country's ethnic population. This people received the name of the Soviet people, 

which is completely incorrect from a modern scientific point of view.The Soviet nation was 

founded on the principles of internationalism, that is, the equality of all ethnic groups.To ensure 

this equality, the main part of the ethnic groups received their state formations under the 

communists: union and autonomous republics, regions, and even for a while, districts and 

villages. 

Within the framework of the created state associations, these ethnic groups had the 

opportunity to freely develop their language and culture, open schools and universities, create 
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their own mass media, publish books, newspapers and magazines in their native language.Many 

ethnic groups were able to acquire their own written languages for the first time. They had a 

lower social status and significantly fewer opportunities for ethnic development. 

Russian was used as an official language in the USSR. The reason for this was the large 

Russian population. The USSR was dominated by a strongly Sovietized Russian culture.The 

reason for this was the development of enterprises belonging to Russian culture, their 

production of a large number of high-quality "cultural products".But the USSR was not the state 

of the Russian people. Russians did not even have their own state institution, their own branch 

of the ruling communist party. In the process of building the Soviet nation, the ruling elite did 

not allow ethnic conflicts to arise.The dominant communist ideology was the main tool for 

managing relations between different ethnic groups. But when the ideas of universal equality 

did not work, the communists did not hesitate to use force. 
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ÖĞRENCİLERİN ÜSTBİLİŞ FARKINDALIKLARI VE BİLİŞÜSTÜ ÖĞRENME 

STRATEJİLERİ KULLANMALARININ AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİ 

 

Öğr. Gör. İlknur İlğar  

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu  

- https://orcid.org/0000-0001-5232-3483 

 

ÖZET 

 Öğrencilerin bilişüstü düzenleme süreçlerinin farkında olup uygulamalarının 

çalıştıkları alanlarda daha verimli olmaları anlamına geldiği bilinmektedir. Bu sebepten 

bilişüstü farkındalık sahibi olan ve stratejileri kullanan öğrencilerin akademik başarılarının da 

diğer öğrencilere göre daha yüksek olması beklenmektedir. Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin 

üstbiliş farkındalıkları ve bilişüstü stratejilerinin yabancı dile yönelik akademik başarıları 

üzerindeki etkisini saptamaktır. Nicel ilişkisel tarama araştırması olan araştırmada, önlisans 

öğrenim gören öğrencilerin Temel İngilizce derslerine katılanlardan veri toplanacaktır. Veri 

toplama sürecinde, Üstbiliş Ölçeği (Turan, 2009), Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Ölçeği 

(Namlu, 2004), İngilizce’ye Yönelik Tutum Ölçeği (Tuncer, Berkant ve Doğan, 2015) ve 

öğrencilerin İngilizce başarı puanlarından yararlanılması amaçlanmaktadır. Toplanan veriler 

örneklemden elde edilen veri yoğunluğuna uygun istatiksel analizlere tabii tutulacaktır.   

 

Anahtar Kelimeler : yabancı dil öğretimi, öğretim, akademik başarı, üstbiliş, üstbiliş ve 

yabancı dil öğretimi, bilişüstü öğrenme stratejileri. 
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TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ ÜZERİNE 

 

Öğr. Gör. İlknur İlğar  

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu  

- https://orcid.org/0000-0001-5232-3483 

 

ÖZET 

Ülkemizde bir takım aksaklıklarla her alanda karşılaşılmakta, fakat her alanda olan sorunlar 

kendi kapsamlarında kendi alanlarında ele alınıp çözümler üretilmeye çalışılmaktadır. Bu 

alanlardan en problemli görünen ve sürekli yenileme gerçekleştirilen alanlardan biri de eğitim 

alanıdır. Birçok eğitim uzmanı tüm yaşanılan sorunların temelinde eğitimin yattığını söylemektedir. 

Aslında bu bir anda çözülebilecek bir mesele olmamakla birlikte tahmin edilenden kısa sürede 

çözülmesi mümkün olan bir sorundur. Eğitim konusunda en gerçekçi ve köklü çözümün, okullarda 

etik değerlerin kazandırılması sürecine ailelerin ve toplumun katılımının sağlanması olduğu 

düşünülmelidir. Okullarda geleceğe yönelik uygulamalar, uygulamalı eğitimler yer almalı ve salt 

bilgi değil düşünme becerileri kazandırılarak bilgiyi nasıl kullanmaları gerektiğinin üzerinde 

durulmalıdır. Eğitim düzenlemeleri, eğitim alanında ve toplumsal alanda olmak üzere iki aşamaya 

sahip olmalıdır. 

Eğitim alanında olan kısmı için hem eğitimcilere hizmet içi eğitimler hem de ders 

programlarındaki içerikle ilgili düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Birkaç örnekle açıklamak 

gerekirse, teoride uygun görünen program, gerçekte de müfredat amaca yönelik gözden geçirilerek 

uygulanabilir. Atatürk'ün vizyonu ile ilgili daha fazla vurgu yapılması ve Onun fikir ve 

düşüncelerinin ve bakış açısının ve günümüzde de geçerliliğinin vurgusunun doğru bir şekilde 

yapılması öğrencilere kazandırmamız gereken çağdaş vizyonun daha iyi verilmesini sağlayacaktır. 

Çevre bilinciyle ilgili uygulamalı derslerin ya da ödevlerin uygulanır ve fazla olması, öğrencilerin 

ziyaret edip gönüllü çalışabilecekleri barınaklar ve doğa alanları (park, bahçeler, bitki yetiştirme 

alanları vb.) MEB tarafından da ders içeriğinde olabilir. İnsan hakları kapsamında da 

bilinçlendirmek için benzer uygulama dersleri yine temel olarak bilinçli bir toplum oluşturmak için 

önemli görünüyor.  

Bu eğitimin işe yaraması için, öğrencilerin hayatlarında maruz kalacakları yaşantıları 

sağlayacak toplum düzenlemeleri de yapılmalıdır. Gerçek hayattan örneklere baktığımızda; 

etraflarında prosedür olarak hukuka uygun fakat hukuksal anlamda mantıklı olmayan şeylere şahit 

olmaları,  emek vermeleri, çalışkan olmaları ve üretmeleri ile ilgili eğitim verirken bir tarafta hiç 

üretmeden başkalarının üzerinden rahat yaşayan insanları görüp bunun gereksiz olduğunu 

düşünmeleri gibi birçok sebepten ötürü okullarda kazandırılmak istenen hem değerler hem de temel 

ve meslek eğitiminin gereksiz görülmesine sebep olmaktadır. Okulda öğrencilere eğitim verirken 

toplumda tam aksinin uygulanıyor olması o eğitimi tutarsız ve geçersiz kılacaktır. Aynı zamanda, 

bu değerler eğitiminin eksikliği meslek kazanan gençlerin tüm hayatları boyunca sahip olacakları 
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mesleki etik tutumunu yansıtacak olup, bu da her alanda çalışacak birçok kişi demek olduğundan 

tüm toplumu etkileyecektir.  

Eğitimde, toplumsal taraf görmezden gelinmeden gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde 

eğitimde de sorunların çözülmesi mümkündür. Öğrencilere kazandırılması gereken hayat boyu 

öğrenme vizyonunun eğitimi okul dışına taşımaları gerekliliği görmezden gelinmemelidir. Ayrıca, 

bu çözüm sadece yerel değil global bir özellik de taşımaktadır.   

 

Anahtar Kelimeler : toplumsal sorunlar, eğitim, öğretim, eğitim sorunları. 
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TÜRKİYE’DEKİ ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI (IBDP: 

INTERNATİONAL BACCALAUREATE DİPLOMA PROGRAMME) 

OKULLARININ SON YILLARDAKİ ARTIŞI ÜZERİNE BİR İNCELEME 
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ÖZET 

Tüm dünyanın ortak bir paydada buluştuğu dil olarak İngilizce, eğitim alanında da uluslararası 

düzeyde yer almaktadır. Özellikle bilimsel faaliyetlerde ortak bir anlayış bulunabilmesi için 

geçmişte olduğu gibi bugün de uluslararası çalışmalar İngilizce denklik istemektedir. Bu 

bakımdan öncelikle çeşitli sebeplerle uluslararası bir kimliğe bürünen bilimsel faaliyetler ve 

eğitim seminerlerinin herkes tarafından aynı şekilde anlaşılabilmesi için bir yol izlenmesi 

gerekliliği ortaya çıkmıştır. Dünyanın neresinde olursa olsun kabul gören bir sisteme ihtiyaç 

duyulmuş ve bu sebeple üniversitelerdeki bilimsel faaliyetlerin herkes tarafından 

anlaşılabilmesi için ortak dersler ve konular belirlenmiştir. Özellikle lise eğitimde ülkelerin 

kendi eğitim sistemine göre verilen derslerin yanı sıra bu tür uluslararası dersler de öğrenciler 

tarafından alınarak dünyada ilk sıralarda yer alan okullara kabul görmelerinin kolaylaşması 

sağlanmıştır. Uluslararası Bakalorya Diploma Programı ile bu hedef gerçekleştirilmiş ve bugün 

dünya çapında 5.500 okul IB (International Baccalaureate) programlarını okullarına dâhil 

etmiştir. Yoğun bir çalışma ve emek isteyen bu programlar ülkemize 90’lardan itibaren giriş 

yapmıştır. Bu tür programların ders yükünün oldukça ağır olması sebebiyle Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı devlet okullarından ziyade özel okullar tercih etmişlerdir. Son yıllarda 

rağbetin ve rekabetin artması sebebiyle devlet okulları da programlara katılmışlardır. Yurt dışı 

olanaklarını genişleten ve daha iyi bir eğitim hayaliyle yurt dışında okumayı hedefleyen 

öğrenciler için zorlu bir eğitim süreci olan IB eğitimi, tüm zorluklarına rağmen sayısı gittikçe 

artmıştır. Bu çalışmada artışın sebepleri ve okulların neden bu tür eğitimleri tercih ettikleri 

araştırma konusu olacaktır. Sistem hakkında bilgi ve öğrencilerden beklenen davranışların neler 

olduğu ortaya koyulacak ve öğrencilerin bu programlara uygunluğunun ne düzeyde olduğu 

tespit edilecektir. Uluslararası denklik programlarına neden ihtiyaç duyulduğu konusunda son 

yıllardaki araştırmalar gözden geçirilecek ve eğitim sistemimizin bu tür programlarla denkliği 

ve benzerlik oranı araştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Eğitim, Denklik, Eğitim Sistemi 
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A REVIEW OF THE INCREASE OF THE IBDP: INTERNATIONAL 

BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAM SCHOOLS IN TURKEY IN RECENT 

YEARS 

ABSTRACT 

English, as the language where the whole world meets on a common ground, is also at the 

international level in the field of education. As in the past, international studies require 

equivalence in English, especially in order to find a common understanding in scientific 

activities. In this respect, first of all, it has emerged that scientific activities and educational 

seminars, which have an international identity for various reasons, must be followed in order 

to be understood by everyone in the same way. A system that is accepted everywhere in the 

world was needed, and for this reason, common courses and topics were determined in order 

for the scientific activities in universities to be understood by everyone. Especially in high 

school education, in addition to the courses given according to the countries' own education 

system, such international courses are also taken by the students, making it easier for them to 

be accepted to the schools that are in the first place in the world. This goal has been achieved 

with the International Baccalaureate Diploma Programme, and today 5,500 schools worldwide 

have included IB (International Baccalaureate) programs in their schools. These programs, 

which require intensive work and effort, have entered our country since the 90s. Due to the 

heavy course load of such programs, they preferred private schools rather than state schools 

affiliated to the Ministry of National Education. Due to the increase in demand and competition 

in recent years, public schools have also participated in the programs. IB education, which is a 

challenging education process for students who expand their opportunities abroad and aim to 

study abroad with the dream of a better education, has increased in number despite all the 

difficulties. In this study, the reasons for the increase and why schools prefer this type of 

education will be the subject of research. The knowledge about the system and the behaviors 

expected from the students will be revealed, and the level of students' suitability for these 

programs will be determined. Recent studies on why international equivalence programs are 

needed will be reviewed and the equivalence and similarity ratio of our education system with 

such programs will be investigated. 

Keywords: International Education, Equivalency, Education System 
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TÜRKİYE’DE TARİHSEL MÜZİKOLOJİ ARAŞTIRMALARININ BİR BOYUTU 

OLARAK OSMANLI MÜZİK METİNLERİNİN TESPİTİ VE ÇÖZÜMLEMESİ 
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1 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, - 0000-0002-7370-6210 

 

ÖZET 

Türk tarihinde, X. yüzyılda İslamiyet’in kabulü ile birlikte Arap harfleri, XIII. ve XX. yüzyıllar 

arasında ise yine Arap harflerini temel alan bir yazı dili olan Osmanlı Türkçesi kullanılmıştır. 

Osmanlı Türkçesi, kadim bir geçmişe sahip Türk tarihinin büyük bir bölümünde yazı dili olarak 

kullanılması sebebiyle, geçmişten geleceğe uzanan bir köprü ve bir yönüyle derin köklere sahip 

bir milletin kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir araçtır. Bu mirasın 

önemli bileşenlerinden biri de müziktir. Müziği tarihsel bağlamda ele alan ve müzik biliminin 

alt disiplinlerinden olan tarihsel müzikoloji ise bu konuda önemli bir çalışma alanıdır. Ne var 

ki eski yazı dili, kaynakların tespiti ve çözümlemesi açısından günümüzde tarihsel müzikoloji 

üzerine çalışan birçok araştırmacı için engel oluşturabilmektedir. Türkiye’de müzikoloji ya da 

etnomüzikoloji eğitimi verilen kurumların büyük bir kısmında Osmanlıca eğitimine yer 

verilmekle birlikte, bu alanı çalışma alanı olarak belirleyen müzik bilimcilerin sayısı oldukça 

azdır. Bunun bir sonucu olarak, müzik ile ilgili birçok yazılı kaynak, kütüphane ve dijital arşiv 

belgeleri içerisinde saklı kalmış durumdadır. Bu çalışmada, Türkiye’de tarihsel müzikoloji 

araştırmalarında Osmanlıca kaynakların tespiti ve çözümlemesinin önemi vurgulanarak, müzik 

alanında yazılmış çeşitli kaynaklar hakkında bilgilere yer verilmiştir. Bu kaynaklar içerisinde, 

müzik teorisine ilişkin bilgilerin yer aldığı kitaplar ve risalelerin yanı sıra, özellikle 20. yüzyılın 

başında çeşitli dergilerde yayımlanan ve sosyolojik yaklaşımlarla hem dönem müziğine hem de 

geçmişe dair çok çeşitli konulara ışık tutabilecek makaleler yer almaktadır. Bu itibarla Osmanlı 

müzik metinleri, hem ülkemizde hem de dünyada Türk müziği üzerine tarihsel araştırmalar 

yürüten müzik bilimciler için önemli bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Müzikoloji, Tarihsel Müzikoloji, Osmanlı Müzik Metinleri, Osmanlı 

Türkçesi. 

 

DETECTION AND ANALYSIS OF OTTOMAN TURKISH MUSICAL TEXTS AS A 

COMPONENT OF HISTORICAL MUSICOLOGY STUDIES IN TURKEY 

ABSTRACT 

In Turkish history, Arabic alphabet was started to be used in the tenth century upon conversion 

to Islam. Ottoman Turkish, a written language based on Arabic letters, was widely used between 

the thirteenth and nineteenth  centuries. As the Ottoman Turkish was used as a written language 

in a large part of the Turkish history with ancient origins, it is deemd as an important tool in 

handing down the cultural heritage of a deep-rooted nation from the past to the future and a 
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bridge in to the future generations. Music is also one of the most prominent components of this 

rich heritage. Historical musicology, which deals with the music within the historical 

characteristics, is one of the sub-disciplines of musicology and a significant field of study. 

However, the old written language creates an obstacle for many researchers working on 

historical musicology today. Although most of the institutions where musicology or 

ethnomusicology education is provided in Turkey included the Ottoman Turkish in their 

curricula, the number of musicologists who work in this research area is few. As a result, many 

written sources of musical texts remain hidden in libraries and digital archive documents. In 

this study, information about the importance of the detection and analysis of Ottoman Turkish 

sources in terms of historical musicology studies in Turkey is emphasized and various sources 

written in the field of music are explained. These sources include books and booklets containing 

information about the musical theory, as well as several articles published in various journals 

especially at the beginning of the 20th century, which can shed light on both the periodical 

music and the past. In this respect, Ottoman musical texts is important for musicologists who 

do historical researches on Turkish music both in our country and in the world. 

Keywords: Musicology, Historical Musicology, Ottoman Turkish, Musical Texts, Ottoman 

Turkish. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EGE  6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES           
                     

 

ABSTRACT  BOOK           ISBN: 978-605-71938-7-2            www.egekongresi.org        Page | 47 
  

WEB 2.0 ANİMASYON ARAÇLARI KULLANIMININ SOSYAL BİLGİLER 
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ÖZET 

Bu çalışma, 7. sınıf Sosyal Bilgiler öğretiminde “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme 

alanında Web 2.0 animasyon araçları yardımıyla oluşturulan animasyonlar ile işlenen dersin 

akademik başarıya ve bilgilerin hatırda tutma sürecini tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Araştırma İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan ortaokul kademesindeki bir devlet 

okulunda yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 7. sınıf seviyesindeki 67 öğrenci 

oluşturmaktadır. Çalışmada nicel araştırma deseni ile yürütülerek deneysel yöntemlerden ön 

test-son test kontrol gruplu model ile gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından 

geliştirilen hazırbulunuşluk testi, akademik başarı testi ve kalıcılık testi ile elde edilmiştir. Veri 

analizinde SPSS 26 paket programı kullanılmıştır.  Analiz sonuçlarına göre deney grubunda 

bulunan öğrencilerin akademik başarı test puanları, kontrol grubunda bulunan öğrencilerin 

akademik başarı test puanlarına göre anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir. Elde 

edilen veriler bilgileri hatırda tutma açısından incelendiğinde deney grubunda bulunan 

öğrencilerin kalıcılık test puanları ile son test puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Veriler ayrıca cinsiyet açısından incelenmiş ve deney grubunda bulunan kız öğrencilerin ve 

erkek öğrencilerin akademik başarı test puanı ve kalıcılık test puanı arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır. Bu sonuçlara göre 7. sınıf sosyal bilgiler dersinin Web 2.0 araçlarından 

olan animasyon araçları ile hazırlanan eğitici animasyon yardımıyla işlenmesinin öğrencilerin 

akademik başarısına olumlu katkı sağlayarak başarıyı artırdığı, bilgilerin hatırda tutma düzeyini 

artırdığı ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmektedir. Elde edilen 

sonuçlara göre önerilerde bulunulmuştur: Web 2.0 teknolojisine ait farklı araçlar ile sosyal 

bilgiler öğretimi için farklı tür materyaller geliştirilebilir. Öğretmenler ve diğer eğitimciler için 

Web 2.0 teknolojisi ile eğitici animasyon türünde materyaller geliştirilebilmesi için hizmet içi 

eğitim programları düzenlenebilir. Web 2.0 teknolojisi için Türkçe programların 

geliştirilmesine yönelik projeler yürütülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Web 2.0, Animasyon, Eğitim Teknolojisi 
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ORTAOKUL SEÇMELİ HUKUK VE ADALET DERSİ KAZANIMLARININ 

YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ 

 

Dr., SEZGİN ELBAY 1, Doç. Dr., TUBA ŞENGÜL BİRCAN 2  

1 Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, - 0000-0002-0601-8063 

2 Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, - 0000-0001-7496-3545 

 

ÖZET 

Ortaokul Seçmeli Hukuk ve Adalet dersi (SHA), ortaokul 6, 7 ve 8. sınıflarda okutulan bir 

derstir. Bu ders kapsamında öğrencilerin hukuki bilgi ve belgelerden yola çıkarak karşılaştıkları 

hukuki sorunları çözmeleri beklenmektedir. Bu bağlamda 2017 yılında Türkiye Cumhuriyeti 

(T.C.) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından SHA dersine ilişkin öğretim programı 

geliştirilmiştir. SHA Dersi Öğretim Programı’nda (SHADÖP) (MEB, 2017)1 toplam 21 

kazanım bulunmaktadır. Kazanımların tür ve seviyeleri doğrultusunda SHA dersi 

işlenmektedir. Buna rağmen SHADÖP’te yer alan kazanımların bilişsel seviyelerine ilişkin 

herhangi bir çalışma veya araştırmaya rastlanmamıştır. Bu durum kazanımların bilişsel 

seviyelerinin anlaşılması ve kazanımlara göre içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme 

basamaklarının şekillendirilip şekillendirilmediğinin bilinmesinde eksikliklere neden 

olmaktadır. Oysa ki yürütülecek çalışma ve araştırmalarla SHADÖP’te yer alan kazanımların 

bilişsel seviyeleri ortaya çıkarılabilir. Bu bağlamda araştırmanın amacı; SHADÖP’te yer alan 

kazanımların bilişsel seviyelerini Yenilenmiş Bloom Taksonomisi (YBT) doğrultusunda 

incelemektir. Amaca rehberlik etmesi için araştırmada doküman analiz yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmanın örneklemini belirleyen doküman SHADÖP’tür. Araştırmada veri toplama aracı 

olarak “Uzman Analiz Formu” (UAF) kullanılmıştır. Toplanan veriler, betimsel analiz 

yöntemine uygun olarak çözümlenmiştir. Analizler sonucunda 4 kazanım duyuşsal alana 

(almak, tepkide bulunmak, değer vermek ve kişilik haline getirmek) işaret ettiği için veri 

analizinin dışında tutulmuş, toplamda 17 kazanım üzerinde inceleme yapılmıştır. Sonuç olarak, 

SHADÖP’te yer alan kazanımların bilgi boyutunun daha çok kavramsal bilgiye (f=12, %71) 

işaret ettiği saptanmıştır. Bunu sırasıyla olgusal (f=2, %12) - işlemsel (f=2, %12) ve üstbilişsel 

bilginin (f=1, %6) izlediği belirlenmiştir. Bilişsel süreç boyutunda ise sırasıyla çözümlemek 

(f=6, %35), anlamak (f=5, %29), değerlendirmek (f=3, %28), hatırlamak (f=2, %12) ve 

 
1 MEB. (2017). Ortaokul Seçmeli Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu 

(TTK) Yayınları. 
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yaratmak (f=1, %6) şeklinde olduğu saptanmıştır. Bu durumda kazanımların daha çok 

kavramsal bilgiyi anlamak ve çözümlemek şeklinde ifade edilen YBT’ye karşılık geldiği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ortaokul Seçmeli Hukuk ve Adalet dersi, Yenilenmiş Bloom 

Taksonomisi, Kazanım. 
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DIGITAL LITERATURE: A PARADIGM SHIFT 

 

 

UJAS NATWARLAL PANDYA 

SDJ International College, Vesu 

 

ABSTRACT 

With the advent of the digital age, numerous changes occurred. Literature is one of the fields 

that has undergone changes, such as the emergence of digital literature. Digital literature 

employs educational methods, technology, and resources to improve literature study. Personal 

computers introduced digital publishing in the 1960s or 1970s.  

Digital literature includes audiobooks, videos, and more. Digital literature creates a new 

universe of literature and literacy for readers and allows teachers the chance to explore, 

reinterpret, and re-produce a work with many major and minor components.  

This paper discusses ways in which digital tools could be used to engage students more deeply 

with the texts they must learn to read critically. By including us in the interpretation process, 

these tools enable us to take a fresh look at our material and convey our thoughts in non-

traditional ways, so transforming the instructor into a facilitator who allows her pupils to learn. 

Through a shift of viewpoint, the process of instruction can become more engaging for both the 

student and the instructor, and it can be maintained even when the annoyances of physical 

distance and the inability to look a class in the eye are no longer an issue 

Keywords : Digital literature, literacy, computer, digital tools, students, text 
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PSİKOLOJİDE KARİYER YELKENLİSİ MODELİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR 

DEĞERLENDİRME 

Sitare HASANOVA1, Yaşar BARUT2 

1 Psikolojik Danışmanlık ve Rehbelrik Bölümü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Doktora 

öğrencisi, Samsun, Türkiye      
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Öz 

Bu makalede Psikolojide “Kariyer Yelkenlisi Modeli” (KYM) ele alınmaktadır. Buna göre 

KYM kariyer gelişimi ve seçimi etkileyen faktörleri, temel unsurları, bireysel, toplumsal, 

sistemle ilgili fatörler ve şans olarak dört grupta değerlendirilen bu özelliklerin etkileşiminin 

bir kişinin kariyer kararı verme sürecinde etkili olduğu tavsiyelerde bulunulmuştur. KYM ilgili 

yapılan araştırmalarda modelin anlaşılabilir, şans faktörünün farklı ve hoşlanılabilir olduğuna 

dair araştırmalar değerlendirilerek okullarda uygulanabileceği tartışılmıştır. Buna bağlı olarak 

bu modelin kariyer psikolojik danışmanları insanların dünya görüşlerine temel tutum, değer ve 

normlarını içinde bulunduğu kariyer seçimlerini ve faktörleri değerlendirmektedir. 

Anahtar kelimeler: Kariyer yelkenlisi modeli, kariyer seçiminde kararlılık, kuramsal 

değerlendirme. 

 

 

A Theoretical Evaluation on the Career Sailing ModelAbstract 

Abstract 

This article discusses the "Career Sailing Model". Accordingly, the Career Sailing Model has 

been advised that the interaction of these characteristics, which are evaluated in four groups as 

factors affecting career development and choice, basic elements, individual, social, system-

related factors and chance, is effective in a person's career decision-making process. In the 

researches about the Career Sailing Model, it has been discussed that the model can be 

understood, the luck factor is different and can be applied in schools by evaluating the 

researches. Accordingly, the career counselors of this model evaluate the career choices and 

factors in which people's world views are based on basic attitudes, values and norms. 

Keywords: Career sailing model, determination in career choice, theoretical evaluation. 
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MUTLULUK PAYLAŞIMI VE DUYGUSAL YEME DAVRANIŞI ARASINDAKİ 

İLİŞKİDE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARIN ARACI ROLÜ1 
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ÖZET   

Bu araştırma mutluluk paylaşımına yönelik algılanan partner tepkileri ve duygusal yeme 

davranışı arasındaki ilişkide temel psikolojik ihtiyaç tatmini ve engellenmesinin aracı rolünü 

incelemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmanın dahil edilme kriterleri yaşın 18 ve üstünde 

olması, en az bir yıldır evli olmak ve son 6 ay içinde herhangi bir yeme bozukluğu tanısı 

almamış olmaktır. Bu doğrultuda, bu kriterleri sağlamayan katılımcılar analize dahil 

edilmemiştir. Böylece araştırmanın örneklemini 206 evli birey oluşturmaktadır. Katılımcıların 

144’ü kadın (%69.9), 62’si erkektir (%30.1) ve yaşları 18 ile 68 arasında değişmektedir 

(Ort.yaş= 38.39, SS= 9.80). Katılımcıların evlilik süresinin 1-41 yıl arasında değiştiği 

görülmektedir (Ort.= 11.56, SS= 9.88). Araştırmanın verileri mutluluk paylaşımına yönelik 

algılanan partner tepkileri, ilişkide temel psikolojik ihtiyaç tatmini ve engellenmesi ile olumlu 

ve olumsuz duygu ve durumlardaki yeme davranışlarını ölçen öz bildirime dayalı ölçekler 

kullanılarak çevrimiçi olarak toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS uyumlu PROCESS 

makrosu (Hayes, 2018) kullanılmıştır. Yapılan dört ayrı aracılık analizi sonuçları, mutluluk 

paylaşımına yönelik algılanan partner tepkilerinin temel psikolojik ihtiyaç tatminiyle pozitif 

yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye sahipken, temel psikolojik ihtiyaç engellenmesiyle 

negatif yönde anlamlı bir ilişkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ek olarak, mutluluk 

paylaşımına yönelik algılanan partner tepkileri kontrol edildiğinde, ihtiyaç tatmini ve (olumsuz) 

duygusal yeme arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Diğer yandan, ihtiyaç 

engellenmesi ve (olumsuz) duygusal yeme arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Mutluluk paylaşımına yönelik algılanan partner tepkileriyle hem olumsuz hem 

olumlu duygusal yeme arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Yapılan aracılık analizleri, 

sadece mutluluk paylaşımına yönelik algılanan partner tepkileri ve (olumsuz) duygusal yeme 

arasındaki ilişkide temel psikolojik ihtiyaç engellenmesinin anlamlı bir dolaylı etkiye sahip 

olduğunu göstermektedir. Elde edilen bulgular mutluluk paylaşımına yönelik algılanan partner 

tepkilerinin ihtiyaç tatminini sağlamada ve ihtiyaç engellenmesini önlemede bir role sahip 

olduğu şeklinde değerlendirilebilir. Ayrıca bulgular, mutluluk paylaşımına yönelik algılanan 

 
1 Bu çalışmada, Dr. Öğr. Üyesi Gaye Solmazer danışmanlığında Arş. Gör. Elif Bartan tarafından yürütülen 

yüksek lisans tez çalışmasında elde edilen verilerin bir kısmı analiz edilmiştir. 
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partner tepkilerinin ihtiyaç engellenmesi aracılığıyla (olumsuz) duygusal yemede koruyucu bir 

role sahip olabileceğini düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal yeme, mutluluk paylaşımı, temel psikolojik ihtiyaç tatmini, 

olumlu duygular 
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ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI VE KİŞİLİK ÖRÜNTÜLERİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

Araştırma Görevlisi, GİZEM GEDİK1 

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 0000-0001-7368-2653 

 

ÖZET 

Çocukluk çağı travmaları (ÇÇT), on sekiz yaşından önce gerçekleşmiş, baş etme becerilerini 

zorlayarak çocuğun psikolojik yapısı üzerinde derin izler bırakmış; fiziksel istismar, duygusal 

istismar, cinsel istismar, fiziksel ihmal ve duygusal ihmal yaşantılarının tümünü kapsamaktadır. 

Bu ağır yaşantıların fiziksel ve ruhsal sıkıntıların yanı sıra kişilik örgütlenmesi üzerinde de 

olumsuz bir etkiye yol açtığı düşünülmektedir (Herman, 2016). Yapılan çalışmalarda erken 

dönemde yaşanan travmatik deneyimlerin kişilik bozukluklarının gelişimi ile ilişkili olduğu 

görülmektedir (Zhang ve diğ., 2012). Kişilik bozukluğu (KB) ve kişilik örüntüsü kavramlarını 

ayırmak önemlidir: kişilik özelliklerinin hepsi bir araya geldiğinde bir kişilik örüntüsünü 

oluştururlar fakat kişilik özellikleri esnekliğini kaybederek marjinalleştiğinde, normal kişilik 

işlevselliğinden kişilik bozukluğunun artan derecelerine doğru gidilmektedir (Millon ve diğ., 

2019). Alanyazında ÇÇT ile KB arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar olmasına rağmen 

ÇÇT ile kişilik örüntüleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu 

doğrultuda bu araştırma, ÇÇT ile kişilik örüntüleri arasındaki ilişkiyi incelenmiştir. Çalışma 

verisi 18-64 yaş arası (x̄ = 29.05, SS= 8.414) 886 yetişkin bireyden elde edilmiştir. Çocukluk 

çağı travmaları boyutları ile kişilik örüntüleri arasındaki ilişkiyi sınamak için korelasyon analizi 

uygulanmıştır. Sonuç olarak, duygusal istismar ile en yüksek ilişkili olan paranoid ve borderline 

kişilik örüntüleri; fiziksel istismar ile paranoid, narsisistik ve şizoid kişilik örüntüleri; fiziksel 

ihmal ile borderline ve paranoid kişilik örüntüleri; duygusal ihmal ile borderline ve paranoid 

kişilik örüntüleri; cinsel istismar ile borderline ve histriyonik kişilik örüntüleri; aşırı koruma- 

kontrol ile borderline ve histriyonik kişilik örüntüleri olarak bulgulanmıştır. Yapılan bu 

çalışmada bütün travma türleri ile en yüksek ilişkili olan kişilik örüntülerinin genel olarak 

borderline ve paranoid kişilik örüntüleri olduğu görülmektedir. Herhangi bir tanı almamış 

bireyler üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada ÇÇT ile kişilik örüntüleri arasındaki ilişkinin 

anlamlı ve pozitif yönde olduğu; travmanın türüne ve kişilik örüntüsüne göre değişiklik 

gösterdiği görülmüştür. Dolayısıyla kişilik bozukluklarının tedavisi için bu çıktıların göz 

önünde bulundurulmasının alanda çalışan uzmanlara yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Çocukluk çağı travmaları, kişilik bozuklukları, kişilik örüntüleri. 
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NARSİSİSTİK KİŞİLİĞİN TUTUM VE DAVRANIŞLARA ETKİSİ 
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İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı - 

0000-0003-1695-8072 

ÖZET 

İnsan doğası gereği yaşam boyu farklı insanlarla ilişkiler kurmaktadır. Söz konusu 

ilişkilerin doğal bir sonucu olarak bir sevgi bağı ve yakınlık oluşur. Fakat kimi kişiler iletişim 

kurarken empati yapmaktan yoksundur ve baskın olmayı fazlaca severler. Bu durum kişinin 

sosyal ilişkilerini etkiler bir düzeye geldiğinde kişilik bozukluğundan bahsetmek mümkündür. 

İnsanları hayatları kişilik bozukluklarından kaynaklı olarak ciddi derecede etkilenmektedir. Bu 

nedenle kişilik bozukluklarına yönelik bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Psikoloji dünyasının 

ele aldığı kişilik bozukluklarında biri olan  Narsisistik kişilik bozukluğuna sahip kişilerin temel 

problemi kendini aşırı sevme ve başkalarından farklı görmesidir. Kendilerine çok güvenme ve 

kendini önemli görme sorunları ile karakterize olan narsisizm gösteren kişiler ilişkilerinde 

kendi istek ve arzularını daha ön planda tuttuğu için diğer kişilerin duygularını istismar etme 

eğilimi göstermektedir. Bu kişiliğe sahip insanlar makyavelist tutumlar sergilemektedir. Daha 

baskın ve karşı tarafa psikolojik şiddet uygulama eğiliminde oldukları için ilişkilerinde 

zorluklar yaşamaktadırlar. Herhangi bir problem karşısında karşı tarafı haksız göstermeyi tercih 

ederler ve bu durum ilişkiyi değersizleştirmeye neden olmaktadır. Her şeyin odağında 

kendilerini görmeleri sebebiyle çevrelerindeki insanlarla sağlıklı ve iyi ilişkiler 

kuramamaktadırlar. Her konuda savunma mekanizmalarını devreye sokması ve ön planda olma 

isteği çevresindeki insanları itmektedir. Bu kişilerin böyle görünmesindeki temel sorun 

yetersizlik duygusudur. Sürekli kendi öz benliklerinin yüceltilmesi ile bu yetersizlik 

duygusunun dolabileceğini düşünmektedirler. Söz konusu olan yetersizlik duygusu onları bu 

tür davranışlara sevk etmektedir. Diğer taraftan ise bir kırılma yaşadıklarında diğer insanlardan 

bir aynalanma görmediklerinde oldukça utangaç ve çekingen bir tipe de dönüşebilmektedir.  

B tipi kişilik bozukluklarından narsisistik kişilik bozukluğu çalışmanın ana konusunu 

oluşturmaktadır. Öncelikle bir literatür taraması ışığında narsisist kişilik özellikleri, narsist 

kişilik bozukluğunun alt tipleri, narsist kişilerin davranış-tutumları ve ilişkilerinde yaşadığı 

problemler incelenerek alana katkı sağlamaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Narsisizm, duygusal istismar, narsisistik kişilik bozukluğu, psikolojik 

şiddet.  

ABSTRACT 

Due to human nature, he establishes relationships with different people throughout his 

life. As a natural consequence of these relationships, a bond of love and intimacy is formed. 

However, some people lack empathy when communicating and they like to be dominant. When 

this situation affects the social relations of the person to a level, it is possible to talk about 

personality disorder. People's lives are seriously affected by personality disorders. Therefore, it 

is necessary to have knowledge about personality disorders. Narcissistic personality disorder is 
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one of the personality disorders that the world of psychology deals with. This personality 

disorder is one of the 12 personality disorders of the DSM. The main problem of people with 

this disorder is that they love themselves excessively and see themselves as different from 

others. People with narcissism, which is characterized by self-confidence and self-importance 

problems, tend to abuse other people's feelings because they prioritize their own wishes and 

desires in their relationships. People with this personality exhibit machiavellian attitudes. They 

experience difficulties in their relationships because they are more dominant and tend to apply 

psychological violence to the other party. They prefer to show the other party unfair in the face 

of any problem, and this causes the relationship to be devalued. Because they see themselves 

in the center of everything, they cannot establish healthy and good relations with the people 

around them. Activating defense mechanisms in all matters and the desire to be in the forefront 

pushes the people around him. The main problem with these people appearing like this is a 

sense of inadequacy. They think that this feeling of inadequacy can be filled by constantly 

exalting their own self. The feeling of inadequacy in question leads them to such behaviors. On 

the other hand, when they experience a break, they can turn into a very shy and shy type when 

they do not see a mirroring from other people. 

Narcissistic personality disorder, one of the B-type personality disorders, is the main 

subject of the study. First of all, in the light of a literature review, narcissistic personality traits, 

subtypes of narcissistic personality disorder, behavior-attitudes of narcissistic people and 

problems in their relationships were examined and tried to contribute to the field. 

Keywords: Narcissism, emotional abuse, narcissistic personality disorder, psychological 

violence. 
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SİYAH DERİ BEYAZ MASKELER: SÖMÜRGECİLİK BAĞLAMINDA PSİKOLOJİ 

KÜLTÜR İLİŞKİSİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK 

 

YASEMİN UYAR DÜZGÜN 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü 

Yüksek Lisans Öğrencisi 

ORCID: 0000-0002-6937-8787 

 

ÖZET 

Ten rengine dayalı ırkçılık sömürgeciliğin en önemli boyutlarından biri olmuştur. 15. yüzyılda 

başlayan ve yaklaşık 500 yıl boyunca milyonlarca insanın başta Avrupa ve Kuzey Amerika 

olmak üzere Afrika’dan dünyanın farklı bölgelerine taşındığı Atlantik Köle ticareti siyah 

insanlar için renge dayalı ırkçılığa karşı mücadele etmeyi de öncelik haline getirmiştir. 20. 

yüzyılda hem Afrika kıtasında yaşayan ve hem de farklı ülkelere dağılmış siyah insanlar maruz 

bırakıldıkları fiziki ve psikolojik tahakküme karşı mücadelelerine teorik ve felsefi bir zemin 

oluşturmaya başlamışlarıdır. Söz konusu mücadeleler Avrupa sömürgeciliğine karşı verilen 

özgürlük mücadeleleriyle yakın bir ilişki içinde yürütülmüştür. Frantz Fanon’da hem 

sömürgeciliği deneyimlemiş hem de Cezayir bağımsızlık mücadelesinde aktif rol almış bir 

düşünür ve psikiyatrdır. Fanon sömürge sistemin sömürgeleştirişmiş insana yaşattığı kendi 

kimliğine yabancılaşmasını ve aşağılık duygusunu analiz etmektedir. Sömürgeciliğin insan 

bilincinde ve kimliğinde oluşturduğu derin yıkımı kendi varoluşsal süreci üzerinden ortaya 

koymaktadır. Ona göre Siyah Batı’nın karşısında beyaz maskeler takmış siyah derililerdir. 

Siyah derilerini gizlemek için kendi dillerinden ve benliklerinden vazgeçmeyi bile göze 

almışlardır. Fanon’da insanlar üzerindeki uygulanan bu yöntemlerin sömürge sisteminin bir 

parçası ve bilinçli bir strateji olduğunu ileri sürmektedir. Bu çalışmada da Fanon’un düşünceleri 

ışığında sömürgecilik bağlamında psikoloji kültür ilişkisi antropolojik bir bakışla 

incelenecektir.  Sömürge sistemine antropolojinin etkisine, sömürgeciliğin insan psikolojisinde 

yarattığı etkiye, Fanon’un sömürgecilik ile ilgili analizlerine, özellikle Siyah Deri Beyaz 

Maskeler kitabı üzerinden, bakılacaktır. Nitel araştırmanın tarihsel etnograf yöntemiyle literatür 

taraması yapılacaktır. Fanon eserlerini kaleme aldığı, sömürge sistemine karşı 

sömürgesizleştirme mücadelesi verdiği dönemlerde ve sonrasında, sadece akademik anlamda 

değil, pratikte de birçok toplumu ve çevreyi etkilemiş bir düşünürdür. Fanon’un düşünsel ve 

alan yazın hayatı günümüzde de birçok olgu ve olayı aydınlatmada önemli bir kaynaktır. Bu 

yüzden Fanon’u yeniden düşünmek, farklı bakış açılarının kapılarını da aralayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Fanon, Sömürgecilik, Psikoloji, Antropoloji. 
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BLACK SKIN WHITE MASKS: RETHINKING THE PSYCHOLOGY-CULTURE 

RELATIONSHIP IN THE CONTEXT OF COLONIALISM 

 

 

ABSTRACT 

Racism based on skin color has become one of the most important aspects of colonialism. The 

Atlantic Slave trade, which started in the 15th century and in which millions of people moved 

from Africa to different parts of the world, especially Europe and North America, for about 500 

years, made it a priority for black people to fight against racism based on color. In the 20th 

century, black people, both living in the African continent and dispersed to different countries, 

began to establish a theoretical and philosophical ground for their struggle against the physical 

and psychological domination they were subjected to. These struggles were carried out in close 

relation with the freedom struggles against European colonialism. Frantz Fanon is a thinker and 

psychiatrist who experienced both colonialism and took an active role in the Algerian 

independence struggle. Fanon analyzes the alienation of his own identity and the feeling of 

inferiority inflicted on the colonized people by the colonial system. He reveals the deep 

destruction caused by colonialism in human consciousness and identity through his own 

existential process. According to him, Black is black skinned people wearing white masks in 

front of the West. They even risked giving up their language and identity to hide their black 

skin. Fanon argues that these methods applied on people are part of the colonial system and a 

conscious strategy. In this study, in the light of Fanon's thoughts, the relationship between 

psychology and culture in the context of colonialism will be examined from an anthropological 

perspective. The colonial system, the impact of anthropology, the impact of colonialism on 

human psychology, and Fanon's analyzes of colonialism will be looked at, especially through 

the book Black Skin and White Masks. A literature review will be made with the historical 

ethnography method of qualitative research. Fanon is a thinker who influenced many societies 

and environments not only academically but also in practice, during and after the period when 

he wrote his works and fought for decolonization against the colonial system. Fanon's 

intellectual and literary life is an important source in illuminating many facts and events today. 

Therefore, rethinking Fanon will open the doors of different perspectives. 

Keywords: Fanon, Colonialism, Psychology, Anthropology. 
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TEKİNSİZ VADİ: SOSYAL ROBOTLARLA ETKİLEŞİMDE İNSAN PSİKOLOJİSİ 

 

Yükseklisans Öğrencisi, AGİT AKYEL 

 İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  

ORCID ID - 0000-0002-0677-1645  

ÖZET 

Sağlık, eğitim, hizmet sektörü ve uzay çalışmaları gibi birçok alanda kullanılan robot 

teknolojisi, giderek insan yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Bu durumun 

ilerleyen yıllarda giderek artacağı, özellikle otonom özellikler gösteren antropomorfize 

edilmiş(insansı) sosyal robot teknolojisinin bu artışta önemli bir yer tutacağı öngörülmektedir. 

Bu sınıftaki robotlar, insana benzer jest ve mimiklere sahip olma, sosyal ilişkileri başlatma ve 

sürdürme, duyguları algılama ve ifade etme, üst düzey diyalog kurma gibi özellikler 

bakımından diğer robotlardan farklılaşmaktadır. Bu tarz bir teknolojinin başarısı, tasarım amacı 

veya performans kriteri gibi teknik özelliklerin ötesinde, meydana getireceği kişisel ve 

toplumsal sonuçlara bağlıdır. Sosyal etkileşimler, insanların duygu dünyasında olumlu veya 

olumsuz etkilere neden olan psikolojik yaşantılardır. İnsanın sosyal becerilerini taklit eden ve 

sosyal etkileşime imkan veren sosyal robot teknolojisi, insan duygularına daha kolay 

ulaşabilmektedir. Bu durum, sonuçları itibariyle birtakım riskler barındırabilmektedir. Bazı 

yazarlara göre sosyal robotların, insanın duygusal açıklığından yararlanan çalışma prensibi ve 

giderek daha fazla antropomorfize edilmesi, etik ve psikolojik açıdan birtakım sorunlara neden 

olabilmektedir. Japon robotbilimci Masahiro Mori(1970) tarafından ortaya atılan “Tekinsiz 

Vadi” hipotezi, bu olası sorunlardan bir tanesine işaret etmektedir. Mori(1970)’ye göre insanlar, 

kendilerine benzeyen varlıklarla(İnsansı robot, kukla, oyuncak vb.) karşılaştıklarında, öncelikle 

olumlu duygular hissetme eğiliminde olur, benzeme düzeyi arttıkça tiksinme, ürperme ve 

korkma gibi duyguları içeren tekinsiz bir ruh hali ortaya çıkmaktadır. Benzeme düzeyi, 

insandan ayırt edilemeyecek seviyeye yaklaştığında ise tekrardan olumlu duygular gelişmeye 

başlamaktadır. Bu duruma “Tekinsiz Vadi” denilmektedir. Bazı çalışmalar insan benzeri 

robotlarında tekinsiz ruh haline neden olabileceğini rapor etse de olası sonuçların öngörülmesi 

ve sosyal robot teknolojisinin sağlıklı ve işlevsel bir biçimde insan yaşamına entegre edilmesi 

için mühendislik, etik ve psikoloji gibi alanlarda yapılacak çalışmalara fazlasıyla ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, geleceğin dünyasında insan-robot etkileşiminin 

insan psikolojisine yansımalarını “tekinsiz vadi” perspektifinden ele almak ve konuya ilişkin  

yeni çalışmalara duyulan ihtiyacı dile getirmektir. 

Anahtar Kelimeler : insan-robot etkileşimi, sosyal robotlar, insansı robotlar, tekinsiz vadi 
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CYBER SECURITY SITUATIONAL AWARENESS AMONG STUDENTS: A CASE 

STUDY IN MALAYSIA 

 

Yunos Zahri, Ab Hamid R. Susanty, Ahmad Mustaffa 

Cyber Security Malaysia, Seri Kembangan, 

Abstract: 

This paper explores the need for a national baseline study on understanding the level of cyber 

security situational awareness among primary and secondary school students in Malaysia. The 

online survey method was deployed to administer the data collection exercise. The target groups 

were divided into three categories: Group 1 (primary school aged 7-9 years old), Group 2 

(primary school aged 10-12 years old), and Group 3 (secondary school aged 13-17 years old). 

A different questionnaire set was designed for each group. The survey topics/areas included 

Internet and digital citizenship knowledge. Respondents were randomly selected from rural and 

urban areas throughout all 14 states in Malaysia. A total of 9,158 respondents participated in 

the survey, with most states meeting the minimum sample size requirement to represent the 

country’s demographics. The findings and recommendations from this baseline study are 

fundamental to develop teaching modules required for children to understand the security risks 

and threats associated with the Internet throughout their years in school. Early exposure and 

education will help ensure healthy cyber habits among millennials in Malaysia. 

 

Keywords: Cyber security awareness, cyber security education, cyber security, students. 
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LEARNING OUTCOMES ALIGNMENT ACROSS ENGINEERING CORE 

COURSES 

 

1A. Bouabid, 2B. Bielenberg, 3S. Ainane, 4N. Pasha 

1,2,3,4Petroleum Institute, United Arab Emirates 

 

Abstract: 

In this paper, a team of faculty members of the Petroleum Institute in Abu Dhabi, UAE 

representing six different courses across General Engineering (ENGR), Communication 

(COMM), and Design (STPS) worked together to establish a clear developmental progression 

of learning outcomes and performance indicators for targeted knowledge, areas of competency, 

and skills for the first three semesters of the Bachelor of Sciences in Engineering curriculum. 

The sequences of courses studied in this project were ENGR/COMM, COMM/STPS, and 

ENGR/STPS. For each course’s nine areas of knowledge, competency, and skills, the research 

team reviewed the existing learning outcomes and related performance indicators with a focus 

on identifying linkages across disciplines as well as within the courses of a discipline. The team 

reviewed existing performance indicators for developmental progression from semester to 

semester for same discipline related courses (vertical alignment) and for different discipline 

courses within the same semester (horizontal alignment). The results of this work have led to 

recommendations for modifications of the initial indicators when incoherence was identified, 

and/or for new indicators based on best practices (identified through literature searches) when 

gaps were identified. It also led to recommendations for modifications of the level of emphasis 

within each course to ensure developmental progression. The exercise has led to a revised 

Sequence Performance Indicator Mapping for the knowledge, skills, and competencies across 

the six core courses. 

 

Keywords: Curriculum alignment, horizontal and vertical progression, performance indicators, 

skill level. 
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PROPOSING PROBLEM-BASED LEARNING AS AN EFFECTIVE PEDAGOGICAL 

TECHNIQUE FOR SOCIAL WORK EDUCATION 

 

 

 

Christine K. Fulmer 

Liberty University, United States 

 

 

Abstract: 

 

Social work education is competency based in nature. There is an expectation that graduates of 

social work programs throughout the world are to be prepared to practice at a level of 

competence, which is beneficial to both the well-being of individuals and community. 

Experiential learning is one way to prepare students for competent practice. The use of 

Problem-Based Learning (PBL) is a form experiential education that has been successful in a 

number of disciplines to bridge the gap between the theoretical concepts in the classroom to the 

real world. PBL aligns with the constructivist theoretical approach to learning, which 

emphasizes the integration of new knowledge with the beliefs students already hold. In addition, 

the basic tenants of PBL correspond well with the practice behaviors associated with social 

work practice including multi-disciplinary collaboration and critical thinking. This paper makes 

an argument for utilizing PBL in social work education. 

 

Keywords: Constructivist theoretical approach, experiential learning, pedagogy, problem-

based learning, social work education. 
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LAB ACTIVITIES FOR INTRODUCING NANOSCIENCE TO TEACHERS AND 

STUDENTS 

 

Riam Abu-Much, Muhamad Hugerat 

Academic Arab College of Education, Haifa, 

Academic Arab College of Education, Haifs, Israel 

 

Abstract: 

 

Nanoscience has become one of the main science fields in the world; its importance is reflected 

in both society and industry; therefore, it is very important to intensify educational programs 

among teachers and students that aim to introduce "Nano Concepts" to them. Two different lab 

activities were developed for demonstrating the importance of nanoscale materials using unique 

points of view. In the first, electrical conductive films made of silver nanoparticles were 

fabricated. The silver nanoparticles were protected against aggregation using electrical 

conductive polypyrrole, which acts also as conductive bridge between them. The experiments 

show a simpler way for fabricating conductive thin film than the much more complicated and 

costly conventional method. In the second part, the participants could produce emulsions of 

liposome structures using Phosphatidylcholine as a surfactant, and following by minimizing the 

size of it from micro-scale to nanometer scale (400 nm), using simple apparatus called Mini-

Extruder, in that way the participants could realize the change in solution transparency, and the 

effect of Tyndall when the size of the liposomes is reduced. Freshmen students from the 

Academic Arab College for Education in Haifa, Israel, who are studying to become science 

teachers, participated in this lab activity as part of the course "Chemistry in the Lab". These 

experiments are appropriate for teachers, high school and college students. 

 

Keywords: Case study, colloid, emulsion, liposome, surfactant. 
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ELABORATION AND VALIDATION OF A SURVEY ABOUT RESEARCH ON THE 

CHARACTERISTICS OF MENTORING OF UNIVERSITY PROFESSORS’ 

LIFELONG LEARNING 

 

 

Nagore Guerra Bilbao, Clemente Lobato Fraile 

Escuela Universitaria de Magisterio, University of the Basque Country 

 Spain (corresponding author) 

Department of Developmental Psychology and Education, University of the Basque Country, 

Avda Tolosa, 

 

 

Abstract: 

 

This paper outlines the design and development of the MENDEPRO questionnaire, designed to 

analyze mentoring performance within a professional development process carried out with 

professors at the University of the Basque Country, Spain. The study took into account the 

international research carried out over the past two decades into teachers' professional 

development, and was also based on a thorough review of the most common instruments used 

to identify and analyze mentoring styles, many of which fail to provide sufficient psychometric 

guarantees. The present study aimed to gather empirical data in order to verify the metric quality 

of the questionnaire developed. To this end, the process followed to validate the theoretical 

construct was as follows: The formulation of the items and indicators in accordance with the 

study variables; the analysis of the validity and reliability of the initial questionnaire; the review 

of the second version of the questionnaire and the definitive measurement instrument. Content 

was validated through the formal agreement and consensus of 12 university professor training 

experts. A reduced sample of professors who had participated in a lifelong learning program 

was then selected for a trial evaluation of the instrument developed. After the trial, 18 items 

were removed from the initial questionnaire. The final version of the instrument, comprising 

33 items, was then administered to a sample group of 99 participants. The results revealed a 

five-dimensional structure matching theoretical expectations. Also, the reliability data for both 

the instrument as a whole (.98) and its various dimensions (between .91 and .97) were very 

high. The questionnaire was thus found to have satisfactory psychometric properties and can 

therefore be considered apt for studying the performance of mentoring in both induction 

programs for young professors and lifelong learning programs for senior faculty members. 

 

Keywords: Higher education, mentoring, professional development, university teachers. 
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PROJECT AND EXPERIMENT-BASED FLUID DYNAMICS EDUCATION 

 

Etsuo Morishita 

Meisei University, Hodokubo, Hino, Tokyo, Japan 

 

 

Abstract: 

 

This paper presents the project and experiment-based fluid dynamics education in Meisei 

University, a private institution in Tokyo, Japan. We pay attention not only to the basic 

engineering courses but also to the practical aspect of engineering experience. So, we prepare 

courses called the Projects from I to VI. The Projects I and II are designed for the first year, III 

and IV are designated for the second year, V and VI are prepared for the third year, respectively. 

Each supervisor is responsible for two of these projects every year. When students take the 

Project V and VI at the third year, we automatically assume that these students will join the lab 

of the project for the graduation thesis. We would like to show our experience in the Project I 

in the summer term, 2016. In this project, we introduce a traction flight vehicle called Cat Flyer. 

This is a kind of a kite towed by a car for example. This is very similar to parasailing, but flight 

is possible even on the roads. Experiments in mechanical engineering education are also very 

important, and we would like to explain our course on centrifugal pump, venture, and orifice. 

Although these are described in detail in the text books of fluid dynamics, it is still crucial to 

have practical experiments as a student. 

 

Keywords: Aerodynamics, experiment, fluid dynamics, project. 
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21ST CENTURY ISLAM: GLOBAL CHALLENGES OF ISLAMIC 

REPRESENTATION AND KNOWLEDGE ACQUISITION 

 

 

 

M. M. Muhammed, O. Khuzaima 

Ahmadu Bello University,Nigeria 

 

 

Abstract: 

 

This research examined and outlined some of the challenges facing Islam and Muslims in the 

21st century, considering global Islamic representation and knowledge acquisition as key 

objectives. It was observed that the Western media misrepresentation of Islam and the Western 

ethos embodied by the acquisition of western civilisation are major challenges faced by Islam 

and Muslims today. The problem of sectarianism, decline in the socio-economic power of 

Muslim communities and the archaic nature of the Islamic creed were recorded as major actors 

to the evolving global Islamic issues. It was therefore concluded that Islam is not the reason for 

these challenges, rather the action of some Muslims and non-Muslims were the contributing 

factors to the pandemics faced by Islam and Muslims. Some relevant recommendations were 

made to the Islamic world that could serve as effectual solutions to these lingering problems. 

 

Keywords: Islam, challenges, Misrepresentation, twenty-first century. 
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THE POLITICS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT FOR SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT IN NIGERIA: AN ASSESSMENT OF THE FOURTH REPUBLIC 

STRATEGIES (1999 - 2014) 

 

 

Muritala Babatunde Hassan 

Department of Political Science, Federal University Dutse, Jigawa State, Nigeria 

 

Abstract: 

 

In the contemporary global political economy, foreign direct investment (FDI) is gaining 

currency on daily basis. Notably, the end of the Cold War has brought about the dominance of 

neoliberal ideology with its mantra of private-sector-led economy. As such, nation-states now 

see FDI attraction as an important element in their approach to national development. 

Governments and policy makers are preoccupying themselves with unraveling the best 

strategies to not only attract more FDI but also to attain the desired socio-economic 

development status. In Nigeria, the perceived development potentials of FDI have brought 

about aggressive hunt for foreign investors, most especially since transition to civilian rule in 

May 1999. Series of liberal and market oriented strategies are being adopted not only to attract 

foreign investors but largely to stimulate private sector participation in the economy. It is on 

this premise that this study interrogates the politics of FDI attraction for domestic development 

in Nigeria between 1999 and 2014, with the ultimate aim of examining the nexus between 

regime type and the ability of a state to attract and benefit from FDI. Building its analysis within 

the framework of institutional utilitarianism, the study posits that the essential FDI strategies 

for achieving the greatest happiness for the greatest number of Nigerians are political not 

economic. Both content analysis and descriptive survey methodology were employed in 

carrying out the study. Content analysis involves desk review of literatures that culminated in 

the development of the study’s conceptual and theoretical framework of analysis. The study 

finds no significant relationship between transition to democracy and FDI inflows in Nigeria, 

as most of the attracted investments during the period of the study were market and resource 

seeking as was the case during the military regime, thereby contributing minimally to the socio-

economic development of the country. It is also found that the country placed much emphasis 

on liberalization and incentives for FDI attraction at the neglect of improving the domestic 

investment environment. Consequently, poor state of infrastructure, weak institutional 

capability and insecurity were identified as the major factors seriously hindering the success of 

Nigeria in exploiting FDI for domestic development. Given the reality of the currency of FDI 

as a vector of economic globalization and that Nigeria is trailing the line of private-sector-led 

approach to development, it is recommended that emphasis should be placed on those measures 

aimed at improving the infrastructural facilities, building solid institutional framework, 

enhancing skill and technological transfer and coordinating FDI promotion activities by 

different agencies and at different levels of government. 

 

Keywords: Foreign capital, politics, socio-economic development, FDI attraction strategies, 

Redemocratization. 
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THEORY AND REALITY ON WORKING LIFE OF PEOPLE WITH DISABILITY: 

THE CASE IN POLAND 

 

Dorota Kobus-Ostrowska 

University of Lodz, Poland 

 

Abstract: 

 

Work for everyone, especially for person with disability is a condition in independence; it 

secures basic needs and develops manual and intellectual capabilities. The work is a source of 

income, and it builds and strengthens of self-esteem and competence. The purpose of this article 

is to identify work as an important factor in everyone’s life, despite Polish disabled persons 

rarely having the chance to undertake a job. In order to achieve this purpose, two methods were 

used: comparative and qualitative. The theoretical part of this article is based on studies of a 

wide range of Polish and foreign literature devoted to the issue of the occupational development 

of people with disabilities. The article was also enriched with the institutional and legal analysis 

types of support for people with disabilities in Poland. Currently, a Polish person with disability 

who wants to enter or return to the labor market is under a special protection. Those entities 

employing workers with disabilities may obtain a subsidy for the salary of a person with 

disabilities. Unfortunately, people with disability in Poland rarely participate in the workforce. 

The factors that contribute to this include the difficulty in obtaining work, the uncertainty of 

keeping it, and the low salary offered. Despite that domestic and foreign literature highlight the 

important role of disabled people as a workforce, very few people with disability in Poland are 

economically active. 

 

Keywords: Disabled person, work, employer, rehabilitation. 
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THE CAVE PAINTINGS OF LIBYC INSCRIPTIONS OF TIFRA, KABYLIA, 

ALGERIA 

 

Samia Ait Ali Yahia 

Department of Language and Amazigh Culture, University Mouloud Mammeri,  

Tizi-Ouzou, Algeria 

 

 

Abstract: 

 

The Tifra site is one of 54 sites with rock paintings discovered in Kabylia (Algeria). It consists 

of two shelters: Ifran I and Ifran II. From an aesthetic point of view, these two shelters appear 

poor. It shows a human silhouette, a hand, enigmatic designs and especially Libyc inscriptions. 

The paint used, is the natural red ocher. Today, these paintings are threatened by the 

frequentation of tourists to the sites as well as by the degradation which result from it. It is 

therefore vital to us to list and analyze these paintings before they disappear. The analysis of 

these paintings will be focused on the epigraphic and iconographic level and their meanings. 

 

Keywords: Cave painting, Libyc inscription, conservation, valorization. 
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FEMALE WORK FORCE PARTICIPATION AND WOMEN EMPOWERMENT IN 

HARYANA 

 

 
1Dinabandhu Mahata, 1Amit Kumar, 2Ambarish Kumar Rai 

1PhD. ResearchScholar, are with the International Institute for Population Sciences, India 

Research Scholar of International Institute for Population Sciences, India 

 

 

 

 

Abstract: 

India is known as a country of diversity regarding the social, cultural and wide geographical 

variations. In the north and north-west part of the country, the strong patriarchal norms and the 

male dominance based social structure are the important constructs. Patriarchal social setup 

adversely affects the women’s social and economic wellbeing and hence in that social structure 

women are considered as second level citizen. Work participation rate of women has directly 

linked to the development of society or household. Haryana is one of the developed states of 

India, still being ahead in economic prosperity, much lagged behind in gender-based equality 

and male dominance in all dimensions of life. The position of women in the Haryana is no better 

than the other states of India. Haryana state has the great difference among the male-female sex 

ratio which is a serious concern for social science research as a demographic problem for the 

state. Now women are requiring for their holistic empowerment and that will take care of them 

for an enabling process that must lead to their economic as well as social transformation. Hence, 

the objective of the paper is to address the role of sex ratio, women literacy and her work 

participation in the process of their empowerment with special attention to the gender 

perspective. The study used the data from Census of India from 1991 to 2011. This paper will 

examine the regional disparity of sex ratio, literacy rate and female work participation and the 

improvement of empowerment of women in the state of Haryana. This paper will suggest the 

idea for focusing much intensively on the issues of women empowerment through enhancement 

of her education, workforce participation and social participation with people participation and 

holistic approach. 

 

Keywords: Sex ratio, literacy rate, workforce participation rate, women empowerment, 

Haryana. 
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DEVELOPING MEASUREMENT MODEL OF INTERPERSONAL SKILLS OF 

YOUTH 

 

Mohd Yusri Ibrahim 

Centre for Fundamental & Liberal Education, Universiti Malaysia Terengganu, Terengganu, 

Malaysia 

 

Abstract: 

 

Although it is known that interpersonal skills are essential for personal development, the debate 

however continues as to how to measure those skills, especially in youths. This study was 

conducted to develop a measurement model of interpersonal skills by suggesting three construct 

namely personal, skills and relationship; six function namely self, perception, listening, 

conversation, emotion and conflict management; and 30 behaviours as indicators. This cross-

sectional survey by questionnaires was applied in east side of peninsula of Malaysia for 150 

respondents, and analyzed by structural equation modelling (SEM) by AMOS. The suggested 

constructs, functions and indicators were consider accepted as measurement elements by 

observing on regression weight for standard loading, average variance extracted (AVE) for 

convergent validity, square root of AVE for discriminant validity, composite reliability (CR), 

and at least three fit indexes for model fitness. Finally, a measurement model of interpersonal 

skill for youth was successfully developed. 

 

Keywords: Interpersonal communication, interpersonal skill, youth. 
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PRESERVATION OF ARTISTIC HERITAGE: EFFECT OF MODERNIZATION ON 

ANTIQUITIES AND TRADITIONAL MURALS IN NIGERIA 

 

 

Uchenna Bella Onu 

Federal College of Education (Technical) Umunze, Anambra State, Nigeria 

 

 

Abstract: 

 

Traditional art is one of Nigerian cultural heritage. It is an excellent instrument for 

documentation and identification. Antiquities are priceless and irreplaceable. They are basically 

preserved for future generations. Sadly, preserving these highly prized cultural heritage is 

becoming a serious challenge. This paper examines the extent modernization has affected the 

preservation of traditional art in Nigeria. Particularly hit is the antiquities and traditional murals 

of eastern part of Nigeria. Participatory visual methods were used for this study. Efforts were 

made to reach the few surviving and aged mural artists. Oral information was collected from 

them as well as first hand drawings and some photographs of their works. Findings indicate that 

modernization has seriously affected the preservation of Nigerian artistic heritage. Further 

findings show that traditional mural artists are gradually dwindling and dangerously going into 

extinct. Antiquities are indiscriminately destroyed due to sheer ignorance and the blind quest 

to fit into the so called modern world. 

 

Keywords: Antiquities, artistic heritage, cultural preservation, drawings, modernization, 

murals. 
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FROM RISK/SECURITY ANALYSIS VIA TIMESPACE TO A MODEL OF HUMAN 

VULNERABILITY AND HUMAN SECURITY 

 

Anders Troedsson 

Department of Political Science of Lund University, Sweden  

 

Abstract: 

 

For us humans, risk and insecurity are intimately linked to vulnerabilities - where there is 

vulnerability, there is potentially risk and insecurity. Reducing vulnerability through 

compensatory measures means decreasing the likelihood of a certain external event be qualified 

as a risk/threat/assault, and thus also means increasing the individual’s sense of security. The 

paper suggests that a meaningful way to approach the study of risk/ insecurity is to organize 

thinking about the vulnerabilities that external phenomena evoke in humans as perceived by 

them. Such phenomena are, through a set of given vulnerabilities, potentially translated into 

perceptions of "insecurity." An ontological discussion about salient timespace characteristics 

of external phenomena as perceived by humans, including such which potentially can be 

qualified as risk/threat/assault, leads to the positing of two dimensions which are central for 

describing what in the paper is called the essence of risk/threat/assault. As is argued, such 

modeling helps analysis steer free of the subjective factor which is intimately connected to 

human perception and which mediates between phenomena “out there” potentially identified 

as risk/threat/assault, and their translation into an experience of security or insecurity. A 

proposed set of universally given vulnerabilities are scrutinized with the help of the two 

dimensions, resulting in a modeling effort featuring four realms of vulnerabilities which 

together represent a dynamic whole. This model in turn informs modeling on human security. 

 

Keywords: Human vulnerabilities, human security, inert-immediate, material-immaterial, 

timespace. 
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PUBLIC SQUARES AND THEIR POTENTIAL FOR SOCIAL INTERACTIONS: A 

CASE STUDY OF HISTORICAL PUBLIC SQUARES IN TEHRAN 

 

Asma Mehan 

Departmant of Architecture and design , Politecnico di Torino – Italy  

 

Abstract: 

Under the thrust of technological changes, population growth and vehicular traffic, Iranian 

historical squares have lost their significance and they are no longer the main social nodes of 

the society. This research focuses on how historical public squares can inspire designers to 

enhance social interactions among citizens in Iranian urban context. Moreover, the recent 

master plan of Tehran demonstrates the lack of public spaces designed for the purpose of 

people’s social gatherings. For filling this gap, first the current situation of 7 selected primary 

historical public squares in Tehran including Sabze Meydan, Arg, Topkhaneh, Baherstan, 

Mokhber-al-dole, Rah Ahan and Hassan Abad have been compared. Later, the influencing 

elements on social interactions of the public squares such as subjective factors (human 

relationships and memories) and objective factors (natural and built environment) have been 

investigated. As a conclusion, some strategies are proposed for improving social interactions in 

historical public squares like; holding cultural, national, athletic and religious events, defining 

different and new functions in public squares’ surrounding, increasing pedestrian routs, 

reviving the collective memory, demonstrating the historical importance of square, eliminating 

visual obstacles across the square, organization the natural elements of the square, appropriate 

pavement for social activities. Finally, it is argued that the combination of all influencing factors 

which are: human interactions, natural elements and built environment criteria will lead to 

enhance the historical public squares’ potential for social interaction. 

 

Keywords: Historical Square, Iranian Public Square, Social Interaction, Tehran. 
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ORGANIZATIONAL INVOLVEMENT AND EMPLOYEES’ CONSUMPTION OF 

NEW WORK PRACTICES IN STATE-OWNED ENTERPRISES: THE GHANAIAN 

CASE 

 

M. Aminu Sanda, K. Ewontumah 

University of Ghana Business School- Ghana 

 

Abstract: 

This paper explored the challenges faced by the management of a Ghanaian state enterprise in 

managing conflicts and disturbances associated with its attempt to implement new work 

practices to enhance its capability to operate as a commercial entity. The purpose was to 

understand the extent to which organizational involvement, consistency and adaptability 

influence employees’ consumption of new work practices in transforming the organization’s 

organizational activity system. Using selfadministered questionnaires, data were collected from 

one hundred and eighty (180) employees and analyzed using both descriptive and inferential 

statistics. The results showed that constraints in organizational involvement and adaptability 

prevented the positive consumption of new work practices by employees in the organization. It 

is also found that the organization’s employees failed to consume the new practices being 

implemented, because they perceived the process as non-involving, and as such, did not 

encourage the development of employee capability, empowerment, and teamwork. The study 

concluded that the failure of the organization’s management to create opportunities for 

organizational learning constrained its ability to get employees consume the new work 

practices, which situation could have facilitated the organization’s capabilities of operating as 

a commercial entity. 

 

Keywords: Organizational transformation, new work practices, work practice consumption, 

organizational involvement, state-owned enterprise, Ghana. 
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ASSESSMENT ON COMMUNICATION STUDENTS’ INTERNSHIP 

PERFORMANCES FROM THE EMPLOYERS’ PERSPECTIVE 

 

Yesuselvi Manickam, Tan Soon Chin 

Sunway University, Malaysia. 

Communication Department, Tunku Abdul Rahman University College, Malaysia 

 

 

Abstract: 

Internship is a supervised and structured learning experience related to one’s field of study or 

career goal. Internship allows students to obtain work experience and the opportunity to apply 

skills learned during university. Internship is a valuable learning experience for students; 

however, literature on employer assessment is scarce on Malaysian student’s internship 

experience. This study focuses on employer’s perspective on student’s performances during 

their three months of internship. The results are based on the descriptive analysis of 45 sets of 

question gathered from the on-site supervisors of the interns. The survey of 45 on-site 

supervisor’s feedback was collected through postal mail. It was found that, interns have not met 

their on-site supervisor’s expectations in many areas. The significance of this study is 

employer’s assessment on the internship shall be used as feedback to improve on ways how to 

prepare students for their internship and employments in future. 

 

Keywords: Employers perspective, internship, structured learning, student’s performances. 
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TOM STOPPARD: THE AMORALITY OF THE ARTIST 

 

 

 

Majeed Mohammed Midhin, Clare Finburgh 

University of Essex, United Kingdom 

 

 

Abstract: 

 

To maintain a healthy balanced loyalty, whether to art or society, posits a debatable issue. The 

artist is always on the look out for the potential tension between those two realms. Therefore, 

one of the most painful dilemmas the artist finds is how to function in a society without 

sacrificing the aesthetic values of his/her work. In other words, the life-long awareness of failure 

which derives from the concept of the artist as caught between unflattering social realities and 

the need to invent genuine art forms becomes a fertilizing soil for the artists to be tackled. Thus, 

within the framework of this dilemma, the question of the responsibility of the artist and the 

relationship of the art to politics will be illuminating. To a larger extent, however, in drama, 

this dilemma is represented by the fictional characters of the play. The present paper tackles the 

idea of the amorality of the artist in selected plays by Tom Stoppard. However, Stoppard’s 

awareness of his situation as a refugee has led him to keep at a distance from politics. He tried 

hard to avoid any intervention into the realms of political debate, especially in his earliest work. 

On the one hand, it is not meant that he did not interest in politics as such, but rather he preferred 

to question it than to create a fixed ideological position. On the other hand, Stoppard’s refusal 

to intervene in politics is ascribed to his feeling of gratitude to Britain where he settled. As a 

result, Stoppard has frequently been criticized for a lack of political engagement and also for 

not leaning too much for the left when he does engage. His reaction to these public criticisms 

finds expression in his self-conscious statements which defensively stressed the artifice of his 

work. He, like Oscar Wilde thinks that the responsibility of the artist is devoted to the realm of 

his/her art. Consequently, his consciousness for the role of the artist is truly reflected in his two 

plays, Artist Descending a Staircase (1972) and Travesties (1974). 

 

Keywords: Amorality, responsibility, politics, ideology. 
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ANALYSIS OF POVERTY REDUCTION STRATEGIES AS MECHANISM FOR 

DEVELOPMENT IN NIGERIA FROM 1999-2014 

 

 

Ahmed Usman Egye, Hamza Muhammad 
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Abstract: 

Poverty alleviation is one of the most difficult challenges facing third world countries in their 

development efforts. Evidences in Nigeria showed that the number of those in poverty has 

continued to increase. This paper is aimed at analyzing the performance of poverty alleviation 

measures undertaken by successive administrations in Nigeria with a view to addressing the 

quagmire. The study identified the whole gamut of factors that served as stumbling blocks to 

the implementation of each of the strategies and recommended the involvement of local people 

in the identification and design of projects so that sufficient participation could be achieved. 

 

Keywords: Poverty, development, strategies, Nigeria. 
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INVESTIGATION OF THE MAIN TRENDS OF TOURIST EXPENSES IN GEORGIA 

 

 

Nino Abesadze, Marine Mindorashvili, Nino Paresashvili 

Shiraz University, Iran, Islamic Republic 

 

 

Abstract: 

 

The main purpose of the article is to make complex statistical analysis of tourist expenses of 

foreign visitors. We used mixed technique of selection that implies rules of random and 

proportional selection. Computer software SPSS was used to compute statistical data for 

corresponding analysis. Corresponding methodology of tourism statistics was implemented 

according to international standards. Important information was collected and grouped from the 

major Georgian airports. Techniques of statistical observation were prepared. A representative 

population of foreign visitors and a rule of selection of respondents were determined. We have 

a trend of growth of tourist numbers and share of tourists from post-soviet countries constantly 

increases. Level of satisfaction with tourist facilities and quality of service has grown, but still 

we have a problem of disparity between quality of service and prices. The design of tourist 

expenses of foreign visitors is diverse; competitiveness of tourist products of Georgian tourist 

companies is higher. 

 

Keywords: Tourist, expenses, methods, statistics, analysis. 
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ANALYSIS OF STELES WITH LIBYAN INSCRIPTIONS OF GRANDE KABYLIA, 

ALGERIA 

 

 

Samia Ait Ali Yahia 

Department of Language and Amazigh Culture, University Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, 

Algeria 

 

 

Abstract: 

Several steles with Libyan inscriptions were discovered in Grande Kabylia (Algeria), but very 

few researchers were interested in these inscriptions. Our work is to list, if possible all these 

steles in order to do a descriptive study of the corpus. The steles analysis will be focused on the 

iconographic and epigraphic level and on the different forms of Libyan characters in order to 

highlight the alphabet used by the Grande Kabylia. 

 

Keywords: Epigraphy, stele, Libyan inscription, Grande Kabylia. 
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ADOPTION AND DIFFUSION OF E-GOVERNMENT SERVICES IN INDIA: THE 

IMPACT OF USER DEMOGRAPHICS AND SERVICE QUALITY 

 

 

Sayantan Khanra, Rojers P. Joseph 
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Abstract: 

 

This study attempts to analyze the impact of demography and service quality on the adoption 

and diffusion of e-Government services in the context of India. The objective of this paper is 

to study the users' perception about e-Government services and investigate the key variables 

that are most salient to the Indian populace. At the completion of this study, a research model 

that would help to understand the relationship involving the demographic variables and 

service quality dimensions, and the willingness to adopt e-Government services is expected to 

be developed. Dedicated authorities, particularly those in developing economies, may use that 

model or its augmented versions to design and update e-Government services and promote 

their use among citizens. After all, enhanced public participation is required to improve 

efficiency, engagement and transparency in the implementation of the aforementioned 

services. 

 

Keywords: Adoption and diffusion of e-Government services, demographic variables, 

hierarchical regression analysis, service quality dimensions. 
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SOCIAL WORK PRACTICE TO LABOUR WELFARE: A PROPOSED MODEL OF 

FIELD WORK PRACTICUM AND ROLE OF SOCIAL WORKER IN INDIA 

 

Naeem Ahmed 

Department of Social Work , Aligarh Muslim University,India 

Abstract: 

 

Social work is a professional activity based on the approach of “helping people to help 

themselves” (Stroup). Social work education and practice both are based on humanitarian 

philosophy in which social workers try to increase the happiness of the society and to reduce 

the problems of society. Labour welfare is a specialised field of social work which especially 

focuses on welfare of organised and unorganised labour. In India labour is facing numerous 

problems in both organised and unorganised sectors because of ignorance, illiteracy, high rate 

of unemployment etc. In most of the Indian social work institutions we have this specialization 

with different names like Human Resource Management or Industrial Relation and Personnel 

Management or Industrial Relations and Labour Welfare or Industrial Social Work etc. Field 

work practice is integrated part of social work education curriculum in all specialised field. In 

India we have different field work practice models being followed in different institutions. The 

main objective of this paper is to prepare a universal field work practicum model in the field of 

labour welfare. This paper is exploratory in nature, researcher used personal experience and 

secondary data (model of field work practice in different institutions like Aligarh Muslim 

University, Pondicherry University, Central University of Karnataka, University of Lucknow, 

MJP Rohilkhand University Bareilly etc.) Researcher found that there is an immediate need to 

upgrade the curriculum or field work practice in this particular field, as more than 40 percent 

of total population engaged in either unorganised or organised sector (NSSO 2011-12) and they 

are not aware about their rights. In this way a social worker can play an important role in 

existing labour welfare facilities by making them aware. 

 

Keywords: Fieldwork, labour welfare, organised labour, social work practice, unorganised 

labour. 
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FROM VICTIM TO ETHICAL AGENT: OSCAR WILDE'S THE BALLAD OF 

READING GAOL AS POST-TRAUMATIC WRITING 
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Abstract: 

 

Faced with a sudden, unexpected, and overwhelming event, the individual's normal cognitive 

processing may cease to function, trapping the psyche in "speechless terror", while images, 

feelings and sensations are experienced with emotional intensity. Unable to master such 

situation, the individual becomes a trauma victim who will be susceptible to traumatic 

recollections like intrusive thoughts, flashbacks, and repetitive re-living of the primal event in 

a way that blurs the distinction between past and present, and forecloses the future. Trauma is 

timeless, repetitious, and contagious; a trauma observer could fall prey to "secondary 

victimhood". Central to the process of healing the psychic wounds in the aftermath of trauma 

is verbalizing the traumatic experience (i.e., putting it into words) – an act which provides a 

chance for assimilation, testimony, and reevaluation. In light of this paradigm, this paper 

proposes a reading of Oscar Wilde's The Ballad of Reading Gaol, written shortly after his 

release from prison, as a post-traumatic text which traces the disruptive effects of the traumatic 

experience of Wilde's imprisonment for homosexual offences and the ensuing reversal of 

fortune he endured. Post-traumatic writing demonstrates the process of "working through" a 

trauma which may lead to the possibility of ethical agency in the form of a "survivor mission". 

This paper draws on fundamental concepts and key insights in literary trauma theory which is 

characterized by interdisciplinarity, combining the perspectives of different fields like critical 

theory, psychology, psychiatry, psychoanalysis, history, and social studies. Of particular 

relevance to this paper are the concepts of "vicarious traumatization" and "survivor mission", 

as The Ballad of Reading Gaol was written in response to Wilde's own prison trauma and the 

indirect traumatization he experienced as a result of witnessing the execution of a fellow 

prisoner whose story forms the narrative base of the poem. The Ballad displays Wilde's sense 

of mission which leads him to recognize the social as well as ethical implications of personal 

tragedy. Through a close textual analysis of The Ballad of Reading Gaol within the framework 

of literary trauma theory, the paper aims to: (a) demonstrate how the poem's thematic concerns, 

structure and rhetorical figures reflect the structure of trauma; (b) highlight Wilde's attempts to 

come to terms with the effects of the cataclysmic experience which transformed him into a 

social outcast; and (c) show how Wilde manages to transcend the victim status and assumes the 

role of ethical agent to voice a critique of the Victorian penal system and the standards of 

morality underlying the cruelties practiced against wrong doers and to solicit social action. 

 

Keywords: Ballad of Reading Gaol, post-traumatic writing, trauma theory, Wilde. 
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Abstract: 

 

The need for national space legislation is pivotal, particularly in light of the fact that in recent 

years space activities have grown immensely both in volume and diversity. Countries are 

progressively developing capabilities in space exploration and scientific discoveries, market 

their capabilities to manufacture satellites, provide launch services from their facilities and are 

looking to privatize and commercialize their space resources. Today, nations are also seeking 

to comprehend the technological and financial potential of the private sector and are considering 

to share their financial burdens with them and to limit their exposures to risks, but they are 

lagging behind in legal framework in this regard. In the perspective of these emerging 

developments, it is therefore, felt that national space legislation should be enacted with the goal 

of building and implementing a vibrant and transparent legal framework at the national level to 

hasten investments and to ensure growth in this capital intensive - highly yield strategic sector. 

This study looks at (I) the international legal framework that governs space activities; (II) 

motivation behind making national space laws; and (III) the need for national space legislation. 

The paper concludes with some recommendations with regards to the conceivable future 

direction for national space legislation, in particular space empowered sub-areas for countries. 

 

Keywords: International conventions, national legislation, space faring nation, space law. 
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HUMAN RIGHTS IN ARMED CONFLICTS AND CONSTITUTIONAL LAW 
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Abstract: 

 

The main purpose of this paper is to determine the impact of both International Humanitarian 

Law and anti-piracy International Law on Constitutional Law. International Law is endowed 

with a rich set of norms on the protection of private individuals in armed conflicts and copes 

with the diachronic crime of maritime piracy, which may be considered as a private war in the 

high seas. Constitutional Law has been traditionally geared at two generations of fundamental 

rights. The paper will aim at answering the question “Which is the profile of 3G constitutional 

rights, particularly in the light of International Humanitarian Law?” 

 

Keywords: Constitution, Humanitarian International Law, Piracy, 3G fundamental rights. 
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FORENSIC MEDICAL CAPACITIES OF RESEARCH OF SALIVA STAINS ON 

PHYSICAL EVIDENCE AFTER WASHING 
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Abstract: 

 

Recent advances in genetics have allowed increasing acutely the capacities of the formation of 

reliable evidence in conducting forensic examinations. Thus, traces of biological origin are 

important sources of information about a crime. Currently, around the world, sexual offenses 

have increased, and among them are those in which the criminals use various detergents to 

remove traces of their crime. A feature of modern synthetic detergents is the presence of 

biological additives - enzymes. Enzymes purposefully destroy stains of biological origin. To 

study the nature and extent of the impact of modern washing powders on saliva stains on the 

physical evidence, specially prepared test specimens of different types of tissues to which saliva 

was applied have been examined. Materials and Methods: Washing machines of famous 

manufacturers of household appliances have been used with different production characteristics 

and advertised brands of washing powder for test washing. Over 3,500 experimental samples 

were tested. After washing, the traces of saliva were identified using modern research methods 

of forensic medicine. Results: The influence was tested and the dependence of the use of 

different washing programs, types of washing machines and washing powders in the process of 

establishing saliva trace and identify of the stains on the physical evidence while washing was 

revealed. The results of experimental and practical expert studies have shown that in most cases 

it is not possible to draw the conclusions in the identification of saliva traces on physical 

evidence after washing. This is a consequence of the effect of biological additives and other 

additional factors on traces of saliva during washing. Conclusions: On the basis of the results 

of the study, the feasibility of saliva traces of the stains on physical evidence after washing is 

established. The use of modern molecular genetic methods makes it possible to partially solve 

the problems arising in the study of unlaundered evidence. Additional study of physical 

evidence after washing facilitates detection and investigation of sexual offenses against women 

and children. 

 

Keywords: Saliva research, modern synthetic detergents, laundry detergents, forensic medicine. 
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A METHOD TO ENHANCE THE ACCURACY OF DIGITAL FORENSIC IN THE 

ABSENCE OF SUFFICIENT EVIDENCE IN SAUDI ARABIA 

 

 

Fahad Alanazi, Andrew Jones 

De Montfort University, 

Director of the Cyber Security Centre at the University of Hertfordshire and a visiting 

Professor at Edith Cowan University 

 

 

Abstract: 

Digital forensics seeks to achieve the successful investigation of digital crimes through 

obtaining acceptable evidence from digital devices that can be presented in a court of law. Thus, 

the digital forensics investigation is normally performed through a number of phases in order 

to achieve the required level of accuracy in the investigation processes. Since 1984 there have 

been a number of models and frameworks developed to support the digital investigation 

processes. In this paper, we review a number of the investigation processes that have been 

produced throughout the years and introduce a proposed digital forensic model which is based 

on the scope of the Saudi Arabia investigation process. The proposed model has been integrated 

with existing models for the investigation processes and produced a new phase to deal with a 

situation where there is initially insufficient evidence. 

 

Keywords: Digital forensics, Process, Metadata, Traceback, Saudi Arabia. 
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SEXUAL AND GENDER BASED CRIMES IN INTERNATIONAL CRIMINAL LAW: 

MOVING FORWARDS OR BACKWARDS? 

 

 

Khadija Ali 

Human Rights Lawyer Based In Pakistan With A Special Focus On Legal Advocacy To 

Prevent And Address Gender Based Violence 

 

 

 

Abstract: 

Prosecution of sexual violence in international criminal law requires not only an understanding 

of the mechanisms employed to prosecute sexual violence but also a critical analysis of the 

factors facilitating perpetuation of such crimes in armed conflicts. The extrapolations laid out 

in this essay delve into the jurisprudence of international criminal law pertaining to sexual and 

gender based violence followed by the core question of this essay – has the entrenchment of 

sexual violence as international crimes in the Rome Statute been successful to address such 

violence in armed conflicts? 

 

Keywords: Conflict, Gender, International Criminal Law Sexual Violence. 
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JUDICIAL INSTITUTIONS IN A POST-CONFLICT SOCIETY: GAINING 

LEGITIMACY THROUGH A HOLISTIC REFORM 

 

 

Abdul Salim Amin 

PhD Candidate at the Hamburg University, Department of Law, and a Visiting Researcher at 

the Max Planck Institute for Public International Law and Comparative Law 

 

 

Abstract: 

 

This paper focuses on how judiciaries in post-conflict societies can gain legitimacy through 

reformation. Legitimacy plays a pivotal role in shaping people’s behavior to submit to the law 

and verifies the rightfulness of an organ for taking binding decisions. Among various dynamics, 

judicial independence, access to justice and behavioral changes of the judicial officials broadly 

contribute to legitimation of judiciary in general, and the courts in particular. Increasing 

independence of judiciary through reform limits, inter alia, government interference in judicial 

issues and protects basic rights of the citizens. Judicial independence does not only matter in 

institutional terms, individual independence also influences the impartiality and integrity of 

judges, which can be increased through education and better administration of justice. Finally, 

access to justice as an intertwined concept both at the legal and moral spectrum of judicial 

reform avails justice to the citizens and increases the level of public trust and confidence. 

Efficient legal decisions on fostering such elements through holistic reform create a rule of law 

atmosphere. Citizens neither accept an illegitimate judiciary nor do they trust its decisions. Lack 

of such tolerance and confidence deters the rule of law and thus, undermines the democratic 

development of a society. 

 

Keywords: Legitimacy, judicial reform, judicial independence, access to justice, legal training, 

informal justice, rule of law. 
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MILITARY COURT’S JURISDICTION OVER MILITARY MEMBERS WHO 

COMMIT GENERAL CRIMES UNDER INDONESIAN MILITARY JUDICIARY 

SYSTEM IN COMPARISON WITH OTHER COUNTRIES 

 

 

Dini Dewi Heniarti 

Bandung Islamic University, Indonesia 

 

Abstract: 

 

The importance of this study is to understand how Indonesian military court asserts its 

jurisdiction over military members who commit general crimes within the Indonesian military 

judiciary system in comparison to other countries. This research employs a normative-juridical 

approach in combination with historical and comparative-juridical approaches. The research 

specification is analytical-descriptive in nature, i.e. describing or outlining the principles, basic 

concepts, and norms related to military judiciary system, which are further analyzed within the 

context of implementation and as the inputs for military justice regulation under the Indonesian 

legal system. Main data used in this research are secondary data, including primary, secondary 

and tertiary legal sources. The research focuses on secondary data, while primary data are 

supplementary in nature. The validity of data is checked using multi-methods commonly known 

as triangulation, i.e. to reflect the efforts to gain an in-depth understanding of phenomena being 

studied. Here, the military element is kept intact in the judiciary process with due observance 

of the Military Criminal Justice System and the Military Command Development Principle. 

The Indonesian military judiciary jurisdiction over military members committing general 

crimes is based on national legal system and global development while taking into account the 

structure, composition and position of military forces within the state structure. Jurisdiction is 

formulated by setting forth the substantive norm of crimes that are military in nature. At the 

level of adjudication jurisdiction, the military court has a jurisdiction to adjudicate military 

personnel who commit general offences. At the level of execution jurisdiction, the military 

court has a jurisdiction to execute the sentence against military members who have been 

convicted with a final and binding judgement. Military court's jurisdiction needs to be expanded 

when the country is in the state of war. 

 

Keywords: Military courts, Jurisdiction, Military members, Military justice system. 
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THE OMBUDSMAN: DIFFERENT TERMINOLOGIES SAME MISSIONS 

 

 

Khodr Fakih 

Lebanese American University, Beirut, Lebanon 

 

Abstract: 

 

The Ombudsman is a procedural mechanism that provides a different approach of dispute 

resolution. The ombudsman primarily deals with specific grievances from the public against 

governmental injustice and misconduct. The ombudsman theory is considered an important 

instrument to any democratic government. This is true since it improves the transparency of the 

governmental activities in a world in which executive power are rising. Many countries have 

adopted the concept of Ombudsman but under different terminologies. This paper will provide 

the different types of Ombudsman and the common activities/processes of fulfilling their 

mandates. 

 

Keywords: Administration, Citizens, Government, Mediator, Ombudsman, Presidential 

Mediator. 
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THE LEGAL PROCEDURE OF ATTESTATION OF PUBLIC SERVANTS 

 

 

 

Armen Yezekyan 
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Academy of the Republic of Armenia, RA 

 

 

Abstract: 

 

The main purpose of this research is to comprehensively explore and identify the problems of 

attestation of the public servants and to propose solutions for these issues through deeply 

analyzing laws and the legal theoretical literature. For the detailed analysis of the above-

mentioned problems we will use some research methods, the implementation of which has a 

goal to ensure the objectivity and clarity of scientific research and its results. 

 

Keywords: Attestation, attestation commission, competition commission, public servant, public 

service, testing. 
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KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE DIGITAL LIBRARY USING 

TECHNOLOGY 

 

Dr. Bhavna B. Teraiya 

Shree J.D. Gabani Commerce College & Shree Swami Atmanand Saraswati College of 

Management 

 

ABSTRACT 

The library is a resource of utmost importance for expanding and progressing knowledge. The 

ever-increasing demand for knowledge management has influenced every aspect and function 

of a library. Improvements in information organization, communication, and the ability to 

associate data with particular individuals and events are crucial to the success of any knowledge 

management initiative. The concept of document management has evolved into information 

management due to technological advancements and its implementation in libraries and 

archives, and the entire information management landscape has begun shifting toward 

knowledge management. 

The current study intends to address the following questions: The question is how libraries can 

leverage KM1 to enhance LIS2 services. Where can I learn more about library knowledge 

management technologies and practices? What obstacles do librarians and other information 

professionals face when integrating KM techniques and Technology? This article focuses on 

knowledge management and the role of librarians and information experts in its digital 

implementation. Organizational knowledge management involves a vast array of activities, 

including knowledge production, acquisition, preservation, and distribution; library and 

information science experts excel in all of these areas. This report also describes how libraries 

and other information hubs have adopted and implemented ICT. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1Knowledge Management, 2Library and Information Services  

Keywords: Knowledge Management, Library and Information Services, digital library, data  
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A STUDY OF SOCIAL PROOF AND CONSISTENCY STRATEGIES FOR 

SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) PRODUCTS IN THE DIGITAL MUSIC 

MARKET AS IN THE CONTEXT OF PERSUASION 

 

Yeşim Esgin 

Asst.Prof., Istanbul Medipol University, Communication Faculty 

– 0000-0003-1603-4216 

 

ABSTRACT 

In this study, the software as a service (SaaS) products YouTube Music and Spotify are 

examined in the context of persuasion strategies. The consistency strategy, which is frequently 

applied in the context of persuasive strategies on digital platforms, has been studied at in 

relation to commitment and customization. Social proof strategy, on the other hand, has been 

examined in the context of uncertainty and homophily. The methodology of research chosen is 

content analysis. The study's findings revealed that both the SaaS products utilize consistency 

and social proof strategies, albeit to different degrees. So, it has been revealed that while Spotify 

prioritizes the consistency strategy as a user retention strategy, YouTube Music basically uses 

the social proof as the key strategy. It has been also observed that the study samples, utilize 

both strategies as a method of persuading their users to engage with the product. On music 

software as a service, it is possible to think that social proof strategies become more significant, 

particularly when users are uncertain of their musical preferences or are having difficulty 

making a decision. On the other hand, it has been noted that listing what "like-minded" music 

fans listen to when users are uncertain about which music listen to, within the framework of 

homophily, provides ease of use. In addition, it has been also observed that both samples use 

the consistency strategy, especially within the framework of personalization. Finally, the study 

has been revealed that social proof and consistency strategies may effectively be applied to 

music SaaS products.  

Keywords: Persuasion, Social Proof, Software as a Service (SaaS), Digital Music 
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DİJİTAL TÜKETİM OLGUSU VE DİJİTAL TÜKETİCİ TRENDLERİ 

 

Dr. Öğretim Üyesi, MÜJDE AKSOY1 

ÖZET 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve internetin yaygınlaşması tüketicilerin günlük 

hayatlarını değiştirdiği  gibi tüketim alışkanlıklarında ve satın alma davranışlarında da 

değişimlere neden olmuştur. Günümüz küresel pazarlarında dijital tüketicilerin beklenti ve 

ihtiyaçlarının karşılanarak, müşteri memnuniyeti yaratabilmek amacıyla dijital tüketim ve 

tüketici kavramlarının ayrıntılı şekilde irdelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada öncelikle her 

geçen gün pazarlama literatüründe daha da önem kazana tüketimde yaşanan dijital dönüşüm ele 

alınmış, dijital tüketici kavramı ve dijital tüketici trendleri tüm boyutlarıyla incelenerek, bu 

alandaki ürün ve hizmet sağlayıcılara öneri ve tavsiyelerde bulunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Dijital Tüketim, Dijital Tüketici, Dijital Pazarlama 

ABSTRACT 

Developments in information and communication technologies and the widespread use of the 

internet have changed the daily lives of consumers as well as their consumption habits and 

purchasing behaviors. By meeting the expectations and needs of digital consumers in today's 

global markets, ın order to create customer satisfaction, the concepts of digital consumption 

and consumer need to be examined in detail. In this study, first of all, the digital transformation 

in consumption, which is gaining more importance in the marketing literature, is discussed, the 

concept of digital consumer and digital consumer trends are examined in all dimensions, and 

suggestions and recommendations are made to product and service providers in this field. 

Key Words: Digital Consumption, Digital Consumer, Digital Marketing 
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ONLİNE ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞINDA INFLUENCER PAZARLAMANIN 

ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Öğretim Üyesi, MÜJDE AKSOY1 

ÖZET 

Dijital dünyanın gelişmesiyle birlikte klasik tutundurma yöntemlerinin yeterli olmadığını gören 

işletmeler rekabet avantajı elde edebilmek amacıyla ürün ve hizmetlerinin tanıtımında alternatif 

yöntemler geliştirmeye odaklanmışlardır. Bu yöntemlerden biri de, binlerce kişiye tek bir 

paylaşımla ulaşan influencerlar aracılığıyla uygun hedef kitleye, uygun mesajlarla ürün ve 

hizmetlerin tanıtımını amaçlayan influencer pazarlamadır. Bu araştırmada markalarının 

mesajlarını daha büyük kitlelere ulaştırmak amacıyla kullandıkları yeni nesil fikir liderleri 

olarak sosyal medya fenomenlerinin (ınfluencer) tüketicilerin online anlık satın alma 

davranışlarındaki etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Anket yolu ile sosyal medya fenomenlerini 

takip eden 247 tüketiciden kolayda örnekleme yöntemi ile sosyal medya fenomenine ilişkin 

algıları ve online anlık satın alma davranışlarına ilişkin veriler toplanmış ve yapısal eşitlik 

modellemesinden yararlanılarak öngörülen hipotezlere ilişkin analizler gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Influencer Pazarlama, Online Anlık Satın Alma, Yapısal Eşitlik 

Modellemesi  

ABSTRACT 

With the development of the digital world, businesses that see that classical promotion methods 

are not sufficient have focused on developing alternative methods in the promotion of their 

products and services in order to gain competitive advantage. One of these methods is 

influencer marketing, which aims to promote products and services with appropriate messages 

to the appropriate target audience through influencers that reach thousands of people with a 

single share. In this research, it has been tried to determine the effect of social media phenomena 

(influencers) as the new generation opinion leaders, which their brands use to deliver their 

messages to larger masses, on the online impulse buying behavior of consumers. Data on their 

perceptions of social media phenomena and online impulse buying behaviors were collected by 

convenience sampling method from 247 consumers who follow social media phenomena by 

means of a questionnaire, and analyzes were carried out on the hypotheses predicted by using 

structural equation modeling. 

Key Words: Influencer Marketing, Online Impulse Purchase, Structural Equation Modeling 
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TÜRKİYE’DE KONUT SATIŞLARININ YAPAY SİNİR AĞLARI VE HİBRİT 

TEKNİKLERLE ÖNGÖRÜLMESİ 

 

FORECASTING OF HOUSING SALES IN TURKEY WITH ARTIFICIAL NEURAL 

NETWORKS AND HYBRID TECHNIQUES 

 

Arş. Gör. Dr. Hakan ÖNDES1,  
 

1 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  

, 0000-0002-0618-7705 

 

ÖZET 

Talebin modellenmesi ve öngörülmesi kişilerin ya da kurumların ileriye yönelik oluşturacağı 

stratejilerde ve alacakları önlemlerde değerli bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. Bu faaliyet 

ürün veya hizmetlerin gelecekte yaşanacak talep için gerçeğe en yakın ve tutarlı olarak 

hesaplanması aşamasını içermektedir. Bu açıdan ele alındığında öngörü, özellikle işletmelerin 

ürünlerinin ya da verdikleri hizmetlerin devamlılığı bakımından ciddi öneme sahiptir. 

Günümüzde iktisadi değişkenlerin model içinde tahmini ve öngörü değerlerinin tutarlılığı 

açısından yapay sinir ağları ve melez yapılar etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışma 

kapsamında konut piyasası ele alınmıştır. Konut piyasası konutların aynı standartta olmaması 

sebebiyle heterojen bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla konut satışlarının modellenmesi ve 

öngörülmesi süreci kendi içerisinde farklılık göstermektedir. Türkiye’de konut sektöründe 

meydana gelen hızlı değişim ve konut satışını etkileyen faktörlerin yapısı sistematik risk 

oluşturmaktadır. Bu riskler, sektörün yakından takibini ve bilimsel çalışma ihtiyacını 

gerektirmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de konut satışlarını etkileyen unsurlar incelenerek 

konut satış sayılarının dönem içi öngörülerinin elde edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma Türkiye 

için Ocak 2013- Haziran 2022 dönemleri kapsayacak şekilde oluşturulmuş olup konut satışları 

ile döviz kuru, enflasyon, işsizlik oranı, konut birim fiyatı, konut fiyat endeksi, tüketici güven 

endeksi ve faiz oranı değişkenleri arasındaki ilişki için zaman serisi modelleri oluşturulmuştur. 

Benzer model yapısı için etkileri incelenen değişkenler girdi ve konut satışlarının çıktı olduğu 

ileri beslemeli geri yayılımlı yapay sinir ağları modellenmiştir. Son aşamada ise yapay sinir 

ağlarına bağlı zaman serisi modelleri yapısını içeren hibrit teknikler incelenmiştir. 

Gerçekleştirilen farklı modellere ilişkin tahminler hata kareler ortalamasına göre 

karşılaştırılmıştır. Öngörü performansları için de yapılan karşılaştırmalar sonucunda hibrit 

tekniğin daha başarılı olduğu sonucu elde edilmiştir. Dolayısıyla Türkiye’de konut satış modeli 

için yapay sinir ağlarına dayalı zaman serisi modellerinin etkin ve tutarlı sonuçlar verdiği tespit 

edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Konut Satışı, Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Analizi, Yapay Sinir 

Ağları, Hibrit Modeller 

 

ABSTRACT 

Modeling and forecasting of demand is considered as a valuable activiy that individuals or 

institutions will create strategies and take measures for the future. This activity includes the 
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stage of calculating the products or services in the most realistic and consistent way for the 

future demand. From this point of view, forecasting is of great importance, especially in terms 

of the continuity of the products or services of the enterprises. Today, artificial neural networks 

and hybrid structures are used effectively in terms of the estimation of economic variables in 

the model and the consistency of their forecast values. In this study, the housing market is 

discussed. The housing market has a heterogeneous structure due to the fact that the houses are 

not of the same standard. Therefore, the process of modeling and forecasting housing sales 

differs in itself. The rapid change occurring in the housing sector in Turkey and the structure of 

the factors affecting the housing sales constitute a systematic risk. These risks require close 

follow-up of the sector and the need for scientific study. In this study, it is aimed to obtain the 

forecasting of the number of house sales within the period by examining the factors affecting 

the house sales in Turkey. The study was created for Turkey to cover the period between 

January 2013 and June 2022, and time series models were created for the relationship between 

housing sales and the variables of exchange rate, inflation, unemployment rate, housing unit 

price, housing price index, consumer confidence index and interest rate. For a similar model 

structure, feedforward backpropagation artificial neural networks are modeled, where the 

variables whose effects are examined are input and housing sales are output. In the last stage, 

hybrid techniques including the structure of time series models connected to artificial neural 

networks are examined. Estimates of the different models performed were compared according 

to the mean squared error. As a result of the comparisons made for the forecasting 

performances, it was concluded that the hybrid technique was more successful. Therefore, it 

has been determined that time series models based on artificial neural networks give effective 

and consistent results for the housing sales model in Turkey. 

Keywords: Housing Sales, Nonlinear Time Series Analysis, Artificial Neural Networks, 

Hybrid Models 
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ENFLASYON İLE İŞSİZLİK ORANI ARASINDAKİ DOĞRUSAL OLMAYAN 

İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

 

ANALYSIS OF NONLINEAR RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION AND 

UNEMPLOYMENT RATE: THE CASE OF TURKEY 

 

Arş. Gör. Dr. Hakan ÖNDES1,  
 

1 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  

, 0000-0002-0618-7705 

 

ÖZET 

Ülkelerin ekonomik sorunlarının temelinde fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artış (enflasyon) 

ile işsizlik yer almaktadır. Bu iki ciddi sorun ile karşı karşıya kalan ülkeler, bu durumun 

üstesinden gelmek için farklı stratejiler ya da politikalar geliştirmektedir. Ekonomide istikrarın 

sağlanabilmesi adına kritik unsurlardan birisi düşük oranlı enflasyon ve işsizliğe dayalı 

politikanın hayata geçirilmesidir. Fakat uygulamada bu ekonomik sorunlardan eş zamanlı 

olarak kurtulmak, her iki değişken arasındaki ters yönlü ilişki nedeniyle olanaklı 

görülmemektedir. Bir başka deyişle, enflasyonun yüksekliği düşük işsizlik oranına, 

enflasyonun düşüklüğü ise yüksek işsizlik oranına neden olmaktadır. Bu temel iki ekonomik 

değişken arasındaki ilişki teoride Phiilips Eğrisi ile ele alınmıştır.  

Yukarıda adı geçen teoriden hareketle 1997 Ocak- 2022 Haziran dönemleri arasında Türkiye 

ekonomisine ait enflasyon ve işsizlik oranı arasındaki ilişkinin varlığı ve yönü araştırmanın 

amacını oluşturmaktadır. Bir başka ifade ile, ilgili dönemde Phillips Eğrisinin doğruluğu 

sınanmıştır. Enflasyon değişkeni olarak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)’ndeki aylık logaritmik 

değişimler ve mevsimsellikten arındırılıp logaritması alınmış işsizlik oranı analize tabi 

tutulmuştur. Öncelikle serilerin doğrusal olup olmadığı Harvey v.d. (2008) testi ile incelenmiş 

test sonuçlarına göre doğrusal olmayan Sollis (2009) ve Kruse (2011) birim kök testleri 

uygulanmıştır. Her iki değişkende düzey değerlerinde durağan bulunması sonrasında seriler 

arasındaki ilişki doğrusal olmayan otoregresif dağıtılmış gecikme modeli (NARDL) ile ele 

alınmıştır. 

Kısa dönem tahminlerine dayalı olarak ECM (Hata Düzeltme Modeli)’de enflasyondan 

işsizliğe doğru tek yönlü nedensellik elde edilmiştir. Yine kısa ve uzun dönem sonuçları 

enflasyon ile işsizlik arasında asimetrik ilişkinin olduğunu ortaya koymuştur. Uzun dönem için 

negatif asimetri ilişkisi ve eşbütünleşme etkisi sağlanamasa da pozitif yönde asimetri etkisi elde 

edilmiştir. Enflasyonda meydana gelen yüzdelik değişim işsizlik oranını %0.45 birim 

arttırmıştır. Bulgular ışığında ele alınan dönemde Türkiye’de Phillips eğrisi hipotezinin 

geçersiz olduğu ve stagflasyon olgusunun yaşandığı görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, İşsizlik, Doğrusal Olmayan ARDL, Türkiye 

 

ABSTRACT 

On the basis of the economic problems of the countries are the continuous increase in the 

general level of prices (inflation) and unemployment. Faced with these two serious problems, 
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countries develop different strategies or policies to overcome this situation. One of the critical 

factors to ensure stability in the economy is the implementation of a policy based on low 

inflation and unemployment. However, in practice, it is not possible to get rid of these economic 

problems simultaneously due to the inverse relationship between both variables. In other words, 

high inflation causes low unemployment rate and low inflation causes high unemployment rate. 

The relationship between these two basic economic variables has been dealt with in theory with 

the Phillips Curve. 

Based on the above-mentioned theory, the existence and direction of the relationship between 

inflation and unemployment rate in the Turkish economy between 1997 January and 2022 

February constitutes the purpose of the research. In other words, the accuracy of the Phillips 

Curve was tested in the relevant period. The monthly logarithmic changes in the Consumer 

Price Index (CPI) and the seasonally adjusted and logarithmed unemployment rate were 

analyzed as inflation variables. First, Harvey et al. (2008) test was used for nonlinearity of 

series. According to the test results, nonlinear Sollis (2009) and Kruse (2011) unit root tests 

were applied. After the level values of both variables were found to be stationary, the 

relationship between the series was handled with a nonlinear autoregressive distributed lag 

model (NARDL). 

Based on short-term predictions, one-way causality from inflation to unemployment was 

obtained in the ECM (Error Correction Model). Again, the short and long term results revealed 

that there is an asymmetrical relationship between inflation and unemployment. Although 

negative asymmetry relationship and cointegration effect could not be achieved for the long 

term, positive asymmetry effect was obtained. The percentage change in inflation increased the 

unemployment rate by 0.45%. In the light of the findings, it is seen that the Phillips curve 

hypothesis is invalid and stagflation phenomenon is experienced in Turkey. 

 

Keywords: Inflation, Unemployment, Non-Linear ARDL, Turkey 
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FAVÖK (EBITDA) KAVRAMI VE MUHASEBE TAHMİNLERİNİN FAVÖK 

ÜZERİNE ETKİSİ 

 

YMM, Dr. HASAN YALÇIN 

İstanbul YMM Odası, , ORCID No, 0000-0002-9108-6246, 
 

 

ÖZET 

 

FAVÖK, vergi, faiz gideri, faiz geliri ve amortisman karşılığı ayrılmadan önce sürdürülen 

faaliyetlerden elde edilen gelir olarak tanımlanır. İngilizce karşılığı ve kısaltması EBITDA olan 

FAVÖK’ün kullanılmasına ilişkin evreleri zaman çizelgesi üzerinde incelersek ilk olarak 

1980’lerde defter değeri ile satın alma değerleri arasında fark olan firmaların değerlemesinde 

kullanılmaya başlandığını görürüz. 1980'lerden önce, faiz ve vergi öncesi kazanç (FVÖK) veya 

faaliyet geliri genellikle bir şirketin borcunu ödeme kabiliyetinin temel bir göstergesi olarak 

kullanılmaktayken, bahsi geçen kaldıraçlı satın almaların artmasıyla birlikte, FAVÖK’ün bir 

şirketin nakit akışını ve ödeme gücünü ölçmek için daha uygun bir araç olduğu görüşü ortaya 

atılmıştır. Bu yeni kavramın dayandığı mantıksal gerekçeler ödenen şerefiyeleri desteklemek 

için kullanılmıştır. Bu süreci takiben FAVÖK’ün kullanım alanı genişletilmiş ve iflasa yakın 

firmaların gelecekte yaratacağı nakit akışlarına vurgu yapmak ve ortaya koymak için 

kullanılmıştır. Basit mantıksal açıklaması ve kullanım kolaylığı ile yaygınlaşan uygulama daha 

sonraki süreçlerde koşullardan ayrı olarak bütün şirketler için kullanılmıştır. FAVÖK’ün farklı 

amortisman ve vergilendirme yöntemlerinin etkisini değerleme dışı bırakabilmesi bu 

gelişmenin önemli faktörlerinden birisi olmuştur. Bu yaygın kullanım sonrasında zamanla bazı 

analistler ve uzmanlar EBITDA kavramını hatalı bir şekilde nakit akışı kavramı ile denk 

görmeye başlamıştır. EBITDA ve nakit akışı birbirinden farklı kavramlardır. Ayrıca FAVÖK 

genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre hesaplanan bir performans ölçüsü değildir. 

Uygulanacak muhasebe tahminleri ve agresif uygulamalar ile çok rahat manipüle edilebilecek 

bir yapıya sahiptir. Bu çalışmada öncelikle FAVÖK ile nakit akışı kavramı arasındaki farklar 

ortaya konmuş daha sonra FAVÖK’ün hangi durumlarda yetersiz bir ölçüm yapabileceği ve 

uygulanacak muhasebe tahminleri ile FAVÖK’ün nasıl etkilenebileceği incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: FAVÖK, Muhasebe Tahminleri, Nakit Akışı 
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FİNANSAL RAPORLAMA DİLİ XBRL VE XBRL HAKKINDA YAZILMIŞ 

MAKALELERİNİN ŞEKİL VE İÇERİK ANALİZİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi ,Erkin Nevzat GÜDELCİ 1, Yüksek Lisans Öğrencisi İlyas ÖZER2  

1 Batman Üniversitesi, İİBF, 0000-0002-4163-7433 

2Batman Üniversitesi, İİBF,  0000-0003-1667-0183 

 

ÖZET 

Günümüzde internet ve bilgi teknolojilerindeki gelişmelerden muhasebe dünyası giderek artan 

şekilde etkilenmektedir. Artık işletmeler finansal raporlarını internet ortamında bilgi 

kullanıcılarına sunmaktadır. İşletmeler genellikle finansal raporlarını HTML veya PDF 

şeklinde bilgi kullanıcılarına sunmaktadırlar. Ancak işletmelerin finansal raporlarının HTML 

ve PDF tabanlı olması birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Bu formatlarda yayınlanan 

finansal raporlardaki veriler kullanıcılar tarafından kendi programlarına aktarılmak zorunda 

kalmaktadır. Günümüzde finansal bilgilerin dönem sonu gibi belirli dönemlerde izlenmesinin 

yeterli olmadığı, sürekli olarak izlenmesi gerektiği düşünüldüğünde, farklı formatlarda verilerin 

sunumunun zaman ve maliyet kaybına yol açacağı açıktır. XBRL bu uyumsuzluk sorunlarını 

ortadan kaldırmak amacı ile kullanılmaktadır. XBRL veriyi metin şeklinde PDF gibi 

formatlarda sunmak yerine, bilgisayarın okuyup işleyebileceği bir dil şeklinde sunmaktadır. Bu 

sayede verilere istenildiği anda ulaşılması ve işlenmesi mümkün olabilmektedir. XBRL önemi 

göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu alana dönük Türkiye’de yapılan akademik 

çalışmaların durumunun ortaya konması önem arz etmektedir. Bu kapsamda XBRL hakkında 

teorik bilgiler temel hatları ile verildikten sonra, bugüne kadar Türk akademisyenleri tarafından 

yazılmış olan XBRL ile ilgili 27 makaleye dönük şekil ve içerik analizi gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan şekil ve içerik analizi sonucunda, çalışma sayılarının yıllık olarak birin altına düştüğü 

görülmektedir. Ayrıca çalışmaların teorik açıklamalar ve XBRL’in finansal raporlama 

açısından incelenmesi boyutunda kaldığı görülmektedir. Uygulamaya dönük yapılan 

çalışmaların az sayıda olduğu gibi, ayrıca bu çalışmaların frekans analizi ile sınırlı kaldığı da 

görülmektedir. Yapılan atıf sayıları açısından çalışmalar incelendiğinde, yayın başına atıf 

sayısının 7,48 gibi makul bir seviyede olduğu görülmektedir. Teorik çalışmalar yerine, anket 

çalışması gibi birinci veri sağlayacak çalışmalara ağırlık verilmesinin, konunun derinlemesine 

ortaya konmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: : XBRL, Şekil ve İçerik Analizi, Muhasebe, Bilgi Teknolojileri 
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THE CONCEPTUAL AND THEORETICAL INVESTIGATION OF THE ROLE OF 

MOBBING IN THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB STRESS AND BURN OUT 

SYNDROME 

 

Burcu Yiğit  

Dr., Bağımsız Araştırmacı, ORCID No: 0000-0002-2071-0099. 

 

 

Abstract  

 

In the dynamic and complex structure of business life, work stress is one of the situations that 

employees are faced with it. Most of the employees are exposed to job stress. The work stress 

of employees due to their jobs and institutions affect negatively people’s health.  

 

The conceptual model suppose that employees who experience job stress will tend to experience 

more burnout syndrome. In addition to this positive relationship, it was supposed that mobbing 

which means ethical and immoral psychological violence in business life, will have a moderator 

effect. According to the current literature review, although there are studies that deal with job 

stress and burn out syndrome together, there are no studies with these three variables in which 

also mobbing included together. In this study, it was aimed to examine the role of mobbing in 

the relationship between job stress and burn out syndrome and to present a general framework 

to this. 

 

 

Key Words: Job Stress, Burn Out Syndrome, Mobbing  
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DİJİTALLEŞEN DEMOKRASİ VE YENİ BİR SİYASİ DÖNÜŞÜM OLARAK 

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ELEKTRONİK SİYASİ PARTİLER 

 

Öğr. Gör. Dr., HAKAN IRAK  1 

1 Iğdır Üniversitesi, Iğdır Meslek Yüksekokulu, 0000-0003-1564-8638 

 

ÖZET 

19. yüzyılda halkın yönetime katılarak söz sahibi olmasıyla ve oy hakkının genelleşmesiyle 

birlikte siyasi partiler ortaya çıkmıştır. Siyasi partilerin ortaya çıkmasından günümüze kadar 

olan süreçte ise çeşitli dönüşümler yaşanmıştır. Bu dönüşümlerin en önemlisi ise günümüzde 

elektronik siyasi partilerin ortaya çıkmasıyla yaşanmıştır. Çağdaş teknolojilerin gelişmesi 

beraberinde, dijital bir biçimde demokratik katılımı kolaylaştırmıştır.  Teknolojide yaşanan bu 

gelişim siyasi partilerin örgütsel ve işlevsel yapısında birtakım değişiklere neden olmuştur. 

Teknolojik araçların gelişmesi sonrasında siyasi partiler teknolojik imkânları kullanarak 

faaliyet göstermeye başlamışlardır. Tüm siyasi süreçleri elektronik ortama taşıma hedefinden 

hareketle başlayan elektronik siyasi partilerin ortaya çıkmasındaki en büyük etken ise dijital 

teknolojilerin yaşattığı değişim olarak görülmektedir. Dijitalleşme olgusu geleneksel siyasi 

partileri dönüştürmenin yanı sıra yeni bir siyasi parti türüne de kapı aralamaktadır. Elektronik 

siyasi partiler, teknolojinin iletişimi kolaylaştırmasıyla birlikte gündeme gelen oluşumlardır. 

Siyasal katılımın modernizasyonu bağlamında düşünüldüğünde elektronik siyasi partilerin 

halkla interaktif bir iletişim kurmasında daha etkin olabileceklerini söylemek mümkündür. Bu 

çalışmanın amacı literatür taraması yöntemini kullanarak dijital dönüşümün siyasi partilere olan 

etkisini Türkiye’den ve Dünyadan elektronik siyasi parti örnekleri üzerinden tespit etmek ve 

elektronik siyasi partilerin geleneksel partilerden ne gibi ayırt edici özellikleri olduğunu 

saptayarak bunların siyasete etkisini belirlemektir. Çalışmada teknolojide yaşanan gelişmelerin 

temsili demokrasiden doğrudan demokrasiye değişimi mümkün kılabileceğinden bahsedilerek 

elektronik siyasi partilerin gün geçtikçe siyaseti dönüştürmeye aday olabileceği gerçeği 

üzerinde durulacaktır. Sosyal medyanın dönüştürücü ve örgütleyici gücü düşünüldüğünde 

temsili demokrasi araçlarının yerini doğrudan demokrasi araçlarının almasının kaçınılmaz 

olduğu gerçeğinden hareketle sosyal medya olgusunun elektronik siyasi partilerin geleceğine 

yön vermede nasıl bir etkiye sahip olabileceği irdelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Elektronik Siyasi Parti, Demokrasi, Dijitalleşme, Sosyal Medya 
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MODERN BİLİM VE İLERLEME KAVRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Zeynep SÖNMEZ 1 

1 Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0000-0002-7897-1021 

 

ÖZET 

Modern bilim ve ilerleme kavramı Batı düşüncesinin temel kavramlarındandır. İlerleme 

kavramı geçmişten günümüze kadar hep bir iyileşme ve mükemmelleşme durumunu ifade eder. 

Moderniteyi önceleyen en önemli kavramlardan birisi aydınlanmadır. Aydınlanma sayesinde 

ilerlemenin ve yenileşmenin gerçekleştiğine vurgu yapılır. Çünkü Avrupa karanlık bir çağ 

yaşadığı için insanlar mevcut düzeni beğenmedikleri ve fikirlerini açık ve seçik bir şekilde ifade 

edemediklerinden dolayı felsefe ve bilimin ışığında yeni ideal bir düzen oluşturma gereksinimi 

duyarlar. Bu süreçte din ile bilim yer değiştirir. Deney ve gözlem öncülüğünde sosyal, siyasal 

ve dinsel alanlardaki sorunların çözülebileceğine duyulan güven ön plana gelir. Bilimdeki veya 

toplumsal hayattaki siyasal, sosyal, ekonomik, bilimsel gelişmeler ve ilerlemeler ile birlikte 

insanın ve toplumun mükemmelleşebileceği fikri ilerlemeci anlayış bağlamında orta çağ 

döneminde insanın zihninde bir yer edinir, fakat dönem koşulları açısından dinsel bir boyutta 

kalır. Aslında içinde bulunduğumuz o dünya düzeni Tanrının insana mükemmelleşebilmesi için 

verdiği bir fırsat. İnsan Tanrının emirlerine uyarak günahlarından arınıp geleceğini kusursuz bir 

hale getirebilir. Buradan hareketle de ilerleme ve modernleşme fikrinin aslında orta çağ 

döneminden hareketle oluştuğunu söylemek çok da yanlış bir söylem olmayacaktır. Çünkü 

ilerleme fikrinin zeminini Hıristiyanlık dini hazırlamıştır. İlk günah doktirini de buna örnek 

olarak gösterilebilir. Hıristiyanlıkta insan Tanrının emirlerini yerine getirerek ilerler ve mutlak 

anlamda bir kurtuluşa ulaşırken, modernnite de Tanrının emirlerinin yerini deneyimin 

öncülüğündeki insan aklı alır. Modernnite insanlara daha iyi bir dünya düzeninin olduğu 

evrensel bir ilerleme sunar. Modern dünyaya gelindiğinde ise bilimin de öncülüğünde doğa araç 

konumuna gelmiş ve insan doğası ile temellendirilmiştir. Artık Tanrı merkezde değil insan 

merkezde olur. Zamanla bilim ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte ilerleme kavramının anlamı 

da farklı bir yöne evrilmiş ve 19.yy’da zirveye ulaşmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Din, Bilim, İlerleme, Aydınlanma,  
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AN ASSESSMENT ON THE CONCEPT OF MODERN SCIENCE AND 

PROGRESS 

ABSTRACT 

The concept of modern science and progress is one of the basic concepts of western thought. 

The concept of progress always expresses a state of improvement and perfection from past to 

present one of the most important concepts prioritizing modernity is enlightenment. It is 

emphasized that progress and innovation occur through enlightenment. because europe is going 

through a dark age, people need to create a new ideal order in the light of philosophy and science 

because they do not like the current order and cannot express their ideas clearly and distinctly. 

In this process, religion and science are replaced. confidence that social, political and religious 

problems can be solved under the leadership of experimentation and observation comes to the 

fore. the idea that human and society can be perfected together with political, social, economic, 

scientific developments and advances in science or social life takes a place in the minds of 

people in the context of the progressive understanding, but remains in a religious dimension in 

terms of the conditions of the period. In fact, the world order we live in is an opportunity that 

god has given to  man for his perfection. By obeying god's commands, man can be cleansed of 

his sins and make his future perfect From this point of view, it would not be wrong to say that 

the idea of progress and modernization actually originated from the medieval period. because 

the religion of christianity prepared the ground for the idea of progress. An example of this is 

the doctrine of original sin. While in christianity man progresses by fulfilling god's orders and 

attains absolute salvation, in modernity, god's orders are replaced by human reason led by 

experience. Modernity offers people a universal progress towards a better world order. When it 

comes to the modern world, nature has become a tool under the leadership of science and is 

based on human nature. Now god is not in the center, man is in the centerWith the development 

of science and technology over time, the meaning of the concept of progress evolved in a 

different direction and reached its peak in the 19th century. 
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KÜRESELLEŞME, DOĞAL KAYNAKLAR VE EKOLOJİK AYAK İZİ İLİŞKİSİ 
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ÖZET 

Küreselleşme, üretim miktarı artışına (ölçek etkisi), teknolojik gelişmeye (teknolojik etki), 

üretim ve tüketim faaliyetlerinde bileşim ve konum kaymalarına (yapısal etki), farklı ürün 

bileşenlerinin üretimine ve tüketimine (ürün etkisi) yol açmaktadır. Bununla birlikte 

sanayileşme, kentleşme, teknoloji, nüfus artışı gibi ekonomik ve sosyal faaliyetler, çevre 

sorunlarına ve küresel ölçekte doğal kaynakların tükenmesine neden olmaktadır. Aynı zamanda 

artan ekonomik büyümenin azalan ekolojik ayak izine eşlik ettiği çevre dostu büyüme 

amaçlanmaktadır. Küreselleşme, doğal kaynaklar ve ekolojik ayak izi ilişkileri, genellikle, 

‘küreselleşme büyüme’ ve ‘koşu bandı üretim’ kuramları kullanılarak gerekçelendirilmektedir. 

Belirtilen arka plan doğrultusunda bu çalışmanın amacı, küreselleşme ve doğal kaynak 

kullanımının ekolojik ayak izi üzerindeki etkilerine yönelik kuramsal bir çerçeve sunmaktır.  

Küreselleşme büyüme kuramı, küreselleşmenin ülkelerin büyümesine nasıl yardımcı olacağı 

konusuna odaklanmakta, ancak heterojen çevresel sonuçlar içermektedir. Örneğin ticari 

küreselleşme, katı çevresel düzenlemelere sahip gelişmiş ülkelerin özellikle gelişmekte olan 

ülkelerdeki zayıf çevre yasalarını istismar edebileceği anlamına gelebilmektedir. Ayrıca fosil 

yakıtlara bağımlı ülkeler, kirlilik yoğun üretim süreçlerinin üretiminde uzmanlaştığı için kirlilik 

yoğun malların ihracatçısı olabilmektedir. Buna karşılık, fosil yakıtlara bağımlı olmayan 

ülkelerde ticari küreselleşme, uzmanlaşma ve nispeten daha temiz ürünlerin ihracatı yoluyla 

olumlu çevresel sonuçlar doğurabilmektedir. Küreselleşme ve ekolojik ayak izi ilişkisine 

yönelik literatür örneklerinden Doytch (2020), Kirikkaleli vd. (2021), Sabir ve Gorus (2019) 

çalışmalarında, küreselleşmenin ekolojik ayak izini artırarak çevresel bozulmayı desteklediğini; 

Ibrahiem ve Hanafy (2020), Saud vd. (2020), Ulucak vd. (2020) ise küreselleşmenin ekolojik 

ayak izini azaltarak çevresel refahı iyileştirdiğini belirtmektedir. Çelişkili sonuçlar, çoğunlukla, 

ülkelerin ticaret, enerji ve gelişme yapılarındaki değişikliklerle açıklanmaktadır. 

Koşu bandı üretim kuramı, endüstriyel üretim, büyüme ve artan tüketimin sürekli genişlemesi 

ile karakterize edilmektedir. Çevre kirliliğinin doğrudan ekonomik çıktı üretmek için doğal 

kaynak kullanımından başladığını belirtmektedir. Büyüme için doğal kaynak kullanımı oldukça 

önemli olsa da özellikle fosil yakıtların tüketimi, ekolojik ayak izini artırarak olumsuz çevresel 

sonuçlar doğurmaktadır. Doğal kaynaklar ve ekolojik ayak izi arasındaki ilişki için Ahmed vd. 

(2020), Erdoğan vd. (2020), Gould vd. (2008), Jahanger vd. (2022), Stretesky vd. (2014) 

çalışmalarında, doğal kaynak kullanımının ekolojik ayak izini artırması nedeniyle zararlı 

çevresel etkilerine; Danish vd. (2020), Kongbuamai vd. (2020) ise ekolojik ayak izini azaltması 

nedeniyle çevre kalitesini artırdığına dair kanıtlar bulmaktadır. Örtüşmeyen sonuçlar, 

çoğunlukla, ülkelerin teknolojik gelişme düzeylerindeki farklılıklarla belirtilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, doğal kaynaklar, ekolojik ayak izi 
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THE RELATIONSHIP OF GLOBALIZATION, NATURAL RESOURCES AND 

ECOLOGICAL FOOTPRINT 

ABSTRACT 

Globalization leads to an increase in production (scale effect), technological development 

(technological effect), composition and position shifts in production and consumption activities 

(structural effect), production and consumption of different product components (product 

effect). However, economic and social activities such as industrialization, urbanization, 

technology and population growth cause environmental problems and depletion of natural 

resources on a global scale. Therewithal, environmentally friendly growth is aimed, where 

increasing economic growth accompanies a decreasing ecological footprint. Globalization, 

natural resources, and ecological footprint relationships are often justified using ‘globalization 

of growth’ and ‘treadmill of production’ theories. In line with the stated distances, the goal of 

this study is to present a theoretical frame for the effects of globalization and natural resource 

usage on the ecological footprint. 

Globalization of growth theory focuses on how globalization will help countries grow, but has 

heterogeneous environmental consequences. For example, trade globalization may mean that 

developed countries with strict environmental regulations can exploit weak environmental laws, 

especially in developing countries. Also, countries that depend on fossil fuels can be exporters 

of pollution-intensive goods as they specialize in the production of pollution-intensive 

production processes. In contrast, in countries that are not dependent on fossil fuels, commercial 

globalization can have positive environmental consequences through specialization and the 

export of relatively cleaner products. Among the literature examples on the correlation between 

globalization and ecological footprint, Doytch (2020), Kirikkaleli et al. (2021), Sabir and Gorus 

(2019) found that globalization supports environmental degradation by increasing its ecological 

footprint; Ibrahim and Hanafy (2020), Saud et al. (2020), Ulucak et al. (2020), against this, 

states that globalization improves environmental welfare by reducing the ecological footprint. 

The conflicting results are mostly explained by changes in the trade, energy and development 

structures of countries. 

The treadmill of production theory is characterized by the continued expansion of industrial 

production, growth, and increased consumption. It states that environmental pollution directly 

starts from the usage of natural resources to produce economic output. Although the usage of 

natural resources is quite important for growth, the consumption of fossil fuels, in particular, 

increases the ecological footprint and has negative environmental consequences. For the 

correlation between natural resources and ecological footprint, Ahmed et al. (2020), Erdoğan 

et al. (2020), Gould et al. (2008), Jahanger et al. (2022), Stretesky et al. (2014) in their studies, 

the harmful environmental effects of natural resource usage due to increasing ecological 

footprint; Danish et al. (2020), Kongbuamai et al. (2020), against this, finds evidence that it 

improves environmental quality due to reducing its ecological footprint. Non-overlapping 

results are often indicated by differences in countries' levels of technological development. 

Keywords: Globalization, natural resources, ecological footprint 

 

 

 

 

 



 EGE  6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES           
                     

 

ABSTRACT  BOOK           ISBN: 978-605-71938-7-2            www.egekongresi.org        Page | 109 
  

BİR YAPAY ZİHİN TARTIŞMASI: SOLAN ÖZNELLİK DÜŞÜNCE DENEYİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi,  Mehtap DOĞAN 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü 

 

Özet 

 Yapay zekâ çalışmalarının temelinde yatan merkezi görüşlerden bir tanesi 

işlevselciliktir (fonksiyonalizm). İşlevselciliğin ana tezi; zihinselliği belirleyenin, zihin 

durumları, duyusal girdiler ve davranışsal çıktılar arasındaki nedensel ilişki olduğudur. Buna 

göre, işlevsel ya da örgütsel olarak “zihin” benzeri her yapıda gerçek bir zihinsellikten 

bahsedilebilir. Zihin durumları, işlevselciliğe göre, biyolojik bir bedeni zorunlu olarak 

gerektirmez; uygun organizasyonun sağlandığı her yapıda zihinsellik mümkündür. Bu 

yaklaşım, yapay zihin lehine oluşturulan argümanların önemli bir kısmına dayanak 

sağlamaktadır. Ancak işlevselciliği zor durumda bırakan itirazlara bakıldığında, yapay zihnin 

imkânını duraksamadan iddia etmek kolay görünmemektedir.  

 Çok sayıda işlevselcilik itirazı arasından “öznelliği” temele alan iki tanesi dikkat 

çekicidir. Bunlardan birisi kayıp öznellik (absent qualia), diğeri de ters çevrilmiş renk 

spektrumu ya da ters çevrilmiş öznellik (inverted spectrum/inverted qualia) olarak adlandırılan 

düşünce deneyleridir. Kayıp öznellik argümanı, bilinçli insanların işlevsel olarak eşdeğer 

kopyalarının oluşturulmasının mümkün olduğunu ancak aynı zamanda bu işlevsel kopyaların 

öznel ve niteliksel deneyime sahip olmamalarının da mümkün olduğunu iddia etmektedir. Buna 

göre, eğer insan gibi davranan ve belli girdilere doğru çıktıları verebilen ancak öznel deneyim 

sahibi olmayan; bir başka deyişle, yerine getirdiği işlevleri deneyimlemeyen ve bu işlevlerin 

farkında olmayan yapılar hayal etmek mümkünse, işlevselcilik zihni tanımlamak için eksik bir 

yaklaşımdır. Ters çevrilmiş spektrum ise; kişilerin renk spektrumlarının ters olabileceği 

kurgusundan hareketle, kırmızı elmayı yeşil gören ancak öyle öğrendiği için yeşil gördüğü 

elmaya kırmızı diyen bir insanın mümkün olduğunu; dolayısıyla girdi-çıktı ilişkisinin aynı 

olduğu iki durumda öznel deneyimlerin farklı olabileceğini iddia etmektedir. Bu hipotezin 

temel tezi de kayıp öznellik ile benzer şekilde işlevselciliğin öznel deneyimi açıklamak için 

yetersiz kaldığıdır. 

 İşlevselcilik aleyhine güçlü itirazlar olan kayıp ve ters çevrilmiş qualia itirazları, yapay 

sistemlerde bilinçli zihinselliğin mümkün olmayacağını iddia eden yaklaşımlara sağlam bir 

temel sağlamaktadır. Ancak David Chalmers’ın solan öznellik ya da solan qualia (fading qualia) 

olarak adlandırdığı düşünce deneyi temelli argümanı ise diğer öznellik temelli yapay zihin 

karşıtı yaklaşımlardan farklı olarak öznelliği, yapay sistemlerde zihinselliğin imkânını 

göstermek için kullanmaktadır. Buradan hareketle, konuşmamızda insan beynindeki nöronların 

tek tek silikon çiplerle değiştirildiği bir durumda karşımıza çıkabilecek senaryoları 

değerlendiren solan öznellik argümanı farklı bakış açılarından değerlendirilecek ve yapay 

zihnin imkânını göstermek için yeterli olup olmadığı tartışılmaya çalışılacaktır. 
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A Discussion on Artificial Mind: Fading Qualia 

 

Abstract 

 One of the central views underlying artificial intelligence studies is functionalism. The 

main thesis of functionalism is that what determines mentality is the causal relationship between 

mental states, sensory inputs, and behavioral outputs. According to this, a real mentality can be 

mentioned in any structure functionally or organizationally like “mind”. According to 

functionalism, mental states do not necessarily require a biological body; mentality is possible 

in any structure where appropriate organization is structured. This approach provides the basis 

for a significant part of the arguments in favor of the artificial mind. However, considering the 

objections that put functionalism in a difficult position, it does not seem easy to claim the 

possibility of an artificial mind without hesitation. 

 Among the many antitheses presented to functionalism, two that are based on 

"subjectivity" are noteworthy. One of them is called absent qualia and the other one is called 

inverted color spectrum or inverted subjectivity. The absent qualia hypothesis claims that it is 

logically possible to create functionally equivalent copies of conscious people; however, it is 

also possible for these functional copies to lack subjective and qualitative experience. 

Accordingly, if one behaves like a human and can give correct outputs to certain inputs, but 

does not have subjective experience; in other words, if it is possible to imagine structures that 

do not experience and are unaware of the functions they perform, functionalism is an 

incomplete approach to describing the mind. The inverted spectrum hypothesis is based on the 

fiction that people's color spectrums can be inverted. Namely, it is possible for a person who 

sees a red apple as green, but says red to a green apple because he has learned that way, therefore 

he claims that subjective experiences can be different in two cases where the input-output 

relationship is the same. Similar to absent qualia hypothesis, the main thesis of this argument 

is that functionalism is insufficient to explain subjective experience. 

 The absent and inverted qualia objections, which are strong objections to functionalism, 

provide a solid basis for approaches that claim that conscious mentality is not possible in 

artificial systems. However, David Chalmers' thought experiment-based argument, which he 

calls fading subjectivity or fading qualia (fading qualia), uses subjectivity to show the 

possibility of mentality in artificial systems, unlike other subjectivity-based approaches 

rejecting the possibility of artificial minds. From this point of view, in our talk, the fading 

subjectivity argument, which evaluates the scenarios that may arise in a situation where neurons 

in the human brain are replaced one by one with silicon chips, will be evaluated from different 
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perspectives and it will be discussed whether it is sufficient to show the possibility of artificial 

mind. 

Keywords: Artificial Mind, Functionalism, Qualia, Absent Qualia, Inverted Spectrum, Fading 

Qualia. 
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FARKLI DİSİPLİNLERİN GÖZÜNDEN GÖÇ KAVRAMINA DENEYSEL 

YAKLAŞIMLAR 

 

EXPERIMENTAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF MIGRATION FROM 

DIFFERENT DISCIPLINES 

 

Doç. Dr. Çiğdem TANYEL BAŞAR1 

1İzmir Demokrasi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü, ORCID: 

https://orcid.org/0000-0001-5740-336X  

 

Özet 

Dünyada gün geçtikçe daha önemli hale gelen göç kavramı; sosyal, ekonomik, kültürel 

durumlar başta olmak üzere pek çok açıdan incelenmekte ve tartışılmaktadır. Genel bir bakışla 

göçü, insanların ve dolayısıyla kültürlerin hareketi olarak tanımlayabiliriz. Dini özgürlük, 

ekonomik güvence arayışı, nitelikli eğitim isteği ya da savaştan kaçma gibi birçok farklı 

sebeplerden kaynaklı olarak göç kararı gerek isteyerek gerekse zorunluluktan alınmaktadır. 

Göç, kim olduğumuzun ve buraya nasıl geldiğimizin hikayesidir. Kitlesel boyutunun dışında, 

bireysel olarak kendi göç yolculuğumuza bakışımızı ve bunu sanatsal platforma nasıl 

aktardığımızı ortaya çıkarmayı amaçlayan bu araştırma, nitel araştırma desenine göre 

yapılandırılmıştır. Araştırma, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde, İzmir 

Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Bölümü lisansüstü 

programında Proje: Tasarım dersi alan 6 öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Veriler; 

araştırmacının Google Form aracılığıyla hazırladığı yarı-yapılandırılmış görüşme formlarına 

yansıtılan görüşler, proje süreç dosyaları, proje manifestoları ve sanatsal çalışmalardan elde 

edilmiştir. Ulaşılan veriler, nitel veri analiz programı NVivo aracılığıyla, tematik analiz 

yöntemine göre incelenmiş ve sunulmuştur. Öğrencilerin sanatsal projeleri ise oluşturulan 

rubrik form aracılığıyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda, resim, tekstil tasarımı, grafik 

tasarım ve sinema gibi farklı disiplinlerden gelen öğrenciler kendi yaşamlarında göç ile 

ilişkilerini, günümüzün sanatsal ifade formlarıyla sanatsal ürüne dönüştürmüşlerdir. Çağdaş 

sanat anlayışında deneysel ifade olanakları ile birlikte 6 farklı ve özgün göç hikayesini ortaya 

koyulmuştur.  

 

Anahtar kelimeler: Çağdaş sanat, göç, deneysel yaklaşım.        

 

Abstract 

The concept of migration, becoming more critical daily in the world, is examined and discussed 

from many aspects, primarily social, economic, and cultural situations. Generally, we can 

define migration as the movement of people and cultures. The decision to migrate is taken 

voluntarily and out of necessity for many different reasons, such as religious freedom, the 

search for economic security, the desire for qualified education, or escaping from the war. 

Migration is the story of who we are and how we got here. Apart from its mass dimension, this 

research aims to reveal our personal view of our migration journey and how we transfer it to 

the artistic platform. It is structured according to a qualitative research design. The research 
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was carried out in the Spring Semester of the 2021-2022 Academic Year, with the participation 

of 6 students who took the Project: Design course in the graduate program of the Art and Design 

Department of the Social Sciences Institute of Izmir Democracy University. Data; The opinions 

reflected in the semi-structured interview forms prepared by the researcher via Google Form 

were obtained from the project process files, and project manifests, and artistic works. The data 

were analyzed and presented using the thematic analysis method through the qualitative data 

analysis program NVivo. Finally, the students' creative projects were evaluated through the 

created rubric form. At the end of the research, students from different disciplines such as 

painting, textile design, graphic design, and cinema transformed their relations with migration 

into artistic products with today's creative expression forms. Six different and original migration 

stories were revealed, together with the experimental expression possibilities in understanding 

contemporary art. 

 

Keywords: Contemporary art, migration, experimental approach. 
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FAKİR GENCİN HİKÂYESİ’NDE ANLATICININ KİMLİĞİ 

 

Dr. Öğr. Gör., GÖKÇE ULUS1,  

1 Atılım Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, - 0000-0002-2658-410X 

 

 

ÖZET 

28 Haziran 2022 tarihinde ebediyete intikâl eden Fahrettin Cüreklibatır, bilinen adıyla “Cüneyt 

Arkın”, 2014 yılında “Cüneyt Arkın / Fakir Gencin Hikâyesi” adlı kitabını yayımlamıştır. 

Türkiye’de çok tanınan ve bir dönem Türk sineması için akla gelen ilk isimlerden olan Cüneyt 

Arkın’ın edebi tür olarak özyaşamöyküsünü kullanarak gerçek kimliğini, arada kalışlarını, 

çıkmazlarını okurla paylaşmış olması dikkat çekicidir. Bu eser; yazarın, hayatını kendi istediği 

şekilde ve ölçüde anlatması, odak noktasında kendisi ve kimliğini oluşturan konular olması 

hasebiyle bir özyaşamöyküsüdür. G. Genette, P. Lejenue ve T. Yücel’in “anlatıcı” yaklaşımları 

referans alınarak yapılan incelemede “görünen ben / gerçek ben / “ben”in parçaları” alt 

başlıklarıyla disiplinlerarası bir inceleme ortaya konmaya çalışılmaktadır. Yazar hayatının son 

yıllarına geldiği farkındalığıyla geçmişle hesaplaşır. Olayların akışı baştan sona kesintisiz 

verilmemişse de yazar, okurun merak edebileceklerinden ziyade kendi önemli gördüğü 

noktalara değinmiştir. Arkın, kişisel internet sitesinde özyaşamöyküsünü net çizgilerle ortaya 

koymuş; ancak kitabında hayat hikâyesini alışılagelmiş biçimde sırasıyla anlatmamış, önemli 

olayları (doğum, evlilik, eğitim hayatı, ölümler vb.) paylaşmamıştır. Ünlü oyuncu yıllar boyu 

yaratılmış olan imajın görünmeyen tarafını sergiler. Eserin edebî değerlerinden biri meşhur bir 

sinema sanatçısının yazar konumuna geçip disiplinlerarası netlik yakalamayı sağlayan bir 

özyaşamöyküsü ortaya koymasıdır. Bu kapsamda çalışma “ben” kavramı ekseninde ele alınmış 

ve bu noktada bir aidiyet sorunu tespit edilmiştir. Tanınan, hayran olunan aktör “Cüneyt Arkın” 

bir görüngüdür. Onun yaratıcısı hayata maddî manevî büyük zorluklarla ayakta kalmaya 

çalışan, aydın bir doktor olan “Fahrettin”dir. Kitap Cüneyt Arkın adıyla yayımlanmıştır; fakat 

alt başlıklarda Cüneyt Arkın’ı bir başka kişinin anlattığı görülmektedir. Büyük bir hayran 

kitlesine sahip meşhur bir oyuncunun böyle bir tercihte bulunmasının sebebi nedir? Gerçek 

“ben” ve görünen “ben” ayrımı yapmak mümkün müdür? Yazar; “Cüneyt Arkın” mıdır, arka 

plandaki “Fakir Genç” midir? “Fahrettin” kimliği hangi noktalarda belirgin olmakta, söz 

konusu ikilik hangi durumlarda belirginleşmektedir? Bunlara ve benzeri sorulara bu eser bildiri 

içinde yanıt aranacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Özyaşamöyküsü, Fakir Gencin Hikâyesi, Cüneyt Arkın, Anlatıcı 
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BEHRAM BEGOVA KÜTÜPHANESİNDE MÜELLİFİ BİLİNMEYEN BİR 

GÜLİSTAN TERCÜMESİ 

A TRANSLATION OF GULISTAN THE AUTHOR OF WHICH IS UNKNOWN IN 

LIBRARY OF BEHRAM BEGOVA 

Mehmet Nuri Çınarcı1 

  ÖZET 

  Sa’dî-i Şirâzî’nin kaleme aldığı Bostân ve Gülistân adlı eserler tarih boyunca hem şark 

hem de garp dünyasında çokça okunmuş ve okutulmuş önemli eserler arasında yer lmaktadır. 

Özellikle Osmanlı medreselerinde bu her iki eserin ders kitabı olarak okutulduğu Türk eğitim 

tarihinin malumudur. Kıssadan hisse anlayışıyla insanlara çeşitli hususlarda ders vermeyi gaye 

edinen bu eserler Farsça yazıldıkları için başta Osmanlı dönemi olmak üzere sık sık Türkçeye 

çevrilmiş hatta şerhleri yapılmıştır. Seyf-i Serâyî’nin 1391 yılında Kıpçak Türkçesiyle kaleme 

aldığı ilk Türkçe Gülistan tercümesi Anadolu sahasında ise Mahmud bin Kadî-i Manyas 

tarafından yapılmıştır. Tarihin çeşitli dönemlerinde bu gelenek devam ederek günümüze kadar 

gelmiştir. Bugün yurtiçi ve yurtdışı el yazması kütüphanelerinin önemli bir kısmında 

Gülistân’ın Türkçe tercümelerine rastlamak mümkündür. Bosna-Hersek’in Tuzla şehrinde 

bulunan Behram Begova Kütüphanesi de bu yazmalardan birine ev sahipliği yapan yurtdışı 

kütüphanelerinden birisidir. Kütüphanenin el yazmaları içerisinde Türkçe yazılmış Osmanlı 

dönemine ait birçok eser bulunmaktadır. Bu el yazmaları içerisinde telif tarihi ve müellifi 

bilinmeyen bir Gülistân Tercümesi de mevcuttur. Eserin giriş sayfasında yazmanın Su’dî-i 

Bosnevi’ye ait olduğu ve Sa’dî ile Su’dî’nin eserlerini hangi tarihlerde kaleme aldıklarına dair 

bilgiler yer almaktadır. Fakat yazmanın içeriğine bakıldığında eserin Su’dî’ye ait olmadığı 

görülmektedir. Gülistan’ın Türkçe tercümesi olan bu eserde yer yer kimi beyit ve cümlelerin de 

şerh edildiği görülür. Bu bildiride Behram Begova Kütüphanesi’nde bulunan Gülistân 

Tercümesi hakkında bilgi verilerek eserde bulunan tercüme metodu ve bu tercümenin diğer 

tercümeler arasındaki yer hakkında bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Gülistan, Sadî, Gülistan Tercümesi, Behram Begova Kütüphanesi. 

 ABSTRACT 

 Bostân and Gülistân, written by Sadî-i Şirâzî, are among the important works that have 

been widely read and taught in both the Eastern and Western world throughout history. It is 

known in the history of Turkish education that these two works were taught as textbooks, 

especially in Ottoman madrasahs. These works, which aim to teach people on various issues 

with the understanding of sharing from the story, were often translated into Turkish, especially 

in the Ottoman period, and even commented on, since they were written in Persian. The first 

Turkish translation of Gulistân, written by Seyf-i Serâyî in Kipchak Turkish in 1391, was made 

by Mahmud bin Kadî-i Manyas in the Anatolian field. This tradition has continued in various 

periods of history and has survived to the present day. Today, it is possible to come across 

Turkish translations of Gulistân in a significant part of the manuscript libraries in Turkey and 

abroad. Behram Begova Library, located in Tuzla, Bosnia and Herzegovina, is one of the 

libraries abroad that hosts one of these manuscripts. In the manuscripts of the library, there are 

 
1 Doç. Dr. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, https://orcid.org/0000-

0001-7493-3872 
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many works from the Ottoman period written in Turkish. There is also a Gulistân Translation, 

whose copyright date and author is unknown, among these manuscripts. On the entrance page 

of the work, there is information about the fact that the manuscript belongs to Sudî-i Bosnevi 

and when Sadî and Sudî wrote their works. However, when the content of the manuscript is 

examined, it is seen that the work does not belong to Sudî. In this work, which is a Turkish 

translation of Gulistan, it is seen that some couplets and sentences are also annotated from time 

to time. In this paper, information about the Gulistân Translation in the Behram Begova Library 

will be given and information will be given about the translation method in the work and the 

place of this translation among other translations. 

 

Keywords: Gulistan, Sadî, Translation of Gulistan, Library of Behram Begova. 
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TÜRKÇE MESNEVİ ŞERHLERİNDE BİR KAYNAK OLARAK İBNÜ’L-ARABİ’NİN 

FUSÛSÜ’L-HİKEM’İ 

IBNU'L-ARABI’S FUSUSU’L-HİKEM AS A SOURCE IN TURKISH MESNEVI 

COMMENTARIES 

Mehmet Nuri Çınarcı1 

 ÖZET 

 Mevlana’nın en önemli eserlerinden olan Mesnevî, tarih boyunca birçok kez tercüme ve 

şerh edilmiştir. Mesnevîyi şerh etme geleneği günümüzde dahi devam etmektedir. Dönemin 

aydın tabakasına mensup ve aldığı eğitim itibariyle birçok akli ve nakli ilimden nasiplenen 

şarihler, Mesnevî’nin halk tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için onu açıklama ihtiyacı 

duymuşlardır. Tabii, Mesnevî gibi zahir yönünden ziyade batın tarafı ağır basan bir eserin izahı 

için de şarihler, fikri ve edebi birçok kaynağa başvurmuşlardır. Başvurulan fikri kaynaklar 

içerisinde tasavvuf anlayışını en ince detayına kadar işleyen İbnü’l-Arabî’nin eserleri önemli 

bir yer tutmaktadır. Eserlerinde tasavvuf felsefesine ve tasavvuf terminolojisine genişçe yer 

veren İbnü’l-Arabî, aktardığı bilgiler açısından tasavvufa meyleden salikler için yol gösterici 

bir mahiyet taşır. İbnü’l-Arabî’nin özellikle Fusûsü’l-hikem ve Futûhât-ı Mekiyye adlı eserleri 

şarihlerin şerhlerinde isimlerini sıkça zikrettikleri kaynaklar arasındadır. Şarihler, bilhassa 

Mesnevî’nin anlatım itibariyle kapalı olduğuna inandıkları beyitlerin izahı için tasavvufa dair 

teorik bilgiler içeren bu eserlere sık sık başvurmuşlardır. Bu bildiride İsmail Rusûhî’nin 

Mecmû’atu’l-Letâ’if ve Matmûrâtu’l-Ma’ârif, Muhammed Es’ad Dede’nin Şerh-i Mesnevî,  

Sarı Abdullah Efendi’nin Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî, Ahmed Avni Konuk’un Mesnevî-i Şerîf 

Şerhi, adlı Mesnevî şerhlerinde İbnü’l-Arabi’nin Fusûsü’l-Hikem adlı eserinden nasıl 

yararlandıkları örnekler verilerek aktarılmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Mesnevî, Şerh, Şerh Kaynakları, İbnü’l-Arabî, Fusûsü’l-hikem. 

 

 ABSTRACT 

 Mesnevi, one of the most important works of Mevlana, has been translated and 

annotated many times throughout history. The tradition of commenting on the Mesnevi 

continues even today. The commentators, who belonged to the intellectual class of the period 

and who benefited from many intellectual and transplant sciences due to the education they 

received, needed to explain the Mesnevî so that it could be better understood by the public. Of 

course, commentators have applied to many intellectual and literary sources for the explanation 

of a work like Mesnevi, which outweighs the inward side rather than the outward side. Among 

the referenced intellectual resources, the works of Ibnu'l-Arabi, who processed the 

understanding of mysticism down to the finest detail, have an important place. Ibnu'l-Arabi, 

who extensively includes the philosophy of Sufism and the terminology of Sufism in his works, 

is a guide for those who incline to Sufism in terms of the information he conveys. Ibnu'l-Arabi's 

works, especially Fususu'l-hikem and Futûhât-ı Mekiyye, are among the sources whose names 

are frequently mentioned in the commentaries of the commentators. Commentators have 

frequently referred to these works, which contain theoretical information on Sufism, especially 

 
1 Doç. Dr. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi,  https://orcid.org/0000-
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for the explanation of the couplets that they believe are closed in terms of expression. In this 

paper, İsmail Rusûhî's Mecmû'atu'l-Letâ'if and Matmûrâtu'l-Ma'ârif, Muhammed Es'ad Dede's 

Şerh-i Mesnevî, Sarı Abdullah Efendi's Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevi, Ahmed Avni Konuk’s 

Mesnevî-i Şerîf Şerhi,  it will be tried to convey how made use of Ibnü'l-Arabi's Füsusu'l-Hikem 

in his Mesnevî commentary titled by giving examples. 

Keywords: Mesnevi, Commentary, Sources of Commentary, İbnü’l-Arabî. 
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BATILI ÇEVİRİBİLİMCİLERİN KURAMLARI IŞIĞINDA NECİB MAHFUZ’UN 

“BAŞKAN’IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ GÜN” ADLI ROMANINDAKİ DİL OYUNLARININ 

TÜRKÇE ÇEVİRİSİNİN ANALİZİ 

 

Öğr. Gör. Dr. HÜSEYİN SELİM KOCABIYIK 

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü,  

 ORCID ID: 0000-0002-3937-9527 

 

 

ÖZET 

Bu araştırmada Nobel Ödüllü Mısırlı Edebiyatçı Necib Mahfuz’un Yevme Kutile ez-Zaim adlı 

romanında mevcut olan dil oyunlarının Türkçeye çevirisi batılı çeviribilimcilerden Vinay ile 

Darbelnet, Newmark, Pym ve Toury’nin kuramları ışığında analiz edilmiştir. Necib Mahfuz’un 

bu romanının tercih edilmesindeki en temel sebep hem romanda çok üstün bir belagat örneği 

kullanılmış olması hem de Necib Mahfuz’un Arap Dili ve Edebiyatında çok önemli bir yere 

sahip olmasıdır. Çalışmada Göktaş tarafından Arapçadan Türkçeye doğrudan yapılan çeviri 

esas alınmış, ara dil olan İngilizceden yapılan çeviriye ise hiç değinilmemiştir. Bunun en temel 

sebebi de ara dilden yapılan çevirilerde büyük çaplı anlam kayıplarının meydana geldiği 

gerçeğidir. Bu araştırmada tartışılacak olan en temel husus bir çeviri eleştirisinin bilimsellik 

kriterini sağlayabilmesi için kesinlikle bir kuramsal çerçeveye dayandırılması gerektiğidir. 

Çalışmanın araştırma modeli doküman incelemesidir. Araştırmada kuramsal bir çerçeveye 

dayanmayan çeviri analizlerinin sadece hata avcılığından ibaret olduğu ve bilimsel olma 

niteliğini taşımadığı tartışılmıştır. Bu araştırma bilimsel bir çeviri analizinin sistematik 

süreçlerinin uygulamasını ortaya koymak açısından hayati önem arz etmektedir. Çalışmada 

sırasıyla analizin kuramsal çerçevesini oluşturan çeviri kuramları izah edilmiş, kuramsal bir 

çerçeveye dayanan bilimsel bir çeviri analizi yapılmış ve araştırmada elde edilen bulguların 

tartışıldığı sonuç bölümü yer almıştır. Araştırmanın sonucunda genel çeviri eleştirisi 

bağlamında elde edilen en temel bulgu bir çeviri eleştirisinin bilimsellik kriterini sağlayabilmesi 

için mutlaka bir kuramsal çerçeveye dayandırılması gerektiğidir. Tercümanın yaptığı çeviriyle 

ilgili elde edilen en temel bulgu ise çevirmenin Öncül Norm olarak kabul edilebilir bir çeviri 

yapmayı hedeflediğidir. Bunlara ek olarak elde edilen bir diğer bulgu ise çevirmenin sıklıkla 

Modülasyona örnek teşkil eden çeviriler kayda geçirdiğidir.  

Anahtar Kelimeler: Normlar, modülasyon, yönlü eşdeğerlik, iletişimsel çeviri, dil oyunları 
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LOUİS HJELMSLEV’İN GÖSTERGE MODELİ IŞIĞINDA SAVAŞ KARŞITI KAMU 

SPOTLARINDAKİ GÖRSELLER ÜZERİNE İNCELEME  

Dr. Öğr. Üyesi Abdülhakim Bahadır DARI 

Yalova Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

http://orcid.org/0000-0003-3525- 5823 

Özet 

20. yüzyılda meydana gelen savaşlarda pek çok sivil hayatını kaybetmiş, pek çok sivil çeşitli 

şekillerde yaralanmış ve pek çoğu da farklı yerlere göç etmek zorunda kalmıştır. Günümüzde 

yaşanan iç savaş ve işgallerde de siviller, savaşlardan olumsuz yönde etkilenmeye devam 

etmektedir. Savaşların siviller üzerinde yol açtığı olumsuz sonuçlar, uluslararası alanda 

savaşların önlenmesine yönelik çeşitli girişimlerin yapılmasına neden olmaktadır. Bunun 

yanında çeşitli kuruluşlar hazırladıkları savaş karşıtı kamu spotlarıyla kamuoyunu savaşın 

olumsuz etkileri konusunda bilinçlendirmeye çalışmaktadır. Çalışmada son yıllarda çeşitli 

ülkelerde savaş karşıtı hazırlanan kamu spotlarında savaşın ne şekilde sunulduğunun ve savaş 

karşıtı hangi mesajların verildiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada 

konuya ilişkin kamu spotlarındaki görseller, Danimarkalı dilbilimci Louis Hjelmslev’in 

Gösterge Modeli ışığında analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgularda kamu spotlarında 

korku ve mizah çekiciliği teknikleri üzerinden savaş karşıtı kamuoyunun güçlendirilmesine 

çalışıldığı ortaya çıkarılmıştır. Bu açıdan çalışmada savaş karşıtı kamu spotlarında farklı mesaj 

stratejileri üzerinden insanların istenilen yönde tutum geliştirmesine çalışıldığı sonucuna 

ulaşılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Savaş Karşıtlığı, Savaş, Kamu Spotu, Reklam, Kampanya 

 

AN ANALYSIS OF IMAGES IN ANTI-WAR PUBLIC SERVICE 

ANNOUNCEMENTS IN THE LIGHT OF LOUIS HJELMSLEV'S INDICATIVE 

MODEL 

Abstract 

In the wars that took place in the 20th century, many civilians lost their lives, many civilians 

were injured in various ways, and many of them had to migrate to different places. Also civil 

wars and occupations that have taken place today, civilians continue to be adversely affected 

by wars. The negative consequences of wars on civilians cause various attempts to prevent wars 

in the international arena. In addition, various organizations seek to raise public awareness of 
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the negative effects of war with their anti-war public service announcements. In the study, it 

was aimed to reveal how the war was presented and what anti-war messages were given in the 

public service announcements prepared against the war in various countries in recent years. For 

this purpose, the images in the public service announcements related to the subject were 

analyzed in the light of Danish linguist Louis Hjelmslev's Sign Model. In the findings obtained 

in the study, it was revealed that the anti-war public opinion was sought to be strengthened 

through the techniques of fear and humor appeal in public service announcements. In this 

respect, it was concluded that it was sought that people developed an attitude in the desired 

direction through different message strategies in anti-war public service announcements. 

Keywords: Anti-War, War, Public Service Announcement, Advertising, Campaign 
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CAMUS’NÜN “VAROLUŞÇULUK”U ÜZERİNE 

 

Dr. Öğr. Üyesi, Mehmet Fatih ELMAS  

1 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, 

Karaman/Türkiye.   ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9728-2635 

 

 

 

ÖZET 

Düşünce ve kültür tarihine önemli katkılar sunmuş olan bazı düşünürlerin görüşleri yorumcular 

tarafından -düşünürlerin asla kabul etmek istemeyeceği şekilde- çeşitli tarzlarda çerçevelenerek 

belli akımlar altında konutlanmıştır. Bu düşünürlerden biri 20. yüzyılda gerek edebiyat gerekse 

felsefe alanında seçkin bir yeri olan Albert  Camus’dür. Henüz hayattayken isminin Sartre’la 

birlikte varoluşçuluk akımı altında anılmasını şaşkınlıkla karşılayan Camus bir röportajda 

ısrarla bir varoluşçu olmadığının altını çizmiş, fakat bu vurgu varoluşçuluk kategorisinde 

değerlendirilme çabalarının önünü alamamıştır. Bu bildiride Camus’yü varoluşçuluk akımı 

dışında konutlayan ve aynı zamanda onu varoluş filozofu kılan nedenler üzerine bir irdeleme 

yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Varoluş, Varoluşçuluk, Öz, Anlam.  
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LU SİNİN “A-KÜNÜN HƏQİQİ HEKAYƏSİ” POVESTİNİN İDEYA-BƏDİİ 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Aparıcı elmi işçi, f.ü.f.d.Nərmin Cahangirova 

AMEA, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 

https://orcid.org/0000-0002-5523-431X 

 

XÜLASƏ 

XX əsrdə yeni mərhələyə qədəm qoyan Çin ədəbiyyatının əsas simalarından olan Lu Sinin  

yaradıcılığı  bu gün də  araşdırılmaqda və çoxsaylı tədqiqatların obyektinə çevrilməkdədir. 

Xalqının problemlərini, cəmiyyətin inkişafına mane olan nöqsanları ədəbi müstəviyə gətirən 

Lu Sin ədəbiyyatı mübarizə üsuluna çevirmiş və bütün yaradıcılığı boyu bu mübarizədən 

yorulmamışdır. Məqalədə çoxsaylı əsərlər, tərcümələr, esselər müəllifi olan yazıçının “A-

künün əsl tarixçəsi” povesti  tədqiq edilir, əsərin Çin ədəbiyyatındakı mövqeyinə münasibət 

bildirilir. Lu Sin yaradıcılığında mühüm yer tutan, müasir Çin ədəbiyyatının ilk 

nümunələrindən sayılan “A-künün əsl tarixçəsi” povesti ictimai-siyasi hadisələr fonunda 

formalaşan sosial dəyərlərə  münasibətinə görə bu gün də aktualllığını saxlamaqdadır. Əsərin 

janr xüsusiyyətləri və strukrurundakı orijinal cəhətlərlə sanki ənənəyə qarşı çıxdığını elan edən 

müəllif həm də yeni ədəbiyyat dalğasına yön verən simalardan biri idi.  Yazıçı A-kyu adını 

verdiyi obrazı vasitəsilə güclülərin zəiflər üzərində hökmran olduğu cəmiyyətdə gücsüzlərin 

yalnız itaət etdiyi müddətdə yaşama haqqına sahib olması məsələsini qabartmaqla mövcud 

problemi həll etməyə çalışır. Daha çox sosial məsələlərin qabardıldığı hekayədə tarixi 

hadisələrə, inqilablara A-kü obrazı ilə  nəzər yetirən yazıçı, əslində, sadə xalq kütlələrinin 

münasibətini diqqətə çatdırmağa çalışırdı. Məqalədə əsərin ideya–bədii dəyəri bu prinsip nəzərə 

alınmaqla araşdırılmış, qoyulan problemin həll yolları, müəllif mövqeyi nəzərdən keçirilmişdir. 

Məqalədə əsərin Çin ədəbiyyatının inkişafındakı roluna diqqət yetirilmiş, povestin dil 

xüsusiyyətlərinə toxunulmuş, orijinal məqamlar diqqətlə incələnmişdir. “A-künün əsl tarixçəsi” 

povesti həm mövzusu, süjeti, həmdə bədii dəyəri ilə Lu Sin yaradıcılığı üçün olduğu qədər, XX 

əsr Çin ədəbiyyatı üçün də mühüm əhəmiyyət kəsb edən azsaylı bədii nümunələrdəndir.  

Açar söz: Çin ədəbiyyatı, Lu Sin, müasirlik, yeni ədəbiyyat, sosial münasibətlər 
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COGNITIVE EMOTION REGULATION IN CHILDREN IS ATTRIBUTABLE TO 

PARENTING STYLE, NOT TO FAMILY TYPE AND CHILD’S GENDER 

 

 

AKM Rezaul Karim, Tania Sharafat, Abu Yusuf Mahmud 

Associate Professor, Department of  Psychology, University of Dhaka, Bangladesh 

University of Dhaka 

Lecturer, Department of Psychology, Dhaka College, Bangladesh 

 

Abstract: 

 

The study aimed to investigate whether cognitive emotion regulation in children varies with 

parenting style, family type and gender. Toward this end, cognitive emotion regulation and 

perceived parenting style of 206 school children were measured. Standard regression analyses 

of data revealed that the models were significant and explained 17.3% of the variance in 

adaptive emotion regulation (Adjusted R²=0.173; F=9.579, p<.001), and 7.1% of the variance 

in less adaptive emotion regulation (Adjusted R²=.071, F=4.135, p=.001). Results showed that 

children’s cognitive emotion regulation is functionally associated with parenting style, but not 

with family type and their gender. Amongst three types of parenting, authoritative parenting 

was the strongest predictor of the overall adaptive emotion regulation while authoritarian 

parenting was the strongest predictor of the overall less adaptive emotion regulation. Permissive 

parenting has impact neither on adaptive nor on less adaptive emotion regulation. The findings 

would have important implications for parents, caregivers, child psychologists, and other 

professionals working with children or adolescents. 

 

Keywords: Cognitive Emotion Regulation, Adaptive, Less Adaptive, Parenting Style, Family 

Type. 
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IMPACT OF PERSONALITY AND LONELINESS ON LIFE: ROLE OF ONLINE 

FLOW EXPERIENCES 

 

Asmita Shukla, Soma Parija 

Assistant Professor in the School of Humanities, Social Sciences and Management, Indian 

Institute of Technology Bhubaneswar, Odisha, India 

Research scholar School of Humanities, Social Sciences and Management, Indian Institute of 

Technology Bhubaneswar, Odisha, India 

 

Abstract: 

The present study examines the mediating effect of online flow experience on the relationship 

between extraversionintroversion, locus of control and loneliness, and depression and 

satisfaction with life. The data was obtained using a structured questionnaire prepared by 

adapting standardized scales available from a sample of 102 engineering students from different 

technical institutions at Bhubaneswar, India. The results indicate that there is a positive 

significant relationship between introversion, external locus of control, loneliness, depression 

and online flow experience, and extraversion, internal locus of control and satisfaction with life. 

The results also suggest that online flow experience mediates the relationship between the 

aforementioned variables. 

 

Keywords: Life satisfaction and depression, loneliness, online flow experience, personality. 
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CAREER COUNSELING PROGRAM FOR THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 

OF FRESHMEN UNIVERSITY STUDENTS 

 

 

 

Sheila Marie G. Hocson 

Eastern University, Manila, Philippines 

 

 

 

 

Abstract: 

One of the vital developmental tasks that an individual faces during adolescence is choosing a 

career. Arriving at a career decision is difficult and anxious for many adolescents in the tertiary 

level. The main purpose of this study is to determine the factors relating to career indecision 

among freshmen college students as basis for the formulation of a comprehensive career 

counseling program for the psychological well-being of freshmen university students. The 

subjects were purposively selected. The Slovin-s formula was used in determining the sample 

size, using a 0.05 margin of error in getting the total number of samples per college and per 

major. The researcher made use of descriptive correlational study in determining significant 

factors relating to career indecision. Multiple Regression Analysis indicated that career 

thoughts, career decisions and vocational identity as factors related to career indecision. 

 

Keywords: career decisions, career guidance program, career thoughts, vocational identity 
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THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVE BEHAVIOURAL INTERVENTION IN 

ALLEVIATING SOCIAL AVOIDANCE FOR BLIND STUDENTS 

 

 

Mohamed M. Elsherbiny 

College of Arts & Social Sciences, Sultan Qaboos University, Oman and College of Social 

Work, Assiut University, Egypt 

 

Abstract: 

Social Avoidance is one of the most important problems that face a good number of disabled 

students. It results from the negative attitudes of non-disabled students, teachers and others. 

Some of the past research has shown that non-disabled individuals hold negative attitudes 

toward persons with disabilities. The present study aims to alleviate Social Avoidance by 

applying the Cognitive Behavioral Intervention. 24 Blind students aged 19–24 (university 

students) were randomly chosen we compared an experimental group (consisted of 12 students) 

who went through the intervention program, with a control group (12 students also) who did 

not go through such intervention. We used the Social Avoidance and Distress Scale (SADS) to 

assess social anxiety and distress behavior. The author used many techniques of cognitive 

behavioral intervention such as modeling, cognitive restructuring, extension, contingency 

contracts, selfmonitoring, assertiveness training, role play, encouragement and others. 

Statistically, T-test was employed to test the research hypothesis. Result showed that there is a 

significance difference between the experimental group and the control group after the 

intervention and also at the follow up stages of the Social Avoidance and Distress Scale. Also 

for the experimental group, there is a significance difference before the intervention and the 

follow up stages for the scale. Results showed that, there is a decrease in social avoidance. 

Accordingly, cognitive behavioral intervention program was successful in decreasing social 

avoidance for blind students. 

 

Keywords: Social avoidance, cognitive behavioral intervention, blind disability, disability. 
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A QUASI-SYSTEMATIC REVIEW ON EFFECTIVENESS OF SOCIAL AND 

CULTURAL SUSTAINABILITY PRACTICES IN BUILT ENVIRONMENT 

 

 

Asif Ali, Daud Salim Faruquie 

Assistant Professor of Architecture at the Aligarh Muslim University, Aligarh, India 

Executive Director, Oxford Evidence and Interventions (OXEVIN), Oxford, United Kingdom 

 

 

Abstract: 

With the advancement of knowledge about the utility and impact of sustainability, its feasibility 

has been explored into different walks of life. Scientists, however; have established their 

knowledge in four areas viz environmental, economic, social and cultural, popularly termed as 

four pillars of sustainability. Aspects of environmental and economic sustainability have been 

rigorously researched and practiced and huge volume of strong evidence of effectiveness has 

been founded for these two sub-areas. For the social and cultural aspects of sustainability, 

dependable evidence of effectiveness is still to be instituted as the researchers and practitioners 

are developing and experimenting methods across the globe. Therefore, the present research 

aimed to identify globally used practices of social and cultural sustainability and through 

evidence synthesis assess their outcomes to determine the effectiveness of those practices. A 

PICO format steered the methodology which included all populations, popular sustainability 

practices including walkability/cycle tracks, social/recreational spaces, privacy, health & 

human services and barrier free built environment, comparators included ‘Before’ and ‘After’, 

‘With’ and ‘Without’, ‘More’ and ‘Less’ and outcomes included Social well-being, cultural 

coexistence, quality of life, ethics and morality, social capital, sense of place, education, health, 

recreation and leisure, and holistic development. Search of literature included major electronic 

databases, search websites, organizational resources, directory of open access journals and 

subscribed journals. Grey literature, however, was not included. Inclusion criteria filtered 

studies on the basis of research designs such as total randomization, quasirandomization, cluster 

randomization, observational or single studies and certain types of analysis. Studies with 

combined outcomes were considered but studies focusing only on environmental and/or 

economic outcomes were rejected. Data extraction, critical appraisal and evidence synthesis 

was carried out using customized tabulation, reference manager and CASP tool. Partial meta-

analysis was carried out and calculation of pooled effects and forest plotting were done. As 

many as 13 studies finally included for final synthesis explained the impact of targeted practices 

on health, behavioural and social dimensions. Objectivity in the measurement of health 

outcomes facilitated quantitative synthesis of studies which highlighted the impact of 

sustainability methods on physical activity, Body Mass Index, perinatal outcomes and child 

health. Studies synthesized qualitatively (and also quantitatively) showed outcomes such as 

routines, family relations, citizenship, trust in relationships, social inclusion, neighbourhood 

social capital, wellbeing, habitability and family’s social processes. The synthesized evidence 

indicates slight effectiveness and efficacy of social and cultural sustainability on the targeted 

outcomes. Further synthesis revealed that such results of this study are due weak research 

designs and disintegrated implementations. If architects and other practitioners deliver their 
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interventions in collaboration with research bodies and policy makers, a stronger evidence-base 

in this area could be generated. 

 

Keywords: Built environment, cultural sustainability, social sustainability, sustainable 

architecture. 
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EFFECT OF PERSONALITY TRAITS ON CLASSIFICATION OF POLITICAL 

ORIENTATION 

 

 

Vesile Evrim, Aliyu Awwal 

Computer Engineering Department, European University of Lefke, 

 

 

Abstract: 

Today, there is a large number of political transcripts available on the Web to be mined and 

used for statistical analysis, and product recommendations. As the online political resources are 

used for various purposes, automatically determining the political orientation on these 

transcripts becomes crucial. The methodologies used by machine learning algorithms to do an 

automatic classification are based on different features that are classified under categories such 

as Linguistic, Personality etc. Considering the ideological differences between Liberals and 

Conservatives, in this paper, the effect of Personality traits on political orientation classification 

is studied. The experiments in this study were based on the correlation between LIWC features 

and the BIG Five Personality traits. Several experiments were conducted using Convote U.S. 

Congressional- Speech dataset with seven benchmark classification algorithms. The different 

methodologies were applied on several LIWC feature sets that constituted by 8 to 64 varying 

number of features that are correlated to five personality traits. As results of experiments, 

Neuroticism trait was obtained to be the most differentiating personality trait for classification 

of political orientation. At the same time, it was observed that the personality trait based 

classification methodology gives better and comparable results with the related work. 

 

Keywords: Politics, personality traits, LIWC, machine learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EGE  6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES           
                     

 

ABSTRACT  BOOK           ISBN: 978-605-71938-7-2            www.egekongresi.org        Page | 131 
  

COGNITIVE EMOTION REGULATION IN CHILDREN IS ATTRIBUTABLE TO 

PARENTING STYLE, NOT TO FAMILY TYPE AND CHILD’S GENDER 
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University of Dhaka 

Lecturer, Department of Psychology, Dhaka College, Bangladesh 

 

Abstract: 

 

The study aimed to investigate whether cognitive emotion regulation in children varies with 

parenting style, family type and gender. Toward this end, cognitive emotion regulation and 

perceived parenting style of 206 school children were measured. Standard regression analyses 

of data revealed that the models were significant and explained 17.3% of the variance in 

adaptive emotion regulation (Adjusted R²=0.173; F=9.579, p<.001), and 7.1% of the variance 

in less adaptive emotion regulation (Adjusted R²=.071, F=4.135, p=.001). Results showed that 

children’s cognitive emotion regulation is functionally associated with parenting style, but not 

with family type and their gender. Amongst three types of parenting, authoritative parenting 

was the strongest predictor of the overall adaptive emotion regulation while authoritarian 

parenting was the strongest predictor of the overall less adaptive emotion regulation. Permissive 

parenting has impact neither on adaptive nor on less adaptive emotion regulation. The findings 

would have important implications for parents, caregivers, child psychologists, and other 

professionals working with children or adolescents. 

 

Keywords: Cognitive Emotion Regulation, Adaptive, Less Adaptive, Parenting Style, Family 

Type. 
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IMPACT OF PERSONALITY AND LONELINESS ON LIFE: ROLE OF ONLINE 

FLOW EXPERIENCES 

 

Asmita Shukla, Soma Parija 

Assistant Professor in the School of Humanities, Social Sciences and Management, Indian 

Institute of Technology Bhubaneswar, Odisha, India 

Research scholar School of Humanities, Social Sciences and Management, Indian Institute of 

Technology Bhubaneswar, Odisha, India 

 

Abstract: 

The present study examines the mediating effect of online flow experience on the relationship 

between extraversionintroversion, locus of control and loneliness, and depression and 

satisfaction with life. The data was obtained using a structured questionnaire prepared by 

adapting standardized scales available from a sample of 102 engineering students from different 

technical institutions at Bhubaneswar, India. The results indicate that there is a positive 

significant relationship between introversion, external locus of control, loneliness, depression 

and online flow experience, and extraversion, internal locus of control and satisfaction with life. 

The results also suggest that online flow experience mediates the relationship between the 

aforementioned variables. 

 

Keywords: Life satisfaction and depression, loneliness, online flow experience, personality. 
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FAMILY RELATIONSHIPS AND COPING WITH THE STRESS OF YOUNG 

PEOPLE FROM MIGRANT FAMILIES WITH CEREBRAL PALSY 

 

 

A. Gagat-Matuła 

Pedagogical University of Cracow, Poland 

 

Abstract: 

The aim of this article is to present a relation between family relationships and styles of 

approach to coping with stress among young people from migrant families with cerebral palsy. 

The study involved 70 persons (with cerebral palsy in the standard intellectual capacity) from 

families, in which at least one of parents is a migrant. To measure the level of communication 

in the family, the Family Relationships Questionnaire (FRQ) was employed, while the styles of 

coping with stress was investigated with the CISS Questionnaire. The relation between family 

relationships and styles of coping with stressful situations of the respondents was investigated. 

It was shown that there is an affiliation between the emotion-oriented style of coping with the 

stress and the variable of “communication in my family”. Moreover, it was demonstrated that 

there is a linkage between the task-oriented style of coping with the stress and the variable of 

“maternal control in mother-child relationship”. Young people with CP subjected to 

overprotection and control from their mothers in problem situations tend to focus on their own 

emotions instead of trying to undertake constructive actions. Excessive control in daily life by 

mothers results in passivity and a lack of motivation to cope with difficult situations. 

 

Keywords: Young people with cerebral palsy, family relationships, styles of coping with stress, 

migration. 
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JOB SATISFACTION AND MOTIVATION AS PREDICTORS OF LECTURERS’ 

EFFECTIVENESS IN NIGERIA POLICE ACADEMY 

 

 

Abdulkareem Hussein Bibire 

Department of Psychology, Nigeria Police Academy Wudil, Kano State, Nigeria 

 

 

 

Abstract: 

Job satisfaction and motivation have been given an important attention in psychology because 

they are seen as main instruments in maintaining organizational growth and development; they 

are also used to accomplish organizational aims and objectives. However, it has been observed 

that some institutions failed in motivating and stimulating their workers; in contrast, workers 

may be motivated but not satisfied with the job and failed to perform efficiently and effectively. 

It is hoped that the study of this nature would be of significance value to all stakeholders in 

education specifically, lecturers in higher institutions in Nigeria. Also, it is hoped that the 

findings of this study will enhance lecturers’ effectiveness and performance in discharging their 

duties. In the light of the above statements, this study investigated whether job satisfaction and 

motivation predict lecturers’ effectiveness in Nigeria Police Academy, Wudil, Kano State. 

Correlational research method was adopted for the study, while purposive sampling technique 

was used to choose the institution and the sampled lectures (70). Simple random sampling 

technique was used to select one hundred cadets across the academy. Two instruments were 

used to elicit information from both lecturers and cadets. These were job satisfaction and 

motivation; and lecturers’ effectiveness Questionnaires. The instruments were subjected to pilot 

testing and found to have reliability coefficient of 0.69 and 0.71 respectively. The results of the 

study revealed that there was a significance relationship among job satisfaction, motivation and 

lecturers effectiveness in Nigeria Police Academy. There was a significance relationship 

between job satisfaction and lecturers’ effectiveness in Nigeria Police Academy the cal r is 0.21 

while the crt r is 0.19. at p<0.05 and; there was a significance relationship between job 

motivation and lecturers effectiveness in Nigeria Police Academy the cal r is 0.20 while the crt 

r is 0.19 at p<0.05This study therefore concluded that there was a significance relationship 

among job satisfaction, motivation and lecturers effectiveness in Nigeria Police Academy. 

Based on the data collected, collated and analyzed Recommendations were made for both the 

lecturers and the Academy management. It is also suggested that lecturers should be industrious 

in their primary assignment in other to make values to cadets lives and career. And management 

should also try to enhance lecturers performance by more motivational needs for the lecturers. 

 

Keywords: Satisfaction, motivation, lecturer effectiveness, academy. 
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THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVE BEHAVIOURAL INTERVENTION IN 

ALLEVIATING SOCIAL AVOIDANCE FOR BLIND STUDENTS 
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Work, Assiut University, Egypt 

 

Abstract: 

Social Avoidance is one of the most important problems that face a good number of disabled 

students. It results from the negative attitudes of non-disabled students, teachers and others. 

Some of the past research has shown that non-disabled individuals hold negative attitudes 

toward persons with disabilities. The present study aims to alleviate Social Avoidance by 

applying the Cognitive Behavioral Intervention. 24 Blind students aged 19–24 (university 

students) were randomly chosen we compared an experimental group (consisted of 12 students) 

who went through the intervention program, with a control group (12 students also) who did 

not go through such intervention. We used the Social Avoidance and Distress Scale (SADS) to 

assess social anxiety and distress behavior. The author used many techniques of cognitive 

behavioral intervention such as modeling, cognitive restructuring, extension, contingency 

contracts, selfmonitoring, assertiveness training, role play, encouragement and others. 

Statistically, T-test was employed to test the research hypothesis. Result showed that there is a 

significance difference between the experimental group and the control group after the 

intervention and also at the follow up stages of the Social Avoidance and Distress Scale. Also 

for the experimental group, there is a significance difference before the intervention and the 

follow up stages for the scale. Results showed that, there is a decrease in social avoidance. 

Accordingly, cognitive behavioral intervention program was successful in decreasing social 

avoidance for blind students. 

 

Keywords: Social avoidance, cognitive behavioral intervention, blind disability, disability. 
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ANALYZING ENVIRONMENTAL EMOTIVE TRIGGERS IN TERRORIST 

PROPAGANDA 

Travis Morris 

This research was funded by Norwich University’s Office of Academic 

Research and Norwich University’s Applied Research Institute,  USA 

Abstract: 

The purpose of this study is to measure the intersection of environmental security entities in 

terrorist propaganda. To the best of author’s knowledge, this is the first study of its kind to 

examine this intersection within terrorist propaganda. Rosoka, natural language processing 

software and frame analysis are used to advance our understanding of how environmental 

frames function as emotive triggers. Violent jihadi demagogues use frames to suggest violent 

and non-violent solutions to their grievances. Emotive triggers are framed in a way to leverage 

individual and collective attitudes in psychological warfare. A comparative research design is 

used because of the differences and similarities that exist between two variants of violent jihadi 

propaganda that target western audiences. Analysis is based on salience and network text 

analysis, which generates violent jihadi semantic networks. Findings indicate that 

environmental frames are used as emotive triggers across both data sets, but also as tactical and 

information data points. A significant finding is that certain core environmental emotive 

triggers like “water,” “soil,” and “trees” are significantly salient at the aggregate level across 

both data sets. All environmental entities can be classified into two categories, symbolic and 

literal. Importantly, this research illustrates how demagogues use environmental emotive 

triggers in cyber space from a subcultural perspective to mobilize target audiences to their 

ideology and praxis. Understanding the anatomy of propaganda construction is necessary in 

order to generate effective counter narratives in information operations. This research advances 

an additional method to inform practitioners and policy makers of how environmental security 

and propaganda intersect. 

Keywords: Emotive triggers, environmental security, natural language processing, propaganda 

analysis.  
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FEDERALISM AND FOREIGN AFFAIRS: THE INTERNATIONAL RELATIONS 

OF MEXICAN SUB-STATE GOVERNMENTS 

Jorge A. Schiavon 

Professor of International Relations at the International Studies Department, CIDE, México 

 

Abstract: 

This article analyzes the international relations of sub-State governments (IRSSG) in Mexico. 

It aims to answer five questions: 1) What explains the recent and dramatic increase in their 

international activities? 2) What is the impact of federalism on the foreign affairs of the federal 

units? 3) What are the levels or degrees of IRSSG and how have they changed over the last 

years? 4) How do Mexican federal units institutionalize their international activities? 5) What 

are the perceptions and capacities of the federal units in their internationalization process? The 

first section argues that the growth in the IRSSG is generated by growing interdependence and 

globalization in the international system, and democratization, decentralization and structural 

reform in the national arena. The second section sustains that the renewed Mexican federalism 

has generated the incentives for SSG to participate more intensively in international affairs. The 

third section defends that there is a wide variation in their degree of international participation, 

which is measured in three moments in time (2004 2009 and 2014), and explains how this 

activity has changed in the last decade. The fourth section studies the institutionalization of the 

IRSSG in Mexico through the analysis of Inter-Institutional Agreements (IIA). Finally, the last 

section concentrates in explaining the perceptions and capacities of Mexican sub-State 

governments to conduct international relations. 

Keywords: Federalism, foreign policy, international relations of sub-state governments, 

paradiplomacy, Mexico.  
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REVIEWING THE RELATION OF LANGUAGE AND MINORITIES' RIGHTS 
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Abstract: 

Language is considered as a powerful and outstanding feature of ethnicity. However, 

humiliating and prohibiting using human language is one the most heinous and brutal acts in 

the form of racism. In other words, racism can be a product of physiological humiliations and 

discrimination, such as skin color, and can also be resulted from ethnic humiliation and 

discrimination such as language, customs and so on  .Ethnic and racial discrimination is one of 

the main problems of the world that minorities and occasionally the majority have suffered 

from. Nowadays, few states can be found in which all individuals and its citizens are of the 

same race and ethnicity, culture and language. In these countries, referred to as the multinational 

states, (eg, Iran, Switzerland, India, etc.), there are the communities and groups which have 

their own linguistic, cultural and historical characteristics. Characteristics of human rights 

issues, diversity of issues and plurality of meanings indicate that they appear in various aspects. 

The states are obliged to respect, as per national and international obligations, the rights of all 

citizens from different angles, especially different groups that require special attention in order 

of the particular aspects such as ethnicity, religious and political minorities, children, women, 

workers, unions and in case the states are in breach of any of these items, they are faced with 

challenges in local, regional or international fields.  

Keywords: Law, language, minorities, ethnicity.  
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BEHAVIOURAL-ORIENTATION AND CONTINUITY OF INFORMALITY IN 

GHANA 

Yvonne Ayerki Lamptey 

University of Ghana Business School – West Africa 

 

Abstract: 

The expanding informal sector in developing countries and in Ghana in particular from the 

1980s has now been aggravated by the growing population and downsizing in both the public 

and private sectors, with displaced workers finding alternative livelihoods in the informal 

sector. Youth and graduate unemployment also swell the numbers and further promote the 

continuity of the sector. Formal workers and institutions facilitate the growth and complicate 

demarcations between informality within the formal and informal sectors. In spite of its growth 

and increasing importance, the informal economy does not feature in policy debates and has 

often been neglected by the Ghana government. The phenomenon has evolved with modernity 

into myriad unimaginable forms. Indeed, actors within the sector often clash with the 

interventions provided by policy makers - because neither the operatives nor the activities they 

perform can be clearly defined. This study uses in-depth interviews to explore the behavioural 

nature of the informal workers in Ghana to understand how the operatives describe and perceive 

the sector, and to identify the factors that influence their drive to stay within the sector. This 

paper concludes that the operatives clearly distinguish between the formal and informal sectors 

and identify the characteristics and conditions that constitute the informal sector. Other workers 

are trapped between formality and informality. The findings also enumerate the push and pull 

factors contributing to the growth of the sector. 

Keywords: Informal work, informal sector, operatives, Sub-Saharan Africa, unemployment.  
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RECOGNITION AND PROTECTION OF INDIGENOUS SOCIETY IN INDONESIA 

 

Triyanto, Rima Vien Permata Hartanto 

Sebelas Maret University, Indonesia 

 

Abstract: 

Indonesia is a legal state. The consequence of this status is the recognition and protection of the 

existence of indigenous peoples. This paper aims to describe the dynamics of legal recognition 

and protection for indigenous peoples within the framework of Indonesian law. This paper is 

library research based on literature. The result states that although the constitution has 

normatively recognized the existence of indigenous peoples and their traditional rights, in 

reality, not all rights were recognized and protected. The protection and recognition for 

indigenous people need to be strengthened. 

Keywords: Indigenous peoples, customary law, state law, state of law.  
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NEED OF NATIONAL SPACE LEGISLATION FOR SPACE FARING NATIONS 

 

Muhammad Naveed, Yang Caixia 
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Abstract: 

The need for national space legislation is pivotal, particularly in light of the fact that in recent 

years space activities have grown immensely both in volume and diversity. Countries are 

progressively developing capabilities in space exploration and scientific discoveries, market 

their capabilities to manufacture satellites, provide launch services from their facilities and are 

looking to privatize and commercialize their space resources. Today, nations are also seeking 

to comprehend the technological and financial potential of the private sector and are considering 

to share their financial burdens with them and to limit their exposures to risks, but they are 

lagging behind in legal framework in this regard. In the perspective of these emerging 

developments, it is therefore, felt that national space legislation should be enacted with the goal 

of building and implementing a vibrant and transparent legal framework at the national level to 

hasten investments and to ensure growth in this capital intensive - highly yield strategic sector. 

This study looks at (I) the international legal framework that governs space activities; (II) 

motivation behind making national space laws; and (III) the need for national space legislation. 

The paper concludes with some recommendations with regards to the conceivable future 

direction for national space legislation, in particular space empowered sub-areas for countries. 

Keywords: International conventions, national legislation, space faring nation, space law.  
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A STRUCTURED MECHANISM FOR IDENTIFYING POLITICAL INFLUENCERS 

ON SOCIAL MEDIA PLATFORMS: TOP 10 SAUDI POLITICAL TWITTER USERS 

Ahmad Alsolami, Darren Mundy, Manuel Hernandez-Perez 

University of Hull, United Kingdom 

Abstract: 

Social media networks, such as Twitter, offer the perfect opportunity to either positively or 

negatively affect political attitudes on large audiences. The existence of influential users who 

have developed a reputation for their knowledge and experience of specific topics is a major 

factor contributing to this impact. Therefore, knowledge of the mechanisms to identify 

influential users on social media is vital for understanding their effect on their audience. The 

concept of the influential user is related to the concept of opinion leaders' to indicate that ideas 

first flow from mass media to opinion leaders and then to the rest of the population. Hence, the 

objective of this research was to provide reliable and accurate structural mechanisms to identify 

influential users, which could be applied to different platforms, places, and subjects. Twitter 

was selected as the platform of interest, and Saudi Arabia as the context for the investigation. 

These were selected because Saudi Arabia has a large number of Twitter users, some of whom 

are considerably active in setting agendas and disseminating ideas. The study considered the 

scientific methods that have been used to identify public opinion leaders before, utilizing 

metrics software on Twitter. The key findings propose multiple novel metrics to compare 

Twitter influencers, including the number of followers, social authority and the use of political 

hashtags, and four secondary filtering measures. Thus, using ratio and percentage calculations 

to classify the most influential users, Twitter accounts were filtered, analyzed and included. 

The structured approach is used as a mechanism to explore the top ten influencers on Twitter 

from the political domain in Saudi Arabia. 

Keywords: Twitter, influencers, structured mechanism, Saudi Arabia.  
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INCOME INEQUALITY AND THE POVERTY OF YOUTH IN THE DOUALA 

METROPOLIS OF CAMEROON 

 

Nanche Billa Robert 

Nanche Robert is with the University of Maroua, Cameroon 

Abstract: 

More and more youth are doubtful of making a satisfactory labour market transition because of 

the present global economic instability and this is more so in Africa of the Sahara and 

metropolis like Douala. We use the explanatory sequential mixed method: in the first phase we 

randomly administered 610 questionnaires in the Douala metropolis respecting the population 

size of each division and its gender composition. We constructed the questionnaire using the 

desired values for living a comfortable life in Douala. In the second phase, we purposefully 

selected and interviewed 50 poor youth in order to explain in detail the initial quantitative 

results. We obtain the following result: The modal income class is 24,000-74,000 frs Central 

Africa Franc (CFA) and about 67% of the youth of the Douala metropolis earn below 75,000 

frs CFA. They earn only 31.02% of the total income. About 85.7% earn below 126,000 frs CFA 

and about 92.14% earn below 177,000 frs CFA. The poverty-line is estimated at 177,000 frs 

CFA per month based on the desired predominant values in Douala and only about 9% of youth 

earn this sum, therefore, 91% of the youth are poor. We discovered that the salary a youth earns 

influences his level of poverty. Low income earners eat once or twice per day, rent low-standard 

houses of below 20,000 frs, are dependent and possess very limited durable goods, consult 

traditional doctors when they are sick, sleep and gamble during their leisure time. Intermediate 

income earners feed themselves either twice or thrice per day, eat healthy meals weekly, possess 

more durable goods, are independent, gamble and drink during their leisure time. High income 

earners feed themselves at least thrice per day, eat healthy food daily, inhabit high quality and 

expensive houses, are more stable by living longer in their neighbourhoods, like travelling and 

drinking during their leisure time. Unsalaried youth, are students, housewives or unemployed 

youth, they eat four times per day, take healthy meals daily, weekly, fortnightly or occasionally, 

are dependent or homeless depending on whether they are students or unemployed youth. The 

situation of the youth can be ameliorated through investing in the productive sector and 

promoting entrepreneurship as well as formalizing the informal sector. 

Keywords: Income, inequality, poverty, metropolis.  
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CONCEPTUALIZING THOUGHTFUL INTELLIGENCE FOR SUSTAINABLE 

DECISION MAKING 

Musarrat Jabeen 

Musarrat Jabeen is with the National Defence University, Pakistan  

Abstract: 

Thoughtful intelligence offers a sustainable position to enhance the influence of decision-

makers. Thoughtful Intelligence implies the understanding to realize the impact of one’s 

thoughts, words and actions on the survival, dignity and development of the individuals, groups 

and nations. Thoughtful intelligence has received minimal consideration in the area of Decision 

Support Systems, with an end goal to evaluate the quantity of knowledge and its viability. This 

pattern degraded the imbibed contribution of thoughtful intelligence required for sustainable 

decision making. Given the concern, this paper concentrates on the question: How to present a 

model of Thoughtful Decision Support System (TDSS)? The aim of this paper is to appreciate 

the concepts of thoughtful intelligence and insinuate a Decision Support System based on 

thoughtful intelligence. Thoughtful intelligence includes three dynamic competencies: i) 

Realization about long term impacts of decisions that are made in a specific time and space, ii) 

A great sense of taking actions, iii) Intense interconnectivity with people and nature and; seven 

associate competencies, of Righteousness, Purposefulness, Understanding, Contemplation, 

Sincerity, Mindfulness, and Nurturing. The study utilizes two methods: Focused group 

discussion to count prevailing Decision Support Systems; 70% results of focus group 

discussions found six decision support systems and the positive inexistence of thoughtful 

intelligence among decision support systems regarding sustainable decision making. Delphi 

focused on defining thoughtful intelligence to model (TDSS). 65% results helped to 

conceptualize (definition and description) of thoughtful intelligence. TDSS is offered here as 

an addition in the decision making literature. The clients are top leaders. 

Keywords: Thoughtful intelligence, Sustainable decision making, Thoughtful decision support 

system.  
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INSIDERS’ PERSPECTIVES OF COUNTERING PUBLIC SECTOR CORRUPTION 

IN NIGERIA: IDENTIFYING AND TARGETING ITS NATURE, 

CHARACTERISTICS AND FUNDAMENTAL CAUSES 

Musa Bala Zakari, Mark Button 

University of Portsmouth, United Kingdom 

Counter Fraud Studies, University of Portsmouth, United Kingdom 

Abstract: 

This paper explores the extent, nature, and characteristics of public sector corruption in Nigeria 

and the enhancement of the major anti-corruption initiatives (reforms), thereby providing 

insight into the types, forms and causes of corruption in Nigeria. This paper argues that attempts 

to devise and suggest effective anti-corruption reforms to control systemic corruption in Nigeria 

require identifying the most prevalent types of corruption targeted and tackling the fundamental 

country specific causes. It analyses two types of public sector corruption as it relates to Nigeria 

and the workings of its inefficient governance system. This paper concludes with the imperative 

of a collective action against corruption supported by considerable amount of domestic political 

will existing in a favourable policy context. In undertaking this, the paper draws upon publicly 

available documents, case laws review and semi-structured interviews conducted with various 

personnel working in the field of corruption in the dedicated anticorruption agencies, 

academics, and practitioners from other relevant institutions of accountability. 

Keywords: Corruption, development, good governance, public sector.  
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A GOAL-DRIVEN CRIME SCRIPTING FRAMEWORK 

Hashem Dehghanniri 

Oxford Brookes University, School of Engineering, UK 

Abstract: 

Crime scripting is a simple and effective crime modeling technique that aims to improve 

understanding of security analysts about security and crime incidents. Low-quality scripts 

provide a wrong, incomplete, or sophisticated understanding of the crime commission process, 

which oppose the purpose of their application, e.g., identifying effective and cost-efficient 

situational crime prevention (SCP) measures. One important and overlooked factor in 

generating quality scripts is the crime scripting method. This study investigates the problems 

within the existing crime scripting practices and proposes a crime scripting approach that 

contributes to generating quality crime scripts. It was validated by experienced crime scripters. 

This framework helps analysts develop better crime scripts and contributes to their effective 

application, e.g., SCP measures identification or policy-making. 

Keywords: Attack modeling, crime commission process, crime script, situational crime 

prevention.  
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CORPORATE GOVERNANCE MECHANISMS, WHISTLE-BLOWING POLICY 

AND EARNINGS MANAGEMENT PRACTICES OF FIRMS IN MALAYSIA 

 

1Mujeeb Saif Mohsen Al-Absy, 2Ku Nor Izah Ku Ismail, 2Sitraselvi Chandren  

PhD student at Tunku Puteri Intan Safinaz School of Accountancy, Universiti Utara Malaysia, 

Malaysia 
2 Universiti Utara Malaysia, Malaysia 

Abstract: 

This study examines whether corporate governance (CG) mechanisms in firms that have a 

whistle-blowing policy (WHBLP) are more effective in constraining earnings management 

(EM), than those without. A sample of 288 Malaysian firms for the years 2013 to 2015, 

amounting to 864 firm-years were grouped into firms with and without WHBLP. Results show 

that for firms without WHBLP, the board chairman tenure would minimize EM activities. 

Meanwhile, for firms with WHBLP, board chairman independence, board chairman tenure, 

audit committee size, audit committee meeting and women in the audit committees are found 

to be associated with less EM activities. Further, it is found that ownership concentration and 

Big 4 auditing firms help to reduce EM activities in firms with WHBLP, while not in firms 

without WHBLP. Hence, functional and effective governance can be achieved by having a 

WHBLP, which is in line with agency and resource dependent theories. Therefore, this study 

suggests that firms should have a WHBLP in place, and policymakers should come up with 

enhanced criteria to strengthen the mechanisms of WHBLP. 

Keywords: Corporate governance, earnings management, whistle-blowing policy, audit 

committee, board of directors.  
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MILLENNIALS' VIEWPOINTS ABOUT SUSTAINABLE HOTELS' PRACTICES IN 

EGYPT: PROMOTING RESPONSIBLE CONSUMERISM 

Jailan Mohamed El Demerdash 

(Assistant Professor) is with the Department of Hotels Studies, Faculty of Tourism and 

Hotels, University of Alexandria, Alexandria, Egypt 

 

Abstract: 

Millennials are a distinctive and dominant consumer group whose behavior, preferences and 

purchase decisions are broadly explored but not fully understood yet. Making up the largest 

market segment in the world, and in Egypt, they have the power to reinvent the hospitality 

industry and contribute to forming prospective demand for green hotels by showing willingness 

to adopting their environmental-friendly practices. The current study aims to enhance better 

understanding of Millennials' perception about sustainable initiatives and to increase the 

prediction power of their intentions regarding green hotel practices in Egypt. In doing so, the 

study is exploring the relation among different factors; Millennials' environmental awareness, 

their acceptance of green practices and their willingness to pay more for them. Millennials' 

profile, their preferences and environmental decision-making process are brought under light 

to stimulate actions of hospitality decision-makers and hoteliers. Bearing in mind that 

responsible consumerism is depending on understanding the different influences on 

consumption. The study questionnaire was composed of four sections and it was distributed to 

random Egyptian travelers' blogs and Facebook groups, with approximately 8000 members. 

Analysis of variance test (ANOVA) was used to examine the study variables. The findings 

indicated that Millennials' environmental awareness will not be a significant factor in their 

acceptance of hotel green practices, as well as, their willingness to pay more for them. However, 

Millennials' acceptance of the level of hotel green practices will have an impact on their 

willingness to pay more. Millennials were found to have a noticeable level of environmental 

awareness but lack commitment to tolerating hotel green practices and their associated high 

prices. 

Keywords: Millennials, environment, awareness, green practices, paying more, Egypt.  
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EVOLVING PARADIGM OF RIGHT TO DEVELOPMENT IN INTERNATIONAL 

HUMAN RIGHTS LAW AND ITS TRANSFORMATION INTO THE NATIONAL 

LEGAL SYSTEM: CHALLENGES AND RESPONSES IN PAKISTAN 

 

Naeem Ullah Khan, Kalsoom Khan 

Punjab University Law College, Pakistan 

Abstract: 

No state can be progressive and prosperous in which a large number of people is deprived of 

their basic economic rights and freedoms. In the contemporary world of globalization, the right 

to development has gained a momentum force in the domain of International Development Law 

(IDL) and has integrated into the National Legal System (NLS) of the major developed states. 

The international experts on human rights argued that the right to development (RTD) is called 

a third-generation human right which tends to enhance the welfare and prosperity of individuals, 

and thus, it is a right to a process whose outcomes are human rights despite the controversy on 

the implications of RTD. In the Pakistan legal system, the RTD has not been expressly stated 

in the constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973. However, there are some implied 

constitutional provisions which reflect the concept of RTD. The jurisprudence on RTD is still 

an evolving paradigm in the contextual perspective of Pakistan, and the superior court of diverse 

jurisdiction acts as a catalyst regarding the protection and enforcement of RTD in the interest 

of the public at large. However, the case law explores the positive inclination of the courts in 

Pakistan on RTD be incorporated as an express provision in the chapters of fundamental rights; 

in this scenario, the high court’s of Pakistan under Article 199 and the supreme court of Pakistan 

under Article 184(3) have exercised jurisdiction on the enforcement of RTD. This paper inter-

alia examines the national dimensions of RTD from the standpoint of state practice in Pakistan 

and it analyzes the experience of judiciary in the protection and enforcement of RTD. Moreover, 

the paper highlights the social and cultural challenges to Pakistan in the implementation of RTD 

and possible solution to improve the conditions of human rights in Pakistan. This paper will 

also highlight the steps taken by Pakistan regarding the awareness, incorporation, and 

propagation of RTD at the national level. 

Keywords: Globalization, Pakistan, RTD, third-generation right.  
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SHARING TOURISM EXPERIENCE THROUGH SOCIAL MEDIA: CONSUMER'S 

BEHAVIORAL INTENTION FOR DESTINATION CHOICE 

Mohammad Tipu Sultan, Farzana Sharmin, Ke Xue 

Shanghai Jiao Tong University, China 

 

Abstract: 

Social media create a better opportunity for travelers to search for travel information, select 

destination and share their personal experiences of the travel. This study proposes a framework 

which describes the relationships between social media, and positive or negative tourism 

experience sharing impact on destination choice. To find out new trends of travelers behavioral 

intention, we propose an extended theoretical model, the Theory of Reasoned Action (TRA). 

We conducted a survey to analyze three external factors, subjective norms, and positive and 

negative experience influence on travel destination choice. Structural questionnaire analysis 

was employed to confirm the proposed research hypothesis within the relationship between 

consumer influences on the shared experience of social media. The results of the study confirm 

that sharing positive experiences influence the positive effect of destination choice, while 

negative experiences decrease the destination selection option. The results indicate that 

attitudes, subjective norms are passively influenced by shared experience. Moreover, we find 

that sharing live pictures of travel experiences through social media helps to reduce negative 

perceptions of the destination brand. This research contribution is useable to the research field 

as a new determination factor and the findings could be used by destination organization 

management (DMO) to enhancing their tourism promotion through social media. 

Keywords: Destination choice, tourism experience sharing, Theory of Reasoned Action, social 

media.  
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ÇOCUK KORUMA POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: 

“ÇÖP EVDE BULUNAN ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI” 

 

Öğr. Gör. Dr. Barış DEMİREL 

Kırıkkale Üniversitesi, Delice MYO, Sosyal Hizmetler Pr.,  

0000-0001-5916-4999 

 

ÖZET 

Çocuklar biyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimleri dikkate alındığında daha fazla özen 

gösterilmesi gereken ve korunmaya gereksinimi olan bir nüfus grubudur. Biyo-psiko-sosyal 

gelişimleri dikkate alındığında ihmal ve istismara açık olma riskleri söz konusudur. Temel 

istatistiksel veriler de bu durumu destekler niteliktedir. Türkiye’de çocukların dörtte birinin 

ihmale maruz kaldığı; ihmal edilirken en fazla yalnız bırakıldıkları sonucu söz konusudur. 

Ayrıca duygusal istismar alanında istenmeyen davranışlara maruz kalma tüm 7-18 yaş grubu 

çocuklarında % 50; fiziksel istismara maruz kalma oranı ise % 45’tir (SHÇEK & UNICEF, 

2010). Dolayısıyla çocukların korunması ve haklarının net bir biçimde ortaya konması önemli 

bir gereksinimdir.  

Çocuk koruma politikaları açısından Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 20 Kasım 1989 

tarihinde kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi önemli bir kazanımdır. Türkiye sözleşmeyi 

imzalayan ilk ülkeler arasında olmakla birlikte TBMM’de sözleşmenin onaylanarak yürürlüğe 

girmesi 9 Aralık 1994’de gerçekleştirmiştir (TOÇEV, 2019). Bu durum o tarihe kadar çocuk 

koruma politikalarının olmadığı anlamına gelmemekte aksine çocuk koruma politikalarına daha 

fazla önem verileceği ve yeni politikalar geliştirileceği anlamını taşımaktadır. 

Türkiye’de çocuk koruma politikaları başta olmak üzere çocuklara yönelik refah 

hizmetlerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) sorumludur. Tarihsel olarak uzun 

bir süre (1983-2011) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) olarak anılan 

yapı, 2011 yılında etkinlik alanı genişletilerek bakanlık haline getirilmiş; bakanlık çatısı altında 

da Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÇHGM) adında bir yapı inşa edilmiştir. Çocuk 

politikalarının geliştirilmesi, koordinesi ve uygulaması adına bu tarz bir yeniliğin olması önemli 

bir adım olarak değerlendirilebilir. Çocuk koruma alanında 2828 sayılı sosyal hizmetler kanunu 

ve 5395 sayılı çocuk koruma kanunu Türkiye’deki yasal zemini oluşturmaktadır. Özellikle 

çocuk koruma kanunu kapsamında ortaya konulan danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve 

barınma şeklindeki koruyucu ve destekleyici tedbir kararları sürecin yürütülmesine katkı 

sağlamaktadır.  

24 Temmuz 2022 tarihinde Bursa’da çöp evde bulunan çocuk C.M.A’nın ulusal basına 

yansıyan haberi üzerine bu çalışma kurgulanmıştır. Ulusal basında yer alan haberlerin büyük 

bir kısmında C.M.A’nın yaklaşık bir yıldır bir çöp evde tutulduğu, ihmal ve istismara maruz 

bırakıldığı ve tıbbi, psikolojik ve sosyal açılardan acil müdahaleye gereksinimi olduğuna yer 

verilmiştir (Anadolu Ajansı ve İhlas Haber Ajansı, 2022). Çocuğun fiziksel değişimi, görünümü 

ve çevresindekilerle kurduğu iletişim dikkate alındığında ihmale dayalı olarak belirgin bir 

şekilde fiziksel istismar mağduru olduğu anlaşılmaktadır. Buradan hareketle işleyen bir çocuk 
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koruma sisteminin yanı sıra mevcut politikalar ve uygulamaların iyileştirilmesi, koruyucu ve 

önleyici boyutta çalışmalara ağırlık verilmesi gerekliliği ön plana çıkmaktadır.  

Bu çalışmada, koruyucu-önleyici çocuk koruma politikaları, Aile ve Sosyal Destek Programı 

(ASDEP), ülkemizde etkinlik kazanmamış olsa da Okul Sosyal Hizmeti ve kuruluş 

örgütlenmesi açısından Sosyal Hizmet Merkezlerinin (SHM) yapılanması başta olmak üzere 

genel bir değerlendirme yapılmaktadır. Bu gereklilik çerçevesinde iyileştirme adına atılması 

gereken adımlar konusunda önerilere yer verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Hakları, Çocuk İhmali, Çocuk İstismarı, Çocuk Koruma Politikaları. 
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ÇALIŞAN KADINLAR VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ ORTAYA 

KOYAN ARAŞTIRMALARIN İÇERİK ANALİZİ 

 

Neslihan CEYLAN1 

Yalova Üniversitesi - ORCID: 0000-0003-4149-2737  

ÖZET 

Çalışma hayatında yer alan kadınların sayısı giderek artmaktadır. Çalışan kadınların mesleki 

rol ve sorumlulukları ile ev içi ve annelik sorumlulukları arasındaki çatışmalar hem kendilerinin 

hem de çocuklarının ve diğer aile üyelerinin yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir. 

Özellikle erken dönem çocuğu olan annelerin evde ve iş yerinde yüklenmiş oldukları 

sorumluluklar çalışan kadınların yaşam kalitesini düşüren bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. 

Zira hem iş hem de ev yaşamındaki sorumluluk ve stresle baş etmek özellikle kadınlar için daha 

zorlu bir süreçtir. Çocukların bakımı, ev içi işler, yapılan iş ve iş yükünün fazlalığı, mesai 

saatlerinin uzunluğu, ulaşım, barınma, sağlık sorunları ve ekonomik yetersizlikler çalışan 

kadınların yaşam kalitesini düşürmektedir. Giderek daha fazla sayıda kadının iş hayatında yer 

alması ve kadınların iş ve aile hayatında karşılaştığı sorunların artmasıyla birlikte çalışan 

kadınlar ve yaşam kalitesi konusundaki çalışmalar da yaygınlaşmaya başlamıştır. Çalışan 

kadınların yaşam kalitesi hakkında alan yazında yer alan makale, kitap ve tezlerin farklı 

değişkenler bağlamında incelenmesini amaçlayan bu çalışmada nitel yöntemle doküman 

incelemesi yoluyla toplanan veriler içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada 2 

kitap, 4 tez ve 4 makale incelenmiştir. Araştırma sonucunda çalışan kadınlar ve yaşam kalitesini 

konusundaki makalelerin çoğunlukla hemşirelik ve sağlık çalışanlarıyla ilgili olduğu, tezlerin 

ise fizyoterapi ve rehabilitasyon, spor ve sağlık alanlarında yapıldığı görülmüştür. Çalışan 

kadınlar konusunda incelenen kitapların da iş yaşamında kadın, ailesi ve çocuklarına odaklanan 

sosyal bilimler ağırlıklı çalışmalar olduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak çalışan kadınlar ve yaşam 

kalitesi arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmaların nicel yaklaşımla ve sağlık alanında 

gerçekleştirildiği ve araştırma gruplarını sağlık çalışanlarının oluşturduğu, kadınların aile 

yaşamındaki rol, kimlik ve sorumluluklarının yaşam kalitesi üzerindeki etkilerininse yeterince 

vurgulanmadığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Çalışan Kadınlar, Yaşam Kalitesi, Alan Yazın, İçerik Analiz 
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SAĞLIK YÖNETİMİNDE İŞ YERİ NEZAKETSİZLİĞİ: İÇERİK ANALİZİ 

WORKPLACE INCIVILITY IN HEALTHCARE MANAGEMENT: CONTENT 

ANALYSIS 

 

Prof. Dr. RECEP YÜCEL1 Arş. Gör. HAVVA NUR ATALAY2 

1 Kırıkkale Üniversitesi, İİBF, Yönetim ve Organizasyon ABD, 

 -0000-0002-4755-417X 

2 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi 

Bölümü, -0000-0002-2805-1921 

 

ÖZET  

Günümüzde,  işyerinde çalışanın iş yaşamı; bir günlük yaşamının üçte birini kullandığı uzun ve 

etkili bir zamanını ayırmasının yanı sıra, oldukça önemli bir değer yarattığı süreci kapsayan bir 

ortamdır. Alan yazına dayanılarak, iş yeri nezaketsizliği; saygısız ve kaba tavırları içeren ve 

kişiyi inciterek zarar veren olumsuz bir davranış biçimi olarak kabul edilmektedir.  Dolayısı ile 

çalışma ilişkileri ile bakımından çalışanın karşı karşıya kalacağı işyeri nezaketsizliğinin, onu 

tüm iş ve faaliyetlerini yapma hususunda olumsuz etkisi söz konusu olmaktadır. Ayrıca, bu etki 

bununla kalmayıp, çalışanın doğrudan olmasa da dolaylı olarak iş dışı yaşamı üzerinde de 

olumsuz yönde etkide bulunmaktadır. Bu temel görüşlere dayanılarak araştırmanın kapsamında 

2010-2022 yılları arasında sağlık yönetiminde iş yeri nezaketsizliği konusunda erişim 

sağlanarak,  Web of Science veri tabanında, 5;  Science Direct veri tabanında, 2; Ebscho veri 

tabanında, 3 ve Emerald veri tabanında 4 olmak üzere toplamda 14 çalışmaya ulaşılmıştır. 

Ulaşılabilen çalışmalar içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, 

uluslararası veri tabanında alanda yapılan iş yeri nezaketsizliğine ilişkin çalışmaları incelemek 

suretiyle, sağlık yönetimindeki, bu hususlardaki durumu tespit etmek alan yazındaki boşluğu 

ortaya koyabilmektir. Çalışmanın araştırma kısmının sonucunda, sağlık yönetiminde iş yeri 

nezaketsizliğinin konusunda ilgili yapılan çalışmaların;  otantik liderlik ve etik iklim, 

hemşirelikte iş yeri nezaketsizliği ile merhamet yeterliliği ve psikolojik sermaye, duygusal ve 

mesleki tükenme, rol içi iş performansı ve yenilikçi iş performansı, duygusal tükenme ve 

tükenmişlikler, işyerinde dışlanma ile iş kaygısı ve yenilikçi iş davranışı, kabalık ve hizmetkâr 

liderlik, kabalık deneyimleri ve işyeri kabalığı, zorbalık ve meslektaşlık uygulaması, etik iklim 

ve iş yaşam kalitesi, hasta nezaketsizliği ve düşmanca önyargı yüklemesi, kabalık deneyimleme 

ve duygusal yorgunluk, iş performansı ve işten ayrılma niyetleri davranışı konularıyla ilgili 

olduğu anlaşılmıştır. 
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ABSTRACT 

Today, the work life of the employee; it is an environment that encompasses the process of 

creating a very important value, as well as using a long and effective time that he devotes one 

third of his daily life. Based on the literature, workplace incivility; it is accepted as a form of 

negative behavior that includes disrespectful and rude attitudes and hurts the person. Therefore, 

on the basis of working relations; it is believed that the employee's encounter with workplace 

incivility will negatively affect his morale, motivation and work efficiency in doing all his 

work and activities. On the other hand, it is possible that the continuation of the same effect 

will be reflected indirectly, not directly, but in the non-work life of the employee in a similar 

way. Within the scope of the research, by providing access to workplace incivility in health 

management between 2010-2022; A total of 14 studies were accessed, including Web of 

Science 5, Science Direct 2, Ebscho 3 and 4 in the Emerald database. The aim of this study is 

to examine the studies on workplace incivility in the international database and to determine 

the situation in these issues in health management and to reveal the deficiency in the literature. 

In the results of working, on workplace incivility in health management; it has been understood 

that authentic leadership and ethical climate, workplace incivility and compassion adequacy 

and psychological capital in nursing, emotional and professional exhaustion, in-role job 

performance and innovative job performance, emotional exhaustion and burnout. In addition, 

exclusion and work anxiety and innovative work behavior, rudeness and servant leadership, 

rudeness experiences and workplace rudeness, bullying and colleague practice, ethical climate 

and quality of work life, patient incivility and hostile bias attribution, experience rudeness and 

emotional fatigue, work performance and it has been seen that the intention to leave the job is 

related to the behavior issues. 

Key Words: Workplace Incivility, Healthcare Management, Content Analysis.  
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE PATERNALİST LİDERLİK 

PATERNALISTIC LEADERSHIP IN HEALTHCARE MANAGEMENT 

 

Arş. Gör. Havva Nur ATALAY1   Prof. Dr. Recep YÜCEL2 

1 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,  
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ÖZET 

Hastalıkların teşhis ve tedavi edilmesinin yanında toplumun sağlık statüsünün korunmasının ve 

geliştirilmesinin de amaçlandığı sağlık hizmetleri; depolanamama, ertelenememe, ikame 

edilememe gibi özellikler bakımından diğer üretim ve hizmet sektörlerinden ayrılmaktadır. Bu 

özellikler doğrultusunda, sağlık kurumlarının her kademesinde görev alan yöneticilerin 

uyguladığı ya da sahip olduğu liderlik tarzları da farklılık göstermektedir. Örneğin sağlık 

hizmetlerinin ertelenemez olması, bir yöneticinin keskin ve net kararlar vermesini 

gerektirirken, bilgi asimetrisinin varlığı ahlaki kararlar almasına işaret eder. Bu doğrultuda 

çalışmanın amacı, hem otoriterlik hem ahlaklılık hem de yardımseverlik özelliklerini barındıran 

paternalist liderliğin sağlık hizmetlerindeki durumunun araştırılmasıdır. Bu amaç 

doğrultusunda çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan literatür taraması kullanılmıştır. 

Alana yapacağı katkı ise çalışmanın önemine işaret etmektedir. Çalışmada sağlık hizmetleri, 

sağlık hizmetlerinin özellikleri, liderlik, paternalizm ile paternalist liderlik kavramları 

tanımlanmış ve ayrıca sağlık hizmetlerinde paternalist liderlik ele alınmıştır. Çalışma 

sonucunda; sağlık hizmetlerinde paternalist liderlik, dönüşümcü liderlik, etkileşimci liderlik, 

işgören sessizliği, örgütsel sinizm, işten ayrılma niyeti, yenilikçi davranış, iş gören performansı 

ve işe bağlılık kavramları ile ilişkilendirildiği tespit edilmiştir. Böylece sağlık hizmetlerinde 

paternalist liderlik tarzlarının kullanılmasının; örgüte bağlılığı, işgören performansını, örgüte 

güveni arttırdığı yapılan literatür taraması doğrultusunda elde edilen bir diğer sonuçtur. Ayrıca 

otoriter yönü ağır basan paternalist liderliğin benimsendiği bir sağlık kurumunda; yüksek güç 

mesafesi, hiyerarşinin katılığı ve cezalandırmanın yüksek olması sebebiyle işgören 

yaratıcılığının olumsuz yönde etkileneceği belirlenmiştir. Genel olarak ele alındığında ise 

paternalist liderliğin, sağlık kurumlarında hem olumlu hem olumsuz sonuçlar oluşturacağı 

tespit edilmiştir. Bu temel görüş ve düşüncelere dayanılarak; yalnızca sağlık hizmetlerinde 

değil, aynı zamanda tüm hizmet ve üretim işletmelerinde, her liderlik tarzının doğru yerde, 

doğru zamanda ve doğru şekilde benimsenmesi gerektiğine inanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, paternalist liderlik, sağlık hizmetleri. 
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ABSTRACT 

Health services that aim to protect and improve the health status of the society as well as the 

diagnosis and treatment of diseases; it differs from other production and service sectors in terms 

of features such as not being able to be stored, delayed or substituted. In line with these 

characteristics, it is thought that the leadership styles applied or possessed by the managers 

working at all levels of health institutions also differ. For example, while the non-deferribility 

of health services requires a manager to make sharp and clear decisions, the presence of 

information asymmetry indicates moral decisions. In this direction, the aim of the study is to 

investigate the situation of paternalistic leadership, which includes both authoritarianism, 

morality and benevolence, in health services. For this purpose, literature review, which is one 

of the qualitative research methods, was used in the study. Its contribution to the field indicates 

the importance of the study. In the study, health services, the characteristics of health services, 

leadership, paternalism and paternalist leadership concepts were defined and also paternalist 

leadership in health services was discussed. In the results of working; it has been determined 

that it is associated with the concepts of paternalistic leadership, transformational leadership, 

interactionist leadership, employee silence, organizational cynicism, intention to leave, 

innovative behavior, employee performance and work commitment in health services. Thus, 

the use of paternalistic leadership styles in health services; another result obtained in line with 

the literature review is that it increases organizational commitment, employee performance, and 

trust in the organization. In addition, in a health institution where paternalist leadership with a 

predominant authoritarian aspect is adopted; it has been determined that employee creativity 

will be negatively affected due to high power distance, rigidity of hierarchy and high 

punishment. When considered in general, it has been determined that paternalist leadership will 

create both positive and negative results in health institutions. Based on these basic views and 

thoughts; it should be believed that every leadership style should be adopted in the right place, 

at the right time and in the right way, not only in health services, but also in all service and 

production businesses. 

 

Keywords: Leadership, paternalistic leadership, healtcare management.  
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KAPSAMINDA KADININ 

GÜÇLENDİRİLMESİNDE EĞİTİMİN ROLÜ 

 

Arş. Gör., Hülya YILDIZ 

Sakarya Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, , 0000-0001-9403-2780 

 

ÖZET 

Kalkınma, mevcut kaynakların etkili bir şekilde kullanılması ile ekonomik, sosyal, çevresel ve 

insani kalkınmanın eşzamanlı olarak gerçekleşmesidir.  Kalkınmanın sürdürülebilir olması ve 

kuşaklararası adaleti sağlayacak şekilde gerçekleşmesi son yıllarda öncelenen konulardır.  

Kadının güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma amaçlarından bir tanesidir.   Kadının eğitim 

düzeyinin yükseltilmesi onu güçlendirme yolunun ilk adımıdır. Eğitim düzeyi yüksek 

kadınların işgücüne katılım oranlarının yüksek olduğunu gösteren bir çok istatistiki sonuç 

bulunmaktadır. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının kadın olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, kadınlar için eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, diğer sürdürülebilir 

kalkınma amaçlarına ulaşılmasını da kolaylaştıracaktır.  

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir kalkınma, kadın, istihdam, eğitim. 
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 - 0000-0002-6925-280X 

 

ÖZET  

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan internetin, sağlık sektöründe de geniş bir kullanım 

alanı bulunmaktadır. Sağlık tesisleri; tanıtım faaliyetleri, hizmet almak isteyen hasta ya da 

sağlık turistlerini bilgilendirmek, iletişim kurmak gibi amaçlarla internetten daha fazla 

yararlanmaktadır. Hastanelerin ana sayfalarının ziyaretçiler ve tüketiciler için ilk temas 

noktasını oluşturduğu düşünülmektedir. Farklı ülke ya da destinasyonlardan hizmet almak 

isteyenler, çoğu bilgiyi internet üzerinden (forumlar, bloglar, web siteleri vb.) elde 

edebilmektedir.. Bu noktada web sitelerinin kolay anlaşılır olması, hızlı bir şekilde açılması, 

güncel veriler taşıması, yeterli bilgiyi sunması ve iyi tasarlanmış olması önem kazanmaktadır. 

Bu nedenle de çalışmanın amacı, Türkiye’de JCI belgesine sahip olan sağlık tesislerinin 

kurumsal web sitelerini; Nibbler yazılımını kullanarak analiz etmek ve sağlık tesislerinin 

kullanıcılara sundukları hizmetlerin kalitesine ilişkin bulgular elde etmektir. Çalışmanın 

evrenini Türkiye’de JCI belgesine sahip olan 34 adet sağlık tesisi oluşturmaktadır. Örneklem 

olarak tam sayım yöntemi kullanılarak tüm web siteleri değerlendirmeye alınmıştır. Ancak bazı 

engellerden ve hata kodu vermesinden dolayı 4 adet sağlık tesisinin web sitesi Nibbler yazılımı 

tarafından değerlendirilememiştir. Çalışma kapsamında ele alınan 30 adet sağlık tesisinin web 

siteleri, Nibbler yazılım programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Yazılım; web sitelerini 

erişilebilirlik, pazarlama, teknoloji, popülerlik, Twitter ve bağlantılar gibi farklı farklı 19 kriter 

açısından değerlendirerek 10 üzerinden puanlamaktadır. Araştırma sonuçları JCI belgeli sağlık 

tesisi web sitelerinin mobil (9.9), sayfa başlıkları (10), gelen bağlantılar (9.6) ve güncellik (9.5) 

açısından tatmin edici sonuçlar vermesine rağmen, genel olarak popülerlik (6.5), Twitter (6.8) 

ve yazdırılabilirlik (5.3) açısından önemli gelişmelere ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Özel 

Tınaztepe Buca Hastanesi (9.3) sağlık tesisinin web sitesinin ise araştırma kapsamında en 

yüksek ortalamaya sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Web sitesi, Sağlık tesisi, Nibbler 
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KURUMSAL İTİBARIN KURUMSAL KİMLİK ÜZERİNE ETKİSİNDE ETİK 

İKLİMİN ARACILIK ROLÜ 
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ÖZET 

Kurumsal kimlik, kurumsal itibar ve etik iklim literatürde ayrı ayrı araştırılmış olsa da kurumsal 

itibarının kurumsal kimlik üzerinde etki edip etmediğinin ve etik iklimin bu etkide aracılık rolü 

hakkında herhangi bir çalışmaya rastlanmamış olması bu konunun araştırılması hususunda 

merak uyandırmıştır. Bu çalışmanın amacı, işletmenin kurumsal itibarının kurumsal kimlik 

üzerinde etki edip etmediğinin ve etik iklimin bu etkide aracılık rolü olup olmadığının 

belirlenmesidir. Ayrıca araştırmada işletme çalışanlarının cinsiyetine, öğrenim durumuna ve 

yaşına göre kurumsal itibar, kurumsal kimlik ve etik iklim düzeylerinin farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırmada tümdengelim yöntemi kullanılarak 

genelden özele gidilmiş, şirket çalışanlarından elde edilecek verilerin nicel verilere dayalı 

olması nedeniyle nicel araştırma yönteminden faydalanılmıştır. Kurumsal kimlik, kurumsal 

itibar ve etik iklim arasındaki ilişkinin ve etkinin düzeyini belirlemek için ilişkisel tarama 

modeli kullanılmıştır. Yapılan araştırmada veriler, nicel araştırma tekniklerinden olan anket 

yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın evrenini işletmelerde çalışanlar oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini ise 2022 yılı Nisan-Mayıs aylarında Ankara’da faaliyet gösteren 

sanayi şirketleri çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmaya katılacak kişilerin belirlenmesinde 

tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden olan kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmada toplam 1000 anket dağıtılmış, ancak 587 anket geri dönmüştür. Bu anketlerden 

146 tanesi eksik ve hatalı doldurulduğu için araştırma kapsamından çıkarılmış geri kalan 441 

anketin evreni temsil edebilecek yeterlilikte olduğu düşünülerek araştırma kapsamında 

analizlere tabi tutulmuştur. Bulgulara göre kurumsal itibarın kurumsal kimlik ve etik iklim 

üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır. Bununla birlikte etik iklim kurumsal kimliği olumlu 

yönde etkilemektedir. Kurumsal itibarın kurumsal kimlik üzerine etkisinde etik iklimin ise 

kısmi aracılık rolü bulunmaktadır. Cinsiyete göre kurumsal itibar, kurumsal kimlik ve etik iklim 

düzeyi farklılaşmazken, öğrenim durumuna ve yaşa göre kurumsal itibar, kurumsal kimlik ve 

etik iklim düzeyi farklılaşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal İtibar, Kurumsal Kimlik, Etik İklim 
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VIRAL ADVERTISEMENTS WITH A POST TRUTH APPROACH: THE SIMPSONS 

EXAMPLE 
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ABSTRACT 

Advertising is one of the most effective ways to convey the feeling of purchasing to people 

more easily from past to present. With the introduction of television into the lives of individuals, 

the promotion of a product has left motion videos instead of two-dimensional designs used in 

daily life. These videos have become an integral part of the advertising industry by being 

arranged with various fictions they contain or by finding ways to appeal to the different 

emotions of individuals. Today, thanks to new media channels, advertisements have started to 

be used not only on television but also on websites, mobile applications and social media, and 

the more people watch or click on these advertisements, the more important the number of 

views and clicks for brands. Therefore, videos that have reached a certain number of people 

and audiences, that increase in number of clicks, that spread like an epidemic disease or virus 

and create the effect of being watched are called viral. In an effective viral advertisement, the 

point to be considered is the thought and content conveyed by the focal point rather than the 

brand. The fact that the brand suitable for the content participates in the viral advertisement 

prevents the consumer from getting bored and enables it to better convey its message to the 

target audience. Thus, viral advertising videos achieve their purpose. Sometimes, these viral 

video ads can be made not only for the feeling of buying, but also to raise social awareness in 

individuals or to provide predictions for the future. Compared to traditional advertisements, 

viral advertisements, which are cheaper and provide the target of reaching more people, can 

sometimes be much more attractive to the consumer with humorous elements. Based on all this 

information, in this study, first of all, the concept of post truth and viral advertisements will be 

explained, and then various viral advertisements will be examined through the transmitted 

information. In addition, in the context of the concept of post truth, the viral advertisement of 

Simpsons animation will be explained with descriptive analysis method and the research will 

be concluded with analysis and suggestions. 

 

Keywords: Post-Truth, Viral Advertising, Simpsons, Graphic Design, New Media, 

Communication. 
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VIRTUAL PORTFOLIO OF THE DESIGNER AS A MEDIUM: INSTAGRAM 
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ABSTRACT 

Portfolio design is one of the ways in which individuals can present themselves and their work 

in the best possible way in most business sectors today. However, as in the past, thick paper 

portfolios have been replaced by virtual and digital media. Today, a designer or artist mostly 

makes use of social media applications in order to reach more people and to interact with their 

works. In retrospect, the creation of digital channels where artists such as Deviantart can 

promote their works and the establishment of artist blogs, especially in the 2000, paved the way 

for designers to shape the social media used today in this context. Whether they are designers 

or artists, they can turn their work into a video by adding various effects in the social media 

world or open a live broadcast and show the production stage of their work to their followers. 

Sometimes it is important for these artists and designers to be able to see, criticize and follow 

each other's works in a sectoral sense, in order to increase the value of the market and to be in 

it. At the same time, the creation of such environments is not only important for designers and 

artists, young people and individuals who want to develop themselves in the field of art and 

design can both access works of art and designs more economically, and by following different 

designers and artists while searching for their unique style can develop their style. On the other 

hand, the creation of these virtual portfolios also provides social benefits for the global climate, 

reducing paper consumption and preventing deforestation. Based on all this information, in this 

study, firstly, the definition of portfolio design will be made and its importance for designers 

and artists will be mentioned. hen, the development process of portfolio designs from the past 

to the present will be included and the designer/artist portfolios on Instagram will be examined 

by descriptive analysis method. In the conclusion part, the findings will be interpreted in order 

to create data for future research. 

 

Key words: Portfolio Design, Social Media, Virtual Portfolio, Instagram. 
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GÖÇ BELGESELİ ÇEKMEK: OTOETNOGRAFİK BİR BAKIŞ 

Dr. Öğr. Üyesi DİLAVER BAYINDIR 1, Prof. Dr. Mehmet IŞIK 2  
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ÖZET 

En genç sanat dalı olan sinema, başlangıç yıllarından itibaren göç konusuna ilgi göstermiş ve 

göç hikâyelerini farklı şekillerde beyazperdeye taşımıştır. Bu ilgi tek taraflı olmamış göçmenler 

de sinemaya büyük ilgi göstermiş, başta Hollywood’un kurucuları olmak üzere tüm dünyada 

göçmen sinemacılar, başlangıç yıllarından itibaren sinema alanında etkili isimler 

olagelmişlerdir. Göçe ilişkin ilk filmleri çekenlerin göçmen olması ve sonrasında da en yetkin 

yapımların onlardan gelmesi, göç filmlerine otobiyografik bir nitelik kazandırır. Bu durum 

kurmaca filmlerde olduğu kadar belgesel filmlerde de geçerlidir. Bu çalışmada her ikisi de göçü 

deneyimlemiş ailelerden gelen yazarların göç konulu belgesel çekiminde karşılaştıkları 

zorluklar otoetnografik bir bakış açısıyla incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde göç eden 

kişilerin çok kırılgan bir yapıya sahip olmaları sebebiyle onları kırabilecek sözcük ve kavramlar 

konusunda çok hassas olunması, bunun için belgesel çekimi yapılması planlanan topluluğun 

tarihine, kültürüne, gelenek göreneklerine ilişkin temel kaynakların gözden geçilmesi; 

görüşülenlerin kişisel verilerinin korunmasına özen gösterilmesi, aşırı derecede ısrarcı 

olunmaması, farklı görüşteki insanların görüşlerine olabildiğince dengeli şekilde yer verilmesi, 

belgeselin bir propaganda materyaline dönüşmemesi için titiz davranılması gerektiği 

sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: otoetnografi, zorunlu göç, gönüllü göç. göç belgeseli, göçmen,  
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ÖZET 

Tarih boyunca salgın hastalıklar, insan hayatında büyük bir öneme sahip olmuştur. 

Hastalıklar nedeniyle binlerce hatta milyonlarca insan hayatını kaybetmiş, imparatorluklar ve 

medeniyetler çökmüş, yerlerine yenileri kurulmuştur. Atina Vebası (M.Ö. 430) Antik Yunan 

uygarlığının, Galen ya da Antonine Vebası (M.S 165-180) Roma İmparatorluğunun, Justinyen 

Vebası (541-750) Bizans’ın,  çiçek hastalığı İnka ve Aztek uygarlıklarının çöküşüne zemin 

hazırlamışlardır. Salgın hastalıklar, sinemanın doğduğu 20. Yüzyıl başlarında da dünyanın 

önemli gündem maddelerinden birisi olmaya devam ettiğinden ilk yıllarından itibaren salgın 

hastalıklar sinemanın ilgi alanında olmuştur. Başlangıçta hastalıklarla mücadelede kullanmak 

amacıyla yalnızca eğitim filmleri çekilirken zamanla kurmaca filmler de çekilmeye başlamıştır. 

Türk Sinemasında da, diğer sinemalara benzer şekilde önce salgın hastalıklarla mücadeleye 

yönelik eğitici filmler çekilmiş, adından da kurmaca filmler gelmiştir. Bir salgın hastalığı konu 

alan ilk Türk filmi yönetmenliğini Ali İpar’ın yaptığı 1954 yılında gösterime giren Salgın’dır. 

Bu çalışmada Salgın filminde salgın hastalığın nasıl temsil edildiği incelenmiştir. Yapılan 

inceleme sonucunda Salgın filminin yalnızca ilk 25 dakikalık kısmının salgın konusuyla ilgili 

olduğu, filmin bu ilk kısmında salgın hastalığın her yaştan çok sayıda kişinin ölüme neden olan, 

hızla bulaşan, karantina ya da tecrit gerektiren, mücadele etmesi zor ancak tıbbi yollarla 

mümkün olan, sağlık personelinin insanüstü gayretleriyle üstesinden gelinebilecek bir sorun 

olarak temsil edildiği belirlenmiştir. Ayrıca film boyunca salgın hastalığın adının  ne olduğu 

konusunda bir bilgi paylaşılmadığı tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Türk sineması, salgın, salgın filmi, Ali İpar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EGE  6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES           
                     

 

ABSTRACT  BOOK           ISBN: 978-605-71938-7-2            www.egekongresi.org        Page | 165 
  

20. Yüzyılda Ontoloji Akımları ve Sanat Akımları İlişkisi 
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ÖZET 

Felsefe ve sanat birer insan etkinliğidir. İkisinin de aradığı hakikattir. Bu iki disiplin hakikati 

arayan insan etkinlikleri olması bakımından aynı temele dayanır. 20. yüzyıl hem felsefe tarihi 

hem de sanat tarihi açısından oldukça özel bir yüzyıldır. İnsanlık bu yüzyılda doğal olmayan 

bir hızla değişmiş ve dönüşmüştür. Bu değişim ve dönüşüm yaşamın bütün alanlarını etkilediği 

gibi felsefeyi ve sanatı da etkilemiştir. Bu çalışmada amacımız, ontolojik açıdan sanatın nasıl 

mümkün olduğunu araştırmaktır. Pozitivizm, fenomenoloji ve egzistansiyalizm gibi ontoloji 

akımlarının sırasıyla; empresyonizm, ekspresyonizm ve sürrealizm gibi sanat akımlarıyla nasıl 

ilişkili olduğunu göstermektir. Bu ilişkiyi ortaya çıkarabilmek için söz konusu ontoloji akımları, 

sanat eserlerinde işleniş biçimleriyle kıyaslanmıştır. Aynı zamanda sanatın ne olduğu ele 

alınmış ve sanat ontolojisinin imkânları felsefe tarihindeki örnekleriyle ortaya konulmuştur. 

Ontoloji, var olanları var olmaları bakımından inceleyen bir disiplindir. Sanat ontolojisi ise, 

insan yaratımı olan sanatı inceleyen ayrı bir disiplindir. Sanat eserinin kendisine has bir varlık 

alanı vardır. Sanat güzel olanı arar. Güzel kendisini ifşa ederken bunu sayısız yoldan 

gerçekleştirebilir. Bu konuda güzel, tıpkı hakikat gibi bir tavır takınır. Güzeli aradığımız 

etkinlik olan sanatın, hakikat arayışımızda nerede bulunduğunu saptamak varlığa dair 

yorumumuzu daha isabetli kılacaktır. Güzeli sadece sanatla ilişkilendirmek yetersizdir. Çünkü 

güzel, sanatın dışında da olabilir. Ama sanat kesinlikle güzel olmalıdır. Sanatın güzeli insanın 

yarattığı güzeldir. İnsanın güzel olana ilişkin özlemi vardır. İnsan ruha sahip olması bakımından 

arayan, hakikate talip olan bir varlıktır. Hayatını güzelliklerle geçirmek ister. Bu yüzden 

kendini, çevresini ve dünyayı güzelleştirmeye çalışır. Sanat etkinliği, insanın hem kendisinin 

hem de diğer insanların dünyasını güzelleştirmeyi hedefler. Felsefe insanı bütün yönleriyle 

anlamayı amaçlar. Sanat etkinliği de bu yönlerinden birisidir. Sanat filozofları, sanat eserinin 

niçin yaratıldığını ve insanların bunu niçin yaptığını anlamaya çalışmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Sanat Felsefesi, Ontoloji, Pozitivizm, Fenomenoloji, Egzistansiyalizm, 

Empresyonizm, Ekspresyonizm, Sürrealizm 
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ABSTRACT 

Philosophy and art are human activities. What they both seek is the truth. These two disciplines 

are based on the same foundation as truth-seeking human activities. The 20th century is a very 

special century in terms of both the history of philosophy and the history of art. Humanity has 

changed and transformed at an unnatural rate in this century. This change and transformation 

affected all areas of life as well as philosophy and art. Our aim in this study is to investigate 

how art is possible from an ontological point of view. Ontology movements such as positivism, 

phenomenology and existentialism are respectively; is to show how it is related to art 

movements such as impressionism, expressionism and surrealism. In order to reveal this 

relationship, the ontology movements in question were compared with the way they were 

handled in works of art. At the same time, what art is and the possibilities of art ontology are 

presented with examples in the history of philosophy. Ontology is a discipline that studies 

things in terms of their existence. Art ontology, on the other hand, is a separate discipline that 

studies art, which is human creation. The work of art has its own area of existence. Art seeks 

the beautiful. Beauty can do this in myriad ways as she reveals herself. It's nice about it, just 

like the truth. Determining where art, which is the activity in which we seek beauty, is located 

in our search for truth will make our interpretation of existence more accurate. It is not enough 

to associate beauty only with art. Because beautiful can be outside of art. But art must be 

absolutely beautiful. The beauty of art is the beauty created by man. Man has a longing for the 

beautiful. In terms of having a soul, man is a being who seeks and aspires to the truth. He wants 

to spend his life with beauty. That's why he tries to beautify himself, his environment and the 

world. Art activity aims to beautify both the world of the person himself and other people. 

Philosophy aims to understand man in all aspects. Art activity is one of these aspects. 

Philosophers of art try to understand why the work of art was created and why people do it. 

Keywords: Philosophy of Art, Ontology, Positivism, Phenomenology, Existentialism, 

Impressionism, Expressionism, Surrealism 
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AYDINLANMA DÖNEMİ SONRASINDA DEĞİŞEN “KUTSAL” DÜŞÜNCESİNİN 

SANAT ANLAYIŞINA ETKİSİ 

 

Mehmet Fatih Kalın 

Kastamonu Üniversitesi 

 

ÖZET 

Aydınlanma, tarihsel olguların, bilimsel buluş ve felsefi spekülasyonların 

etkileşimleriyle oluşan ve bu etkileşimin insanın tarihe, sanata, bilime ve felsefeye bakışını 

değiştirmesiyle şekillenen bir ilişkiler bütünüdür.1 Örneğin Kant’a göre, Aydınlanma’nın 

gerçekleşmesi için sadece otoritelerin baskısından kurtulmak yetmez. Aynı zamanda insanların 

düşüncelerini kamuoyuna özgürce sunabilmesi gerekir. Aydınlanma’nın asıl başarısı da ona 

göre dini konulardadır.2 

Modern Dönem sanat anlayışının şekillenmesinde etkili olan yaklaşımın temelinde, 

Aydınlanma düşüncesindeki “dini ve politik herhangi bir sorunun sadece tek bir cevabı vardır” 

anlayışının değişmesi vardır. Modern dönemde dini, politik ve sanatsal alanda bir düşünce 

çeşitliliği ortaya çıkmış,3 sanat ve estetik anlayışı da Realizm üzerine kurulmuştur. Rönesans 

öncesinde sanatçının sadece dinsel mesaj vermesi uygun bulunurken, modern dönemde 

sanatçının ana görevinin dünyada yaşanan gerçeği aramak, anlamak ve ifade etmek olduğu 

düşünülmeye başlanmıştır.4 Rönesans çerçevesinde söz konusu olan toplumsal, politik ve dini 

değişimler sanat faaliyetlerini de etkilemiştir. Aklın ve bilimin üstünlüğünü savunan Rönesans, 

insanı ve sanatı da yüceltmiş, sanatçıdan da akıl ve bilimle kavranabilecek gerçekliğin 

yansıtılması beklenmiştir.5 

Modern sanat ve estetik anlayışının, 1860’lı yıllardan itibaren görsel sanatlar, müzik ve 

edebiyat gibi hemen hemen tüm sanat dallarını etkilediği kabul edilmektedir.6 Sanat alanında 

on dokuzuncu asırdan itibaren kullanılan modernitenin temel estetik anlayışı, sanayileşme ve 

rasyonelleşme ile birlikte ortaya çıkan insanın yabancılaşması olgusuna karşı bir başkaldırıyı 

ifade etmektedir. Buna göre, sanatsal betimleme aracılığıyla insanın kendisini 

 
1 Norman Hampson, Aydınlanma Çağı, (Çev. Jale Parla), Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1991, s. 12. 
2 Immanuel Kant, “An Answer to The Question: What is Enlightenment?”, (Trans. James Schmidt), ed., James 

Schmidt, What is Enlightenment?, London, 1996, s. 60-62; Isaac Kramnick, The Portable Enligtment Reader, 

Penguin Books, New York, 1995, pp. 1-7; Lucien Goldmann, Aydınlanma Felsefesi, (Çev. Emre Arslan), Doruk 

Yayınları, Ankara, 1999, s. 17. 
3 David, Harvey, Postmodernliğin Durumu, (Çev. Sungur Savran), Metis Yayınları, İstanbul, 2014, s. 42. 
4 Şaylan, a.g.e., s. 43. 
5 Şaylan, a.g.e., s. 50. 
6 Kemal, İskender, “Modernizmden Postmodernizme”, Türkiye’de Sanat Dergisi, 35, 1998 s. 43. 
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gerçekleştirebileceği varsayılmış ve yeni bir dini, politik ve kültürel ortam inşa edilmeye 

çalışılmıştır.7 

Anahtar Kelimeler: Aydınlanma, Modernite, Kutsal, Sanat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Gencay Şaylan, Postmodernizm, İmge Kitabevi, Ankara, 2006: s. 42. 
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KLASİK ANLATI SİNEMASINDA SÜPER KAHRAMAN STEREOTİPLERİNİN 

DÖNÜŞÜMÜ 

 

THE TRANSFORMATION OF SUPERHERO STEREOTYPES IN CLASSICAL 

NARRATIVE CINEMA 
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1Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, İletişim 

Bilimleri ABD, ORCID: 0000-0001-9273-7672 

 

ÖZET 

Süper kahraman filmleri, tür sinemasının bir dalı olarak insanüstü güçleri olan kahramanların 

dünya üzerindeki kötülükleri yenerek düzeni korumasını konu alan yapımlardır. İzleyiciler, 

filmlerin konusunu afişlerden, fragmanlardan ve tanıtımla ilgili her türlü dokümandan rahatlıkla 

anlayabilmektedir. Tür sinemasının diğer örneklerinde olduğu gibi genellikle karmaşık 

olmayan konulara sahiptirler. Temalarını yalın bir biçimde giriş, gelişme ve sonuç ekseninde 

anlatmaktadırlar. Özel efektlerin ve şiddet öğelerinin sıklıkla kullanıldığı yapımlardır. 

Özellikle, Hollywood sinemasında yoğun efektler, abartılı dekorlar ve yüksek teknoloji 

öğelerinin kullanılmaktadır. Süper kahraman filmleri, bilimkurgu türünün örneklerinde 

görüldüğü üzere güncel siyasi, toplumsal ve kültürel durumlara ilişkin referanslar 

sunmaktadırlar. Kültür endüstrisi ürünleri olarak değerlendirildiklerinde, propaganda 

materyalleri olarak kitlelere dünya ile ilgili referanslar sunduklarını, güncel politika, diplomasi 

ve toplumsal durumlara ilişkin görüşler sunduklarını belirtmek mümkündür. Bu bağlamda, 

süper kahraman filmlerinin insanlığın gündeminde olan ya da gündemine getirilmesi istenen 

durumlara bağlı olarak şekillendiğini söylemek mümkündür. Klasik anlatı sineması ürünlerinde 

olduğu gibi süper kahraman filmlerinde de kahraman öykünün sürükleyicisidir. Anlatıyı 

oluşturan, çatışmayı süper güçleriyle bitirecek olan kişidir. Süper kahraman filmleri üretildiği 

dönemin toplumsal yapısından ve popüler unsurlarından etkilenmektedirler. Öykülerini 

anlatabilmeleri ve topluma istedikleri iletiyi aktarabilmeleri bu şekilde mümkündür. Süper 

kahraman filmlerinin ve süper kahramanların tarihsel süreçteki değişimlerini analiz etmek 

toplumsal süreç ile ilgili bilgi edinilmesine yardımcı olabilecektir. Bu çalışmada, 

değerlendirmeye alınan süper kahraman filmleri ve serileri metinsel çözümleme tekniğiyle 

analiz edilecek ve kahramanların tarihsel süreçteki değişimlerini etkileyen faktörler tespit 

edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Sinema, Klasik Anlatı, Süper Kahraman, Dönüşüm, Popüler Kültür 

 

ABSTRACT 

Superhero movies, as a branch of genre cinema are productions about heroes with superhuman 

powers, defeating evil in the world and maintaining order. Viewers can easily understand the 

subject of the films from posters, trailers and all kinds of promotional documents. As with other 
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examples of genre cinema, they usually have uncomplicated subjects. They explain their themes 

in a simple way in terms of introduction, development and conclusion. These are productions 

where special effects and violent elements are frequently used. In particular intense effects, 

exaggerated decorations and high-tech elements are used in Hollywood cinema. Superhero 

movies offer references to current political, social and cultural situations, as seen in examples 

of the science fiction genre. It is possible to state that when they are evaluated as products of 

the culture industry, they offer references about the world to the masses as propaganda 

materials, and offer opinions on current politics, diplomacy and social situations. In this context, 

it is possible to say that superhero movies are shaped depending on the situations that are on 

the agenda of humanity or that are wanted to be brought to the agenda. In superhero films, as 

in classic narrative cinema products, the hero is the main character of the story. The superhero 

is the person who will end the conflict with his superpowers. Superhero films are influenced by 

the social structure and popular elements of the period in which they were produced. In this 

way, it is possible for them to tell their stories and convey the message they want to the society. 

Analyzing the changes of superhero movies and superheroes in the historical process will help 

to obtain information about the social process. In this study, the evaluated superhero movies 

will be analyzed with the textual analysis technique and the factors affecting the changes in the 

heroes in the historical process will be determined. 

Keywords: Cinema, Classical Narrative, Superhero, Transformation, Popular Culture 
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KLASİK ANLATI UNSURLARINDAN KATHARSİS VE ÖZDEŞLEŞME 

KAVRAMLARININ İNTERAKTİF SİNEMA FİLMLERİNDE KULLANIMI: BLACK 

MİRROR BANDERSNATCH FİLMİ ÖRNEĞİ 
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ÖZET 

Sinema tarihinin temel anlatım biçimlerinden olan klasik anlatı, temelini Aristoteles’in 

Poetikası’ndan almıştır. Özdeşleşme ve katharsis kavramlarını da içeren bir anlatı yapısı kuran 

klasik anlatı sineması, izleyiciyi film evrenine dahil etmekte ve bunun sonucundan katharsise 

ulaştırmaktadır. Sayısal teknolojilerin gelişmesi ile paralel olarak, sinemada kullanılan 

teknolojiler de gelişmiştir. Bunun sonucunda ortaya çıkan interaktif sinema, geleneksel sinema 

izleme eyleminde pasif konumda olan izleyiciyi aktif bir konuma yerleştirmeyi amaçlamıştır. 

İnteraktif sinema, izleyiciye film anlatısı içerisinde seçimler sunarak öykünün nasıl ilerleyeceği 

konusunda, izleyicinin seçim yapabilmesini sağlamıştır. İnteraktif sinema filmlerinin temel 

özelliği olan, anlatının farklı sonlarla bitmesi, özdeşleşme ve katharsis kavramları bağlamında 

izleyici/kullanıcının yapacağı seçimlere bağlıdır. Bu izleme deneyimlerinde kullanıcıya 

dönüşen izleyicinin, klasik gösterim tekniklerine göre, yaşadığı özdeşleşme ve katharsis 

deneyimleri, daha etkili olma potansiyeline sahiptir.  Çalışmada interaktif sinema yapımlarının 

gösterim teknikleri ve tarihi aktarılmış ve bu gösterim tekniklerinden, bireysel bir izleme 

deneyimi sunan Black Mirror: Bandersnatch filmi üzerinden film genelinde metinsel 

çözümleme yapılmıştır. Nitel araştırma tekniklerinden metinsel çözümlemenin araştırma 

yönetimi olarak belirlendiği çalışmada, kavramsal çerçevenin oluşturulmasında ilgili literatür 

taranmış, David Slade’in yönetmenliğini yaptığı “Black Mirror: Bandersnatch” filmi klasik 

anlatı sineması unsurlarından katharsis ve özdeşleşme kavramlarının interaktif sinema 

filmlerinde kullanımı bağlamında değerlendirilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Klasik Anlatı, İnteraktif Sinema, Özdeşleşme, Katharsis, Black Mirror: 

Bandersnatch 

ABSTRACT 

Classical narrative, which is one of the basic forms of expression in the history of cinema, has 

taken its basis from Aristotle's Poetics. Classical narrative cinema, which establishes a narrative 

structure that includes the concepts of identification and catharsis, incorporates the audience 

into the film universe and leads them to catharsis as a result. In parallel with the development 

of digital technologies, the technologies used in cinema have also developed. Interactive 

cinema, which emerged as a result of this, aimed to place the passive viewer in an active position 

in the act of watching traditional cinema. Interactive cinema has enabled the audience to make 

choices about how the story will progress by presenting choices within the narrative of the 
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movie. The fact that the narrative ends with different endings, which is the main feature of 

interactive movies, depends on the choices made by the audience/user in the context of the 

concepts of identification and catharsis. The identification and catharsis experiences of the 

viewer, who turns into a user in these viewing experiences, have the potential to be more 

effective compared to classical screening techniques. In the study, the screening techniques and 

history of interactive cinema productions were conveyed, and a textual analysis was made 

throughout the movie, from the Black Mirror: Bandersnatch movie, which offers an individual 

viewing experience from these screening techniques. In the study, in which textual analysis, 

one of the qualitative research techniques, was determined as research management, the 

relevant literature was scanned in the creation of the conceptual framework, and the film "Black 

Mirror: Bandersnatch" directed by David Slade was evaluated in the context of the use of the 

concepts of catharsis and identification, which are classical narrative cinema elements, in 

interactive cinema films. 

Keywords: Classical Narrative, Interactive Cinema, Identification, Katharsis, Black Mirror: 

Bandersnatch 
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COVİD-19 PANDEMİSİNİN SİNEMA ALANINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

 

AN ASSESSMENT ON THE EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE 

AREA OF CINEMA 

 

Doç.Dr., Zuhal AKMEŞE DEMİR1,  

1 Dicle Üniversitesi, İletişim Fakültesi, -ORCID:0000-0003-3805-8649 

 

ÖZET 

Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve ardından bütün dünyayı etkisi altına alan ve Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak tanımlanan COVID-19, dünya genelinde 

birçok alanda değişim ve dönüşümü beraberinde getirdi. Virüsün kontrolsüz bir biçimde 

yayılması, ülkelerin sağlık sistemlerinin ve altyapı çalışmalarının yetersizliği birçok insanın 

hayatını kaybetmesine yol açarken, birçok sektörde bu süreçte durma noktasına geldi. Sosyal, 

kültürel ve ekonomik açıdan ciddi sıkıntılar yaşandı. COVID-19 pandemisinden en çok 

etkilenen sektörlerden biri de şüphesiz sinema sektörü oldu. Pandemide sokağa çıkma yasakları, 

sosyal mesafe kuralı ve benzer tedbirler dolayısıyla birçok sinema filminin çekimleri iptal 

edildi, film projelerinin takvimleri belirsiz bir tarihe ertelenirken televizyon dizileri çekimlere 

ara verdi. Birçok film festivali online festival düzenledi. Bu zorunluluklar bir anlamda sinema 

sektörünü durma noktasına getirirken diğer yandan da dijitalleşmenin sektördeki etkisini gözler 

önüne serdi. Bu çalışma Pandemi süreci ve sonrasında sinema sektöründe yaşanan değişim ve 

dönüşümleri odağına alarak pandeminin sinemaya etkilerini incelemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sinema, pandemi, film üretimi, festivaller  

 

Abstract 

COVID-19, which emerged in the Wuhan province of China and then affected the whole world 

and was defined as a pandemic by the World Health Organization (WHO), brought many 

changes and transformations around the world. While the uncontrolled spread of the virus and 

the inadequacy of the health systems and infrastructure works of the countries led to the death 

of many people, many sectors came to a standstill in this process. There were serious social, 

cultural and economic problems. One of the sectors most affected by the COVID-19 pandemic 

was undoubtedly the cinema sector. Due to curfews, social distance rules and similar measures 

during the pandemic, the shooting of many movies was canceled, While the calendars of the 
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film projects were postponed to an indefinite date, the television series took a break from 

shooting. Many film festivals have organized online festivals. While these obligations brought 

the cinema industry to a standstill, on the other hand, it revealed the impact of digitalization on 

the industry. This study examines the effects of the pandemic on cinema by focusing on the 

changes and transformations in the cinema industry during and after the pandemic. 

Key Words: Cinema, Pandemic, film production, festivals 
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EDEBİYATTAN SİNEMAYA UYARLANAN FİLMLER: MUTLULUK FİLMİ 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 

Doç.Dr., Zuhal AKMEŞE DEMİR1,  

1 Dicle Üniversitesi, İletişim Fakültesi, ORCID:0000-0003-3805-8649 

ÖZET 

Sinema tarihi incelendiğinde edebiyat alanında üretilen eserlerin sinema üretimlerinde kaynak 

olarak sıkça kullanıldığı gözlenmektedir. Bütün sanat üretimlerinde olduğu gibi sinema da 

içerik üretirken gündelik yaşam ve insan ilişkilerinden beslenmektedir. Bu anlamda insanı konu 

alan bütün sanat dalları ile etkileşim kurması ve onlardan beslenmesi son derece doğal bir 

durum olarak değerlendirilebilir. Sinemanın etkileşime girdiği ve içerik açısından en çok 

beslendiği alan ise edebiyattır. Tarihte edebiyattan sinemaya ilk uyarlanan eser Jules Verne ve 

H.G. Wells’in kitaplarından esinlenen Melies’in 1902 yılında çektiği “Trip to the Moon/ Aya 

Yolculuk” filmidir (sanatduvari.com, Çetin Erus, 2020:584). Melies’in filminden sonra birçok 

edebiyat eseri sinemaya uyarlanmaya devam eder. Günümüzde de edebiyat eserlerinin film 

üretim sürecinde başvuru kaynakları arasındaki yerini koruduğu gözlenmektedir. Bu çalışma 

edebiyat ve sinema ilişkisini odağına alarak, edebiyat uyarlamaları ile ilgili genel bir 

değerlendirme yapmakta, Zülfü Livaneli tarafından kaleme alınan Mutluluk romanı ve aynı 

adla 2007 yılında Abdullah Oğuz tarafından sinemaya uyarlanan Mutluluk filmini 

incelemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sinema, uyarlama, Türk Filmleri, mutluluk filmi  

 

Abstract 

When the history of cinema is examined, it is observed that the works produced in the field of 

literature are frequently used as a source in cinema productions. As in all art productions, 

cinema is nourished by daily life and human relations while producing content. In this sense, it 

can be considered as an extremely natural situation for Cinema to interact with and feed on all 

branches of art that are about human beings. The field in which cinema interacts and is most 

fed in terms of content is literature. The first work in history to be adapted from literature to 

cinema was created by Jules Verne and H.G. Inspired by Wells' books, it is the 1902 film "Trip 

to the Moon" by Melies. After Melies' film, many literary works continue to be adapted to the 

mailto:zuhalakmese@gmail.com-ORCID:0000-0003-3805-8649
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cinema. Today, it is observed that literary works maintain their place among the reference 

sources in the film production process. This study focuses on the relationship between literature 

and cinema, makes a general assessment of literary adaptations, examines the novel Mutluluk 

which written by Zülfü Livaneli and the movie Mutluluk, which was adapted by Abdullah Oğuz 

in 2007 with the same name. 

Key Words: Cinema, adaptation, Turkish films, Mutluluk 
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YENİ MEDYADAKİ KOMEDİ PROGRAMLARINDA SUÇUN MİZAHİ SUNUMU 
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Özet 

İşlenmesi durumunda meşru yaptırım ve cezalara maruz kalınacak olan ve kamusal otorite 

tarafından müdahale gerektiren eylemler suç olarak adlandırılmaktadır. İnsanın suç işlemesinin 

altında yatan çeşitli etmenler olmakla birlikte bir fiilin yasaklanıp suç olarak adlandırılmasında 

genel olarak toplumsal düzen ve yarar gözetilmektedir. Suç kavramı medyada sıklıkla 

tartışılabilmekte ve suç oluşturan fiiller çeşitli medya içeriklerinde gösterilmektedir. Yeni 

medyada yayınlanan bazı programların içeriğinde ise suçluların ifadeleri ve itirafları yer 

alabilmektedir. Bu çalışmada incelenen program ise Hasan Can Kaya’nın sunduğu 

“Konuşanlar” isimli programıdır. Çalışmada “Konuşanlar” programına katılan konukların 

açıklamaları suç bağlamında incelenmektedir. Katılımcıların konuşmalarının çözümlenmesi 

için doküman analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, programa 

katılanlardan bazılarının suç unsuru barındıran fillerinden program içinde bahsettikleri 

gözlenmektedir. Katılımcılardan bir kısmı gerçek hayatta karışmış oldukları hırsızlık vakalarını 

anlatırken diğer bazıları da usulsüz uygulamalarından ve dolandırıcılığa giren eylemlerinden 

söz etmişlerdir.  Ticari müessese ve sağlık kliniği çalışanı iki katılımcı müşterilerini 

kandırdıklarını eksik hizmette bulunduklarını itiraf etmişlerdir. Program katılımcılardan biri 

yabancı bir ülkeyi dolandırarak menfaat sağladığını anlatırken bir diğeri korsan taksicilikten ve 

bu işi yaparken yasaları baypas etmenin yöntemlerinden söz etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İletişim, Yeni Medya, Suçun Mizahi Sunumu 

Humorous Presentation of Crime in Comedy Programs in New Media 

Abstract 

Actions that will be subject to legitimate sanctions and penalties if committed and that require 

intervention by the public authority are called crimes. Although there are various factors 

underlying people's committing a crime, social order and benefit are generally considered in 

prohibiting an action and calling it a crime. The concept of crime is frequently discussed in the 

media, and the criminal acts are shown in various media contents. The content of some 

programs broadcast in the new media may include statements and confessions of criminals. The 

program examined in this study is Hasan Can Kaya's program called "Speakers". In the study, 

the statements of the guests participating in the “Speakers” program are examined in the context 

of crime. Document analysis method was used to analyze the speeches of the participants. 
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According to the research findings, it is observed that some of the participants in the program 

mentioned their elephants, which contain criminal elements, in the program. While some of the 

participants talked about the theft cases they were involved in in real life, some others talked 

about their illegal practices and fraudulent activities. Two participants of the commercial 

establishment and health clinic employee admitted that they deceived their customers and 

provided incomplete service. While one of the participants of the program explains that he gains 

benefits by defrauding a foreign country, another talks about driving a pirate taxi and the 

methods of bypassing the laws while doing this job. 

Keywords: Communucations, New Media, Humorous Presentation of Crime 
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Öğr. Gör. OLGUN KÜÇÜK 1, Dr. Öğr. Üyesi MEVLÜT CAN KOÇAK 2  

1 Karabük Üniversitesi, Safranbolu Ş. Y. D. MYO, Radyo TV Programcılığı,  

- ORCID ID: 0000-0002-9471-3540 

2Karabük Üniversitesi, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve 

Sinema Bölümü, - ORCID ID: 0000-0002-9496-0541 

 

 

ÖZET 

İşlenmesi durumunda meşru yaptırım ve cezalara maruz kalınacak olan ve kamusal otorite 

tarafından müdahale gerektiren eylemler suç olarak adlandırılmaktadır. İnsanın suç işlemesinin 

altında yatan çeşitli etmenler olmakla birlikte bir fiilin yasaklanıp suç olarak adlandırılmasında 

genel olarak toplumsal düzen ve yarar gözetilmektedir. Suç kavramı medyada sıklıkla 

tartışılabilmekte ve suç oluşturan fiiller çeşitli medya içeriklerinde gösterilmektedir. Yeni 

medyada yayınlanan bazı programların içeriğinde ise suçluların ifadeleri ve itirafları yer 

alabilmektedir. Bu çalışmada incelenen program ise Hasan Can Kaya’nın sunduğu 

“Konuşanlar” isimli programıdır. Çalışmada “Konuşanlar” programına katılan konukların 

açıklamaları suç bağlamında incelenmektedir. Katılımcıların konuşmalarının çözümlenmesi 

için doküman analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, programa 

katılanlardan bazılarının suç unsuru barındıran fillerinden program içinde bahsettikleri 

gözlenmektedir. Katılımcılardan bir kısmı gerçek hayatta karışmış oldukları hırsızlık vakalarını 

anlatırken diğer bazıları da usulsüz uygulamalarından ve dolandırıcılığa giren eylemlerinden 

söz etmişlerdir.  Ticari müessese ve sağlık kliniği çalışanı iki katılımcı müşterilerini 

kandırdıklarını eksik hizmette bulunduklarını itiraf etmişlerdir. Program katılımcılardan biri 

yabancı bir ülkeyi dolandırarak menfaat sağladığını anlatırken bir diğeri korsan taksicilikten ve 

bu işi yaparken yasaları baypas etmenin yöntemlerinden söz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İletişim, Yeni Medya, Suçun Mizahi Sunumu 
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SAYIŞTAYIN DENETİM VE YARGI ALANI 
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Özet 

 

Geçmiş uygulamaları Orta Asya’ya kadar uzanan Türk Sayıştayı 1862 yılında Osmanlı Devleti 

döneminde Divan-ı Muhasebat adıyla kurulmuş, Cumhuriyet döneminde de varlığını 

sürdürmeye devam etmiştir. 

Anayasal kurum olma özelliğini günümüzde de devam ettiren Sayıştay 1876,1924,1961,1982 

anayasalarında kendine yer bulmuştur. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Divan-ı Muhasebat 

yaptığı denetim ve yargılama faaliyetini Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapmaya 

başlamıştır. 

Türk Sayıştayı dünya örnekleri ile karşılaştırıldığında kurul tipi Sayıştaylardan mahkeme 

özelliği bulunduran Sayıştaylar arasında yer almaktadır. 

Sayıştay 1982 anayasası başta olmak üzere 5018 sayılı kanun, 6085 sayılı kanun ve Sayıştaya 

kanunlarla verilen görevleri düzenleyen yönetmelikler incelendiğinde kamu kaynaklarının nasıl 

ve ne şekilde kullanıldığını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetleme yetkisi bulunduran 

bir kamu kurumudur. Bu denetimini bünyesinde yetiştirdiği meslek mensuplarınca yani 

denetçileri vasıtasıyla yerine getirmektedir. Elbette yapılan denetimlerin etkili olabilmesi 

amacıyla raporlar oluşturulmakta büyük çoğunluğu kamuoyu ve parlamenterle paylaşılmakta 

ve ayrıca kanunların hesap yargısı adını verdiği yargılama süreci işletilmektedir. 

Gerçekten de Sayıştay geçmişten günümüze incelendiğinde yargılama faaliyetini anayasalarda 

yer almadığı dönemlerde dahi kullanmıştır. 

Söz konusu yargılamada denetçiler tarafından hazırlanan yargılamaya esas raporlar ilgili kamu 

idaresinde kamu zararına sebep olan kamu görevlileri hakkında oluşturulmakta Sayıştay 

dairelerinde yapılan yargılama sonucunda kamu zararı miktarı yasal faiziyle alınmasına ilişkin 

hüküm oluşturulmaktadır. 

Sayıştayı doğrudan ilgilendiren kanunlar ile bazı diğer kanunları incelendiğinde çeşitli 

sebeplerle kurumların Sayıştay yargılaması dışında bırakıldığı görülmektedir. 

İşbu çalışmamızda Sayıştay hesap yargısına tabi olan ve olmayan kamu kurumları, haklarında 

bulunan tartışmalar ve yargı kararları ile birlikte ele alınmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sayıştay,yargı,denetim alanı 
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NATIONALIST AND POPULIST IDEOLOGIES OF THE THREE RIVAL 

POLITICAL ACTORS IN TATARSTAN DURING THE COLLAPSE OF THE 

SOVIET UNION 

Asst. Prof. Dr. Deniz Dinç 

Final International University, 

Political Science and International Relations Department 

Girne, Northern Cyprus 

 

ABSTRACT 

 Between 1988 and 1992, the autonomous republic of Tatarstan witnessed one of the strongest 

ethnic mobilizations among the autonomous republics of Russia. The Tatar ethno-national 

nomenklatura led by Mintimer Shaimiev, the Tatar national movement (TOTs) and the pro-

federalist Democratic opposition struggled with each other using different nationalist 

discourses. A descriptive analysis of the ideologies of the three actors is presented in this paper. 

In addition, the paper discusses how the ethno-national nomenklatura was able to liquidate the 

other two actors. Stating that the institutionalist legacy of Soviet nation policies largely 

determined the direction of ethnic mobilization, this study also attempts to show how populism 

and nationalism are articulated as a discourse in the context of pro-Russian democratic 

opposition. Shaimiev’s skilful construction of his moderate position was also discussed as an 

effective instrumentalization of national discourse in favour of an elite survival strategy.In other 

words, this paper points out that Shaimiev would have become the most radical nationalist 

without the Radical Tatar nationalists, so he needed two radical poles to secured his legitimacy 

in Tatarstani society.  

  

Keywords: Tatarstan, Ethno-national Nomenklatura, TOTs, Democratic 

Opposition,  Nationalism, Populism 
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FIDIC SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ULUSLARARASI TAHKİM 

 

Battal Şener 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

-  0000-0002-4393-7456 

 

Müteahhitlik sektörü dünyanın en önemli sektörleri arasında yer almakta olup, yerel 

bazda ise Türkiye için son derece önemli bir döviz kaynağıdır. Uluslararası inşaat 

sözleşmelerinde gerek işlem maliyetlerinin azaltılması gerekse de daha açık ve tutarlı hükümler 

ihtiva etmeleri nedeniyle ileride yaşanabilecek belirsizlikleri en aza indirebilmesi adına 

genellikle tip sözleşmeler kullanılmaktadır. “International Federation of Consulting 

Engineers” (FIDIC) sözleşmeleri bu kapsamda uluslararası inşaat sözleşmelerinde en sık 

kullanılan tip sözleşmelerin başında yer almaktadır.  

FIDIC sözleşmelerinin çok ayrıntılı hükümler ihtiva etmelerine rağmen uluslararası 

inşaat projelerinin kendine has özellikleri ve barındırdıkları büyük riskler göz önüne 

alındığında, projelerin çok az bir kısmının herhangi bir uyuşmazlık yaşanmaksızın 

tamamlanabileceği rahatlıkla tahmin edilebilir. Bu sebeple FIDIC sözleşmelerinde öngörülen 

uyuşmazlık çözüm yöntemlerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.  

FIDIC sözleşmelerinde uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak ulusal mahkemeler yerine 

çok aşamalı bir alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizması tercih edilmiş ve bu kapsamda da 

nihai çözüm yöntemi olarak uluslararası tahkim öngörülmüştür. Ancak tarafların nihai çözüm 

yöntemi olan tahkime başvurabilmeleri için kural olarak öncelikle diğer uyuşmazlık çözüm 

yöntemlerini tüketmeleri gerekmektedir. Söz konusu tüketilmesi zorunlu aşamalar 

tüketilmeden tahkim yoluna başvurulacak olması halinde, başvuru hakem ya da hakem heyeti 

tarafından reddedilecektir. Zira hakem heyetinin tahkim öncesi aşamalar tamamlanmadan 

yapılmış olan bir başvuruyu esastan karara bağlaması halinde, heyet yetkisiz olduğu bir konu 

hakkında yargılama yapmış olacağından verilen kararı iptal edilebileceği gibi tenfiz başvurusu 

da reddedilebilir. Bununla birlikte konuyla alakalı verilmiş birçok karar incelendiğinde, durum 

ve koşullara bağlı olarak söz konusu şartın dar olarak yorumlanması gerektiği, özellikle 

dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağı kapsamında, tahkim öncesi aşamalar 

tüketilmemiş olsa dahi tahkim başvurusu yapılabileceği ve tahkim heyetinin gerekli 

yargılamayı yaparak uyuşmazlığı sonuçlandırabileceği anlaşılmaktadır. 

 
  
 Anahtar Kelimeler: FIDIC Sözleşmeleri, Uluslararası Tahkim, Uluslararası İnşaat 

Sözleşmeleri, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri.  
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İLKESİNİN İDARENİN SUNDUĞU KÜTÜPHANE HİZMETLERİ AÇISINDAN 
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ÖZET 

İdare hukukunun konusunu belirlerken temel alınan ölçütlerden biri de kamu hizmeti ölçütüdür. 

İdare, kamu yararı amacıyla sağladığı kamu hizmetleri ile bireylerin hayatına dokunur. Kamu 

hizmeti, ortak ve genel ihtiyaçların toplum adına tespit edilip giderildiği, giderildiğinde kamu 

yararı bulunan, bizzat kamu tüzel kişileri tarafından ya da kamu tüzel kişilerinin belirleyip 

denetimi altında olan özel hukuk kişileri tarafından yürütülen, süreklilik, değişkenlik, eşitlik, 

tarafsızlık, bedelsizlik gibi temel ilkelere haiz etkinliklerin bütününe denir. Kamu hizmeti 

belirlenirken, hizmetin tespiti ve hizmetler arasından hangisinin öncelikli olarak tahsis edileceği 

idarenin takdirindedir. Bu noktada da idarenin, kamu hizmetlisi seçerken liyakate uygun 

hareket ettiğinden söz edilir. İdare, kamu hizmeti sunarken önceliğini Anayasanın 65. 

maddesine göre “malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde” sınırlamaktadır. Anayasanın 65. 

maddesine göre sunulan sınırlamanın, kamu hizmetinin sürekliliği ve değişkenliği ilkeleriyle 

bağdaşmadığı ortadadır. İdarenin takdir yetkisi de idarenin hareket serbestisi olarak 

değerlendirilse, idarenin sunduğu kütüphane hizmetleri gibi ortak ve genel ihtiyaç olan ancak 

karşılanmadığında toplum yaşamında hayati bir tesiri olmadığı öne sürülen hizmetlerin akıbeti 

muammadır. Kütüphane hizmetleri, gelişimin ve teknolojinin gerekleri sürekli değişim halinde 

olan, toplumun entelektüel gelişimi için olmazsa olmaz, akademinin, bilimin, üniversitelerin, 

milli eğitim temel değeri olan bir hizmet çeşididir. Türkiye’de halk kütüphanelerinin çoğunluğu 

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindedir. Kütüphanecilik hizmetinin aksatılması ya da 

sunulmamasının hayati bir önem arz etmediğini savunarak, idarenin bu kamu hizmetini sürekli 

ve değişkenliğe ayak uydurarak sunmaması bir hizmet kusurudur. Bu çalışmamızda idarenin 

sunduğu kütüphane hizmetlerinin, kamu hizmeti ölçütü ilkelerinden süreklilik ve değişkenlik 

ilkesi açısından kısaca değerlendirilmesi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu hizmeti, Kamu hizmetinde süreklilik, Kamu hizmetinde 

değişkenlik, Kütüphane hizmetleri, İdarenin takdir yetkisi, Anayasanın 65. maddesi.  
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THE EVALUATION OF THE PRINCIPLE OF CONTINUITY AND CHANGE, 

FROM THE PUBLIC SERVICE MEASUREMENT PRINCIPLES, IN TERMS OF 

THE LIBRARY SERVICES OFFERED BY THE ADMINISTRATION 
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ABSTRACT  

One of the criteria taken as a basis while determining the subject of administrative law is the 

criterion of public service. The administration touches the lives of individuals with the public 

services it provides for the public benefit. The public service is based on basic principles such 

as continuity, variability, equality, impartiality, and free of charge, where common and general 

needs are determined and met on behalf of the society, and when they are met, there is a public 

interest, carried out by public legal persons themselves or by private legal persons determined 

and under the control of public legal persons is called the totality of activities. While 

determining the public service, the determination of the service and which of the services will 

be allocated with priority is at the discretion of the administration. At this point, it is mentioned 

that the administration acts in accordance with the merits when choosing public servants. The 

administration limits its priority in providing public services "to the extent of the adequacy of 

its financial resources" according to Article 65 of the Constitution. It is obvious that the 

limitation presented in accordance with Article 65 of the Constitution does not comply with the 

principles of continuity and variability of the public service. If the discretionary power of the 

administration is also considered as the freedom of action of the administration, the fate of 

services such as library services offered by the administration, which are a common and general 

need, but which are claimed to have no vital effect on social life when not met, is a mystery. 

Library services are a type of service whose requirements of development and technology are 

constantly changing, indispensable for the intellectual development of society, and the basic 

value of academia, science, universities and national education. The majority of public libraries 

in Turkey are under the Ministry of Culture and Tourism. Arguing that the disruption or non-

provision of the library service is not of vital importance, it is a service defect that the 

administration does not provide this public service continuously and in keeping with the 

variability. In this study, the library services offered by the administration will be briefly 

evaluated in terms of continuity and variability, which are among the principles of public 

service criteria. 

Keywords: Public service, Continuity in public service, Variability in public service, Library 

services, Discretionary power of administration, Article 65 of the Constitution. 
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ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ KARŞISINDA TÜRKİYE’NİN TUTUMU 
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, 0000-0003-4919-3766 

ÖZET 

20. yüzyılda gerçekleşen iki Dünya savaşı ve birçok soykırım hareketi, daimi nitelikte bir 

uluslararası ceza mahkemesinin gerekliliği düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Uluslararası bir ceza 

mahkemesi kurma yolundaki çalışmaların nihayetinde, daimi bir uluslararası ceza 

mahkemesinin kurulması amacıyla toplanan Roma Diplomatik Konferansı sonucunda 

Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü, yedi ret ve 21 çekimser oya karşılık yüz yirmi 

kabul oyuyla, 17 Temmuz 1998’de kabul edilmiştir. 

Roma Konferansına Mehmet Güney Başkanlığında yedi kişiden oluşan bir heyet ile katılan 

Türkiye, Roma Statüsüne çekimser kalan devletlerden biridir ve halen de Statü’yü 

imzalamamıştır. Genel olarak Türkiye, uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları konusunda 

yapılan düzenlemelere yönelik taraf olma yönünde iradesini ortaya koymaktadır. Daimi bir 

uluslararası ceza mahkemesi fikri, Türkiye tarafından desteklense de bazı politik endişeler ve 

Statüdeki düzenlemelerin yetersiz bulunması nedenleri ile Roma Statüsüne taraf olunmamıştır. 

Ancak bu tutum, tamamen politik ortamdaki gelişmelerden kaynaklanan endişelere 

dayanmakta, söz konusu düzenlemelerin özüne ilişkin değildir. Türkiye’nin, Statüye taraf 

olması insan haklarına ve uluslararası hukuka saygının bir göstergesi olarak önem arz etse de, 

Kıbrıs sorunu ve terörle mücadele gibi konularda Uluslararası Ceza Mahkemesinin 

yaklaşımının öngörülememesi Türkiye açısından tereddüt oluşturmaktadır. Bununla birlikte 

Türkiye’nin, Statüye taraf olmaya yönelik yasal düzenlemeler gerçekleştirdiği görülmektedir. 

Özellikle Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülüklerin gereği olarak 

Türk vatandaşlarının yargılanmaları için yabancı ülkeye verilmelerinin önünü açan Anayasa 

değişikliği ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda uluslararası suçlara yer verilmesi bu durumun 

en önemli göstergeleridir. 

Türkiye açısından, Statüye taraf olunması halinde asıl sorun teşkil eden, Uluslararası Ceza 

Mahkemesi savcısının re’sen harekete geçme yetkisidir. Ancak Roma Statüsü’nün birinci 

maddesinde yer alan tamamlayıcılık prensibine göre, ulusal ceza yargısının yetkisi öncelikli, 

uluslararası ceza yargısının yetkisi ise ikinci ve tamamlayıcı niteliktedir. Bu doğrultuda Türk 

vatandaşlarının Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmaması, iç hukukumuzda yapılacak 

soruşturma ve yargılamada, Roma Statüsünde yer alan ceza hukukun genel prensiplerine 

uyulmasına ve iç hukuk mevzuatının Roma Statüsü ile uyumlu olmasına bağlıdır. Türkiye’nin, 

yeterli alt yapı ve hukuki düzenleme yapmadan Roma Statüsüne taraf olması halinde hukuki 

anlamda birçok sorunla karşı karşıya kalması söz konusu olabilecektir. 
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TURKEY'S ATTITUDE TOWARDS THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT 

ABSTRACT 

The two World wars and many genocidal movements that took place in the nineteenth century 

have raised the idea of the necessity of a permanent international criminal court. Attempts to 

establish the International Criminal Court in the end, collected for the purpose of establishing 

a permanent International Criminal Court Rome Statute of the International Criminal Court the 

Rome Diplomatic Conference as a result of the rejection of seven and twenty-one abstention 

votes for a hundred and twenty, was adopted on 17 July 1998. 

Turkey, which participated in the Rome Conference with a delegation of seven people chaired 

by Mehmet Güney, is one of the states that abstained from the Rome Statute and has not yet 

signed the Statute. In general, Turkey shows its will to become a party to the regulations made 

on international humanitarian law and human rights. Although the idea of a permanent 

international criminal court is supported by Turkey. it has not been a party to the Rome Statute 

due to some political concerns and insufficient regulations in the Statute. However, this attitude 

is based entirely on concerns arising from developments in the political environment, and is not 

related to the essence of the regulations in question. Although Turkey's being a party to the 

Status is important as an indicator of respect for human rights and international law, the 

unpredictability of the approach of the International Criminal Court on issues such as the 

Cyprus problem and the fight against terrorism constitutes hesitation on the part of Turkey. 

However, it is observed that Turkey has made legal arrangements to become a party to the 

Status. Especially obligations required to become a party to the International Criminal Court 

for the prosecution of Turkish citizens to a foreign country as part of the constitutional 

amendment that paved given in Turkish Criminal Law No. 5237 and the inclusion of 

international crimes are the most important indicators of this situation. 

From the point of view of Turkey, the main problem in the event of becoming a party to the 

Status is the authority of the prosecutor of the International Criminal Court to act ex officio. 

However, according to the principle of complementarity contained in the first article of the 

Rome Statute, the authority of the national criminal judiciary is of a primary nature, and the 

authority of the international criminal judiciary is of a secondary and complementary nature. 

Accordingly, the non-prosecution of Turkish citizens at the International Criminal Court 

depends on the compliance of the general principles of criminal law contained in the Rome 

Statute in the investigation and trial to be carried out in our domestic law and the compliance 

of domestic legal legislation with the Rome Statute. If Turkey becomes a party to the Rome 

Statute without sufficient infrastructure and legal arrangements, it may face many problems in 

the legal sense. 

Keywords: International Criminal Court, Roman Status, Turkey, the principle of 

complementarit.
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AN NLP APPROACH FOR IDENTIFYING RELEVANCE TO SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT GOALS 
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ABSTRACT 

The Sustainable Development Goals (SDGs) are 17 interlinked global goals set up in 2015 by 

the United Nations General Assembly, aiming to be a "shared blueprint for peace and prosperity 

for people and the planet, now and into the future."1 The SDGs are intended to be achieved by 

2030, and therefore, there is a substantial demand from the United Nations as well as public 

and private sector for classifying government publications, policy briefs, academic literature, 

and corporate social responsibility reports according to their relevance to the SDGs. It is well 

established that the SDGs play a key role in the strategic objectives of diverse entities. 

Nevertheless, connecting projects and activities to the SDGs has been rather complicated and 

not always possible with existing methods. Natural language processing (NLP), which is a 

subfield of computer science that aims to make human language understandable by computers, 

provides a novel way to classify linkages for SDGs from text data. This research examines 

various machine learning approaches optimized for NLP text classification tasks for their 

success in classifying textual data according to their relevance to the 17 SDGs. Extensive 

experiments have been performed with the recently released OSDG Community Dataset2, 

which contains texts with their related SDG label as validated by the community volunteers. 

Results demonstrate that especially deep learning-based NLP models achieve significant 

success in the attempted task, which is promising for automated processing of large document 

collections for detection of relevance to SDGs.  

Keywords : natural language processing, Sustainable Development Goals, United Nations, 

corporate social responsibility. 

 

 

 
1 https://sdgs.un.org/goals 
2 https://github.com/osdg-ai/osdg-data 
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ÖZET 

 

İnsanların temel ihtiyaçlarından biri barınmadır. Barınma, ihtiyacımız olduğu gibi aynı 

zamanda temel bir hakkımızdır. Konut, geçmişten günümüze her zaman önemli olmuştur. Fakat 

konut kavramı çoğu zaman ekonomik ve sosyo-kültürel etkileriyle dikkat çekmektedir. Konut, 

dar gelirliler için barınma ihtiyacının karşılanacağı alan olarak düşünülürken yüksek gelir grubu 

için de yatırım aracı olarak görülmektedir. Bu nedenle de konut politikaları toplumun her 

kesimini etkilemektedir. Ülkemizde konut politikalarının gelişimi 1960’lı yıllardan itibaren 

“planlı dönem” çerçevesinde gelişmeye ve değişmeye başlamıştır. Bu çalışmada ülkemizdeki 

konut politikasının gelişim sürecini incelemek ve çalışmanın kapsamını sınırlandırmak 

amacıyla kalkınma planları ele alınarak irdelenmektedir. Kalkınma planlarında alınan hedefler 

konut politikasına yön vermektedir. Öyle ki sosyal konut üretimi, imar affı, imar barışı, kentsel 

dönüşüm uygulamaları, kooperatifçilik ve toplu konut üretim modelleri bunlara örnektir. 

Nitekim VIII. Kalkınma Planı’nda alt gelir gruplarının konut sorunu için alternatifli finansman 

modelinin geliştirilmesi, planlamada düzenli yapılaşma, konut üretiminde hem konut hem de 

çevre kalitesinin artıracak ilkeler belirlendiği, X. Kalkınma Planı’nda kentsel dönüşüme 

yönelik ilkeler oluşturulduğu özellikle yaşanan depremler sonrasında afet riski taşıyan alanlara 

yönelik tedbirlere öncelik verilmeye başlandığı görülmektedir. Uluslararası çalışmalarla önem 

kazanan sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ve sağlıklı kentleşme modelleri, dünyadaki gelişmelere 

paralel olarak XI. Kalkınma Planı’nda da yer aldığı görülmektedir. Bu plan döneminde konuta 

yönelik amaçların başında dar gelirliler yer almaktadır. Bunun dışında ekonomik olarak 

karşılanabilir, kapsayıcı, yeterli, dayanıklı, yaşanabilir, güvenli, sürdürülebilir, temel altyapıya 

sahip, iklim değişikliğine dirençli konut üretiminin hedeflendiği görülmektedir. Bu çalışmada 

literatür tarama yöntemi kullanılarak kalkınma planlarında alınan kararlar ve uygulanma 

sistematiği karşılaştırma yöntemi çerçevesinde değerlendirilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kalkınma Planları, Konut Politikaları, Konut, Türkiye. 
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ÖZET 

Afetler, kentsel ve çevresel mekânı etkileyen önemli doğa olaylarıdır. Çoğu zaman can ve mal 

kaybına sebep olmakla birlikte ülkeleri ekonomik anlamda büyük zararlara uğratmaktadır. 

Kentlerin afete maruz kalma ve afetten etkilenme durumları farklılıklar göstermektedir. Bu 

nedenle kentlerin afetlere maruz kalma ve etkilenme durumlarına yönelik stratejilerin 

geliştirilmesi gerekmektedir. Afet yönetimine yönelik kararların alt kademe planlara 

aktarılabilmesi ve uygulanabilmesi için de bu kararların üst kademe planlarda alınması 

gerekmektedir. Doğal, beşerî ve teknoloji kaynaklı olmak üzere üç başlıkta toplanabilen afet 

olgusu, orman yangınları, böcek istilası, salgın hastalıklar, mülteci hareketleri, göçler, sanayi, 

ulaşım, maden kazaları ve deprem, sel, erozyon vb. olarak çeşitlenen geniş kapsamlı bir 

sorundur. 

Kalkınma planı ekonomik, sosyal, kültürel, idari ve çevre gibi konularda hem mevcut durum 

değerlendirmesini hem de gelişmeye yönelik hedefleri içeren yönlendirici, yol gösterici plan 

türüdür. Ülkemizde mekânsal planlama hiyerarşisinin en üst basamağını oluşturan kalkınma 

planları bu aşamada önemlidir. Kalkınma hedeflerinin sağlanabilmesi için afetlere yönelik 

hedeflerin oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın ana amacı kalkınma 

planlarında afet yönetimine yönelik hedef ve politikaları incelemektir. Araştırmada nitel 

araştırma tekniklerinden doküman inceleme ve karşılaştırma yöntemleri kullanılmıştır. Afet 

denildiği zaman ilk akla gelen deprem olmaktadır. Kalkınma planlarında da deprem öncelikli 

çözüm politikalarının oluşturulduğu saptanmıştır. Birinci, İkinci ve Üçüncü Kalkınma 

Planları’nda afet konusuna değinilmediği görülmektedir. Afet zararlarının azaltılmasıyla ilgili 

alınacak olan koruyucu ve önleyici önlemlerin afetten önce olması gerektiği ve yapılaşmaların 

denetlenmesi gerekliliği ilk kez Dördüncü Kalkınma Planı’nda gündeme gelmektedir. 

Ülkemizin aktif deprem kuşağı içerisinde olduğu ve her yıl önemli önemli can ve mal 

kayıplarının olduğu bu plan kapsamında vurgulanmıştır. Son iki planı içeren Onuncu ve On 

Birinci Kalkınma Planları’nda afet ayrı bir başlık altında değerlendirilmeye başlanmıştır. 81 

ilde Risk Azaltma Planları’nın (İRAP) hazırlanması, zorunlu deprem sigortasının dâhil olan 

konut ve işyeri sayısının artırılmasına yönelik önemli hedefler belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kalkınma Planları, Afet, Afet Yönetimi, Türkiye. 
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LEGAL ISSUES REGARDING REGULATION OF MEDIATION PAYMENT 

 

Fidan Bahruz qızı Allahyarova 

Baku State University, Faculty of Law 

0000-0002-9895-3963 

ABSTRACT  

The procedure of conflict resolution with the help of an impartial and uninterested in the 

outcome of the dispute third party, mediation, has a number of indisputable advantages that 

make this procedure widely used and effective. Such advantages include voluntariness, the 

efficiency of the procedure, confidentiality, mutually beneficial resolution of a dispute, 

preservation of business, partnership relations, absence of a losing party, and relatively low 

cost. In order to ensure the effectiveness of the mediation institute, which is at the stage of 

formation in the Azerbaijan Republic, it is necessary to overcome certain obstacles which also 

regard the mediation costs. 

Keywords: mediation, mediation costs, disputes, ADR, court 
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NON-TIMBER FOREST PRODUCTS AND LIVELIHOOD LINKAGES: A CASE OF 

LAMABAGAR, NEPAL 

Sandhya Rijal, Saroj Adhikari, Ramesh R. Pant 

Centeral Department of Enviromental Science, Nepal 

Abstract: 

Non-Timber Forest Products (NTFPs) have attracted substantial interest in the recent years with 

the increasing recognition that these can provide essential community needs for improved and 

diversified rural livelihood and support the objectives of biodiversity conservation. 

Nevertheless, various challenges are witnessed in their sustainable harvest and management. 

Assuming that sustainable management with community stewardship can offer one of the 

solutions to existing challenges, the study assesses the linkages between NTFPs and rural 

livelihood in Lamabagar village of Dolakha, Nepal. The major objective was to document the 

status of NTFPs and their contributions in households of Lamabagar. For status documentation, 

vegetation sampling was done using systematic random sampling technique. 30 plots of 10 m 

× 10 m were laid down in six parallel transect lines at horizontal distance of 160 m in two 

different community forests. A structured questionnaire survey was conducted in 76 households 

(excluding non-response rate) using stratified random sampling technique for contribution 

analysis. Likewise, key informant interview and focus group discussions were also conducted 

for data triangulations. 36 different NTFPs were recorded from the vegetation sample in two 

community forests of which 50% were used for medicinal purposes. The other uses include 

fodder, religious value, and edible fruits and vegetables. Species like Juniperus indica, Daphne 

bholua Aconitum spicatum, and Lyonia ovalifolia were frequently used for trade as a source of 

income, which was sold in local market. The protected species like Taxus wallichiana and 

Neopicrorhiza scrophulariiflora were also recorded in the area for which the trade is prohibited. 

The protection of these species urgently needs community stewardship. More than half of the 

surveyed households (55%) were depending on NTFPs for their daily uses, other than economic 

purpose whereas 45% of them sold those products in the market directly or in the form of local 

handmade products as a source of livelihood. NTFPs were the major source of primary health 

curing agents especially for the poor and unemployed people in the study area. Hence, the 

NTFPs contributed to livelihood under three different categories: subsistence, supplement 

income and emergency support, depending upon the economic status of the households. 

Although the status of forest improved after handover to the user group, the availability of 

valuable medicinal herbs like Rhododendron anthopogon, Swertia nervosa, Neopicrorhiza 

scrophulariiflora, and Aconitum spicatum were declining. Inadequacy of technology, lack of 

easy transport access, and absence of good market facility were the major limitations for 

external trade of NTFPs in the study site. It was observed that people were interested towards 

conservation only if they could get some returns: economic in terms of rural settlements. Thus, 

the study concludes that NTFPs could contribute rural livelihood and support conservation 

objectives only if local communities are provided with the easy access of technology, market 

and capital. 

Keywords: Contribution, medicinal, subsistence, sustainable harvest.  
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SIMPLIFIED MOBILE AR PLATFORM DESIGN FOR AUGMENTED TOURISM 

 

Eric Hawkinson, Edgaras Artemciukas 

The University of Fukuchiyama, Japan  

Klaipeda State University of Applied Sciences, Lithuania 

Abstract: 

This study outlines iterations of designing mobile augmented reality (MAR) applications for 

tourism specific contexts. Using a design based research model, several cycles of development 

to implementation were analyzed and refined upon with the goal of building a MAR platform 

that would facilitate the creation of augmented tours and environments by non-technical users. 

The project took on several stages, and through the process, a simple framework was begun to 

be established that can inform the design and use of MAR applications for tourism contexts. As 

a result of these iterations of development, a platform was developed that can allow novice 

computer users to create augmented tourism environments. This system was able to connect 

existing tools in widespread use such as Google Forms and connect them to computer vision 

algorithms needed for more advanced augmented tourism environments. The study concludes 

with a discussion of this MAR platform and reveals design elements that have implications for 

tourism contexts. The study also points to future case uses and design approaches for augmented 

tourism.  

Keywords: Augmented tourism, augmented reality, user experience, mobile design, etourism.  
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COMMUNITY BASED TOURISM AND DEVELOPMENT IN THIRD WORLD 

COUNTRIES: THE CASE OF THE BAMILEKE REGION OF CAMEROON 

 

Ngono Mindzeng Terencia 

University Lyon 2, France 

Abstract: 

Community based tourism, as a sustainable tourism approach, has been adopted as a tool for 

development among local communities in third world countries with income generation as the 

main driver. However, an analysis of community based tourism and development brings to light 

another driving force which is paramount to development strategies in the difficult conditions 

of third world countries: this driving force is “place revitalization”. This paper seeks to assess 

the relevance of “place revitalization” to the enhancement of development within the 

challenging context of developing countries. The research provides a community based tourism 

model to development in third world countries through a three step process based on awareness, 

mentoring and empowerment at the local level. It also tries to examine how effectively this 

model can address the development problems faced by the local communities of third world 

countries. The case study for this research is the Bamiléké region of Cameroon, the breeding 

ground of community based tourism initiatives and a region facing the difficulties of third world 

countries that are great impediments to community based tourism.  

Keywords: Awareness, empowerment, local communities, mentoring, place revitalization, 

third world countries.  
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AN EVALUATION OF TOURISM EDUCATION IN NIGERIA’S HIGHER 

INSTITUTIONS 

Eldah Ephraim Buba 

Department of hospitality and Tourism Management, The Federal Polytechnice Bauchi, 

Nigeria 

Abstract: 

This paper evaluated the quality of tourism education in Nigeria higher education. The problem 

of poor quality of tourism education in Nigeria’s higher institutions prompted the study. 

Archival research was used with evaluation reports as secondary data, twenty evaluation reports 

for different polytechnics from the National board for technical education (NBTE) from 1995-

2012 were assessed. The evidence from the documents shows that the quality of teaching and 

evaluation is fair. The programmes resources are fairly good, and most of the teachers do not 

have a postgraduate qualification in tourism related courses. It is therefore recommended that 

the institutions running tourism programmes in Nigeria need to introduce self -assessment of 

programmes and not rely on the NBTE accreditation which comes up in three years. Also there 

is need for a staff development policy that will encourage Tourism educators to further their 

education; The Tertiary Educational Trust Fund (TETFUND) should focus on developing staff 

of tourism education because it is an area of study in Nigeria that lacks qualified personnel. 

With the way higher institution in Nigeria are finding interest in tourism programmes, having 

good quality programmes will not only produce better professionals but it will help in offering 

better services in the industry and maximizing the impacts of the business. 

Keywords: Education, evaluation tourism, quality.  
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ACTIVITY-BASED COSTING IN THE HOSPITALITY INDUSTRY: A CASE STUDY 

IN A HOTEL 

Bita Mashayekhi, Mohammad Ara 

Master in Accounting, Aras International Campus, University of Tehran, Tehran, Iran  

Associate Professor of Accounting, Department of Accounting, Faculty of Management, 

University of Tehran, Tehran, Iran 

Abstract: 

The purpose of this study is to provide some empirical evidence about implementing Activity-

Based Costing (ABC) in the hospitality industry in Iran. For this purpose, we consider the 

Tabriz International Hotel as our sample hotel and then gather the relevant data from its cost 

accounting system in 2012. Then, we use ABC as our costing method and compare the cost of 

each service unit with that cost which had been extracted for the traditional costing method. 

The results show a different cost per unit for two methods. Also, because of its more precise 

and detailed provided information, an ABC system facilitates the decision-making process for 

managers on decisions related to profitability analysis, budgeting, pricing, and so on. 

Keywords: Activity-based costing, activity, cost driver, hospitality industry.  
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ASYMMETRICAL INFORMATIVE ESTIMATION FOR MACROECONOMIC 

MODEL: SPECIAL CASE IN THE TOURISM SECTOR OF THAILAND 

1Chukiat Chaiboonsri, 2Satawat Wannapan 

1,2 Faculty of Economics, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 

Abstract: 

This paper used an asymmetric informative concept to apply in the macroeconomic model 

estimation of the tourism sector in Thailand. The variables used to statistically analyze are 

Thailand international and domestic tourism revenues, the expenditures of foreign and domestic 

tourists, service investments by private sectors, service investments by the government of 

Thailand, Thailand service imports and exports, and net service income transfers. All of data is 

a time-series index which was observed between 2002 and 2015. Empirically, the tourism 

multiplier and accelerator were estimated by two statistical approaches. The first was the result 

of the Generalized Method of Moments model (GMM) based on the assumption which the 

tourism market in Thailand had perfect information (Symmetrical data). The second was the 

result of the Maximum Entropy Bootstrapping approach (MEboot) based on the process that 

attempted to deal with imperfect information and reduced uncertainty in data observations 

(Asymmetrical data). In addition, the tourism leakages were investigated by a simple model 

based on the injections and leakages concept. The empirical findings represented the parameters 

computed from the MEboot approach which is different from the GMM method. However, both 

of the MEboot estimation and GMM model suggests that Thailand’s tourism sectors are in a 

period capable of stimulating the economy. 

Keywords: Thailand tourism, maximum entropy bootstrapping approach, macroeconomic 

model, asymmetric information.  
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POTENTIAL OF CROATIA AS AN ATTRACTIVE TOURIST DESTINATION FOR 

THE RUSSIAN MARKET 
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Zagreb School of Economics and Management, Zagreb, Croatia 

Abstract: 

Europe is one of the most popular tourist destinations in the world, in which tourism occupies 

a significant place among the most relevant economic activities, and this applies to the Republic 

of Croatia as well. Based on this study, the authors intended to encourage and support the 

creation of an effective tourism policy in Croatia that would be based on the profiling of certain 

target groups. Another objective was to compare the results obtained from the customer analysis 

with the market analysis of the tourism industry in Croatia. The objective is to adapt the current 

tourist offer according to the identified needs and expectations of a particular tourist group in 

order to increase the attractiveness of Croatia as a tourist destination and motivate greater 

attendance of the targeted tourist groups. The current research was oriented towards the Russian 

market as the target group. Therefore, the authors wanted to encourage a discussion on how to 

attract more Russian guests. Consequently, the intention of the research was a detailed analysis 

of Russian tourists, in order to gain a better understanding of their travelling motives and 

tendencies. Furthermore, attention was paid to the expectations of Russian customers and to 

compare them with the Croatian tourist offer, and to determine whether there is a possibility for 

an overlap. The method used to obtain the information required was a survey conducted among 

Russian citizens about their travelling habits. The research was carried out on the basis of 166 

participants of different age, gender, profession and income group. The sampling and 

distribution of the survey took place between May and July 2016. The results provided from 

the research indicate that Croatian tourism has certain unrealized potential considering the 

popularization of Croatia as a tourist destination, and there is a capacity for increasing the 

revenues within the group of Russian tourists. Such a conclusion is based on the fact that the 

Croatian tourist offer and the preferences of the Russian guests are compatible, i.e. they overlap 

in many aspects. The results demonstrate that beautiful nature, cultural and historical heritage 

as well as the sun and sea, play a leading role in attracting more Russian tourists. It is precisely 

these elements that form the three pillars of the Croatian tourist offer. On the other hand, the 

profiling revealed that the most desirable destinations for the Russian guests are Italy and Spain, 

both of which provide the same main tourist attractions as Croatia. Therefore, the focus of the 

strategic ideas given in the paper shifted to other tourism segments, such as type of 

accommodation, sales channels, travel motives, additional offer and seasonality etc., in order 

to gain advantage in the Russian market, the Mediterranean region and tourism in general. The 

purpose of the research is to serve as a foundation for analysing the attractiveness of the other 

tourist destinations in the Russian market, as well as to be a general basis for a more detailed 

profiling of the various specific target groups of the Russian and other tourist groups. 

Keywords: Croatia, Russian market, target groups, tourism, tourist destination.  
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BEHAVIORS AND FACTORS AFFECTING THE SELECTION OF SPA SERVICES 

AMONG CONSUMERS IN AMPHAWA, SAMUT SONGKHRAM, THAILAND 

Chutima Klaysung 

Faculty of Management Science, Suan Sunandha Rajabhat University, Thailand 

 

Abstract: 

This research aims to study the factors that influence the decision to choose the spa service of 

consumers in Amphawa, Samut Songkhram, Thailand. The research method will use 

quantitative research; data were collected by questionnaires distributed to spa consumers, both 

female and male, aged between 20 years and 70 years in the Amphawa, Samut Songkhram area 

for 400 samples by convenience sampling method. The data were analyzed using descriptive 

statistics including percentage, mean, standard deviation and inferential statistics, including 

Pearson correlation for hypothesis testing. The results showed that the demographic variables 

including age, education, occupation, income and frequency of access to service spa were 

related to the decision to choose the spa service of consumers in Amphawa, Samut Songkhram. 

In addition, the researchers found the marketing mixed factors such as products, prices, places, 

promotion, personnel selling, physical evidence and processes were associated with the 

decision to choose the spa service of consumers in Amphawa, Samut Songkhram, Thailand. 

Keywords: Consumers in Amphawa, Samut Songkhram, Thailand, decision to choose a spa 

service, marketing mixed factor, spa service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://publications.waset.org/search?q=Chutima%20Klaysung
https://publications.waset.org/search?q=Consumers%20in%20Amphawa
https://publications.waset.org/search?q=Samut%20Songkhram
https://publications.waset.org/search?q=Thailand
https://publications.waset.org/search?q=decision%20to%20choose%20a%20spa%20service
https://publications.waset.org/search?q=decision%20to%20choose%20a%20spa%20service
https://publications.waset.org/search?q=marketing%20mixed%20factor
https://publications.waset.org/search?q=spa%20service.


 EGE  6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES           
                     

 

ABSTRACT  BOOK           ISBN: 978-605-71938-7-2            www.egekongresi.org        Page | 199 
  

FREEDOM WITH LIMITATIONS: THE NATURE OF FREE EXPRESSION IN THE 

EUROPEAN CASE-LAW 

 

Laszlo Vari 

University of Barcelona, Spain 

Abstract: 

In the digital age, the spread of the mobile world and the nature of the cyberspace, offers many 

new opportunities for the prevalence of the fundamental right to free expression, and therefore, 

for free speech and freedom of the press; however, these new information communication 

technologies carry many new challenges. Defamation, censorship, fake news, misleading 

information, hate speech, breach of copyright etc., are only some of the violations, all of which 

can be derived from the harmful exercise of freedom of expression, all which become more 

salient in the internet. Here raises the question: how can we eliminate these problems, and 

practice our fundamental freedom rightfully? To answer this question, we should understand 

the elements and the characteristic of the nature of freedom of expression, and the role of the 

actors whose duties and responsibilities are crucial in the prevalence of this fundamental 

freedom. To achieve this goal, this paper will explore the European practice to understand 

instructions found in the case-law of the European Court of Human rights for the rightful 

exercise of freedom of expression. 

Keywords: Collision of rights, European case-law, freedom opinion and expression, media 

law, freedom of information, online expression  
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THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE DEVELOPMENT OF ISRAEL 

ADVANCED CHANGES 

 

Erez Cohen 

Erez Cohen is with the Ariel University, Israel 

Abstract: 

The study examines the socioeconomic impact of development of an advanced industry in 

Israel. The research method is based on data collected from the Israel Central Bureau of 

Statistics and from the National Insurance Institute (NII) databases, which provided information 

that allows to examine the Economic and Social Changes during the 1990s. The study examined 

the socioeconomic effects of the development of advanced industry in Israel. The research 

findings indicate that as a result of globalization processes, the weight of traditional industry 

began to diminish as a result of factory closures and the laying off of workers. These 

circumstances led to growing unemployment among the weaker groups in Israeli society, 

detracting from their income and thus increasing inequality among different socioeconomic 

groups in Israel and enhancement of social disparities. 

Keywords: Globalization, Israeli advanced industry, public policy, socio-economic indicators.  
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THE TWO LAYERS OF FOOD SAFETY AND GMOS IN THE HUNGARIAN 

AGRICULTURAL LAW 

Gergely Horváth 

Agricultural and Labour Law Department, Széchenyi István University, Hungary  

 

Abstract: 

The study presents the complexity of food safety dividing it into two layers. Beyond the basic 

layer of requirements, there is a more demanding higher level linked with quality and purity 

aspects. It would be important to give special prominence to both layers, given that massive 

illnesses are caused by foods even though officially licensed. Then the study discusses an 

exciting safety challenge stemming from the risks of genetically modified organisms (GMOs). 

Furthermore, it features legal case examples that illustrate how certain liability questions are 

solved or not yet decided in connection with the production of genetically modified crops. In 

addition, a special kind of land grabbing, more precisely land grabbing from non-GMO farming 

systems can also be noticed as well as a new phenomenon eroding food sovereignty. 

Coexistence, the state where organic, conventional, and GM farming systems are standing 

alongside each other is an unsuitable experiment that cannot be successful, because of 

biophysical reasons (such as cross-pollination). Agricultural and environmental lawyers both 

try to find the optimal solution. Agri-environmental measures are introduced as a special 

subfield of law maintaining also food safety. The important steps of agri-environmental 

legislation are aiming at the protection of natural values, the environmental media and 

strengthening food safety as well, practically the quality of agricultural products intended for 

human consumption. The major findings of the study focus on searching for the appropriate 

approach capable of solving the security and safety problems of food production. The most 

interesting concepts of the Hungarian national and EU food law legislation are analyzed in more 

detail with descriptive, analytic and comparative methods. 

Keywords: Food law, food safety, food security, GMO, agri-environmental measures.  
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JURISPRUDENCIAL ANALYSIS OF TORTURE IN SPAIN AND IN THE 

EUROPEAN HUMAN RIGHTS SYSTEM 

María José Benítez Jiménez 

Public Law Department (Penal Law and Criminology) University of Málaga (Spain) 

Abstract: 

Article 3 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms (E.C.H.R.) proclaims that no one may be subjected to torture, punishment or 

degrading treatment. The legislative correlate in Spain is embodied in Article 15 of the Spanish 

Constitution, and there must be an overlapping interpretation of both precepts on the ideal plane. 

While it is true that there are not many cases in which the European Court of Human Rights 

(E.C.t.H.R. (The Strasbourg Court)) has sanctioned Spain for its failure to investigate 

complaints of torture, it must be emphasized that the tendency to violate Article 3 of the 

Convention appears to be on the rise, being necessary to know possible factors that may be 

affecting it. This paper addresses the analysis of sentences that directly or indirectly reveal the 

violation of Article 3 of the European Convention. To carry out the analysis, sentences of the 

Strasbourg Court have been consulted from 2012 to 2016, being able to address any previous 

sentences to this period if it provided justified information necessary for the study. After the 

review it becomes clear that there are two key groups of subjects that request a response to the 

Strasbourg Court on the understanding that they have been tortured or degradingly treated. 

These are: immigrants and terrorists. Both phenomena, immigration and terrorism, respond to 

patterns that have mutated in recent years, and it is important for this study to know if national 

regulations begin to be dysfunctional.  

Keywords: European convention for the protection of human rights and fundamental freedoms, 

European Court of Human Rights, sentences, Spanish Constitution, torture.  
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REVIEWING THE RELATION OF LANGUAGE AND MINORITIES' RIGHTS 

Mohsen Davarzani, Ehsan Lame, Mohammad Taghi Hassan Zadeh 
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bstract: 

Langua,ge is considered as a powerful and outstanding feature of ethnicity. However, 

humiliating and prohibiting using human language is one the most heinous and brutal acts in 

the form of racism. In other words, racism can be a product of physiological humiliations and 

discrimination, such as skin color, and can also be resulted from ethnic humiliation and 

discrimination such as language, customs and so on  .Ethnic and racial discrimination is one of 

the main problems of the world that minorities and occasionally the majority have suffered 

from. Nowadays, few states can be found in which all individuals and its citizens are of the 

same race and ethnicity, culture and language. In these countries, referred to as the multinational 

states, (eg, Iran, Switzerland, India, etc.), there are the communities and groups which have 

their own linguistic, cultural and historical characteristics. Characteristics of human rights 

issues, diversity of issues and plurality of meanings indicate that they appear in various aspects. 

The states are obliged to respect, as per national and international obligations, the rights of all 

citizens from different angles, especially different groups that require special attention in order 

of the particular aspects such as ethnicity, religious and political minorities, children, women, 

workers, unions and in case the states are in breach of any of these items, they are faced with 

challenges in local, regional or international fields.  

Keywords: Law, language, minorities, ethnicity.  
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THE SOCIAL REACTION TO THE WADI SALIB RIOTS (1959) AS REFLECTED IN 

CONTEMPORARY ISRAELI PRESS 

Ada Yurman 

Department of Criminology, Bar Ilan University, Ramat Gan, Israel 

Abstract: 

Social reactions to deviant groups with political goals follow two central patterns; one that 

associates personal characteristics with deviant behavior, and the other that claims that society 

is to be blamed for deviant behavior. The establishment usually tends towards the former notion 

and thus disclaims any responsibility for the distress of the underprivileged, while it is usually 

those who oppose government policies who believe that the fault lies with society. The purpose 

of the present research was to examine social reactions to the Wadi Salib riots that occurred in 

Haifa in 1959. These riots represented the first ethnic protest within Israeli society with its 

ideology of the ingathering of the exiles. The central question was whether this ideology 

contributed to the development of a different reaction when compared to reactions to similar 

events abroad. This question was examined by means of analyzing articles in the Israeli press 

of that period. The Israeli press representing the views of the establishment was at pains to point 

out that the rioters were criminals, their object being to obstruct the development of society. 

Opposition party leaders claimed that the rioters lived in poor circumstances, which constituted 

a direct result of government policies. An analysis of press reports on the Wadi Salib riots 

indicates a correspondence between the reaction to these events and similar events abroad. 

Nevertheless, the reaction to the Wadi Salib riots did not only express a conflict between 

different political camps, but also different symbolic universes. Each group exploited the events 

at Wadi Salib to prove that their ideology was the legitimate one. 

Keywords: Riots, media, political deviance, symbolic universe.  
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AN ANALYTICAL STUDY ON THE POLITICS OF DEFECTION IN INDIA 
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Abstract: 

In a parliamentary system, party discipline is the impulse; when it falls short, the government 

usually falls. Conceivably, the platform of Indian politics suffers with innumerous practical 

disorders. The politics of defection is one such specie entailing gross miscarriage of fair conduct 

turning politics into a game of thrones (powers). This practice of political nomaditude can trace 

its seed in the womb of British House of Commons. Therein, if a legislator was found to cross 

the floor, the party considered him disloyal. In other words, the legislator lost his allegiance to 

his former party by joining another party. This very phenomenon, in practice has a two way 

traffic i.e. ruling party to the opposition party or vice versa. The democracies like USA, 

Australia and Canada were also aware of this fashion of swapping loyalties. There have been 

several instances of great politicians changing party allegiance, for example Winston Churchill, 

Ramsay McDonald, William Gladstone etc. Nevertheless, it is interesting to cite that 

irrespective of such practice of changing party allegiance, none of the democracies in the west 

ever desired or felt the need to legislatively ban defections. But, exceptionally India can be 

traced to have passed anti-defection laws. The politics of defection had been a unique popular 

phenomenon on the floor of Indian Parliamentary system gradually gulping the democratic 

essence and synchronization of the Federation. This study is both analytical and doctrinal, 

which tries to examine whether representative democracy has lost its essence due to political 

nomadism. The present study also analyzes the classical as well as contemporary pulse of floor 

crossing amidst dynastic politics in a representative democracy. It will briefly discuss the 

panorama of defections under the Indian federal structure in the light of the anti-defection law 

and an attempt has been made to add valuable suggestions to streamline remedy for the still 

prevalent political defections. 

Keywords: Constitutional law, defection, democracy, political anti-trust.  
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The ETHIO-ERITREA CLAIMS COMMISSION ON USE OF FORCE: ISSUE OF 

SELF-DEFENSE OR VIOLATION OF SOVEREIGNTY 

Isaias Teklia Berhe 

College of Art and Social Scinces, Asmara, Eritrea 

Abstract: 

A decision that deals with international disputes, be it arbitral or judicial, has to properly reflect 

objectivity and coherence with existing rules of international law. This paper shows the decision 

of the Ethio-Eritrea Claims Commission on the jus ad bellum case is bereft of objectivity and 

coherence, which contributed a disservice to international law on many aspects. The 

Commission’s decision that holds Eritrea in contravention to Art 2(4) of the UN Charter based 

on Ethiopia’s contention is flawed. It fails to consider: the illegitimacy of an actual authority 

established over contested territory through hostile acts, the proper determination of effectivites 

under international law, the sanctity of colonially determined boundaries, Ethiopia’s prior firm 

political recognition and undergirds to respect colonial boundary, and Ethio-Eritrea Border 

Commission’s decision. The paper will also argue that the Commission confused Eritrea’s right 

of self-defense with the rule against the non-use of force to settle territorial disputes; wherefore 

its decision sanitizes or sterilizes unlawful change of territory resulted through unlawful use of 

force to the effect of advantaging aggressions. The paper likewise argues that the decision is so 

sacrilegious that it disregards the ossified legal finality of colonial boundaries. Moreover, its 

approach toward armed attack does not reflect the peculiarity of the jus ad bellum case rather it 

brings about definitional uncertainties and sustains the perception that the law on self-defense 

is unsettled.  

Keywords: Armed attack, self-defense, territorial integrity, use of force.  
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DIRECTORS’ DUTIES, CIVIL LIABILITY, AND THE BUSINESS JUDGMENT 

RULE UNDER THE PORTUGUESE LEGAL FRAMEWORK 

 

Marisa Catarina da Conceição Dinis 
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Abstract: 

The commercial companies’ management has suffered an important material and legal 

transformation in the last years, mainly related to the changes in the Portuguese legal framework 

and because of the fact they were recently object of great expansion. In fact, next to the smaller 

family businesses, whose management is regularly assumed by partners, companies with social 

investment highly scattered, whose owners are completely out from administration, are now 

arising. In those particular cases, the business transactions are much more complex and require 

from the companies’ managers a highly technical knowledge and some specific professionals’ 

skills and abilities. This kind of administration carries a high-level risk that can both result in 

great success or in great losses. Knowing that the administration performance can result in 

important losses to the companies, the Portuguese legislator has created a legal structure to 

impute them some responsibilities and sanctions. The main goal of this study is to analyze the 

Portuguese law and some jurisprudence about companies’ management rules and about the 

conflicts between the directors and the company. In order to achieve these purposes we have to 

consider, on the one hand, the legal duties directly connected to the directors’ functions and on 

the other hand the disrespect for those same rules. The Portuguese law in this matter, influenced 

by the common law, determines that the directors’ attitude should be guided by loyalty and 

honesty. Consequently, we must reflect in which cases the administrators should respond to 

losses that they might cause to companies as a result of their duties’ disrespect. In this way is 

necessary to study the business judgment rule wich is a rule that refers to a liability exclusion 

rule. We intend, in the same way, to evaluate if the civil liability that results from the directors’ 

duties disrespect can extend itself to those who have elected them ignoring or even knowing 

that they don´t have the necessary skills or appropriate knowledge to the position they hold. To 

charge directors’, without ruining entrepreneurship, charging, in the same way, those who select 

them reinforces the need for more responsible and cautious attitudes which will lead 

consequently to more confidence in the markets. 

Keywords: Duty of loyalty, duty of care, business judgment rule, civil liability of directors.  
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ÖZET 

 

Atatürk, kabul edileceği üzere, mazlum milletlere örnek olmuş dünya tarihindeki ilk anti-

emperyalist bağımsızlık mücadelesini başarı ile neticelendirmiş tarihi bir liderdir. Milli 

Mücadele döneminde Ankara Hükümeti’nin naşir-i efkarı sayılan Hakimiyet-i Milliye 

gazetesindeki yazılara ve Atatürk’ün yapmış olduğu konuşmalara bakıldığında görülecektir ki 

Atatürk’ün taviz vermeyi reddettiği yegane kırmızı çizgi, milli bağımsızlık hususudur. 

Kuşkusuz ki milli bağımsızlık, anti-emperyalist duruşun doğal bir neticesidir. Ve söz konusu 

duruşun kapsadığı alan, tahmin edileceği üzere, çok boyutlu yapıdadır. Bu çok boyutluluk 

siyasi, askeri, mali, hukuki ve benzeri tüm alanları kuşatacı mahiyettedir. Dolayısıyla, 

Cumhuriyeti kuranların ve bilhassa Atatürk’ün ulus-devlet inşasında başlıca amillerden kabul 

ettiği ve Cumhuriyetin yaslanacağı sınıfsal/toplumsal zeminin temel harcı saydığı eğitim 

olgusu da bağımsız kalması gereken alanlardan biri olarak kabul edilmekteydi. Bu maksatla 

Atatürk döneminde eğitim birleştirilmiş ve “milli” bir karaktere büründürülmüştür. Yine aynı 

dönem itibarıyla, yabancı ve azınlık okullarının milli tedrisat altında eğitim vermelerinin temin 

edilmesi de söz konusu tam bağımsızlıkçı anlayışın sonucu olarak hayata geçirilmiştir. Milli 

tedrisatın amacı ise halkta “millet” bilinci meydana getirmek ve böylelikle ulus-devletin 

ihtiyaç duyduğu özgür “vatandaş”lardan müteşekkil bir topluluk oluşturmaktı. Dolayısıyla, bu 

maksada binaen tarihin ve dilin Türk merkezli bir bakış açısıyla yeniden ele alınması 

gerekmekteydi. Atatürk bu amaçla, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ile Türk Dili Tetkik 

Cemiyetini kurmuştur. Böylelikle, Avrupa merkezli tarih anlatısının yerine milli bir tarih tezi 

inşa edilebilecek; yanı sıra Türkçe, yabancı kelimelerin boyunduruğundan kurtarılarak milli 

bir dil haline getirilecekti. Atatürk’ün vefatına kadar bu prensiplere dayanan ve tam 

bağımsızlıkçı milli karaktere uygun biçimde şekillenen eğitim politikalarının, İnönü dönemi 

ile birlikte paradigma değişimine uğradığı, Tanzimat modeline benzer “batıcı” denilebilecek 

bir eğitim anlayışına savrulduğu görülmektedir. Bu çalışmanın konusu, Atatürk dönemi eğitim 

politikaları ile İnönü dönemi eğitim politikalarını tam bağımsızlık ve milli mücadelenin anti-

emperyalist bakış açısı bağlamında karşılaştırmak ve bu iki dönemin eğitim politikaları 

arasındaki bağımsızlıkçı yaklaşım farklarını sarih biçimde ortaya koyabilmektir.    

   

Anahtar kelimeler: Cumhuriyet Tarihi, Eğitim Politikaları, Atatürk Dönemi, İnönü Dönemi 



 EGE  6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES           
                     

 

ABSTRACT  BOOK           ISBN: 978-605-71938-7-2            www.egekongresi.org        Page | 209 
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ÖZET 

Antik çağın büyük filozofu Plotinos (204-270), Enneadlar eserinde kapsamlı bir felsefi sistem 

kurmuştur. Eserinin muhtelif bölümlerinde tanrı, akıl, ruh, doğa ve insan üzerine eğilmiştir. 

Öğrencisi Porphyrios’un düzenlemesine göre, II. Ennead’ın 1. Bölümü Evren Üzerine başlığını 

taşımaktadır. Filozof, bu felsefi risalesinde evrenin ezelî olduğunu bir kez daha tekrar 

etmektedir. Ama risalenin odak noktası daha çok göksel cisimlerin kalıcılığı ve sürekliliği 

üzerinedir. Şöyle ki: bu fiziki âlemde var olanlar, süreklilik ve kalıcılıklarını birey yani tekil 

olarak sağlayamaya güç yetiremedikleri halde, yukarı âlemde, göksel cisimler sürekliliklerini 

nasıl sağlayabiliyorlar? Yani bizim dünyamızda tekil bireyler kendi sonsuzluklarını ancak sahip 

oldukları formları sayesinde sürdürebilmektedirler. O nedenle kalıcı olan, tür ve cinstir. İnsan 

yahut at, tekil olarak ölüp gider. Fakat ait oldukları tür, başka yeni tekil bireylerde taşınarak bu 

süreklilik kalıcı olarak sağlanır. Plotinos, güneş ve yıldızlar gibi göksel cisimlerin ise, 

kendilerini formları bakımından değil tam tersine birey halde tekil olarak sürdürdüklerini 

belirtir. Bundan başka Plotinos, göksel cisimlerin de akıştan bağımsız olamadıklarını 

belirtmektedir. O halde evrensel akış içerisinde göksel cisimlerin bu sürekliliklerini nasıl 

sağladıklarının açıklığa kavuşturulması gerekir. Evrenin ve evrenin bu parçalarının da bir 

maddi bedeni var ise bu ne şekildedir? Hangi elementlerden oluşmaktadır? İşte bu 

çalışmamızda biz de söz konusu sorular odağında, göksel cisimlerin ve evrenin maddi doğasına 

dair Plotinosçu bir soruşturmanın izlerini sürmeyi planlıyoruz. Bunu yaparken Plotinos’da 

bulduğumuz yanıtların hangi dayanaklara sahip olduğunu da göstermek istiyoruz. Bu bağlamda 

Aristoteles ve bilhassa Platon’un düşünceleriyle bir karşılaştırmada bulunacağız. Sonuç olarak 

göksel cisimlerin, dört elementin bir karışımına değil yalnızca ateş ve toprağın birbirinden 

zaruret miktarınca istifadesini ihtiva ettiğini öne çıkaracağız.  

Anahtar Kelimeler: Felsefe Tarihi, Plotinos, Evren, Göksel Cisimler, Bireysel Özdeşlik, Akış. 

ABSTRACT 

The great philosopher of antiquity, Plotinus (204-270), created a comprehensive philosophical 

system in his Enneads. In different parts of his work he dealt with God, mind, soul, nature and 

man. According to the arrangement of his student Porphyry, chapter 1 of the 2nd Ennead is 

titled On the Cosmos. In this treatise, the philosopher repeats once again that the universe is 

eternal. However, the focus of the treatise is mainly on the permanence and continuity of the 

celestial bodies. How can the heavenly bodies maintain their permanence in the upper world, 

while those who exist in our physical world are unable to maintain their permanence and 

continuity individually, that is, one by one? In other words: In our world, individuals can 

preserve their imperishability only thanks to their forms. Permanent are therefore the species 
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and the genus. The human being or the horse dies in the singular. However, this permanence is 

guaranteed by the fact that the kind to which they belong is transferred to other new individuals. 

Plotinus explains that celestial bodies like the sun and the stars do not preserve themselves in 

their forms, but on the contrary as individuals. Moreover, Plotinus says that the celestial bodies 

cannot be independent of the Flux. In this case it would have to be clarified how the celestial 

bodies ensure their permanence in the universal Flux. If the cosmos and these parts of the 

cosmos also have a material body, what is it like? What elements does it consist of? In this 

study, we want to follow in the footsteps of a Plotinian investigation of the material nature of 

the heavenly bodies and the cosmos, centering on these questions. In this context we will make 

a comparison with the ideas of Aristotle and especially Plato. Finally, we will emphasize that 

the celestial bodies do not contain a mixture of the four elements, but only the use of fire and 

earth to the extent necessary. 

Keywords: History of Philosophy, Plotinus, Cosmos, Heavenly Bodies, Individual Identity, Flux. 
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ÖZET 

Son yarım yüzyılda üzerinde giderek daha fazla yayın yapılan Sistem Yaklaşımı, bilim 

insanlarından kişisel gelişim uzmanlarına birçok düşünürün ilgi gösterdiği bir konu haline 

gelmiştir. Kökleri Ludwig von Bertalanffy’in (1968) “Genel Sistem Teorisi: Temeller, Gelişme, 

Uygulama” isimli eserine dayanan bu yaklaşım, James Grier Miller’in (1978) “Yaşayan 

Sistemler” kitabıyla sosyal sistemlerin yapı ve süreçlerini de kapsayacak şekilde 

detaylandırılmıştır. Duyulan ilgiye karşın örgütlerin kurumsal yapılarını sistem yaklaşımıyla 

değerlendiren araştırmaların sayısı sınırlı kalmıştır. Bu çalışmada Miller’in (1978) Yaşayan 

Sistemler Kuramı (YASK) çerçevesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin (GBB) kurumsal 

yapısı incelenmiştir. İnceleme sırasında GBB’nin idari birim yönetmeliklerini oluşturan 1344 

madde ile YASK’ın öne sürdüğü sistem fonksiyonlarıyla eşleştirilmiştir. Çalışma sonucunda 

GBB sisteminin enformasyon işleyen fonksiyonlarının %64,7 ile ağırlıkta olduğu, Madde-

Enerji işleyen fonksiyon grupları arasında Üretici’nin %17,23 ile birinci sırada olduğu ve 

Çoğaltıcı sistem fonksiyonlarının bulunmadığı gibi önemli bulgulara ulaşılmıştır. Bununla 

beraber, örgütlerin sistem kuramı çerçevesinde değerlendirilmesinde çeşitli kısıtlar 

keşfedilmiştir. Sonuç kısmında GBB sisteminin varlığı için kritik olan idari birimler 

değerlendirilmiş, benzer çalışmalar için teknik ve yöntem önerilerinde bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Sistem Kuramı, Yerel Yönetimler, Kurumsal Yapı, Yönetmelik, 

Gaziantep 

 

LOCAL GOVERNMENTS IN TURKEY WITHIN THE FRAMEWORK OF 

MILLER’S LIVING SYSTEMS THEORY: GAZIANTEP METROPOLITAN 

MUNICIPALITY SYSTEM 

 

ABSTRACT 

The systems approach which has been increasingly published in the last half of the century has 

become a topic of interest for many intellectuals from scientists to personal development 

experts. Rooting from Bertalanffy’s (1968) “General Systems Theory: Foundations, 

Development, Applications”, James Grier Miller’s (1978) book “Living System” has detailed 

the approach, incorporating the structure and processes of social systems. Despite the interest, 

the number of research elaborating organizations' corporate structures with the systems 

approach is limited. In this study, Gaziantep Metropolitan Municipality’s corporate structure 

has been analyzed within the framework of Miller’s (1978) Living Systems Theory. During the 

analysis, 1344 articles from the regulations of the municipality’s administrative units were 
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matched with the functions stated in the Living Systems Theory. The study has concluded some 

significant findings such as information processing functions with 64,7% making the majority 

of the municipality’s system, Production functions are the highest among the Matter-Energy 

processing functions with 17,23% and there are no Reproduction functions in this system. 

Moreover, certain limitations for the evaluation of organizations with reference to the systems 

theory have been discovered. In the conclusion section, Gaziantep Metropolitan Municipality 

System’s critical administrative units have been evaluated and, technical and methodological 

suggestions for further studies have been stated. 

 

Key Words: Systems Theory, Local Governments, Corporate Structure, Regulations, 

Gaziantep 
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BAKARA SURESİ’NİN 137. AYETİ BAĞLAMINDA ‘ALLAH’IN KULLARINA 

YETECEĞİ’ HABERİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME 

Dr. Öğretim Üyesi Hacı ÇİÇEK 

Adıyaman Ünv. Eğitim Fak. Arap Dili Eğitimi Bölümü. 

orcid.org: 0000-0003-4735-6349 

 

Özet 

İslâm inancında Allah’a iman, hayatın özü ve odak noktası durumundadır. Mümin kimse, 

hayatının bütün evrelerinde, Allah’ı merkeze alan kişidir.  Ona göre Allah, bütün gücü 

kendisinde toplayan yegâne varlıktır. Güç ve kuvvet, sadece ona aittir.  Kul, gücünü ancak 

Allah’ın yardımıyla elde edebilir, onun yardımı olmadan hiçbir şeyi başaramaz. Göze görme, 

kulağa işitme, ele kavrama, dile konuşma gibi verilen yetenekler, Allah’ın dilemesi ve 

müdahalesi olmadan uygulama alanına geçemez. Bu olgu mümin insana, hayatın her alanında 

özgüven kazanımını ve kayıtsız şartsız Allah’a teslimiyetini getirecektir. Söz konusu kişisel 

özgüven ve teslimiyet “Lâ Havle vela Kuvvete illa Billah” (Güç ve kuvvet ancak Allah’a aittir) 

ibaresinde odaklanmıştır. Ayrıca Allah’ın kudretinden, güç ve kuvvetinden şüphe duymak, 

mümin kimsenin inancıyla zıt bir durumdur. Müminin bütün değerleri, duyguları ve eylemleri, 

Allah’ın hoşnutluğunu kazanma amaçlıdır. Nitekim mümin, kıldığı namazın, kestiği 

kurbanın, yaptığı ibadetlerin, hayatının ve ölümünün, kendisini yaratan Allah için olduğunun 

bilincindedir (Enâm, 6/162). Mümin kimse aynı zamanda kendisini yaratanın, doğru yola 

eriştirenin, yediren ve içirenin, hastalandığında kendisine şifa verenin, kendisini öldürecek ve 

sonra da diriltecek olan tek gücün, Allah olduğunu bilir; bu bilinçle Allah’ın huzuruna varmaya 

gayret eder (Şuarâ, 26/78-81). Bu itibarla Allah, kendisine yönelen kimsenin elinden tutar, onu 

korur, kendisine yeter. Kur’an’da bu olaya değinen birçok ayet bulunmaktadır. Söz konusu 

alanda Allah’ın garantör olması, kişisel ya da toplumsal bağlamda tedbirsiz kalmayı 

gerektirmez. Aksine Allah’ın söz konusu takviyesi, kişinin daha çok motive olmasını 

sağlayacaktır. Bu çalışmada, Allah’ın, kendisine teslim olan kuluna kol kanat gerdiği, koruma 

altına aldığına dair ayetlerin analizi yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Allah, Kur’ân, Hz. Peygamber, Koruma, Yeterli olma. 

 

 



 EGE  6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES           
                     

 

ABSTRACT  BOOK           ISBN: 978-605-71938-7-2            www.egekongresi.org        Page | 214 
  

AN EVALUATION ON THE NEWS THAT “GOD WILL BE SUPPORTED FOR HER 

SERVANTS” IN THE CONTEXT OF VERSE 137 OF SÛRAT al-BAQARA 

Abstract 

In Islamic belief, belief in Allah is the essence and focal point of life. A believer is a person 

who puts Allah in the center at all stages of his life. According to him, Allah is the only being 

who gathers all power in himself. Power and strength belong to him alone. The servant can 

attain his power only with the help of Allah, and without his help he cannot achieve anything. 

The abilities given to the eye, such as seeing, hearing, grasping the hand, speaking to the tongue, 

cannot be put into practice without Allah's will and intervention. This phenomenon will bring 

a believer to gain self-confidence in all areas of life and to surrender unconditionally to Allah. 

The aforementioned personal self-confidence and submission is focused in the phrase “Lâ 

Hawla wala Quwata illa Billah” (Power and strength only belongs to Allah). In addition, 

doubting the might, power and strength of Allah is contrary to the belief of a believer. All 

values, feelings and actions of a believer are aimed at gaining the pleasure of Allah. As a matter 

of fact, the believer is aware that the prayer he performs, the sacrifice he performs, the worship 

he performs, his life and death are for Allah, who created him (Enâm, 6/162). A believer also 

knows that Allah is the one who created him, guides him to the right path, gives him food and 

drink, heals him when he is sick, and the only power that will kill him and then resurrect him; 

with this awareness, he tries to reach Allah's presence (Shuara, 26/78-81). In this respect, Allah 

takes the hand of the person who turns to Him, protects him, and is sufficient for him. There 

are many verses in the Qur'an that refer to this event. The fact that Allah is the guarantor in the 

area in question does not necessitate being careless in a personal or social context. On the 

contrary, the aforementioned reinforcement of Allah will make the person more motivated. In 

this study, the analysis of the verses that Allah takes his servant under his wings and takes them 

under protection has been analysed. 

Keyvords: God, Qoran, Hz. Mohammed, Protection, Sufficient 
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DAVET SÜRECİNDE PEYGAMBERLERE ATILAN İFTİRALARDAN ‘SEFİH” 

NİTELEMESİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME 

 

Dr. Öğretim Üyesi Hacı ÇİÇEK 

Adıyaman Ünv. Eğitim Fak. Arap Dili Eğitimi Bölümü. 

orcid.org: 0000-0003-4735-6349 

 

Özet 

Peygamberler, insanlığın en bahtiyar ve kutlu insanlarıdır. Onlar, bahtiyar ve kutlu oldukları 

kadar, en çok çile çeken ve toplumu yönlendiren kesim tarafından baskıyla karşılaşan 

kimselerdir. Malum olduğu üzere hiçbir peygamber, toplumun önderlerince güler yüzle 

karşılanmış değildir. Peygamberler tarihi, peygamberlerin, henüz peygamberlik görevlerini 

üstlenmeden önce toplumları tarafından danışılan kimseler olduklarını haber vermektedir. 

Durum bu merkezde olmasına rağmen, toplumun olumsuzluklarını gündeme getirmelerinden 

sonra akılsızlık ve ahmaklıkla itham edilmişlerdir. Peygamberleri, akılsızlıkla itham edenlerin 

ölçüsü nedir? Onlara göre akıllı veya akılsız olmanın kriterleri nelerdir? Peygamberler, 

gerçekten akılsız kimseler midir? Peygamberlerin biyografileri dikkatlice okunup 

irdelendiğinde onların, ergenlik dönemlerinden itibaren toplumun dikkatini çeken, en nazik 

zamanlarda toplum tarafından görüş ve yorumlarına baş vurulan kimseler olduğu anlaşılacaktır. 

Onların ithamlarının yegâne amacı, peygamberleri toplumun nezdinde küçük düşürmek, 

davetlerini etkisiz hale getirmektir. Çünkü peygamberler, bazı kesimlerin çıkarlarına göre 

belirlediği statüko ve politikaya karşı duran ve bu uğurda her tehlikeyi göze alan cesur 

şahsiyetlerdir. Nitekim peygamberlerin bir kısmı bu yolda memleketinden göç etmiş kimisi 

şehit edilmiştir. Bu çalışmada, peygamberlerin sıklıkla karşılaştığı sefih/akılsız nitelemeler ve 

onların topluma takındığı davranışlar ele alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Peygamberler, Davet, Sefih, Toplum, İftira. 

 

 

AN EVALUATION OF THE ATTRIBUTION OF “IDIOT” AMONG THE 

SLANDERS THROWN AT THE PROPHETS DURING THE INVITATION 

PROCESS 

Abstract 

Prophets are the happiest and most blessed people of humanity. As much as they are happy and 

blessed, they are also the people who suffer the most and face oppression by the people who 

direct the society. As it is known, no prophet was greeted with a smiling face by the leaders of 
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the society. The history of the prophets informs us that prophets were people consulted by their 

community even before they took on their prophetic duties. Although the situation was in this 

center, they were accused of stupidity and stupidity after they brought up the negativities of the 

society. What is the measure of those who accuse the prophets of foolishness? According to 

them, what are the criteria for being smart or stupid? Are prophets really fools? When the 

biographies of the prophets are carefully read and examined, it will be understood that they 

were the people who attracted the attention of the society from their adolescence period and 

whose opinions and comments were sought by the society at the gentlest times. The sole 

purpose of their accusations is to humiliate the prophets in the eyes of the society and to 

neutralize their invitation. Because prophets are brave personalities who stand against the status 

quo and politics determined by some groups according to their interests and take all kinds of 

risks. As a matter of fact, some of the prophets migrated from their homeland on this road, and 

some were martyred. In this study, the debauched/irrational characterizations frequently 

encountered by the prophets and their behaviors towards the society are discussed. 

Keywords: Prophets, Invitation, Idiot, Society, Slander. 
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ZERDÜŞTİLİKTE KÖTÜLÜK PROBLEMİ VE İNSANIN ROLÜ 

 

Mıhdat AKTULGA 

Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Bölümü, 

orcid.org/0000-0002-1913-782X. 

ÖZET   

Kötülük problemi, tarih boyunca insanların zihnini en fazla bulandıran konulardan birisidir. 

Konu hakkındaki tartışmalar, hem dini hem de felsefi boyutta farklı mülahazalar şeklinde 

devam etmiştir. Kötülüğün temellendirilmesiyle ilgili sorunun kaynağında, insanın kendi 

yaşamını anlama ve anlamlandırma çabası yatmaktadır. Bu da doğal olarak insanın bilme, 

öğrenme (Homo Sapiens) ve dinsel (Homo Religiousus) bir niteliğe sahip olmasıyla ilgilidir. 

Kötülük problemi, felsefe tarihi boyunca düşünürler arasında teodise argümanı çerçevesinde 

tanrıyı savunma şeklinde ele alınmıştır. Dini alanda ise mutlak iyi olan tanrı, iyi ve güzel her 

şeyin kaynağı olduğu için kötülük ve kötülüğün tüm tezahürlerinden azade kılınacak bir şekilde 

savunulmuştur. Tek tanrılı dinlerde tanrı, iyilik gibi kötülüğün de yaratıcısıdır. Ancak ne olursa 

olsun insan yaşamının birer parçası olan acı, ölüm, hastalık vb. olumsuz değerler tanrıya 

atfedilemez. Dolayısıyla bu dinlerde kötülük, ârizî ve insan eyleminin doğal bir sonucudur. 

Diğer taraftan Düalist anlayış, var oluşun kaynağını tek bir hakikate indirgeyen monoteism 

anlayışını reddeder. Bütünüyle kendi içinde mantıksal çıkarımlara dayalı bu öğretiye göre iyilik 

ve kötülük, birbirinden bağımsız var olan iki ilkedir. Zerdüşt düalizminde var oluş, kadim iki 

karşıt ilke veya iyi ve kötüyü temsil eden iki rakip güç bağlamında ele alınır. Ezeli iki ilkenin 

hem ruhsal hem de maddi formu vardır. Şu halde kötülük, özü itibariyle mutlak İyi Ruh Ahura 

Mazda’nın karşıtı olarak bilinen Kötü Ruh Angra Mainyu’nun ezelden beri süreklilik içerisinde 

meydana getirdiği yaratım aktiviteleriyle ilişkilidir. Bu sonsuz mücadele de insanın görevi, 

yeryüzünde tanrısal iradeyi destekleyici aktif bir hayat felsefesiyle kötülüğü ortadan kaldırmak 

ve iyiliği egemen kılmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Zerdüştilik, Kötülük Problemi, İnsan. 

 

ABSTRACT 

The problem of evil is one of the issues that confused people the most throughout history. 

Discussions on the subject continued in the form of different considerations in both religious 
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and philosophical dimensions. The source of the problem with the grounding of evil lies in 

man's effort to understand and make sense of his own life. This is naturally related to the fact 

that human beings have a knowing, learning (Homo Sapiens) and religious (Homo Religiousus) 

quality. The problem of evil has been dealt with in the form of defending God within the 

framework of the theodicy argument among thinkers throughout the history of philosophy. In 

the religious field, the absolute good god was defended in a way that would be freed from all 

manifestations of evil and evil, since he is the source of everything good and beautiful. In 

monotheistic religions, God is the creator of evil as well as good. However, no matter what, 

pain, death, illness, etc., which are a part of human life. negative values cannot be attributed to 

god. Therefore, evil in these religions is accidental and a natural consequence of human action. 

On the other hand, the Dualist understanding rejects the understanding of monotheism, which 

reduces the source of existence to a single truth. According to this doctrine, which is entirely 

based on logical inferences in itself, good and evil are two principles that exist independently 

of each other. In Zoroastrian dualism, existence is considered in the context of two ancient 

opposing principles or two rival forces representing good and evil. The two eternal principles 

have both spiritual and material form. So, evil is essentially related to the creative activities that 

the Evil Spirit Angra Mainyu, known as the opposite of the absolute Good Spirit Ahura Mazda, 

has brought about in perpetuity from time immemorial. In this endless struggle, the duty of man 

is to eliminate evil and make goodness prevail with an active philosophy of life that supports 

the divine will on earth. 

Keywords: Zoroastrianism, The Problem of Evil, Human. 
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PHOKAIA’NIN ROMA DÖNEMİ’NDEKİ DURUMU 
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1 Mersin Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,  
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ÖZET 

Bu çalışmada, Phokaia’nın Roma Dönemi’ndeki durumuna ışık tutulması ve bu dönemde neden 

zayıfladığının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Arkeolojik kazılar, antik ve modern 

kaynaklar, çalışmanın veri kaynağıdır.  

Günümüzde İzmir’in Foça ilçesinde yer alan Phokaia antik kenti, korunaklı iki limana sahiptir. 

Ayrıca, Sardis’den İran’a kadar giden Kral Yolu’na (Gediz=Hermos Nehri) yakınlığı ve 

hinterlandındaki geniş, verimli ve sulak toprakların bulunmaktadır. Böylece, deniz ve kara 

ticaretinde etkin olmuşlardır. MÖ 546 yılında Persler, Phokaia’yı ele geçirmiştir. Ardından, B. 

İskender’e (MÖ 330) ile birlikte, önceden Perslere ödenen vergiler, Makedonlar’a aktarılmıştır. 

Devamında kent Seleukos, Pergamon, Galat ve Pontus hakimiyetine girmiştir. 

Phokaia’nın Romalılar ile ilk karşılaşması MÖ 191’deki olmuştur. Pergamon Krallığı’yla 

birlikte Seleukoslar’a karşı savaşan Roma donanması kente girmiştir. Seleukoslar’dan destek 

alamayan kent, direnişine rağmen, Romalılar’a teslim olmuşlardır. Akabinde, Seleukoslar’ı 

desteklemesinden dolayı, Roma’nın isteği üzerine, Phokaialılar vergiyi Pergamon Krallığı’na 

aktarmışlardır. 

MÖ 133 yılından itibaren, Anadolu’da başlayan Roma hakimiyeti sonrasında, halk büyük bir 

vergi yükü altında ezilmiştir. Bunun sonucunda Pergamon’a karşı Phokaia’nın da desteklediği 

Aristonikos ayaklanması çıkmıştır. Bu isyan, Ephesos, Smyrna ve Pergamon birlikteliği ile 

bastırılmıştır. Phokaia, ayaklanmadaki etkisiyle, Roma senatosu kararıyla cezalandırılmıştır. 

MÖ 85’de, Phokaia, Pontus Kralı’nı desteklediklerinden dolayı, özgürlüğünü ve özerkliğini 

(Civitas Libera=Özgür Kent)  kaybetmiş ve daha sonra Roma, Asia Eyaletini on bölgeye ayırıp, 

Phokaia’yı da Smyrna’ya bağlamıştır. 

MÖ 1. yüzyılda, Ephesos’u Smyrna ve Pergamon’a bağlayan yol genişletilmiştir. Bu yolun 

Kyme’ye bağlanması, Phokaia aleyhine olmuştur. Roma Dönemi genelinde, başından sonuna 

kadar, üzerinde Roma imparator portresinin bulunduğu kent sikkeleri basılmıştır. Bu da ticari 

hareketliliğe işarettir. Kentte, ticaretin dışında, Murex boya, tuz üretimi, tüf taşı, şap üretimi ve 

balıkçılıkta yapılmıştır. 

Günümüzde Phokaia’da Roma Dönemi’nden kalan arkeolojik eserler çok azdır. Arkaik Dönem 

surların Roma Dönemi’ne ait bir bölümü bulunmuştur. Arkaik Athena Tapınağı, mermerden 

Korinth düzeninde yeniden yapılmıştır. Yeri tahmin edilen bir Roma agorası bulunmaktadır. 

Kybele kaya kutsal alanları, Roma Dönemi sonuna kadar kullanılmıştır. Bu dönemden kalan üç 

ayrı taban mozaği ele geçmiştir. Phokaia’da Roma Dönemi’ndeki mezarlar, sadece sade lahit 

https://orcid.org/0000-0003-4925-6704
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ve urnelerden ibarettir. Phokaialılar’ın Hellenistik Dönem’den itibaren yaptığı diplomasi 

hataları, başlarda Roma’nın karşısında yer alması ve çevresindeki kentlerin güçlenmesi 

yüzünden, kent giderek küçülmüş ve burada seramik üretimine daha çok ağırlık verilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Phokaia, Roma Dönemi, Eserler 
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PHOKAIA - PERS İLİŞKİLERİ ÜZERİNE TESPİTLER 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Phokaia’nın Persler tarafından ele geçirilme nedenlerinin ortaya konulması ve 

sonraki yıllarda, kentin Pers yönetimi altındaki durumuna ışık tutulması amaçlanmaktadır. 

Arkeolojik kazılar, antik ve modern kaynaklar, çalışmanın veri kaynağıdır.  

Phokaia antik kenti, günümüzde İzmir ilinin Foça ilçesindedir. Antik dönemde 12 Ion kentinden 

biridir. Son derece korunaklı olan iki limanı, Sardis’den İran’a kadar giden Kral Yolu’na 

(Gediz=Hermos Nehri) yakınlığı ve hinterlandındaki geniş, verimli ve sulak toprakların 

bulunması kentin gelişimine katkı yapmıştır. 

MÖ 7. yüzyılın sonlarında, Phokaialı denizciler, gelişmiş bilgi, beceri ve sahip oldukları 50 

kürekli gemilerle Batı Akdeniz’e kadar gidip, ticaret yapmışlardır. Bu arada, yaklaşan Pers 

tehlikesi için, İspanya’daki Tartessos Krallığı’ndan destek alarak, 5 km.lik kent suru inşa 

etmişlerdir. Buna rağmen, MÖ 546’da Lydia’nın başkenti Sardis düştükten sonra, Pers Kralı 

Kyros, General Harpagos’u görevlendirmiş ve bu generalin Ionia kentleri arasında ilk ele 

geçirdiği yer Phokaia’dır. Kazılar sonucunda, sura ait olan kent kapısının bir bölümü ortaya 

çıkarılmış ve Persler’in (General Harpagos komutasında) tahribatını ispatlayan tabakaya 

ulaşılmıştır. Öte yandan, Phokaia’da Persler’in yaptırmış olduğu düşünülen tek eser, monolit 

kayadan bir anıt mezar bulunmaktadır. 

Sardis düştükten sonra, Küçük Asya’nın tamamı Pers İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altına 

girmiştir. Ionlar, Lydia Kralı Kroisos’a ödedikleri vergilerin daha fazlasını Persler’e ödemek 

zorunda kalmışlardır. Ayrıca Pers ordusuna askeri destek vermeye de mecbur kalmışlardır.  MÖ 

514/13 yılında Pers Kralı I. Dareios, İskit seferinde Ion (Phokaia dahil) ve Aiol denizci ve paralı 

askerler almıştır. Buna rağmen, Ion kent devletleri iç işlerinde özgür kalmışlardır. Phokaia’ya, 

Persler tarafından bir yönetici atanmıştır. 

Perslere karşı yapılan Lade Deniz Savaşı’nda (MÖ 494), Phokaia üç gemi ile katılmış ve 

donanma komutanı Phokaialı Dionysos olmuştur. Akabinde, MÖ 478/477 yılındaki I. Attika-

Delos Deniz Birliği, Perslere karşı kurulmuş ve Phokaia da yer almıştır. Birliğin vergi listesinde 

kent ekonomisinin iyi olduğu anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda, Phokaia Pers hakimiyeti altında 

olmasına rağmen, sikke basmaya ve beraberinde kara ve deniz ticaretine devam etmiştir. 

Phokaia’da, kendi sikkelerinin yanında, Pers satraplarının adıyla sikkeler basılmıştır. Sardis 

Satrapı Genç Kyros (MÖ 408-404), Phokaialı Aspasia ile birliktelik yaşamıştır. Ancak satrap 

ölünce, Aspasia, Pers Kralı II. Artakserkses’in haremine girmiş ve büyük saygı görmüştür. MÖ 

546 yılından başlayan Phokaia’daki Pers yönetimi etkisi, MÖ 334 yılında Makedon Kralı 

Büyük İskender’in Batı Anadolu’daki hakimiyetine kadar devam etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Phokaia, Persler, Ionlar
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KUR’AN’DA RAHMET VE MERHAMET ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ANALİZ1 
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Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye.  ORCID  0000-0002-2557-8330 
2 Prof. Dr. Musa BİLGİZ, Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Bölümü, Temel 

İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye.   ORCID 0000-0003-2194-9592 

 

ÖZET 

Merhamet, Kur’an’da yer alan en önemli kavramlardan biridir. Kur’an ve değerler 

eğitimi eksenli tüm çalışmalarda merhamet kavramına çeşitli atıflar yapılmıştır. Bu çalışmanın 

amacı, Kur’an’da rahmet ve merhamet kelimelerini analiz etmek, etimolojik anlamları ile 

birlikte kavramlara yüklenilen manaları ortaya koyarak konuya ilişkin literatüre katkı 

sağlamaktır. Arapçadan dilimize aktarılan rahmet ve merhamet kavramı, r-h-m harflerinin bir 

araya gelmesiyle oluşmuş bir kelimedir. Bu kapsamda “rahmet”  “ حمةر ”, “ruhm” “رحم” ve 

“merhamet” “مرحمة” kelimeleri aynı kökten gelen birer mastar olup, rahmetle aynı anlamı 

taşırlar ve birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Bu manada Arap dili lügatlerinde kelimenin kök 

anlamları; acıma hissi ve yufka yüreklilik manasında rikkat; birinin acısını, derdini paylaşmak, 

ilgi ve şefkat göstermek anlamında atf – teattuf – in’itaf; acıma, esirgeme, yumuşaklık, 

nezaket, şefkat ve lütuf manasında da re’fet’tir. İslami kaynaklarda rahmet (رحمة) kavramı, 

Kur’an’da türevleriyle birlikte üç yüz otuz dokuz yerde geçmektedir. Kullanım sıklığı 

bakımından da on dokuzuncu sırada yer almakta ve kalpte meydana gelen bir harekete, 

değişime işarette bulunmaktadır. Türkçede merhamet, hem Allah'a hem de insanlara 

atfedilmekte; rahmet ise özellikle Allah'a nispet edilerek kullanılmaktadır. Bu anlamda 

rahmetin ilahi; merhametin ise beşeri olduğu söylenebilir. Rahmet, Allah'tan gelen nimet ve 

lütuflara işaret ederken, merhamet, insanlardan sadır olan incelik ve şefkattir. Kur’an’da rahmet 

kavramına yüklenen farklı anlamlar vardır bunlardan bazıları; Kur’an, Hz. Muhammed, tevfik, 

nübüvvet, iman-İslam, korumak, rızık, yağmur, afiyet ve ferahlık, kurtuluş, ilahi nusret, sevgi, 

kitap, selamlama, afv ve selam yurdudur.   

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Rahmet, Merhamet,  

 

 

 

 

 

 
1 Bu çalışma Kur’an’da Merhamet ve Eğitimi isimli yürütülmekte olan doktora tezinden türetilmiştir 
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KUR’AN’DA FITRAT VE FITRATULLAH’IN KAVRAMSAL ANALİZİ1 

 

Uzman Öğretmen AYHAN NİŞANCI 

Doktora Öğrencisi Ayhan NİŞANCI, Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Bölümü, 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye. ORCID  0000-0002-2557-8330 

 

ÖZET  

Bu çalışmanın amacı, Kur’an’da fıtrat ve fıtratullah kelimelerinin İslam’ın temel 

kaynaklarından yararlanarak analiz edilmesidir. Kur’an’da, türevleriyle birlikte yirmi yerde 

kullanılmakta olan fatr kelimesi, isim, sıfat ve fiil olarak tamamen Mekkî ayetlerde geçer. Bu 

anlamda fatr, devenin azı dişinin damak etini yarıp göründüğü ilk halini ifade için kullanılır. 

Fatr, herhangi bir şeyin -otun, mantarın- toprağı yarıp dışarı ilk çıkması anı için de kullanılır.  

Fatr, bir şeyi başlangıçta örneksiz yaratmak ve yoktan var etmek manalarına da gelir. Fıtrat 

kelimesi, fatr kelimesine dişilik “te”si eklenerek elde edilir. Elde edilen fıtrat, sözlükte 

yaratılışı, hilkati ve yaratılışın ilk örneğini, yapısını, karakterini, tabiatını, mizacını, 

peygamberlerin sünnetini, kalbi selimi, sünnetullahı, meyli, hazır olmayı, huyu, cibilliyeti, 

içgüdüyü ve istidadı ifade etmekte kullanılmıştır. Kur’an’da kainat içerisinde yalnız insanı 

anlatmak üzere kullanılan fıtrat, yaratılıştan gelen, insanın özünün derinliklerinde var olan, 

sonradan kazanılmayan ve insanın benliğinden ayrılmayan bir hakikattir. Kısaca fıtrat, Allah’ın 

insanlarda yarattığı ve yerleştirdiği kendini tanıma ve bilme kabiliyetidir. Bu kabiliyet, insana 

hastır ve doğru ile yanlışı ayırt edebilmeyi ve dini kolayca kabullenebilecek bir eğilimi temsil 

eder. Fıtrat, insanın üzerinde yaratıldığı hususî şekli ifade etmek için kullanılır. Bu bağlamda 

fıtrat, insanın özel bir konumda ve durumda yaratılmış olduğunu vurgular. İşte insanın bu özel 

konumu ve durumu Kur’an’da, “fıtratullah” olarak isimlendirilir. Ayetteki isim tamlaması 

(izafeti) fıtratı tahsis eder, sınırlandırır da fıtrat, Allah’ın belirlediği sınırların dışına çıkamaz.  

Dolayısıyla fıtratullah, “insanın üzerinde yaratıldığı hali” yani değişme kabul etmeyen bir 

“durumu” anlatır. Bu durum yaratıcının kendi tavrına (ve o demektir ki, varlık ve varoluşa) 

egemen kıldığı ilkeler ve prensiplerdir. Fıtratullah, bir modeldir. O da öncelikle hakka 

meyletme yeteneğini bünyesinde var kılan, ancak insana ait olan bütün duygu ve düşüncelerin, 

iyi ya da kötünün özelliklerini kendinde barındıran bir hazinedir.  

Anahtar Kelimeler: Fıtrat, Fıtratullah, İnsan ve Allah 

 

 

 

 

 

 

 
1 Bu çalışma Kur’an’da Fıtrat ve Misak adlı yüksek Lisans tezinden türetilmiştir 
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TÜRKİYE’DE SİGORTA PRİM ÜRETİMİNİN PARA ARZI VE ENFLASYON İLE 

İLİŞKİSİ 

 

Arş. Gör. İLKNUR KÜLEKÇİ1  

1 İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, - 0000-0003-0953-3519 

 

ÖZET 

Gelişmekte olan sigorta sektörünün gelir kaynağı sigorta primleridir. Sigorta şirketleri elde 

ettikleri prim gelirlerinden ekonomiye düzenli olarak fon sağlayan önemli finansal 

kuruluşlardır. Literatüre göre sigorta primlerinin ekonomik göstergelerden etkilenmesi 

beklenmektedir. Enflasyon ve fiyatlar arasındaki ilişki ile enflasyon ve gelir arasındaki ilişki 

aynı değildir. Teoriye göre dolaşımdaki para miktarı ile enflasyon arasında doğrusal bir ilişki 

vardır. Dolaşımdaki para miktarı arttıkça enflasyon oranının artması. Enflasyon artışı fiyatlar 

genel düzeyinin yükselmesi anlamına geldiği için sigorta şirketlerinin prim gelirlerinin artması 

beklenilmektedir. Ancak diğer sektörlerde olduğu gibi sigorta sektöründe faaliyet gösteren 

sigorta şirketlerinin primleri birebir enflasyonla aynı düzeyde artmayabilir. Bu çalışma ile 

sigorta sektörü prim gelirlerinin parasal büyüklük ve enflasyon verileri ile arasındaki ilişkinin 

yönünün ortaya konulması amaçlanmaktadır.  

2015-2021 yılları arasındaki 94 dönem için aylık düzeydeki verilerle hayat ve hayat dışı sigorta 

sektörü için panel veri seti oluşturulmuş analizler edilmiştir. Hayat ve hayat dışı sigorta prim 

gelirleri, enflasyon ve M2 para arzı verileri arasındaki ilişkinin nedenselliği incelenmiştir. 

Analiz için Türkiye Sigorta Birliği’nin yayınladığı istatistiklerinden hayat ve hayat dışı sigorta 

sektörlerinin aylık sigorta prim gelirleri hesaplanmıştır. E-Views 10 paket programı aracılığıyla 

verilere birim kök sınamalarının ardından Toda Yamamoto Nedensellik Analizi yapılmıştır. 

Yapılan analizlerin sonucunda enflasyon ve para arzı arasında çift yönlü ilişki olduğu ortaya 

koyulmuştur. Hem hayat dışı hem de hayat ve emeklilik şirketlerinin sigorta prim gelirlerinin 

enflasyonu etkilediği ancak para arzı ile arasında nedensellik ilişkisi olmadığı bulguları elde 

edilmiştir.  

Literatür incelemesi sonucunda sigorta sektörü verilerinin makroekonomik değişkenlerden 

etkilenme yönünün incelendiği çalışmalar görülmüştür. Ancak sigorta prim üretiminin 

doğrudan para arzı ve enflasyon ile ilişkisinin incelendiği bir çalışmanın literatürde yer 

almadığı görülmüştür. Bunun yanı sıra çalışmanın diğer özgün yönleri kullanılan 
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değişkenlerden sigorta primlerin doğrudan kümülatif olarak kullanılmamış olması ve Toda 

Yamamoto Nedensellik Analiz yönteminin kullanılmasıdır. Çalışmanın böylece Türkiye 

sigortacılık literatürüne katkı sağlaması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Para Arzı, Enflasyon, Sigorta Şirketleri, Prim Üretimi, Todo Yamamoto. 

 

THE RELATIONSHIP OF INSURANCE PREMIUM PRODUCTION WİTH MONEY 

SUPPLY AND INFLATION IN TURKEY 

 

ABSTRACT 

Insurance premiums are the source of income for the developing insurance sector. Insurance 

companies are important financial institutions that fund the economy from premium income on 

a regular basis. According to the literature, insurance premiums are expected to be affected by 

economic indicators. The relationship between inflation and prices is not the same as that 

between inflation and income. According to theory, there is a linear relationship between money 

in circulation and inflation. As the amount of money in circulation increases, the rate of inflation 

increases. Higher inflation means higher prices in general, so insurers can expect higher 

premium income. However, as in other sectors, premiums for insurance companies engaged in 

the insurance industry may not rise at exactly the same rate as inflation. The purpose of this 

study is to provide direction on the relationship between the currency size of premium income 

in the insurance sector and inflation data. 

For the life and non-life insurance industry, a panel data set containing monthly data for 94 time 

periods from 2015 to 2021 was created and analyzed. We investigated the causal relationship 

between life and non-life insurance premium income, the inflation rate, and the M2 money 

supply data. For the purpose of analysis, the monthly premium income of the life and non-life 

insurance industry was calculated using statistics published by the Turkish Insurance 

Association. Yamamoto-Toda causality analysis was performed after performing unit root tests 

on the data using the E-Views 10 package program. Our analysis shows that there is a two-way 

relationship between inflation and the money supply. We know that insurance premium income 

affects the rate of inflation for non-life insurance companies, life insurance companies, and 

annuity companies, but there is no causal relationship with the money supply.  
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A literature review found studies that examined the impact of insurance sector data on 

macroeconomic variables. However, no literature has examined the direct relationship between 

premium production and the direct money supply and inflation. Another feature of this study is 

that it uses the Toda-Yamamoto causal relationship analysis method instead of directly 

cumulatively using insurance premiums among variables. Therefore, this study should 

contribute to the Turkish insurance literature. 

Keywords: Money Supply, Inflation, Insurance Companies, Premium Production, Todo 

Yamamoto. 
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SAMSUN’UN SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

SAMSUN’DAKİ HASTANELER ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

ARİF ÇETİN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Samsun. 

ORCİD ID:0000-0001-8045-4077 

Özet  

Bu çalışmada Samsun'un medikal sağlık turizmindeki mevcut durumunun belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Son yıllarda teknolojideki gelişmeler, maliyetlerin artması, ulaşım imkanındaki 

kolaylıklar nedeniyle sağlık turizminin önemi artmıştır. Sağlık turizmi çeşitleri, sunulan 

pazardaki turistlerin ihtiyaçlarına, hizmetin çeşitliliğine, kaynakların farklılıklarına göre üçe 

ayrılmaktadır. Medikal Turizm, termal turizm ve spa&wellness turizmi, ileri yaş ve engelli 

turizmi. Hastanelerin sağlık turizmiyle ilgili yöneticileriyle mülakatlar yapılarak bilgi 

edinilmiştir. Bu bilgiler analiz edilerek yorumlanmıştır. Samsun’un turizmde yatırımlarının 

olması, sağlık tesislerinin bulunması nedeniyle sağlık turizmi potansiyeli üzerine bir inceleme 

yapılması gerekmektedir. Bu çalışmayla sağlık turizmi potansiyeli belirlenerek bu alandaki 

eksiklikleri, yapılması gerekenleri, yapılan yatırımların daha iyi nasıl değerlendirilebileceği, 

yapılacak yatırımlara da bilgi vermesi  sağlanacaktır. Samsun sağlık turizmi potansiyeli iyi olan 

bir şehirdir. Samsun’da hastanelerde gelişmiş teknolojik tıbbi araç ve gereçler, alanında uzman 

hekimler ve kalifiye sağlık personelleri bulunmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Medikal Turizm, Termal Turizm ve Spa&Wellness 

Turizmi, İleri Yaş ve Engelli Turizmi 

 

Abstract 

In this study, it is aimed to determine the current situation of Samsun in medical health tourism. 

In recent years, the importance of health tourism has increased due to developments in 

technology, increase in costs, and ease of transportation. Types of health tourism are divided 

into three according to the needs of the tourists in the offered market, the diversity of the service 

and the differences in the resources. Medical Tourism, thermal tourism and spa & wellness 

tourism, elderly and disabled tourism. Information was obtained by conducting interviews with 

the managers of the hospitals related to health tourism. This information has been analyzed and 

interpreted. Since Samsun has investments in tourism and health facilities, it is necessary to 

conduct a study on the potential of health tourism. With this study, the potential of health 

tourism will be determined and it will be provided to inform about the deficiencies in this area, 

what needs to be done, how the investments made can be evaluated better, and the investments 

to be made. Samsun is a city with good health tourism potential. In Samsun, hospitals have 
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advanced technological medical tools and equipment, specialist physicians and qualified health 

personnel. 

 

Keywords: Health Tourism, Medical Tourism, Thermal Tourism and Spa&Wellness 

Tourism, Elderly and Disabled Tourism 
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AKILLI KENT KAVRAMI VE UYGULAMALARININ ÜNİVERSİTE 
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ÖZET 

 

Türkiye’de özellikle 1950’li yıllardan itibaren hız kazanan yoğun kentleşme süreçleriyle 

birlikte kentlerde ekonomik, sosyal ve yönetimsel açılardan çok sayıda sorunun ortaya çıkması 

kaçınılmaz olmuştur. Kentleri hem fiziksel yönüyle hem de toplumsal boyutlarda etkileyen bu 

tür sorunların üstesinden gelebilmek, verimsizlikleri ve plansızlıkları aşabilmek ve daha hızlı 

çözümler üretebilmek amacıyla son dönemlerde akıllı kent uygulamalarından yararlanılmaya 

başlanmıştır. Akıllı kentlerin getirmiş olduğu teknolojik imkanlar vasıtasıyla ekonomi, çevre, 

yönetişim, yaşam kalitesi, vatandaş odaklı yönetim, güvenlik, yapılar, mekan yönetimi, sağlık, 

ulaşım, enerji gibi alanlarda daha etkin ve verimli kamusal hizmetler sunulabilmektedir. Bu 

öncelikler kapsamında hazırlanan bu çalışmada, Aydın Adnan Menderes ve Manisa Celal Bayar 

Üniversitelerinde ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler tarafından akıllı 

kentlerin nasıl algılandığı ölçülmeye çalışılmış ve çıkan sonuçlar üzerine değerlendirmeler 

yapılmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmaya her iki üniversiteden rastgele 

seçilmiş toplam 213 kişi katılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde araştırmaya katılan öğrencilerin 

genel bilgileri (yaş, cinsiyet, üniversite öncesi yaşanılan yer, yaşanılan yerin nüfusu) ile ilgili 

durumlar tespit edilmiştir. İkinci bölümde öğrencilere on beş adet akıllı kent uygulaması 

verilerek bunların kendileri için önemli olup olmadığı sorulmuş ve ardından bu uygulamaların 

her birini daha önceden kullanıp kullanmadıkları ölçülmeye çalışılmıştır. Üçüncü ve son grupta 

ise katılımcılara akıllı kentlerle ilgili on iki adet ifade verilerek bunların kendileri için ne anlama 

geldiği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonuçları Microsoft Excel programı ile 

değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Kentler, Kentleşme, Bilgi Teknolojileri 
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yer almakla birlikte sözlü sunum gerçekleşmediği için tam metin olarak yayımlanmamıştır. 
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ASSESMENT OF THE TOURISM GOALS INCLUDED IN THE REGIONAL PLANS 
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ABSTRACT 

The concept of region generally refers to the parts of the earth whose boundaries are determined 

according to certain criteria. Although different meanings have been assigned to it in the 

historical process, today it is mostly used to describe spatial organizations created against the 

new structures that come with globalization. On the other hand, regional planning is a tool used 

to integrate the regions created in this context in economic, social and environmental terms. 

Regional planning in Turkey can be considered as a type of planning in which the goals in 

development plans are organized spatially to achieve these goals and which directs how the 

physical plans to be produced should be. The main element referenced in Turkey in terms of 

which areas the regional plans will cover is the Level 2 classification based on the Statistical 

Classification of Regional Units adopted with the harmonization process with the European 

Union. Within the scope of this level, Turkey has been divided into 26 regions and one 

Development Agency has been assigned for each region. Development agencies are the main 

actors at the local level in making a regional plan. In this context, there are 26 regions and  

regional plans in Turkey. In this study, first of all, some selected regional plans will be 

examined, then it will be determined what their goals related to tourism are and they will be 

evaluated comparatively with each other. In addition, it will be expressed how much space 

tourism occupies in other sectoral targets for development. 

 

Key Words: Regional Plans, Tourism, Development Agencies, Local and Regional 

Development 

 

 

BÖLGE PLANLARINDA YER ALAN TURİZM HEDEFLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

ÖZET 

 

Bölge kavramı genel olarak sınırları belirli ölçütlere göre belirlenen yeryüzü parçalarını ifade 

etmektedir. Tarihsel süreç içerisinde kendisine farklı anlamlar yüklenmiş olsa da günümüzde 

daha çok küreselleşmeyle birlikte gelen yeni yapılara karşı oluşturulan mekânsal 

organizasyonları tanımlamak için kullanılmaktadır. Bölgesel planlama ise bu kapsamda 

oluşturulan bölgelerin ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan bütünleştirilmesinde kullanılan 
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bir araçtır. Türkiye’de bölge planlaması, bu amaçlara ulaşmak için kalkınma planlarındaki 

hedeflerin mekânsal olarak organizasyonun yapıldığı ve üretilecek fiziksel planların nasıl 

olması gerektiğine yön veren bir planlama türü olarak değerlendirilebilir. Bölge planlarının 

hangi alanları kapsayacağı konusunda Türkiye’de referans alınan temel unsur, Avrupa 

Birliği’ne uyum süreciyle birlikte kabul edilen İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasında 

esas alınan Düzey 2 sınıflandırmasıdır. Bu düzey kapsamında Türkiye 26 adet bölgeye ayrılmış 

ve her bir bölge için bir adet Kalkınma Ajansı görevlendirilmiştir. Kalkınma ajansları bölge 

planı yapılmasında yerel düzeydeki temel aktörlerdir. Bu kapsamda, Türkiye’de 26 adet bölge 

ve bölge planı bulunmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle seçilen bazı bölge planları incelenecek, 

daha sonra turizme ilgili hedeflerinin neler olduğu belirlenecek ve birbirleriyle karşılaştırmalı 

olarak değerlendirilecektir. Ayrıca kalkınmaya yönelik diğer sektörel hedefler içerisinde 

turizmin ne kadar yer kapladığı da ifade edilecektir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Bölge Planları, Turizm, Kalkınma Ajansları, Yerel ve Bölgesel Kalkınma 
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TOWARDS A DECONSTRUCTIVE TEXT: BEYOND LANGUAGE AND THE 

POLITICS OF ABSENCES IN SAMUEL BECKETT’S WAITING FOR GODOT 

Afia Shahid 

Assistant professor in Government College Women University, Pakistan 

Abstract: 

The writing of Samuel Beckett is associated with meaning in the meaninglessness and the 

production of what he calls ‘literature of unword’. The casual escape from the world of words 

in the form of silences and pauses, in his play Waiting for Godot, urges to ask question of their 

existence and ultimately leads to investigate the theory behind their use in the play. This paper 

proposes that these absences (silence and pause) in Beckett’s play force to think ‘beyond’ 

language. This paper asks how silence and pause in Beckett’s text speak for the emergence of 

poststructuralist text. It aims to identify the significant features of the philosophy of 

deconstruction in the play of Beckett to demystify the hostile complicity between literature and 

philosophy. With the interpretive paradigm of poststructuralism this research focuses on the 

text as a research data. It attempts to delineate the relationship between poststructuralist 

theoretical concerns and text of Beckett. Keeping in view the theoretical concerns of 

Poststructuralist theorist Jacques Derrida, the main concern of the discussion is directed towards 

the notion of ‘beyond’ language into the absences that are aimed at silencing the existing 

discourse with the ‘radical irony’ of this anti-formal art that contains its own denial and thus 

represents the idea of ceaseless questioning and radical contradiction in art and any text. This 

article asks how text of Beckett vibrates with loud silence and has disrupted language to 

demonstrate the emptiness of words and thus exploring the limitless void of absences. Beckett’s 

text resonates with silence and pause that is neither negation nor affirmation rather a 

poststructuralist’s suspension of reality that is ever changing with the undecidablity of all 

meanings. Within the theoretical notion of Derrida’s Différance this study interprets silence and 

pause in Beckett’s art. The silence and pause behave like Derrida’s Différance and have 

questioned their own existence in the text to deconstruct any definiteness and finality of reality 

to extend an undecidable threshold of poststructuralists that aims to evade the ‘labyrinth of 

language’. 

 

 

Keywords—Différance, language, pause, poststructuralism, silence, tex 
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MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF ENGLISH L1-PERSIAN L2 ADULT 

LEARNERS’ INTERLANGUAGE: FROM THE PERSPECTIVE OF SLA 

VARIATION 

Maassoumeh Bemani Naeini  

Islamic Azad University – Mashhad Branch, Iran 

Abstract: 

Studies on interlanguage have long been engaged in describing the phenomenon of variation in 

SLA. Pursuing the same goal and particularly addressing the role of linguistic features, this 

study describes the use of Persian morphology in the interlanguage of two adult English-

speaking learners of Persian L2. Taking the general approach of a combination of contrastive 

analysis, error analysis and interlanguage analysis, this study focuses on the identification and 

prediction of some possible instances of transfer from English L1 to Persian L2 across six 

elicitation tasks aiming to investigate whether any of contextual features may variably influence 

the learners’ order of morpheme accuracy in the areas of copula, possessives, articles, 

demonstratives, plural form, personal pronouns, and genitive cases.  Results describe the 

existence of task variation in the interlanguage system of Persian L2 learners.  

 

Keywords : Englishh L 1 ,Interlanguage Analysis – Persian L2 – SLA variation  
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STUDY OF SYNTACTIC ERRORS FOR DEEP PARSING AT MACHINE 

TRANSLATION 

 

Yukiko Sasaki Alam, Shahid Alam 

full professor at the department of digital media at Hosei University, Tokyo, Japan 

Abstract: 

Syntactic parsing is vital for semantic treatment by many applications related to natural 

language processing (NLP), because form and content coincide in many cases. However, it has 

not yet reached the levels of reliable performance. By manually examining and analyzing 

individual machine translation output errors that involve syntax as well as semantics, this study 

attempts to discover what is required for improving syntactic and semantic parsing. 

Keywords—Machine translation, error analysis, syntactic errors, knowledge required for 

parsing 
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ARABIC LIGHT STEMMER FOR BETTER SEARCH ACCURACY 

 

Sahar Khedr, Dina Sayed, Ayman Hanafy 

Abstract: 

Arabic is one of the most ancient and critical languages in the world. It has over than 250 million 

Arabic native speakers and more than twenty countries having Arabic as one of its official 

languages. In the past decade, we have witnessed a rapid evolution in smart devices, social 

network and technology sector which led to the need to provide tools and libraries that properly 

tackle the Arabic language in different domains. Stemming is one of the most crucial linguistic 

fundamentals. It is used in many applications especially in information extraction and text 

mining fields. The motivation behind this work is to enhance the Arabic light stemmer to serve 

the data mining industry and leverage it in an open source community. The presented 

implementation works on enhancing the Arabic light stemmer by utilizing and enhancing an 

algorithm that provides an extension for a new set of rules and patterns accompanied by 

adjusted procedure. This study has proven a significant enhancement for better search accuracy 

with an average 10% improvement in comparison with previous works. 

 

Keywords : Arabic data mining , Arabic Information Extraction , Arabic Light Stemmer , 

Arabic Stemmer  
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DİN GİRİŞİMCİLİK İLİŞKİSİNDE İSLAM’IN GİRİŞİMCİLİĞE BAKIŞI ÜZERİNE 

BİR DEĞERLENDİRME 

 

Doç.Dr. ZEHRA NURAY NİŞANCI 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Orcid No: 0000-0003-1782-237X 

ÖZET 

Din, bireysel ve toplumsal hayatın ayrılmaz ve önemli bir parçasıdır. Bir yaşam biçimi olarak 

din, sosyokültürel sistemin temel bileşeni rolü ile insanların niyetlerini ve tercihlerini 

değiştirebilmektedir. Din ve dinin önerdiği değerler, toplumun etik yapısının temelini 

oluşturmakta, belirli davranışları teşvik ederek ya da davranışa ilişkin niyeti ve cesareti 

etkileyerek toplumu şekillendirmektedir. Bu bağlamda insanların sosyal, psikolojik, kültürel, 

iktisadi yaşamlarının, dinin emir ve yasaklarının etkisi altında olduğu söylenebilir.  

Din ve girişimcilik, sınırları birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış, tamamen birbirinden farklı 

iki sistem değildir. Birbiri içine girmiş ve birbirini destekleyen sistemlerdir. Girişimcilik, 

yaklaşık üçyüz yıldır araştırmacıların gündemindedir ve din girişimcilik ilişkisi son dönemlerde 

öne çıkan bir tema olarak dikkat çekmektedir. Dinlerin girişimcilik üzerinde etkili olup 

olmadığı yönünde literatürde ciddi araştırmalar yapılmaya devam edilmektedir. Eskiden beri 

yapılan tartışmalardan biri, İslam dininin, girişimcilik davranışı üzerinde etkili olup olmadığı 

konusudur. Dinin girişimciliği teşvik ettiği ya da girişimcilik davranışı üzerinde caydırıcı etkisi 

olduğu iki farklı taraftar grubunu karşı karşıya getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, din 

girişimcilik ilişkisi kapsamında İslam’ın girişimciliğe bakışını ve İslami girişimcilik kavramını 

İslam’ın temel kaynaklarından ve literatürde yapılan çalışmalardan yararlanarak ortaya 

koymaktır. Bu kapsamda araştırmanın yöntemi, literatür tarama ve karşılaştırmadır. Literatüre 

göre İslami girişimcilik,  iş ortamında İslami inanç sistemine uygun fırsatların keşfi, 

değerlendirilmesi ve kullanılması olarak tanımlanmaktadır. İslam, bireylerin eğilimini ve 

davranışını etkileyerek girişimciliği teşvik etmekte, girişimcilik faaliyet ve davranışları 

içerisine temel değerler sistemi yerleştirmektedir. Bu sistem, bir bütün olarak toplumun 

amaçlarına ulaşmasında ekonomik faaliyetlerin önemini vurgulamakta ve Müslüman 

girişimciler için getirilen sınırlamalarla toplum içinde zararlı faaliyetleri azaltmayı 

amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Din, İslam, Girişimcilik, İslami Girişimcilik 
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İSLAMİ GİRİŞİMCİLİK ve MÜSLÜMAN GİRİŞİMCİLER ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

 

Doç.Dr. ZEHRA NURAY NİŞANCI 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Orcid No: 0000-0003-1782-237X 

 

ÖZET 

Yaşamsal alanın en önemli aktivitelerinden biri ekonomik etkinlikler gerçekleştirmektir. İslam, 

toplumsal amaçlara hizmet eden ekonomik amaçlı faaliyetler gerçekleştirmenin önemini 

vurgulayan dünyadaki tek dindir. Girişimcilik, bir işi başlatmak için gerekli kaynakların bir 

araya getirilmesi ve belli bir risk ile yeni bir işletme kurulmasıdır. İslami girişimcilik,  iş 

ortamında İslami inanç sistemine uygun fırsatların keşfi, değerlendirilmesi ve kullanılması 

olarak tanımlanmaktadır. İslam, bir taraftan insanları girişimci olmaya teşvik ederken diğer 

taraftan da girişimcilerin emir ve yasak içeren ilkelere uygun davranmalarını beklemektedir. 

Ancak gerçek hayatta bu yansımaların gerçekleşmediğine dair tartışmalar literatürü meşgul 

etmektedir. İşte bu tartışmalardan hareketle bu çalışmanın amacı, Müslüman girişimcilerin 

davranışlarının İslami girişimcilik kapsamında İslami olup olmadığını, İslam’ın temel 

kaynaklarından ve literatürde yapılan tartışmalardan yararlanarak ortaya koymaktır. Çalışmada 

literatür tarama ve betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. 

İslam’da girişimcilik faaliyetleri ile din arasında bir ayrışma yoktur. İslam, bireyleri “dünyanın 

yeniden inşası” (Hud, 61) görevi ile servet biriktirmek için değil, insanlığın refahı için 

çalışmaya ve girişimciliğe teşvik etmektedir. İslami girişimcilik, adaleti, doğruluğu, dürüstlüğü, 

cömertliği, liyakati, hoşgörüyü, işbirliğini, yardımseverliği teşvik ederken; yalanı, rüşveti, 

aldatmayı, sömürmeyi, faizi, usulsüzlüğü, tefeciliği, tekelleşmeyi yasaklamaktadır. 

Girişimcinin, her daim iyi işler yapmasını, sadece bireysel değil toplumsal fayda yaratmasını, 

bunu yaparken de İslam’ın izin verdiği yol ve araçları kullanmasını istemekte; Müslüman bir 

birey olarak kötülükleri yok etme, iyilikleri yaymada girişimciye sorumluluk yüklemektedir. 

Literatüre göre, İslam dini bireylerin niyetini, eğilimini ve davranışını etkileyerek girişimciliği 

teşvik etmektedir. İslam’da, bireysel faydayı değil, toplumsal faydayı maksimize etmek temel 

ilkedir. Literatürde İslami girişimcilik ve Müslüman girişimciliği birbirinden farklı ele 

alınmaktadır. İslami girişimcilik, İslam’ın emir ve yasaklarının uygulandığı girişimciliktir. 

Ancak serbest piyasada bunlara uygun davranmayan, işletmesini İslami kurallara göre 

yönetmeyen çok sayıda Müslüman girişimcinin var olduğu ifade edilmektedir.  

  Anahtar Kelimeler:  Girişimcilik, İslami Girişimcilik, Müslüman Girişimci 
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EXAMINING THE EFFECTS OF COVID-19-INDUCED MORTALITY THREAT ON 

SUBJECTIVE WELLBEING, RISK AVERSION, AND ENVIRONMENTAL 

CONCERN 
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ORCID: 0000-0002-4054-0269   

 

 

ABSTRACT 

In the normal course of life, individuals frequently engage in thoughts about death. In addition 

to factors such as illness, aging, or chronic predisposition to thoughts about death, many 

elements from the outer world can trigger thoughts of death and activate death-related thoughts 

at a conscious or unconscious level. While numerous stimuli can easily trigger thoughts of death 

in the ordinary course of life, extraordinary situations such as pandemics can make mortality 

much more salient and increase the accessibility of such thoughts. During the COVID-19 

pandemic, individuals are more often exposed to stimuli that remind them of their mortality and 

frequently hear about incidences of death, which could trigger a diverse set of reactions. This 

study reports an experiment conducted to investigate the effects of thoughts of death on three 

different variables: subjective wellbeing, risk aversion, and environmental concern. Drawing 

on the Terror Management Theory’s dual-process model, the experiment had an efficient design 

allowing for the examination of both the proximal and distal effects of thoughts of death on 

subjective wellbeing and risk aversion at once and also allowing for the examination of the 

distal effect on environmental concern. The experiment also employed belongingness and life 

goals measurements before manipulating thoughts of death in order to examine the potential 

moderating roles of these variables in the effect of death thoughts on the outcome variables. 

The study found no effect of thoughts of death on subjective wellbeing and environmental 

concern; however, the results of the manipulation check cast substantial doubt on the success 

of the mortality salience manipulation, which introduced the possibility that the underlying 

reason for the null results was the failure of the mortality salience manipulation. As for risk 

aversion, the data was not analyzed due to the inconsistencies that undermined the quality of 

the data. Implications and future research directions are discussed. 

 

Keywords: mortality salience, COVID-19, pandemic, thoughts of death, wellbeing, risk 

aversion, environmental concern. 
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BOSTON GÜZEL SANATLAR MÜZESİNE DAİR BİR İNCELEME 

 

Ümit ÖZKANLI 

Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

 

ÖZET 

1870 yılında kurulan ve 1876 yılında açılan Boston Massachusetts’teki Güzel Sanatlar Müzesi, 

Amerika’nın en geniş müzelerinden biri olup Amerika sanatlarının en geniş kalıcı müze 

koleksiyonlarından birini içerir. Mimar John Sturgis ve Charles Brigham, Copley Square’de 

Gotik üslupta yapılan bina Huntingon üzerinde bir bölgeye taşınmış ve 1909 yılının Mayıs 

ayında Copley Square’deki bina kapanmıştır. Ek olarak 1915 yılında Evans Binası faaliyete 

geçmiştir. 1927 yılında Mimar Guy Lowel’in tasarladığı bina kalıcı olarak tamamlandı. 1987 

yılında Boston Güzel Sanatlar Müzesi Okulu var olan yapısının iki kat daha büyük olarak 

tasarlandı ve geliştirildi. Dekoratif Sanatlar Bölümünün yer aldığı binanın doğu tarafı ek 

galeriler ve depoları, Forsyth Wickes Koleksiyonunu içerecek biçimde büyütülmüştür. Batı 

kanadında 1981 yılında açılmış olan bölüm doğal ışığıyla Pei’nin Modernist Tasarım estetiğini 

yansıtarak özel sergiler için Gund Galerisini, büyük bir konferans salonunu ve kafeteryaları 

barındırır. 1999 yılında Mimar Foster ve ortakları Amerika Sanatı için yeni bir ek binayı, 

yenilenen Avrupa Sanatı Galerileri, Çağdaş Sanat için yeni geniş alanları, müzenin genişleyen 

ve büyüyen öğrenim mekânları, yıl boyunca süren bir cam avlu eğlencesi ve yeni bir Gund 

Galerisini barındıracak şekilde genişlettiler.  Boston Güzel Sanatlar Müzesi koleksiyonu, Mısır 

Sanatını, Fransız Empresyonistlerin ve Post Empresyonistlerin eserlerini, Amerikan Sanatı, 

Japon Sanat eserlerini kapsamaktadır. Araştırma nitel karakterde olup, Boston Güzel Sanatlar 

Müzesini incelemek ve müze hakkında bilgilendirmek amaçlıdır. Veri toplama aracı olarak 

kitaplardan, internetten elde edilen dökümanlar, fotoğraflar toplanarak veri analizi yapılmıştır.  

Araştırma Boston Güzel Sanatlar Müzesinin yapısıyla sınırlandırılmıştır. Elde edilen bulgular 

sayesinde Boston Güzel Sanatlar Müzesinin tarihçesi, işlevi ve yapısı hakkında 

değerlendirmelerde bulunularak, müzenin kompleks analizi yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Boston, güzel sanatlar, müze, galeri 

 

ABSTRACT 

Founded in 1870 and opened in 1876, the Museum of Fine Arts in Boston, Massachusetts is 

one of the largest museums in America and contains one of the largest permanent museum 

collections of American arts. Architects John Sturgis and Charles Brigham moved the Gothic-

style building in Copley Square to an area above Huntingon, and in May 1909 the building in 

Copley Square closed. Additionally, the Evans Building became operational in 1915. In 1927, 

the building designed by Architect Guy Lowel was permanently completed. In 1987, the Boston 

School of Fine Arts was designed and developed to be twice the size of its existing structure. 

The east side of the building, which houses the Decorative Arts Department, has been enlarged 

to include additional galleries and warehouses, the Forsyth Wickes Collection. Opened in 1981 

in the west wing, the section reflects Pei's Modernist Design aesthetic with its natural light and 

houses the Gund Gallery for special exhibitions, a large conference hall and cafeterias. In 1999, 
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Architect Foster and his partners expanded a new annex for the Art of America to house the 

renovated European Art Galleries, new expansive spaces for Contemporary Art, the museum's 

sprawling and growing learning spaces, a year-round glass courtyard entertainment, and a new 

Gund Gallery. The Boston Museum of Fine Arts collection includes Egyptian Art, French 

Impressionists and Post-Impressionists, American Art, Japanese Art. The research has a 

qualitative character and aims to examine the Boston Museum of Fine Arts and to inform about 

the museum. As a data collection tool, data analysis was carried out by collecting documents 

and photographs obtained from books, the internet. Research is limited to the structure of the 

Boston Museum of Fine Arts. Thanks to the findings, a complex analysis of the museum was 

made by making evaluations about the history, function and structure of the Boston Museum 

of Fine Arts. 

Keywords: Boston, fine arts, museum, gallery 
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SANATIN KONSERVASYONU OLARAK TATE MÜZELERİ 

 

Ümit ÖZKANLI 

Bitlis Eren Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi 

 

 

ÖZET 

Tate Müzeleri, içerisinde Güzel Sanatlara dair eserleri barındıran dünyaca ünlü sanat müzeleri 

arasında yer almaktadır. Tate Müzeleri; Tate Britain Tate Modern, Tate Liverpool ve Tate St. 

Ives müzelerinden oluşmaktadır. Londra merkezinin biraz dışarısında, Milbank’taki Thames 

Nehri yakınında yer alan Tate Britain binası 1987 yılında açılmıştır. Bu binada 1500’lü 

yıllardan günümüze kadar gelen eserlerin bulunduğu Tate Koleksiyonu eserleriyle İngiliz 

tarihini anlatmaktadır. 12 Mayıs 2000 yılında açılmış olan Tate Modern binası ise 20. yüzyılın 

çağdaş sanat eserlerini barındıran önemli bir koleksiyonu kapsamaktadır. Tate Modern’in 

yapılış amacı 1900’lerden günümüze kadar gelen sanat eserlerinin bulunduğu Uluslararası 

Modern Sanat Milli Koleksiyonu ile 1500 yılından bu yana gelen British Milli Koleksiyonu 

eserlerini sergilemek için yapılmıştır. Tate Modern’de eserlerin sergilenme yöntemi dört ana 

tema içerisinde olduğundan geleneksel tarihsel sıralama yönteminden farklıdır. Buradaki amaç 

20. Yüzyılda gelişen olaylarla ilgili sanatsal değişimlerin izlenebilmesidir. 1988 yılında 

"Mersesyside Development Corporation" isimli bir kamu kuruluşunun çalışmaları sayesinde 

Tate Liverpool binası kurulmuştur.  Binada 1500’lü yıllardan günümüze kadar gelen Tate 

Koleksiyonundan eserler bulunmaktadır. Eski bir gaz fabrikasının yerine inşa edilen ve 

Porthmeor plajına bakan Tate St Ives binası 1988 ve 1993 yılları arasında yapılmıştır. Galeri 

2015 yılında genişletilmiştir. Tate St Ives galerisi, adını aldığı bölgeyle bağlantıları olan 

modern İngiliz sanatçıların yapıtlarını sergilemektedir. Çalışmanın amacı sanat eserlerini 

korumada, sergilemede önemli bir yere sahip olan Tate Müzelerini incelemek ve tanımaktır. 

Araştırma nitel karakterde olup, betimleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, sanat eserlerinin 

konservasyonu (korunması, sergilenmesi) bağlamında Tate Müzelerinin incelenmesiyle 

sınırlandırılmıştır. Veri Toplama aracı olarak internet, sanat kitapları ve dergiler kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde internetten, kitaplardan ve dergilerden elde edilen bilgilerden çıkan 

sonuçlar değerlendirilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Tate Müzeleri, Güzel Sanatlar, Galeri, Sergi 
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ABSTRACT 

The Tate Museums are among the world-famous art museums that contain works of Fine Arts. 

Tate Museums; Tate Britain Tate Modern, Tate Liverpool and Tate St. Ives museums. Located 

a little outside of central London, near the River Thames in Milbank, the Tate Britain building 

was opened in 1987. The Tate Collection, which contains artifacts from the 1500s to the present 

day, tells British history with its works. The Tate Modern building, which was opened on May 

12, 2000, includes an important collection of contemporary art from the 20th century. The 

purpose of Tate Modern was built to exhibit the works of the International National Collection 

of Modern Art, which includes works of art from the 1900s to the present, and the British 

National Collection, which has been coming since 1500. The method of exhibiting works at 

Tate Modern differs from the traditional method of historical sequencing, as there are four main 

themes. The aim here is to follow the artistic changes related to the events that developed in the 

20th century. The Tate Liverpool building was established in 1988, thanks to the work of a 

public institution called the "Mersesyside Development Corporation". There are artifacts from 

the Tate Collection, dating back to the 1500s, in the building. Built on the site of a former gas 

factory and overlooking Porthmeor beach, the Tate St Ives building was built between 1988 

and 1993. The gallery was expanded in 2015. The Tate St Ives gallery showcases works by 

modern British artists with links to the area from which it is named. The aim of the study is to 

examine and get to know the Tate Museums, which have an important place in preserving and 

exhibiting works of art. The research has a qualitative character and the descriptive method has 

been used. The study is limited to the examination of Tate Museums in the context of 

conservation (preservation, exhibition) of works of art. Internet, art books and magazines were 

used as data collection tools. In the analysis of the data, the results obtained from the 

information obtained from the internet, books and magazines were evaluated. 

 

Keywords: Tate Museums, Fine Arts, Gallery, Exhibition 
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FÜTÜRİZMDE DİNAMİZM VE HIZIN ESTETİĞİ1 

 

 

Anıl ALTINDAŞ1, Prof. Dr. Selda MANT MENAY2 
1Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Ana sanat 

Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, 

ORCİD İD : 0000-0003-1249-6325 
2 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü 

ORCİD İD : 0000-003-1681-3770 
 

ÖZET 

Bu araştırmada fütürizmde dinamizm ve hızın estetiği konusu ele alınmıştır ve hareket halinde 

bulunan insanların fotografik sekansları üzerine çalışan fütürist ressamların eserleri 

incelenmiştir. Çalışma, bu akım üzerine çalışan sanatçılar (Giacomo Balla, Umberto Boccioni, 

Flippo Tommaso Marinetti, Luigi Russolo, Gino Severini) ve sanatçıların eserlerinin 

incelemeleri ile sınırlı tutulmuştur. Yapılan literatür taramasından elde edilen veriler ise 

betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. TDK (2021) Fütürizm kelimesini “gelecekçilik” 

olarak çevirmiştir. Sanatta devamlı değişen, gelişen ve yeni hayatın getirmiş olduğu 

hareketliliği savunduğu düşünülen Fütürizm, 20. yüzyılda gündeme gelen toplumsal sıkıntılar 

karşısında direnen, eskiyen duyarlılık ve anlatım üsluplarına karşı bir tepki olarak ortaya 

çıkmıştır. Fütürist bildirgeye bakıldığında eskinin yıkılmasının amaçlandığı görülür. Hız, 

dinamizm ve modernleşme, resimlerin oluşumlarında temel ilkeler olarak sıralanmıştır. 

Araştırma sonunda Giacomo Balla’nın eserlerinde gündelik hayattan sahneleri gözlemlediği ve 

bunları “fotoğrafik” olarak tanımlanabilen bir işlemle tuvale aktardığı gözlemlenmiştir. 

Eserlerinde Empresyonizm’in (İzlenimcilik) yüzeysel renk bütünlüğü ve Neo 

Empresyonizm’in (Yeni İzlenimcilik) noktalamacılığından etkilendiği görülmektedir. Umberto 

Boccioni’de fütürist resim sanatında işitsel ve görsel duyuları aktarmaya çalışmıştır. Fütürizm 

akımının öncüsü olarak kabul edilen Marinetti ise teknolojiyi benimseyerek, zamana hâkim 

olan sanat anlayışını yıkmak ve köklü değişiklikler meydana getirmek istemiştir. Luigi Russolo 

ise fütürizm akımının belirgin ögelerinden olan makinelerin gücünü, enerjiyi, dinamizm ve 

hareket gibi olguların tersine daha soyutsal bir ifade olan koku ve ses gibi konuların üzerine 

eğilerek eserler vermiştir. Gino Severini bazı çalışmalarında farklılık yaratarak hareket 

 

1 Bu çalışma Anıl Altındaş’ın “Fütürizm’de Dinamizm ve Hızın Estetiği”(2022) konulu yüksek lisans tezinden 

üretilmiştir 
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duygusunu pekiştirmek adına tuvali çapraz tutarak kullanmış ve resmetmiştir. Tuvali bu şekilde 

kullanması ise o zamanlar için oldukça sıra dışı bir hareket olarak yorumlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Dinamizm, Fütürizm, Hızın Estetiği 

 

DYNAMISM AND AESTHETICS OF SPEED IN FUTURISM 

ABSTRACT  

In this research, dynamism and aesthetics of speed in futurism are discussed and The works of 

futurist painters working on photographic sequences of people in motion were examined. The 

work is based on artists working on this movement (Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Flippo 

Tommaso Marinetti, Luigi Russolo, Gino Severini) and limited to the examinations of the 

works of the artists. The data obtained from the literature review were analyzed by descriptive 

analysis method. TDK (2021) translated the word futurism as "futurism". Futurism, which is 

thought to defend the ever-changing, developing and dynamism brought by the new life in art, 

It emerged as a reaction against the aging sensitivity and expression styles that resisted the 

social problems that came to the fore in the 20th century. Looking at the futurist declaration, it 

is seen that the aim is to destroy the old. Speed, dynamism and modernization are listed as the 

basic principles in the formation of the paintings. At the end of the research, it was observed 

that Giacomo Balla observed scenes from daily life in his works and transferred them to the 

canvas with a process that can be defined as "photographic". In his works, it is seen that she 

was influenced by the superficial color integrity of Impressionism and the punctuation of Neo 

Impressionism. Umberto Boccioni also tried to convey auditory and visual senses in futurist 

painting. Marinetti, who is accepted as the pioneer of the futurism movement, wanted to destroy 

the understanding of art that dominates the time and bring about radical changes by adopting 

technology. Luigi Russolo, on the other hand, has produced works by focusing on the power of 

machines, energy, dynamism and movement, which are prominent elements of the futurism 

movement, on subjects such as smell and sound, which are more abstract expressions. In some 

of his works, Gino Severini used and painted the canvas diagonally in order to reinforce the 

sense of movement by making a difference. Using the canvas in this way was interpreted as a 

rather unusual move for those times. 

Keywords: Dynamism, Futurism, Aesthetics of Speed 
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PERFORMANS SANATINDA BEDEN VE MARİNA ABRAMOVİC ÖRNEĞİ1 

 

 Özge BODUR1, Prof. Dr. Selda MANT MENAY2   

1Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Ana sanat 

Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi,  

ORCİD : 0000-003-0994-9063 

2Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü  

ORCİD : 0000-003-1681-3770 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, performans sanatı ve performans sanatının tarihsel sürecini, çıkış 

noktalarını araştırmak, yaşanılan ve yaratılan eylemlerin, soru ve sorunsalları üzerinden 

incelemeler yapmaktır. Bu çalışma ile birlikte performans sanatında önemli bir yeri olan sanatçı 

Marina Abramovic’in hayatı ve yaşadığı deneyimleri, yapmış olduğu performans gösterileri 

hakkında bilgi edinilmiş olacaktır. Araştırma tarama modeli ile desenlenmiştir. Performans 

sanatı, 1960'lı yıllarda ortaya çıkan, izleyicinin önünde canlı olarak icra edilen yaşayan bir sanat 

biçimidir. Performans sanatı yazılan kurallardan bağımsızdır.  Her şey orada o zamanda olur ve 

tekrarı olmaz. Performans sanatının dünya genelinde ilk gösterilen örnekleri 1900’lü yıllara 

dayanmakta ve Dada hareketi ile Fütüristler ve Sürrealistler ile ilişkilendirilmektedir. Genel 

olarak 1960’li yıllardan itibaren “performans sanatı” alışılmışın dışına çıkarak yeni avangart 

bir dil yakalamıştır. Toplumun yaşadığı siyasal, ekonomik ve gündeme ait sorunlar, performans 

sanatının oluşumunu güçlü kılan temel etmenler olmuştur.  Bu akım geleneksel anlayışın 

dayattığı kuralları ve normları reddetmiş; disiplinler arası, sınırları olmayan izleyiciyi içinde 

barındıran yeni bir sanat anlayışı olarak, sanatın sınırlarını genişletmiştir. Performanslarda 

değişik etmenler, deneysel, doğaçlama, oyun ve hayat, beden, şiddet, kan, acı, ses, mekân, 

kimlik başlangıçtan bitişe kadar, performansın içinde hissedilmektedir. Bu etmenlerin her yerde 

hissedilebilecek temel kavramlar olduğunu savunan performans sanatçıları sanatlarını bu temel 

düşünceyle şekillendirmişlerdir. 

 
1 Bu çalışma Özge Bodur’un “Performans Sanatında Beden ve Marina Abramoviç Örneği”(2022) konulu yüksek 

lisans tezinden üretilmiştir. 
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Performans sanatçıları kendi iç dünyalarını, duygu ve düşüncelerini özgürce her yerde ifade 

edebileceklerini, sanatın sanat olması için sadece şık müzelerde ve galerilerde sergilenecek 

eserler olmadığını, izleyicilere çarpıcı bir dil ile aktarmışlardır. Çalışmada, performanslarında 

bedenini, mekânı ve izleyicisini de aktif bir şekilde kullanan Marina Abramovic Rhytm 10, 

Rhytm 5, Rhytm 2, Rhytm 4 ve Rhytm 0 performansları ile bilinç ve bilinçdışını devre dışını 

bırakan performanslar gerçekleştirmiştir. Bilinç ve bilinçdışının yanında fiziksel ve zihinsel 

olarak da performanslarda kendini farklı durumlarda yansıtmıştır.  Performanslarında kendi ve 

bedeni aktif olan Abramovic, Rhytm 0 son performansında izleyici aktif, kendinin pasif olduğu 

bir performans sergilemiştir. Toplumun yalnız ve kalabalıktaki cüretkâr tavırlarını gözler önüne 

sermiştir. Güzellik fikri, sanatın güzelliği, kavramsal bir şekilde sınırlandırılmıştır.  

 Anahtar Kelimeler: Beden, Marina Abramovic, Performans Sanatı 

BODY AND MARINA ABRAMOVIC EXAMPLE IN PERFORMANCE ART 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to investigate the historical process and starting points of 

performance art and performance art, and to examine the questions and problematics of the 

actions lived and created. With this study, information will be obtained about the life and 

experiences of the artist Marina Abramovic, who has an important place in performance art, 

and the performances she has made. The research was designed with scanning model. 

Performance art is a living art form that emerged in the 1960s, performed live in front of an 

audience. Performance art is independent of the written rules. Everything happens there at that 

time and does not repeat. The first examples of performance art worldwide date back to the 

1900s and are associated with the Dada movement, Futurists and Surrealists. In general, since 

the 1960s, "performance art" has gone beyond the ordinary and caught a new avant-garde 

language. The political, economic and current problems of the society have been the main 

factors that make the formation of performance art strong. This movement rejected the rules 

and norms imposed by the traditional understanding; It has expanded the boundaries of art as a 

new understanding of art that includes an interdisciplinary, borderless audience. In 

performances, different factors, experimental, improvisation, play and life, body, violence, 

blood, pain, sound, space, identity are felt in the performance from the beginning to the end. 

Defending that these factors are basic concepts that can be felt everywhere, performance artists 

have shaped their art with this basic idea. Performance artists have conveyed to the audience in 

a striking language that they can freely express their inner world, feelings and thoughts 
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anywhere, that art is not just works to be exhibited in elegant museums and galleries. 

Abramovic, who actively uses her body, space and audience in her performances, performed 

performances that disable the conscious and unconscious with Rhytm 10, Rhytm 5, Rhytm 2, 

Rhytm 4 and Rhytm 0 performances. In addition to the conscious and unconscious, she reflected 

herself in different situations in her performances physically and mentally. Abramovic, who is 

active in herself and her body in her performances, showed a performance in which the audience 

is active and herself passive in the last performance of Rhytm 0. It has revealed the society's 

solitary and daring attitudes in the crowd. The idea of beauty, the beauty of art, is conceptually 

constrained. 

Keywords: Body, Marina Abramovic, Performance Art 
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PİYANO EĞİTİMİNDE BONA VE SOLFEJ ÇALIŞMASININ ESERE 

ADAPTASYON SÜRECİNE ETKİSİ 

 

 

Sehergül KAYNAK 1, Prof. Dr. M. Kayhan KURTULDU 2  
1 Trabzon Üniversitesi Müzik Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencisi , 

https://orcid.org/0000-0003-2399-7205 
2 Prof. Dr. Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD 

https://orcid.org/0000-0003-0064-9144 

 

ÖZET 

Piyano eğitimi süreci, özellikle küçük yaşlarda yürütülen derslerde kimi zaman soyut 

kavramların ya da bazı teorik bilgilerin aktarılması gibi sıkıntıları da içinde barındırır. Konunun 

doğru anlaşılması da uygulama için önemlidir. Dolayısıyla özellikle de küçük yaşlarda piyano 

eğitimi verilirken, bazı kavramların öğretilmesinde farklı yöntem veya yaklaşımların 

kullanılması zorunlu bir hal almaktadır. Bu uygulamalar kimi zaman bir eserin tümüyle 

kavranması ve esere adapte olmak ile ilgili de olabilmektedir. Eser içerisindeki teknikler ve 

terimler kavranmış olsa da esere adapte olabilmek için, eseri doğru tanımak önem 

kazanmaktadır. Bu çalışmada piyano eğitiminde eser çalışması öncesinde solfej ve bona 

kullanımının, esere adaptasyon ve başarıya etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Tekrar 

stratejileri kapsamında planlanan bona ve solfej yapma çalışmaları, üzerinde çalışılacak piyano 

eseri öncesinde öğrenciler ile belli bir plan dahilinde çalışılmıştır. Çalışma özel bir müzik 

kursunda öğrenim gören ve çeşitli kriterler kapsamında (yaş, piyano çalma düzeyleri, kursa 

gelme süreleri vb.) aynı seviyede olduğu belirlenen 10 öğrenci ile yapılmıştır. Öğrenciler deney 

ve kontrol grubu olmak üzere 5’erli iki gruba ayrılmıştır. Çalışma her iki grupla araştırmacılar 

tarafından hazırlanan eserler ile yapılmıştır. Araştırmacılar biri ön test sürecinde, diğer ise son 

test sürecinde değerlendirilmek üzere iki farklı eser hazırlamıştır. Kontrol grubundaki 5 kişiye 

ilgili eserler solfej ve bona kullanmadan öğretilmiş, her iki uygulamada da kontrol grubu ile 

klasik biçimde tekrarlar yapılarak çalışılmıştır. Deney grubuna ise ikinci eser solfej ve bona 

uygulanarak öğretilmiştir. Deney grubundaki her bir öğrenci ile ilgili eser çalışımadan önce 

eserin bonası ve solfeji yapılmıştır. Her bir öğrenci ile bireysel olarak yürütülen süreç sonunda 

değerlendirmeler yapılarak puanlar oluşturulmuş ve başarı durumları gözlenmiştir. Deney 

grubunun kontrol grubuna göre esere yönelik piyano çalma becerisinde, esere daha çabuk uyum 

sağlamada daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Piyano, Solfej, Bona, Tekrar Stratejileri. 
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PİYANO EĞİTİMİNDE FORTE VE PİYANO TERİMLERİNİN ÖĞRETİLMESİNDE 

ANLAMLANDIRMA STRATEJİSİNİN ETKİSİ 
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ÖZET 

Piyano eğitimi sürecinde kimi zaman bazı terimlerin öğrenilmesi ve buna bağlı olarak doğru 

biçimde uygulanması birbirine paralel bir şekilde ilerlemektedir. Bilhassa küçük yaşlarda alınan 

piyano eğitiminde bazı kavramların aktarılması, basit anlatımlar ve örneklerle mümkün 

olmamaktadır. Bunun gibi uygulamaların farklı öğretim yaklaşımları veya teknikleri ile 

desteklenmesi neticesinde daha kalıcı öğrenme gerçekleşmesi mümkündür. Gerek bazı 

terimlerin ya da kavramların, gerekse seslendirme tekniklerinin öğretilmesinde küçük yaşlarda 

yöntem desteği önem kazanır. Bu bakış açısıyla yürütülen çalışmada piyano eğitiminde forte 

ve piyano terimlerinin öğretilmesinde anlamlandırma stratejilerinin terimlerin öğrenilmesine 

etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma için genel koşulları (yaş, kurs süresi vb.) ve 

piyano çalma becerileri denk olan 8 öğrenci ile yapılmıştır. Çalışmada özel bir kursta piyano 

dersi alan ve yaşları 7 ila 8 arasında değişen öğrenciler yer almışlardır. Öğrenciler deney ve 

kontrol grubu olmak üzere rastgele biçimde 4’erli iki gruba ayrılmıştır. Çalışma her iki grupla 

da araştırmacılar tarafından hazırlanan eserler ile yapılmıştır. Biri ön test, diğer son test ve 

üçüncüsü de hatırlama uygulamasında kullanılmak üzere 3 farklı eser hazırlanmıştır. Kontrol 

grubundaki öğrenciler ile tüm uygulamalarda klasik çalışma biçiminde süreç yürütülmüştür. 

Deney grubuna ise forte ve piyano terimleri anlamlandırma stratejileri yardımı ile anlatılmıştır. 

İlgili terimler çeşitli hayvan figürlerine benzetilerek aktarılmış, son yapılan hatırlama 

uygulamasında ise her iki gruba müdahale etmeden çalışmaları izlenmiştir. Çalışmalarda 

piyano eğitimcisi olan 3 farklı öğretmen öğrenci performanslarını izleyerek değerlendirme 

yapılmış ve öğrencilere ait başarı puanları elde edilmiştir. Elde edilen puanlar için ortalama 

hesaplaması yanında istatistik işlemler de yapılmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Yürütülen çalışma neticesinde deney grubundaki öğrencilerin, kontrol grubunda yer alan 

öğrencilere göre her iki terimi kısmen daha iyi ayırt edebildiği ve uygulamada daha hızlı tepki 

verdikleri gözlemlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Piyano Eğitimi, Öğrenme Stratejileri, Anlamlandırma Stratejisi, Forte, 

Piyano 
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AÇIK DERS/OPEN COURSE SİSTEMİ İÇİN MODEL ÖNERİSİ 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi ŞERİFE GÜVENÇOĞLU 1 

 
1 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Müzik Teorisi 

Bölümü – 0000-0003-4708-6326 

 

ÖZET 

Günümüz bilgisayar teknolojisinin yardımı ile tüm dünyada son yirmi yıldır, toplu eğitimde ve 

uzaktan eğitimde Açık Ders sistemi daha çok tercih edilmeye başlamıştır. Dünyada ilk olarak 

1999 yılında Almanya Tübingen Üniversitesi’nde başlamış olan Açık Ders sistemi, öğrenciye, 

derslerin videolarının ve notlarının internet üzerinden de aktarılması esasına dayanmaktadır. 

Bugün ise MIT, UCLA, Berkeley gibi dünyadaki birçok saygın eğitim kurumu Açık Ders 

sistemine programlarında yer vermekte ve başarıyla uygulamaktadırlar. Bu yüzden Açık 

Ders/Open Course çok fazla talep görmekte ve öğrenci potansiyeli giderek katlanır biçimde 

artmaktadır. Yaklaşık on yıldır da Amerika’nın en büyük yatırım şirketlerinin bulunduğu 

Silikon Vadisi'nde online eğitim yapan girişimci şirketler bulunmaktadır. Bu sistemi uygulayan 

kurumlar hem eğitime katkıda bulunmakta hem de ciddi rakamlarda finansal destek 

sağlamaktadırlar. 2019 yılından beri dünyada ve Türkiye’de Covid-19 nedeniyle yaşanan 

pandemi sürecinde eğitimin neredeyse tamamının online yapılması zorunluluğu yaşanmıştır. 

Bu süreç tüm dünyaya online eğitimin önemini ve uygulanabilir en etkin yöntem olduğunu 

göstermiştir. Çalışmamızda Covid-19 pandemisinden önce İTÜ TMDK’da (İstanbul Teknik 

Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı) önerdiğimiz ve Türk müziği 

konservatuarlarında okumayan, Türk müziğiyle ilgili ciddi eğitim almak isteyen kişilere 

yönelik önerdiğimiz Açık Ders modeli önerisi ele alınmış ve örneklemelerle işlevselliği 

gösterilmiştir.  Bu meyanda internet kaynaklarından, Zoom, Ninova vs. gibi platformlardan ve 

müzik teknolojisinden azami ölçüde yararlanmak bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.  

 

Anahtar Sözcükler: Açık Ders, Müzik Eğitimi, Türk Müziği, Pandemi, Online Eğitim 
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TÜRK MAKAM MÜZİĞİ’NDE MAKAM VE SEYİR KOMPOZİSYONU 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi ŞERİFE GÜVENÇOĞLU 1, Araş. Gör. ORKUN ZAFER ÖZGELEN2  

1 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Müzik Teorisi 

Bölümü – 0000-0003-4708-6326 
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Bölümü – 0000-0003-3597-7703 

 

ÖZET 

Seyir, bir kavram olarak karşımıza Abdülbaki Nasır Dede’nin Tedkik ü Tahkik adlı edvarında 

çıkmaktadır: “Çargâh, acem ve gerdaniye ve muhayyer perdesinde ziyade seyir ile sabâ agaze 

edip çargâh perdesinde karar ider”. 17. yüzyıldan itibaren yazılan edvarlarda makamların tarifi 

ve eğitimi; makamlarda kullanılan perdeler, perdelerin birbirleriyle ilişkileri, makamın seyri 

göz önünde bulundurularak, meşk denilen bir yöntem ile yapılmakta idi. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra oluşan rasyonel fikir yapısının da etkisi ile, Türk Makam 

Müziği nazariyat sisteminin daha radikal şekilde değişmeye başladığı görülmektedir. Bu 

doğrultuda Türk makam müziğini yazıya geçirmekte batı notasının kullanılmasında mutabık 

kalınmış ve perde aralıkları buna göre belirlenmiştir. Bu süreçte perdeden çok aralık, 

makamdan çok dizi kavramı yaygınlaşmıştır. Bununla beraber bu anlayışın ilk temsilcileri olan 

Rauf Yekta Bey ile Hüseyin Sadettin Arel, makam anlatımlarında seyir kullanımına devam 

etmişlerdir. Çalışmamızda Türk makam müziği eğitiminde seyrin işlevselliği ve seyir yapma 

metodu ele alınmıştır. Bu meyanda herhangi bir makamda seyir kompozisyonu nasıl yapılabilir 

ve makamın hangi özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır gibi kriterler çalışmamızın ana 

konusunu oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler : Seyir, Makam, Türk makam müziği, Edvar, Hüseyin Sadettin Arel, Rauf 

Yekta Bey 

ABSTRACT 

Seyir appears as a concept in Abdülbaki Nasır Dede's book Tedkik ü Tahkik: “Çargâh, acem 

ve gerdaniye ve muhayyer perdesinde ziyade seyir ile sabâ agaze edip çargâh perdesinde karar 

ider”. Description and training of makams in edvars written since the 17th century; The frets 

used in the maqams, the relations of the frets with each other, were made with a method called 

meşk, taking into account the course of the maqam. It is seen that the theory system of Turkish 

Maqam Music began to change more radically with the effect of the rational thought structure 

formed after the establishment of the Republic of Turkey. In this direction, it was agreed to use 

the western notation in transcribing Turkish maqam music, and the pitch intervals were 

determined accordingly. In this process, the concept of interval rather than fret, and scale rather 

than maqam became widespread. However, Rauf Yekta Bey and Hüseyin Sadettin Arel, the 

first representatives of this understanding, continued to use seyir in their maqam narrations. In 
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our study, the functionality and the method of seyir in Turkish maqam music education are 

discussed. In this context, the main subject of our study is how to make a composition of seyir 

in any makam and what features of the makam should be considered. 

Key Words : Seyir, Maqam, Turkish Maqam Music, Edvar, Hüseyin Sadettin Arel, Rauf Yekta 

Bey 
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INTEGRATING SCIENCE, TECHNOLOGY, AND NATURAL APPROACHES TO 

ENSURE GLOBAL FOOD SECURITY AND ACHIEVE SUSTAINABILITY 

 

Dr . Sumanta Bhattacharya  

Research Scholar at  MAKAUT, Public–Foreign-Defence Policy Analyst, C.E, CH.E, 

M.Tech,  MA in Development Studies,  LLB, MA in Security and Defence Law, DIA&D, 

DG&GS, PGDEDS, MPI(oxford University)  ORCID ID: 0000-0003-2563-2787  

 

Abstract  

Around 9 million people per year pass away from starvation, making the food issue one of the 

largest crises of our time. There are now 811 million individuals that are hungry worldwide. 

We need to raise our food production by 70% to keep up with the expanding population. The 

land is no longer suitable for cultivation due to climate change and the overuse of natural 

resources. The frequency of natural disasters including floods, cyclones, and drought has 

increased due to deforestation. Food shortages are a big issue worldwide due to soil degradation, 

excessive fertilizer use, and taking of land for development projects. Food wastage is another 

significant issue. India has the highest rate of food waste, in fact, 60% of the food spoils due to 

a lack of cold storage, modern machinery, and technology. The number of youngsters who are 

malnourished is rising. The issue is exacerbated by poor reproductive health during pregnancy 

and a lack of dietary literacy. Vertical farming, hydroponics, aquaponics, usage of 

nanotechnology, and biotechnology for crop cultivation are some of the modern methods we 

employ to create food. There is a desire for urban farming in many countries as we don't have 

a lot of land suitable for cultivation. Countries like Brazil practice rooftop  farming to achieve 

food security. Crops that offer the body the most healthful nourishment must be grown. Farmers 

want market access, high-quality seeds, vocational training, an end to the use of chemical 

fertilizers, a seed bank, agricultural loans, and other resources. To assist agriculture and 

infrastructure for cold storage, solar irrigation pumps, and use of green technologies to 

contribute to the creation of a sustainable rural development, rural electrification is urgently 

needed. Women should be required to work in the agricultural industry, and community-based 

farming and kitchen gardens should be encouraged. Utilizing biochar and nano char to protect 

soil health and nutrients. We should implement organic and natural farming practices and 

improve horticulture. The solution to the dual issues of biodiversity loss and climate change is 

agroforestry, which can also increase food security. The most harmful activity that affects the 

environment the most is agriculture. 

Keywords: Food security, agroforestry, farmers, urban farming, food waste, malnourished 

,rooftop farming  
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EKONOMİK KALKINMADA KADININ ROLÜ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN 

BÖLGESEL DÜZEYDE BİR ANALİZ 

 

Arzu Tay Bayramoğlu 

Bülent Ecevit Üniversitesi,  

İktisat Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi  

Esra AKPOLAT 

Bülent Ecevit Üniversitesi,  

 

ÖZET  

Bu tezin ilk bölümünde kavramsal açıdan toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği 

sorununun alt nedenleri ( eğitim, ekonomik, sağlık, siyasal olanaklar vs.gibi) ve ücret 

adaletsizliğinin başlıca sorunları, kadının toplumsal ve ekonomik hayattaki konumu farklı 

teorik bilgiler ışığında tartışılmaktadır. İzleyen bölümde Türkiye ekonomisinde kadının 

İş gücü piyasasındaki konumu incelenmektedir. Ve ilk bölüm ile ilişkili olarak Türkiye’de 

cinsiyet ayrımcılığına neden olan sebepler, kadınların iş gücü piyasasında ikincil sınıfta yer 

alma sebepleri ile tartışılmıştır. Buna ek olarak gelir dağılımı türleri açısından da farklı 

yöntemler ve endeksler yardımı ile çalışmamız desteklenmiştir.  Son bölümde ise kadın 

istihdamının ekonomik kalkınma üzerindeki etkisi Türkiye ekonomisi için bölgesel veriler 

kullanılarak ampirik olarak analiz edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın İstihdamı, Kadının Türkiye ekonomisindeki rolü, Toplumsal 

Cinsiyet Eşitsizliği, Ekonomik Kalkınma da Kadının Etkisi 

 

The Role of Women in Economic Development: A Regional Level for the Turkish 

Economy 

ABSTRACT  

In the first part of this thesis, conceptually, gender, the sub-reasons of the problem of gender 

inequality (such as education, economic, health, political opportunities, etc.) and the main 

problems of wage injustice, the position of women in social and economic life are discussed in 

the light of different theoretical knowledge. In the following section, women's economy in 

Turkey. Its position in the labor market is examined. And in relation to the first part, the reasons 

that cause gender discrimination in Turkey and the reasons why women are in the secondary 

class in the labor market are discussed. In addition, our study was supported with the help of 

different methods and indices in terms of income distribution types. In the last part, the effect 

of women's employment on economic development. Regional data for the Turkish economy 

analyzed empirically. 

Keywords: Employment, Women's Role in Turkish Economy, Gender Inequality, Women's 

Impact on Economic Development 



 EGE  6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES           
                     

 

ABSTRACT  BOOK           ISBN: 978-605-71938-7-2            www.egekongresi.org        Page | 255 
  

EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: MINT 

ÜLKELERİNDEN KANITLAR 
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ÖZET 

Toplumu oluşturan bireylerin özgür olması, büyük ölçüde ekonomik ve siyasal özgürlüklerin 

sağlanması ile mümkün olmaktadır. Ekonomik özgürlük, siyasal özgürlüğün sağlanması için 

gerekli olan bir araç olmasının yanı sıra bireysel özgürlüğün sağlanması için ulaşılması gereken 

bir amaç olarak nitelendirilebilir. Aynı zamanda ekonomik büyümeyi teşvik etmesi nedeniyle 

bireysel ve toplumsal refah seviyesinin arttırılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. 

Dolayısıyla söz konusu değişkenler arasındaki ilişkinin açığa çıkarılması, iktisadi özgürlüğün 

ve refahın arttırılması için uygulanacak politikaların belirlenmesi açısından büyük önem 

taşımaktadır. Bu çalışmada 1995-2020 yılları arasında MINT ülkelerinde (Meksika, 

Endonezya, Nijerya, Türkiye) ekonomik özgürlük ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki kesirli 

frekanslı Fourier panel eşbütünleşme testi ile incelenmiştir. Ulaşılan sonuçlar, tüm ülkelerde 

ekonomik özgürlüğün ekonomik büyümeyi etkilediğini göstermektedir. Söz konusu ülkelerin 

ekonomik özgürlük endeksinde ortaya çıkan % 1’lik artış uzun dönemde ekonomik büyümenin 

Meksika’da % 0.58, Nijerya’da % 4.04, Türkiye’de % 2.66 artmasına yol açmaktadır. 

Endonezya için tahmin edilen katsayı ise istatistiksel açıdan anlamsız bulunmuştur. Elde edilen 

sonuçlar aynı zamanda Meksika hariç tüm ülkelerde ekonomik büyümenin ekonomik 

özgürlüğü teşvik ettiğine işaret etmektedir. Buna göre ekonomik büyümede ortaya çıkan % 

1’lik artış uzun dönemde ekonomik özgürlük endeksinin Endonezya’da % 0.26, Nijerya’da % 

0.17, Türkiye’de % 0.27 artmasını sağlamaktadır. Panel boyutunda ise uzun dönemde 

değişkenler arasında karşılıklı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, ekonomik özgürlük 

endeksinde görülen % 1’lik bir artış ekonomik büyümenin % 1.84, ekonomik büyümede 

görülen % 1’lik bir artış ise ekonomik özgürlük endeksinin % 0.29 artmasına yol açmaktadır. 

Sonuç olarak, MINT ülkelerinde ekonomik özgürlük ve büyüme arasında sıkı bir ilişki 

olduğunu ifade etmek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Ekonomik Özgürlük, MINT Ülkeleri 
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WEB OF SCIENCE (WoS) VERİ TABANINA DAYALI BİBLİYOMETRİK ANALİZ: 

MALİYE ALANINDA YAYIMLANMIŞ MAKALELER 

 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep DEMİRCİ ÇAKIROĞLU 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü,  

 ORCID ID: 0000-0002-2613-2525.  

ÖZET 

Bibliyometrik analize ilişkin çalışmalar uzun bir geçmişe sahiptir. 1960’lı yıllardan beri 

bilimsel alandaki ana konuları ve araştırma alanlarını belirlemek için bibliyometrik araştırmalar 

yapılmıştır. Son dönemde de yapılan birçok akademik çalışmada bibliyometrik analizin 

kullanıldığı görülmektedir. Bu analiz yöntemi kullanılarak çalışmalar; yazar sayısı, yayım yeri 

bilgisi, yayımlandığı yıl, yapılan atıf sayısı, hangi çalışmaların hangi ülkelerde yapıldığı, 

anahtar kelimelerin birbiriyle ilişkisi ve kullanımı gibi belirli parametreler ele alınarak 

incelenmektedir. Son dönemde önemli ölçüde kullanımı artan bibliyometrik analiz maliye 

disiplini içerisinde de kullanılmaya başlamıştır. Bu anlamda çalışmanın amacı maliye alanında 

yapılan makalelerin bibliyometrik bir yaklaşımla incelenmesidir. Literatür analizinin yapıldığı 

çalışmada kaynak olarak Web of Science (WoS) veri tabanı seçilmiştir. İlgili veri tabanında 

maliye alanında yayımlanan çalışmalar belirli kısıtlamalarla derlenmiştir. Bu kapsamda WoS’ta 

İngilizcedeki kullanımıyla kamu maliyesinin karşılığı olarak “public finance” anahtar kelimesi 

seçilmiş ve bu alandaki çalışmaların tespiti sağlanmıştır. “Public finance” anahtar kelimesiyle 

55,896 çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmalar ekonomi ve hukuk kategorileri şeklinde 

sınırlandırılmış, ayrıca sadece 2000-2022 yılları arasında yayımlanan makaleler tercih 

edilmiştir. Son olarak da Social Science Citation Index (SSCI) seçilerek maliye alanında bu 

indekste taranan makalelere ilişkin bilgilere ulaşılması amaçlanmıştır. Seçili kısıtlamalar ile 

birlikte 7900 makalelik bir veri seti oluşturulmuştur. Veri seti ilk olarak araştırmacı tarafından 

kontrol edilmiş, sonrasında bu makalelerdeki ilgili bilgiler WoS veri tabanı elektronik 

ortamından alınarak R programına aktarılmıştır. Yapılan görsellere yönelik işlemler RStudio 

programı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmadaki analizler merkez ülke, yazarlar, yapılan 

atıf, makalenin yayımlandığı akademik dergiler, bu alanda en fazla kullanılan anahtar 

kelimeler, vb. parametrelere göre yapılmıştır. Maliye alanında SSCI’da taranan dergilerde 

yayımlanan makalelerin incelendiği bu çalışma ile araştırmacılara yol gösterici olunabileceği 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Maliye, Maliye Bilimi, Kamu Maliyesi, Bibliyometrik Analiz. 
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BIBLIOMETRIC ANALYSIS BASED ON WEB OF SCIENCE (WoS) DATABASE: 

PUBLISHED ARTICLES IN PUBLIC FINANCE 

ABSTRACT 

Studies on bibliometric analysis have a long history. Since the 1960s, bibliometric research has 

been carried out to identify the main topics and research areas in the scientific field. It is seen 

that bibliometric analysis is used in many recent academic studies. Studies using this analysis 

method; It is examined by considering certain parameters such as the number of authors, the 

place of publication, the year of publication, the number of citations, which studies are made in 

which countries, the relationship and use of keywords. Bibliometric analysis, which has been 

used significantly in recent years, has also started to be used in the discipline of public finance. 

In this sense, the aim of the study is to examine the articles in the field of public finance with a 

bibliometric approach. The Web of Science database was chosen as the source in the study in 

which the literature analysis was carried out. Studies published in the field of public finance in 

the relevant database have been compiled with certain restrictions. In this context, the keyword 

"public finance" was chosen as the equivalent of public finance, with its use in English in WoS, 

and the studies in this field were determined. With the keyword “Public finance”, 55,896 studies 

were reached. These studies were limited to the categories of economy and law, and only 

articles published between 2000 and 2022 were preferred. Finally, by choosing the Social 

Science Citation Index (SSCI), it is aimed to reach information about the articles scanned in 

this index in the field of public finance. A dataset of 7900 articles was created with the selected 

constraints. The data set was first checked by the researcher, then the relevant information in 

these articles was taken from the electronic environment of the WoS database and transferred 

to the R program. The operations on the tables, graphics and figures were carried out through 

the RStudio program. The analysis in the research was based on the country of origin, authors, 

citations, academic journals in which the article was published, the most used keywords in this 

field, etc. made according to the parameters. It is thought that this study, which examines the 

articles published in the journals scanned in SSCI in the field of public finance, can be a guide 

for researchers. 

Keywords: Finance, Science of Finance, Public Finance, Bibliometric Analysis. 
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TÜRKİYE’DE KAMU SAĞLIK HARCAMALARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN 

MEMNUNİYET DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

Dr. Öğretim Üyesi SERKAN IŞIK 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

 Maliye Bölümü, https://orcid.org/0000-0001-5678-6020 

 

ÖZET 

Son yıllarda kamu harcamaları dünyada önemli ölçüde artma eğilimindedir. Buna paralel olarak 

sağlık harcamalarının da hem büyüklüğü hem kompozisyonu büyük oranda değişmiştir. OECD 

ülkelerinde sağlık harcaması ortalaması 2010 yılından 2020’ye yaklaşık %1,5 artmıştır. Ancak 

ülkemizde bu oran aynı dönemde gerilemiş olup, ülkemiz OECD ülkeleri arasında en düşük 

sağlık harcaması oranına sahip ülke konumunu korumuştur. Bununla birlikte ülkemizde, TÜİK 

verilerine göre sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyi 2003 yılından bu yana oldukça 

artmıştır. Sağlık harcamalarının büyük kısmını oluşturan ve sağlık hizmetlerinin temel 

sunucusu konumunda bulunan devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde sunulan 

hizmetlerden memnuniyet düzeyi ise azalmış, özel sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet 

seviyesi oldukça yükselmiştir. Kamu sağlık harcamalarının, sağlık hizmetlerden duyulan 

memnuniyet düzeyini yükseltecek şekilde ayarlanması oldukça önemli bir konudur.  

Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, Sağlık Harcamaları, Sağlık Hizmetlerinden 

Memnuniyet Düzeyi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://orcid.org/0000-0001-5678-6020


 EGE  6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES           
                     

 

ABSTRACT  BOOK           ISBN: 978-605-71938-7-2            www.egekongresi.org        Page | 259 
  

TÜRKİYE’DE SENDİKAL TUTUM VE ALGI KONUSUNDA YAZILMIŞ 

LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ebru KANYILMAZ POLAT1  

1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi,  

0000-0002-3396-0791 

 

ÖZET 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre 2022 yılında Ocak ayından Temmuz 

ayına işçi sayısı ve sendikalı işçi sayısı artmasına rağmen sendikalaşma oranları % 14,32’den 

% 14,26’ya gerilemiştir. Diğer yandan Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren işçilerin oranı çok 

daha düşüktür. İşçilerin sendikaya üye olmamasının bireysel nedenleri arasında sendikaların 

işlevselliği ve etkinliğine ilişkin algı ve tutumlar sayılabilir. Türkiye’de bu konuda hazırlanmış 

lisansüstü tezler incelendiğinde % 64’ü 2019 ve sonrasında yapılmış olduğu görülmektedir. 

Çalışmaların yeni tarihli olması ve kullanılan ölçeklerin çeşitliliği konuyla ilgili kullanılan 

yaygın ve güvenilir bir ölçek olmadığını gösterir niteliktedir. Bu nedenle bu araştırmada 

“sendikal tutum ve algı” ile ilgili yazılmış lisansüstü tezlerin içerik analizi yapılmıştır. YÖK 

Ulusal Tez veri tabanına “sendikal tutum” ve “sendikal algı” yazılarak “aranacak alan” 

filtresinde “tümü” işaretlenmiştir. Böylece başlık, özet, anahtar sözcükler ve tez içinde bu 

kavramların geçtiği 2’si doktora olmak üzere toplam 14 tez sıralanmıştır. Tezler yazıldığı 

üniversite, enstitü, anabilim dalı, konu, anahtar kelimeler, örneklem grubu, örneklem seçme 

yöntemi, kullandıkları ölçekler ve analiz yöntemleri açısından tematik olarak gruplandırılmıştır. 

Sonuçlara göre tezlerin % 50’si 2019 yılında yapılmış, % 14’ü 2021 yılında yapılmıştır. 

Anadolu Üniversitesi % 21,4 ile en çok tezin yazıldığı üniversitedir. Daha sonra % 14,2 oranı 

ile Çanakkale Onsekiz Mart, Gazi ve Sakarya Üniversiteleri gelmiştir. Tezlerin % 78,57’si 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında yazılmıştır. Araştırmalarda % 92,85 

oranında nicel yöntemler ve anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmalarda kullanılan ölçeklerin 3 

tanesi % 14,28 oranında kullanılmış, kalanlar ilk kez kullanılmıştır. Seçilen örneklemler % 

35,71 oranında işçiler, % 28,57 kamu çalışanları, % 21,42 oranında üniversite öğrencileri, % 

14,28 oranında akademik personel ve öğretmenlerdir. Bundan sonraki çalışmalarda farklı 

demografik gruplar ve işkollarında nitel ve nicel araştırmalar ile sonuçların karşılaştırılabilirliği 

arttırılabilir. 
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Anahtar Kelimeler : Sendika, Sendikal Tutum, Sendikal Algı, Lisansüstü Tezler, İçerik 

Analizi.  

 

A CONTENT ANALYSIS OF GRADUATE THESIS WRITTEN ON THE SUBJECT 

OF TRADE UNION ATTITUDE AND PERCEPTION 

The number of workers and the number of unionized workers increased from January to July 

in 2022 yet the unionization rates decreased from 14.32% to 14.26% according to the data of 

the Ministry of Labor and Social Security.  On the other hand, the rate of workers covered by 

the Collective Bargaining Agreement is much lower. Perceptions and attitudes regarding the 

functionality and effectiveness of trade unions can be counted among the individual reasons 

why workers are not members of a union. When the postgraduate theses prepared on this subject 

in Turkey are examined, it is seen that 64% of them were made in 2019 and later. The newly 

dated studies and the diversity of the scales used indicate that there is no common and reliable 

scale used on the subject. For this reason, in this research, content analysis of postgraduate 

theses written about "union attitude and perception" was made. "Union attitude" and "union 

perception" were written on the YÖK National Thesis Screening page and "all" was marked in 

the "field to search" filter. Thus, a total of 14 theses, 2 of which are PhD, in which these concepts 

are mentioned in the title, abstract, keywords and thesis are listed. Theses are grouped 

thematically in terms of university, institute, department, subject, keywords, sample group, 

sample selection method, scales they use and analysis methods. According to the results, 50% 

of the theses was written in 2019, and 14% was written in 2021. Anadolu University is the 

university where the most theses are written with 21.4%. Later, Çanakkale Onsekiz Mart, Gazi 

and Sakarya Universities came with 14.2%. 78.57% of theses was written in the Department of 

Labor Economics and Industrial Relations. Quantitative methods and survey technique were 

used at a rate of 92.85% in the studies. 3 of the scales used in the studies were used at a rate of 

14.28%, the remaining ones were used for the first time. The selected samples are 35.71% 

workers, 28.57% public employees, 21.42% university students, 14.28% academic staff and 

teachers. In future studies, the comparability of the results can be improved with qualitative and 

quantitative research in different demographic groups and business lines. 

Keywords: Union, Trade Union Attitude, Trade Union Perception, Graduate Theses, Content 

Analysis. 
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TÜRKİYE’DE LOJİSTİK SEKTÖRÜ VE LOJİSTİK KÖYLER 

 

Ali Osman ÖZEKİNCİ 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  

- 0000-0003-4767-454X 

 

ÖZET 

Lojistik ürün, hizmet, insan gibi unsurların arzu edilen yer ve zamanda bulunabilmesi için bir 

vasıtadır. Lojistik uygulamalarının amacı, hammadde ve ürünün doğru zamanda, doğru fiyatla, 

doğru miktarda istenilen yerde olmasının sağlanmasıdır. Lojistik kavramının yaygınlaşması 

1950’ li yıllar itibari ile gerçekleşmiştir. Bunun ana nedeni uluslararası ticaretin yoğunlaşması 

ve dünyada ürün miktarı, malzeme miktarındaki artışlar, dolayısı ile transport ihtiyacının 

artmasıdır. Geçmiş dönemlerde işletmelerde lojistik fonksiyonu sıradan bir aktivite olarak 

değerlendirilirken, günümüzde vazgeçilmez önemli bir fonksiyon haline gelmiştir. Bu sistemin 

efektif bir şekilde oluşturulup yerleştirilmesi durumunda önemli maliyet avantajları elde edecek 

ve karlılıklarını arttıracaktır. 

Lojistik faaliyetleri ile ilgili fonksiyonların maliyeti, müşteri memnuniyeti, kalite bazlı olarak 

periyodik sürelerde incelenmesi, kayıtlarının oluşturulması, elde edilen verilerin analizi 

işletmelerde lojistik sistemi oluşturulabilmesi ile mümkündür, 

Lojistik sistemdeki bir iyileşme, işletmenin bütününe de bir iyileşme yansıtması beklendiği gibi 

negatif etki ise işletme bütününe de negatif etki olarak yansıma yapacaktır. 

Günümüzde lojistik sektörünün önem kazandığı, sevkiyatların daha verimli ve maliyetleri 

düşürücü biçimde gerçekleştirilmesi, uluslararası ulaşım ağının bir bütün olarak ele alınması 

lojistik köylerin sistemde yer almasıyla mümkündür. Literatürde ilk kez lojistik köy örneğine 

ABD’ de rastlanılmıştır. Bunda gelişen sanayinin büyük bir katkısı vardır. 

Ülkemizde lojistik köy uygulamaları Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları bünyesinde ilk 

kez 2006 yılında planlaması yapılmıştır. Bu bölgelerin seçimin de  mevcutta bulunan yük 

miktarları ve gelecekte olması gereken yük miktarlarının tahminleri ele alınmıştır. Bu kapsam 

da  nihai ürünlerin ağırlıklı olarak ortaya çıktığı organize sanayi bölgelerine nispeten daha yakın 

ve kolay ulaşımı olan karayolu, denizyolu ve demiryolu noktaları belirlenmiştir. Lojistik köyler 

sayesinde üreticiler ürünlerini pazara daha kolay sunabilecekleridir, bunun yanında lojistik 

köylerin bulunduğu bölgelerde istihdam vs. ekonomik ve sosyal olanaklar artacağından 

bölgesel gelişmeye katkı sağlayacaktır. Türkiye’deki lojistik sektörün gelişimi ve lojistik 
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köylerin değerlendirildiği bu çalışmada, lojistik köylerin daha da yaygınlaştırılması lojistik 

sektöründe önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Lojistik Köyleri, Ulaştırma, Lojistik Gelişme 
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VERGİ UYUMU ÇALIŞMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ 

 

Arş. Gör. Dr. Dilek ALMA SAVAŞ 1, Yüksek Lisans Öğrencisi Melek Nur ALMA 2  

1 Bitlis Eren Üniversitesi, İİBF, - 0000-0001-6246-8539 

2 Bitlis Eren Üniversitesi, SBE, - 0000-0002-8690-5251 

 

 

ÖZET 

Devletlerin yüklenmiş olduğu görevler ya da sorumluklar, devletlerin gelir ihtiyaçlarında hızlı 

bir artışa yol açmıştır. Söz konusu bu ihtiyaçlar, devletlerin büyük gelir kaynağı olan vergilerin 

önemine dikkatleri çekmiş ve vergi gelirlerinin devletin normal gelir kaynakları içindeki 

büyüklüğü de göz önüne alındığında üzerinde önemle durulması gereksinimini doğurmuştur. 

Bu gereksinim beraberinde vergi konusuna yakın bir geçmişi olan ve mükelleflerin, vergi 

yükümlülüğünü doğru bir şekilde yerine getirmesi şeklinde ifade edilen vergi uyumu 

konusunda, çok sayıda çalışma yapılmasını sağlamış ve literatüre yeni eserler kazandırmıştır.  

Bu çalışmada vergi uyumunun yazında ki gelişim süreci ve vergi uyumu ile ilgili yayınlanmış 

çalışmaların literatüre katkısı, bibliyometrik analiz yönteminde yoğun olarak tercih edilen R 

tabanlı bibliyometrix program kullanılarak analiz edilmiştir. Bibliyometrik analiz yönteminde, 

popüler olarak kullanılan veri tabanından birisi olan Scopus tercih edilmiş ve veriler Scopus 

veri tabanından alınmıştır. Zaman periyodu olarak 1960’tan günümüze kadar olan bir zaman 

dilimi seçilmiş ve böylece literatür de vergi uyumunun en erken göründüğü zaman diliminden 

günümüze nasıl geliştiği analiz edilmiştir. Bibliyometrik analizde vergi uyumu alanında 

yayınlanan eserlerde öne çıkan yazarlar, kaynaklar, kuruluşlar, tematik gelişim ağı, iş birlikleri, 

ülkelerin yayın sayıları karşılaştırması, ortak sınıf ağları ve dinamik kelime bulgular 

incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: vergi, vergi uyumu, bibliyometrik analiz. 
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İŞ YAŞAMINDA GELECEK ZAMAN ALGISI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE 

UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARININ YAPILMASI  

 

Dr. Öğr. Üyesi, Nihan Birincioğlu1 

1 Bursa Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,– 0000-0002-2707-5091 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, iş yaşamında gelecek zaman algısı ölçeği’nin (Zacher ve Frese, 2009; 

Zacher, 2013) Türkçe’ye uyarlanmasıdır. Bu bağlamda, çalışmanın amacını gerçekleştirmek 

üzere tasarlanan araştırmanın anketi Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nde tam zamanlı çalışan 

292 personele dağıtılmış olup 222 tanesi analize tabi tutulmuştur. Ölçekte yer alan ifadeler, 

orijinal ölçekle benzer şekilde “kesinlikle katılmıyorum” ifadesinden,  “kesinlikle katılıyorum” 

ifadesine kadar 5’li Likert ölçeği ile ölçülmüştür. Ölçeğin yapı geçerliği keşfedici faktör analizi 

ve doğrulayıcı faktör analizi ile gerçekleştirilmiştir. Güvenirlik için ise yaygın olarak kullanılan 

içsel tutarlılık yöntemlerinden biri olan Cronbach’s Alpha yöntemi kullanılmıştır. Yapılan 

keşfedici faktör analizi sonucunda, ölçek maddelerinin orijinal ölçekle paralel olarak olanaklara 

odaklanmak, algılanan kalan süre ve kısıtlamalara odaklanmak olarak adlandırılan üç alt boyut 

altında toplandığı görülmektedir. Keşfedici faktör analizi sonuçları genel olarak 

değerlendirildiğinde örneklem yeterliliği ölçütü olarak bilinen KMO değerlerinin, 0,777 olarak 

hesaplandığı görülmektedir. Bu değer Bartlett’s küresellik testi sonuçları (1100,680; p<,001) 

ile birlikte yorumlandığında verilerin faktör analizine uygunluğuna kanıt sağlandığı 

söylenebilir. Keşfedici faktör analizi sonrasında uygulanan doğrulayıcı faktör analizi bulguları 

da kuramsal yapı ile tutarlı olan üç boyutlu yapının veri ile uyumunun tatminkâr olduğunu 

göstermektedir (x2/df=2,690; CFI=,953; TLI=,928; RMSEA=,087). Keşfedici ve doğrulayıcı 

faktör analizleri için faktör yükleri 0,516 ila 0,925 aralığında değişmektedir. Ölçek boyutları 

için hesaplanan güvenilirlik katsayıları da, RT için, 0,737; FOO için 0,897 ve FOL boyutu için 

0,738 olarak hesaplanmıştır. Bu katsayılar ölçeğin içsel tutarlılığına kanıt sağlandığını 

göstermektedir. Bu bulgulardan yola çıkarak bu çalışma bünyesinde Türkçe uyarlaması yapılan, 

iş yaşamında gelecek zaman algısı ölçeğinin tam zamanlı çalışanlar üzerinde uygulanabilecek 

geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu söylemek mümkündür.  

Anahtar Kelimeler : İş yaşamında gelecek zaman algısı, ölçek uyarlama, tam zamanlı 

çalışanlar  
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IMPLEMENTATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND 

DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL LEARNING: CASE OF THREE SMALL 

AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN MOROCCO 

Abdelghani Boudiaf 

High School of Technology - Essaouira, University Cadi Ayyad, Marrakech, Morocco 

 

Abstract: 

The profusion of studies relating to the concept of organizational learning shows the importance 

that has been given to this concept in the management sciences. A few years ago, companies 

leaned towards ISO 9001 certification; this requires the implementation of the quality 

management system (QMS). In order for this objective to be achieved, companies must have a 

set of skills, which pushes them to develop learning through continuous training. The results of 

empirical research have shown that implementation of the QMS in the company promotes the 

development of learning. It should also be noted that several types of learning are developed in 

this sense. Given the nature of skills development is normative in the context of the quality 

demarche, companies are obliged to qualify and improve the skills of their human resources. 

Continuous training is the keystone to develop the necessary learning. To carry out continuous 

training, companies need to be able to identify their real needs by developing training plans 

based on well-defined engineering. The training process goes obviously through several stages. 

Initially, training has a general aspect, that is to say, it focuses on topics and actions of a general 

nature. Subsequently, this is done in a more targeted and more precise way to accompany the 

evolution of the QMS and also to make the changes decided each time (change of working 

method, change of practices, change of objectives, change of mentality, etc.). To answer our 

problematic we opted for the method of qualitative research. It should be noted that the case 

study method crosses several data collection techniques to explain and understand a 

phenomenon. Three cases of companies were studied as part of this research work using 

different data collection techniques related to this method. 

Keywords—Changing mentalities, continuous training, organizational learning, quality 

management system, skills development 
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RESEARCH OF THE FACTORS AFFECTING THE ADMINISTRATIVE 

CAPACITY OF ENTERPRISES IN THE LOGISTIC SECTOR OF BULGARIA 

R. Kenova, K. Anguelov, R. Nikolova 

Faculty of Economics, Technical University of Sofia, Bulgaria  

French Faculty of Electrical Engineering, Technical University of Sofia,  

Faculty of Transport, Technical University of Sofia, Bulgaria  

Abstract: 

The human factor plays a major role in boosting the competitive capacity of logistic enterprises. 

This is of particular importance when it comes to logistic companies. On the one hand they 

should be strictly compliant with legislation; on the other hand, they should be competitive in 

terms of pricing and of delivery timelines. Moreover, their policies should allow them to be as 

flexible as possible. All these circumstances are reason for very serious challenges for the 

qualification, motivation and experience of the human resources, working in logistic companies 

or in logistic departments of trade and industrial enterprises. The geographic place of Bulgaria 

puts it in position of a country with some specific competitive advantages in the goods transport 

from Europe to Asia and back. Along with it, there is a number of logistic companies, that 

operate in this sphere in Bulgaria. In the current paper, the authors aim to establish the condition 

of the administrative capacity and human resources in the logistic companies and logistic 

departments of trade and industrial companies in Bulgaria in order to propose some guidelines 

for improving of their effectiveness. Due to independent empirical research, conducted in 

Bulgarian logistic, trade and industrial enterprises, the authors investigate both the impact 

degree and the interdependence of various factors that characterize the administrative capacity. 

The study is conducted with a prepared questionnaire, in format of direct interview with the 

respondents. The volume of the poll is 50 respondents, representatives of: general managers of 

industrial or trade enterprises; logistic managers of industrial or trade enterprises; general 

managers of forwarding companies – either with own or with hired transport; experts from 

Bulgarian association of logistics; logistic lobbyist and scientists of the relevant area. The data 

are gathered for 3 months, then arranged by a specialized software program and analyzed by 

preset criteria. Based on the results of this methodological toolbox, it can be claimed that there 

is a correlation between the individual criteria. Also, a commitment between the administrative 

capacity and other factors that determine the competitiveness of the studied companies is 

established. In this paper, the authors present results of the empirical research that concerns the 

number and the workload in the logistic departments of the enterprises. Also, what is 

commented is the experience, related to logistic processes management and human resources 

competence. Moreover, the overload level of the logistic specialists is analyzed as one of the 

main threats for making mistakes and losing clients. The paper stands behind the thesis that 

there is indispensability of forming an effective and efficient administrative capacity, based on 

the number, qualification, experience and motivation of the staff in the logistic companies. The 

paper ends with recommendations about the qualification and experience of the specialists in 

logistic departments; providing effective and efficient administrative capacity in the logistic 
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departments; interdependence of the human factor and the other factors that influence the 

enterprise competitiveness. 

Keywords—Administrative capacity, human resources, logistic competitiveness, staff 

qualification 
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UNDERSTANDING HOW MONEY LAUNDERING AND FINANCING OF 

TERRORISM ARE CONDUCTED THROUGH THE REAL ESTATE SECTOR IN 

THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA REGION 

 

Haytham Yassine 

Belarusian State Technological University, Belarus 

Abstract: 

This research seeks to identify how money laundering activities are executed through the real 

estate sector. This article provides academics with literature on the topic and provides scholars, 

and practitioners with a better understanding of the risks and challenges involved. Data are 

gathered through survey in the Middle East and North Africa region and review of the available 

research. The results of the analysis will help identifying the factors attracting criminals to the 

real estate sector and develop an understanding of the methods used to launder illicit funds 

through this sector and the indicators of suspicion for reporting entities. Further analysis reveals 

the risks posed by money laundering and terrorist financing on the real estate sector and 

challenges facing states in this regard. 

Keywords—Money laundering, terrorism financing, real estate sector, Middle East and North 

Africa 
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AN EXPLORATORY STUDY REGARDING THE EFFECTS OF AUDITOR 

SWITCH, AUDITEE’S INDUSTRY, AND AUDITEE’S LOCATION ON AUDIT FEES 

IN AUSTRALIA 

 

 Ashkan Mirzay Fashami 

Griffith University, Australia 

Abstract: 

This study examines the effects of auditor switch, auditee’s industry, and auditee’s location on 

audit fees in Australia. It uses fee data of Australian Securities Exchange 500 companies, 

considering all industry classifications throughout the country from 2006 until 2016. Main 

findings show that auditor switch does not affect audit fees. However, auditee’s industry affects 

audit fees. This effect occurs in information technology, financials, energy, and materials 

sectors among the top 500 companies. Financials, energy, and materials sectors face a fee rise, 

whereas information technology has a fee cut. The extent of fee changes is different among 

various industries, wherein the financial sector has the highest increase. Further, auditee’s 

location affects audit fees. Top 500 companies in Hobart, Perth, and Brisbane face a fee 

reduction, wherein the highest cut is in Hobart. Further analysis suggests that the Australian 

audit market is being increasingly concentrated in the hands of the Big Four audit firms. 

 

keywords—Audit fee, auditor switch, Australia, industry, location 
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INVESTMENT TREND ANALYSIS OF DHAKA STOCK EXCHANGE: A 

COMPARATIVE STUDY 

Azaz Zaman, Mirazur Rahman 

Lecturer of Finance with the Bangladesh Army International University of Science and 

Technology (BAIUST), Cumilla Cantonment, Bangladesh  

State University of Bangladesh (SUB), Dhaka, Bangladesh 

Abstract: 

Capital market is a crucial financial market place where companies and the government can 

raise long-term funds and, at the same time, investors get the opportunity to invest in the listed 

companies. Capital markets play a vital role not only in shifting the funds from surplus entity 

to deficit for investment, but also in the overall economic development of any developing 

country like Bangladesh. Being the first and biggest capital market of Bangladesh, Dhaka Stock 

Exchange (DSE) is the prime bourse of the country. The differences in the investment 

preference— among three broad categories of investors in DSE including individual investors, 

institutional investors, and government— are easily observed. Authors of this article have used 

five categories of investors such as sponsors or directors of the company, institutional investors, 

foreign investors, government, and the general public in order to present a comparative analysis 

of their investment patterns. Obtaining data on the percentage of investment by these five types 

of investors in different sectors from the DSE website, this study aims to analyze the sector-

wise investment preference of these investors using August 2018 data. The study has found that 

the sponsors or directors of the company have the highest percentage of investment in the textile 

industry which is close to 16%. The Bangladesh government, as an investor, has the highest 

percentage of investment in the fuel & power sector, approximately 32%. It has also found that 

the mutual funds' sector is mostly financed by institutional investors, nearly 28%. Foreign 

investors have their most investments in the banking sector, which is close to 22%. It has also 

revealed that the textile sector is mostly financed by the general public, close to 17%. 

Nevertheless, general public, surprisingly, has the lowest percentage of investment in the 

telecommunication sector, which is 0.10%. 

Keywords—Stock market investment, Dhaka stock exchange, capital market, Bangladesh 
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BRANDING GOOD CORPORATE GOVERNANCE: A PATHWAY TO 

STRENGTHEN INVESTORS’ PERCEPTION AND BRAND EQUITY 

 

Azaz Zaman, Imtiaz Uddin Chowdhury, Mohammad Shariful Islam 

lecturer of finance with the Bangladesh Army International University of Science and 

Technology (BAIUST), Cumilla Cantonment, Bangladesh  

Lecturer of marketing with BAIUST, Cumilla Cantonment, Bangladesh  

Assistant professor of human resource management with BAIUST, Cumilla Cantonment, 

Bangladesh 

 

Abstract: 

Corporate governance has become a crucial issue in both the business and academic world as a 

result of world-wide financial scandals and lack of trust in corporate practices. There is no doubt 

that in order to thrive and attain growth in the market, a company must earn the trust of its 

stakeholders by consistently delivering on its commitments. Directors of the companies thus 

comprehend the importance of upfront communication with relevant stakeholders to increase 

their confidence. The authors of this article argue that practicing good corporate governance is 

not enough in this highly competitive market place; corporate leaders need to market their good 

corporate governance practices in order to make the company more attractive to investors. This 

article also contends that the strength of corporate governance relies wholly upon the extent to 

which it is communicated simply, effectively and unceasingly to its stakeholders. The main 

objective of this study, therefore, is to explore the importance of branding good corporate 

governance in order to increase corporate brand equity, attract investors, and capture market 

share. A structured questionnaire comprising three sections and a total of 34 questions was 

prepared and surveyed by the authors among respondents residing in Bangladesh and who also 

have an academic and corporate background, to investigate the potential impact of branding 

good corporate governance in the market place. High mean values for individual questions and 

overall section depict that communicating and branding good corporate governance to the 

stakeholders will not only boost the investors’ confidence but also increase the corporate brand 

equity, yielding both profitable and sustainable business environment. 

 

Keywords—Brand equity, investors’ preference, good corporate governance, sustainable 

business environment 
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SOME ISSUES OF MEASUREMENT OF IMPAIRMENT OF NON-FINANCIAL 

ASSETS IN THE PUBLIC SECTOR 

 

Mariam Vardiashvili 

 (Associate Professor) is with the Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia 

 

Abstract: 

The economic value of the asset impairment process is quite large. Impairment reflects the 

reduction of future economic benefits or service potentials itemized in the asset. The assets 

owned by public sector entities bring economic benefits or are used for delivery of the free-of-

charge services. Consequently, they are classified as cash-generating and non-cash-generating 

assets. IPSAS 21 - Impairment of non-cash-generating assets, and IPSAS 26 - Impairment of 

cash-generating assets, have been designed considering this specificity.  When measuring 

impairment of assets, it is important to select the relevant methods. For measurement of the 

impaired Non-Cash-Generating Assets, IPSAS 21 recommends three methods: Depreciated 

Replacement Cost Approach, Restoration Cost Approach, and  Service Units Approach. 

Impairment of Value in Use of Cash-Generating Assets (according to IPSAS 26) is measured 

by discounted value of the money sources to be received in future. Value in use of the cash-

generating asserts (as per IPSAS 26) is measured by the discounted value of the money sources 

to be received in the future. The article provides classification of the assets in the public 

sector  as non-cash-generating assets and cash-generating assets and, deals also with the factors 

which should be considered when evaluating  impairment of assets. An essence of impairment 

of the non-financial assets and the methods of measurement thereof evaluation are formulated 

according to IPSAS 21 and IPSAS 26. The main emphasis is put on different methods of 

measurement of the value in use of the impaired Cash-Generating Assets and Non-Cash-

Generation Assets and the methods of their selection. The traditional and the expected cash 

flow approaches for calculation of the discounted value are reviewed. The article also discusses 

the issues of recognition of impairment loss and its reflection in the financial reporting. The 

article concludes that despite a functional purpose of the impaired asset, whichever method is 

used for measuring the asset, presentation of realistic information regarding the value of the 

assets should be ensured in the financial reporting. In the theoretical development of the issue, 

the methods of scientific abstraction, analysis and synthesis were used. The research was carried 

out with a systemic approach. The research process uses international standards of accounting, 

theoretical researches and publications of Georgian and foreign scientists. 

Keywords—Non-cash-generating assets, cash-generating assets, recoverable value, 

recoverable service amount, value in use 
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GENDER DIFFERENCES IN RISK AVERSION BEHAVIOR: CASE STUDY OF 

SAUDI ARABIA AND JORDAN 

Razan Salem 

Razan Salem is a part time lecturer in finance/investment at Northeastern University, USA 

Abstract: 

Men and women have different approaches towards investing, both in terms of strategies and 

risk attitudes. This study aims to focus mainly on investigating the financial risk behaviors of 

Arab women investors and to examine the financial risk tolerance levels of Arab women relative 

to Arab men investors. Using survey data on 547 Arab men and women investors, the results 

of Wilcoxon Signed-Rank (One-Sample) test Mann-Whitney U test reveal that Arab women 

are risk-averse investors and have lower financial risk tolerance levels relative to Arab men. 

Such findings can be explained by the fact of women's nature and lower investment literacy 

levels. Further, the current political uncertainty in the Arab region may be considered as another 

explanation of Arab women’s risk aversion behavior. The study's findings support the existing 

literature by validating the stereotype of “women are more risk-averse than men” in the Arab 

region. Overall, when it comes to investment and financial behaviors, women around the world 

behave similarly. 

Keywords—Arab region, financial risk behavior, gender differences, women investors.  
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IMPACT OF SAFETY AND QUALITY CONSIDERATIONS OF HOUSING 

CLIENTS ON THE CONSTRUCTION FIRMS’ INTENTION TO ADOPT QUALITY 

FUNCTION DEPLOYMENT: A CASE OF CONSTRUCTION SECTOR 

 

 Saif Ul Haq 

Bahria University Lahore Campus, 47-C, Civic Center Lahore, Pakistan 

 

Abstract: 

The current study intends to examine the safety and quality considerations of clients of housing 

projects and their impact on the adoption of Quality Function Deployment (QFD) by the 

construction firm. Mixed method research technique has been used to collect and analyze the 

data wherein a survey was conducted to collect the data from 220 clients of housing projects in 

Saudi Arabia. Then, the telephonic and Skype interviews were conducted to collect data of 15 

professionals working in the top ten real estate companies of Saudi Arabia. Data were analyzed 

by using partial least square (PLS) and thematic analysis techniques. Findings reveal that 

today’s customer prioritizes the safety and quality requirements of their houses and as a result, 

construction firms adopt QFD to address the needs of customers. The findings are of great 

importance for the clients of housing projects as well as for the construction firms as they could 

apply QFD in housing projects to address the safety and quality concerns of their clients.  

 

Keywords—Construction industry, quality considerations, quality function deployment, safety 

considerations 
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A PREVALENCE OF PHONOLOGICAL DISORDER IN CHILDREN WITH 

SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT 

 

Etim, Victoria Enefiok, Dada, Oluseyi Akintunde, Bassey Okon 

Etim, Victoria Enefiok and Bassey Okon are with the Department of 

Linguistics and Communication Studies, University of Calabar, Nigeria 

Dada, Oluseyi Akintunde is with the Department of Special Education, 

University of Calabar, Nigeria 

 

Abstract: 

Phonological disorder is a serious and disturbing issue to many parents and teachers. Efforts 

towards resolving the problem have been undermined by other specific disabilities which were 

hidden to many regular and special education teachers. It is against this background that this 

study was motivated to provide data on the prevalence of phonological disorders in children 

with specific language impairment (CWSLI) as the first step towards critical intervention. The 

study was a survey of 15 CWSLI from St. Louise Inclusive schools, Ikot Ekpene in Akwa Ibom 

State of Nigeria. Phonological Processes Diagnostic Scale (PPDS) with 17 short sentences, 

which cut across the five phonological processes that were examined, were validated by experts 

in test measurement, phonology and special education. The respondents were made to read the 

sentences with emphasis on the targeted sounds. Their utterances were recorded and analyzed 

in the language laboratory using Praat Software. Data were also collected through friendly 

interactions at different times from the clients. The theory of generative phonology was adopted 

for the descriptive analysis of the phonological processes. Data collected were analyzed using 

simple percentage and composite bar chart for better understanding of the result. The study 

found out that CWSLI exhibited the five phonological processes under investigation. It was 

revealed that 66.7%, 80%, 73.3%, 80%, and 86.7% of the respondents have severe deficit in 

fricative stopping, velar fronting, liquid gliding, final consonant deletion and cluster reduction, 

respectively. It was therefore recommended that a nationwide survey should be carried out to 

have national statistics of CWSLI with phonological deficits and develop intervention strategies 

for effective therapy to remediate the disorder. 

Keywords—Language disorders, phonology, phonological processes, specific language 

impairment. 
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ANALYSIS OF LINGUISTIC DISFLUENCIES IN BILINGUAL CHILDREN’S 

DISCOURSE 

Sheena Christabel Pravin, M. Palanivelan 

 (Assistant Professor) is with the Department of ECE, Research Scholar (Anna University), 

,India  

(Professor) is with the Department of ECE, Rajalakshmi Engineering College, Chennai, India 

Abstract: 

Speech disfluencies are common in spontaneous speech. The primary purpose of this study was 

to distinguish linguistic disfluencies from stuttering disfluencies in bilingual Tamil–English 

(TE) speaking children. The secondary purpose was to determine whether their disfluencies are 

mediated by native language dominance and/or on an early onset of developmental stuttering 

at childhood. A detailed study was carried out to identify the prosodic and acoustic features that 

uniquely represent the disfluent regions of speech. This paper focuses on statistical modeling 

of repetitions, prolongations, pauses and interjections in the speech corpus encompassing 

bilingual spontaneous utterances from school going children – English and Tamil. Two 

classifiers including Hidden Markov Models (HMM) and the Multilayer Perceptron (MLP), 

which is a class of feed-forward artificial neural network, were compared in the classification 

of disfluencies. The results of the classifiers document the patterns of disfluency in spontaneous 

speech samples of school-aged children to distinguish between Children Who Stutter (CWS) 

and Children with Language Impairment CLI). The ability of the models in classifying the 

disfluencies was measured in terms of F-measure, Recall, and Precision. 

 

Keywords—Bilingual, children who stutter, children with language impairment, Hidden 

Markov Models, multi-layer perceptron, linguistic disfluencies, stuttering disfluencies 
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EMBODIED COGNITION AS A CONCEPT OF EDUCATIONAL NEUROSCIENCE 

AND PHENOMENOLOGY 

 

Elham Shirvani-Ghadikolaei 

Technische Universitat – Berline  Germany 

 

Abstract: 

 

In this paper, we examine the connection between the human mind and body within the 

framework of Merleau-Ponty's phenomenology. We study the role of this connection in 

designing more efficient learning environments, alongside the findings in physical recognition 

and educational neuroscience. Our research shows the interplay between the mind and the body 

in the external world and discusses its implications. Based on these observations, we make 

suggestions as to how the educational system can benefit from taking into account the 

interaction between the mind and the body in educational affairs. 

 

 

Keywords: Educational neuroscience – embodid cognition – pedagogical neuroscience – 

phenomenology  
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CODE-SWITCHING IN FACEBOOK CHATTING AMONG MALDIVIAN 

TEENAGERS 

Aaidha Hammad 

Maldivian National University , Maldives. 

Abstract: 

This study examines the phenomenon of code switching among teenagers in the Maldives while 

they carry out conversations through Facebook in the form of “Facebook Chatting”. The current 

study aims at evaluating the frequency of code-switching and it investigates between what 

languages code-switching occurs. Besides the study identifies the types of words that are often 

codeswitched and the triggers for code switching. The methodology used in this study is mixed 

method of qualitative and quantitative approach. In this regard, the chat log of a group 

conversation between 10 teenagers was collected and analyzed. A questionnaire was also 

administered through online to 24 different teenagers from different corners of the Maldives. 

The age of teenagers ranged between 16 and 19 years. The findings of the current study revealed 

that while Maldivian teenagers chat in Facebook they very often code switch and these switches 

are most commonly between Dhivehi and English, but some other languages are also used to 

some extent. It also identified the different types of words that are being often code switched 

among the teenagers. Most importantly it explored different reasons behind code switching 

among the Maldivian teenagers in Facebook chatting. 

Keywords: code swiching , Facebook , Facebook chatting, Maldivian teenagers.  
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SPACIAL POETIC TEXT THROUGHOUT SAMIH AL-QASIM'S POETRY 

 

Saleem Abu Jaber, Khaled Igbaria 

Kaye Academic College of Education , Israel 

Abstract: 

For readers, space/place is one of the most significant references to reveal deep significances 

and indications in modern Arabic poetic texts. Generally, when poets evoke places and/or 

spaces, they do not mean to refer readers to detailed geographic or physical spaces, but to the 

symbolic significances and dimensions that those spaces have and through which poets 

encourage spacial awareness in their readers. Recently, as a result, there has been a great deal 

of interest in research addressing spacial poetic texts and dimensions in modern Arabic poetry 

in general and in Palestinian poetry in particular. Samih al-Qasim is one of the most recent 

prominent Palestinian revolutionary poets. Al-Qasim has published six series of poems that are 

well known in the Arab world. Although several researchers have studied al-Qasim's poetry, to 

our knowledge, yet no one has studied the aspect of spacial poetic text in his poetry. Therefore, 

this paper seeks to fill a gap in the scholarship that has not been addressed up to now. This 

article aims, not only to demonstrate the presence of spacial poetic text and dimensions 

throughout al-Qasim's poetry, but also to investigate the purpose for which the poet uses spacial 

poetic text. Our theory is that the poet, consciously and significantly, uses spacial poetic texts 

to magnify the Palestinian identity of the Palestinian readers.  Methodologically, we applied a 

descriptive analytic method, referencing al-Qasim's poetry, addressing spacial poetic texts 

practically but not theoretically or statistically. 

 

Keywords : Samih Al – Qasim – Place and space – Palestinian Poetry – Special poetic text  
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÇALIŞMALARINDA KARMA YÖNTEM 

YAKLAŞIMININ KULLANILMASI 

 

Dr. Öğr. Üyesi, EMRAH UTKU GÖKÇE1 

1 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Manyas MYO,  

ORCID: 0000-0002-9319-1672 

ÖZET 

Bu çalışma, karma yöntem (mixed method) yaklaşımının ne olduğuna ve özellikle Uluslararası 

İlişkiler disiplininde bir araştırmanın karma yöntemle nasıl yapılacağına odaklanmaktadır. 

Karma yöntem yaklaşımının, metodolojik kökleri pragmatizme dayandırılır. Pragmatizm 

araştırma yönteminin çoğulcu ve çeşitli olmasını savunur. Bu bağlamda karma yöntem 

yaklaşımı hem pozitivist temelli nicel hem de konstrüktivist temelli nitel araştırma 

yaklaşımlarını bir araya getiren üçüncü bir yöntem yaklaşımı olarak karşımıza çıkar. 

Pragmatizm, pozitivizm ve konstrüktivizm arasındaki kutuplaşmaya dâhil olmaz ve her iki 

metodolojinin orta noktasına kendini konumlandırır.  Karma yöntem yaklaşımı, problemleri 

çözme konusunda nicel ve nitel yöntemlerin birbirini tamamlayacağını savunur. Burada 

hatırlanması gereken bir husus da çoklu yöntemin karma yöntemden farklı olduğudur. Çoklu 

yöntem yaklaşımı, nicel veya nitel araştırma yaklaşımının farklı desenlerinin birlikte 

kullanılmasına dayanır. Karma yöntem ise nicel ve nitel yaklaşımın bir arada kullanılmasına 

dayanır. Karma yöntem temel olarak üç ana desenden oluşur. İlki paralel/eş zamanlı 

(nicel+nitel) desendir. Bu desende nicel ve nitel analizler ayrı ayrı yapılır ve ortaya çıkarılan 

bulgular birleştirilir. İkincisi, açıklayıcı sıralı (nicel→nitel) desendir. Bu desende araştırmaya 

nicel yöntemlerle başlanır. Elde edilen nicel bulgular nitel yöntemler kullanılarak çözümlenir. 

Üçüncüsü, keşfedici sıralı (nitel→nicel) desendir. Bu desende araştırmanın ilk aşamasında nitel 

yöntemlere dayandırılarak tasarlanır ve nitel bulgular elde edilir. Ardından nitel bulgular 

hipotez olarak inşa edilir ve nicel yöntemler kullanılarak test edilir.  

Karma yöntem, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler araştırmalarında ortaya çıkarılacak 

bulguları çeşitlendirme ve ilgili araştırmayı genişletme kabiliyetine sahiptir. Nicel yöntemler 

teorileri ve hipotezleri test eder, geniş örneklemlerle veri setleri oluşturur, değişkenler 

arasındaki korelasyonlara ve nedensel ilişkilere odaklanır. Ancak nicel analizde bağımlı ve 

bağımsız değişken salt matematiksel ve istatistiksel ifadelerle ele alınır. Araştırmada 

tamamlayıcılığı sağlayabilmek için nedenselliği ortaya çıkaran süreçleri (process tracing) 

anlamak ve açıklamak adına nitel yöntemlere başvurulmalıdır. Bu da mülakat ve odak grup 

görüşmeleriyle mümkün olur. Özellikle uluslararası ilişkilerde savaş ve barışın nedenleri 

devletlerin materyal kapasitelerinin hesaplanmasıyla nicel yöntemlerle açıklanır. Bu salt 

istatistiksel bir açıklama olacağı için karma yöntem yaklaşımı çerçevesinde nitel yöntemler 

devreye sokulabilir ve bürokratik elitlerle yapılacak bir mülakat savaş ve barışın neden 

gerçekleştiğine yönelik daha derin anlayışı ortaya çıkarabilir. Araştırma nitelden nicele olarak 

da kurgulanabilir. Nitel analiz dar gruplar üzerinde çıkarımlar yapar ve genelleştirilemez 

bulgulara sahiptir. Nitel bulgular hipotezleştirilerek nicel yöntemler ile doğrulanıp 
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yanlışlanabilir ve daha geniş bir alanda ölçekler ile ilgili bulgular genelleştirilebilir. Sonuç 

olarak, karma yöntemlerin Uluslararası İlişkiler araştırmalarına çok boyutlu katkı sağlayacağı 

bu çalışmanın temel vargısıdır. 

Anahtar Kelimeler: Metodoloji, Karma ve Çoklu Araştırma Yaklaşımı, Uluslararası 

İlişkilerde Yöntem  
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THE PHILIPPINE FINTECH INDUSTRY AND ITS IMPACT ON THE DIGITAL 

EFFICIENCY OF THE LOCAL GOVERNMENT IN METRO MANILA 

Elmer M. Soriano 

Benjamin T. Sabater III 

Delbert Jewel M. Natagoc 

Shannen Leigh A. Uy 

Polytechnic University of the Philippines Sta. Mesa Branch 

 

ABSTRACT 

The Philippines is one of the Southeast Asian countries where mobile payment transactions are 

expected to rise at an exponential rate (O'Neill, 2021) . The so-called "electronic wallet" is a 

well-known way to do business online. It lets users do business on their computer or mobile 

device. E-wallets came on the scene quickly in the modern world, and they have changed the 

lives of everyone, especially the Filipinos. This paper investigates the influence of e-wallet 

services of financial technology companies on digital efficiency in the Philippines and whether 

local governments have developed any policies to ensure the secure use of the online software. 

The researchers collected data from government institutions, particularly from the Philippine 

Statistics Authority and the Department of Trade and Industry. Participants were limited to 

institutions in the fintech industry in Metro Manila. The outcome demonstrated that the e-wallet 

services had a substantial impact on the digital efficiency of local industries in Metro Manila. 

In the Philippines, where E-wallet transactions increased significantly during the epidemic, 

mobile money transactions have been shown to be an effective and practical tool for everyday 

use. As a result of this digital adaptation, digital payments became more available to both 

customers and merchants, which influenced their readiness to use digital payments, particularly 

electronic payments, as a transaction mechanism. The government is encouraging digital 

payment methods and electronic business. Many business owners and executives think that E-

wallets and mobile payments will be one of the best ways to pay in the future. 

Keywords: Digital Efficiency, Digital Transactions, Digital Wallet, Electronic Wallet, Fintech, 

Online Services 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİNDE UYGULANAN ASKIDA YEMEK 

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNİN EKONOMİK ETKİLERİNİN ANALİZİ 

MURAT KARA                                                                                             

Süleyman Demirel Üniversitesi, 0000-0002-4693-2028 

 

ÖZET 

Modern dünyada pazarlamayı eskinin aksine şirketlerden ziyade tüketiciler 

yönlendirmektedirler. Şirketler ne yaparlarsa yapsınlar pazarlama politikalarını tüketici eksenli 

olarak yapmak ve uygulamak zorunda kalmaktadırlar. Bu durumda günümüz dünyasında 

şirketlerin pazarlama bilimine yönelmelerine neden olmaktadır. Eskiye oranla çok sayıda şirket 

pazarlama bilimine yoğunlaşmaktadır. Ancak şirketlerin en büyük dezavantajlarından biri 

dünyada çok sayıda yetişmiş pazarlama uzmanı olmasına karşın az sayıda pazarlamayı 

özümseyen uzmanın bulunmasıdır. Çoğu şirket ve marka niçin potansiyelinden daha az kâr elde 

ettiğini, niçin iflasa sürüklendiğini çoğu zaman pazarlama takımını değiştirdiğinde 

anlamaktadır. Günümüz dünyasında markaların en büyük önceliklerinden biri de tüketicileri 

müşteri haline getirebilmektir. Ancak çoğu marka tüketicileri müşteri haline getirememektedir. 

Hatta bazı ünlü markalar dahi tüketici müşteri ayrımını özümseyememektedirler. Tüketiciyi 

müşteri haline getiremeyen markaların ise uzun vadede yaşama şansı bulunmamaktadır. 

Günümüz pazarlama dünyasında tüketicileri müşteri haline getirmenin en önemli etkenlerinden 

biri de markaların yapmış olduğu sosyal sorumluluk kampanyalardır. Günümüzde tüketiciler 

markalardan ısrarla toplumsal konulara odaklanmalarını istemektedirler. Tüketiciler markalar 

ne kadar toplumsal konulara odaklanırsa o ölçüde markanın müşterisi olma eğilimi 

göstermektedirler. Günümüzde kadın veya erkek yaşlı veya genç ayrımı gözetmeksizin 

tüketicilerin çok büyük çoğunluğu markaların toplumsal konulara bakışıyla marka tercihlerini 

şekillendirmektedirler. Sanılanın aksine günümüzde tüketicilerin neredeyse tamamına yakını 

markaların toplumsal konularla ilgili politikalarını anlayabilmekte ve markaları 

yönlendirmektedirler. Günümüz dünyasında tüketicilerin en büyük avantajlarından bir de 

tercihlerinin çok fazla sayıda olmasıdır. Son yıllarda ülkemizde üniversitelerde de sosyal 

sorumluluk kampanyaları hızla yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada Süleyman Demirel 

Üniversitesinde 2020 yılı başında uygulamaya konulan ve halen devam etmekte olan Askıda 

Yemek Sosyal Sorumluluk Projesinin ekonomik etkileri incelenmiştir. Günümüz modern 

pazarlama anlayışında doğru planlanan ve uygulanan sosyal sorumluluk kampanyalarının bu 

kampanyalara katılan tüm aktörler için bir kazan kazan fırsatı yarattığı da unutulmaması 

gereken bir gerçektir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sorumluluk Kampanyaları, Pazarlama, Algılar. 
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KOVİD-19 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE PAZARLAMA TRENDLERİ 

 

MURAT KARA                                                                                             

       Süleyman Demirel Üniversitesi, 0000-0002-4693-2028           

                                                                          

ÖZET 

2019 yılı sonlarında Çin’de başlayan ve tüm dünyaya yayılan Kovid-19 salgını ile tüm dünya 

an itibariyle mücadele etmektedir. Kovid-19 salgını zaman zaman şiddetini artırmakta zaman 

zaman ise şiddetini azaltmaktadır. Bulunan aşılarla birlikte Kovid-19 salgınının dünya 

genelinde kontrol altına alınabildiğini an itibariyle rahatlıkla gözlemleyebilmekteyiz. Günümüz 

modern pazarlama anlayışında güç markalardan tüketicilere geçmiş bulunmaktadır. 

Tüketicilerin pazarlama alanında bu kadar güçlü konumda olmalarında en önemli aktörlerden 

biri de sosyal medya uygulamalarında tüketicilerin etkin olmalarından kaynaklanmaktadır. 

Organizasyonların temelinde güçsüzlük hâkimken sosyal medya uygulamalarının temelinde 

güçlülük hâkim olmaktadır. Tüm dünyada pazarlamadaki gücün markalardan tüketicilere 

geçmesiyle birlikte etik dışı pazarlama olarak tanımlayabileceğimiz pazarlama uygulamaları 

neredeyse tamamen sonlanma noktasına gelmiş bulunmaktadır. Kriz ve kaoslarda sıklıkla 

gördüğümüz korkuya dayalı pazarlama anlayışları yerini umuda doğru pazarlama anlayışlarına 

bırakmaktadır. Eskiye oranla günümüzde markaların tüketicilerin anlık boşluklarından 

yararlanabilme olanakları çok sınırlı hale gelmiştir. Günümüzde sadece genç kuşakta değil tüm 

kuşaklarda artan bir tüketici bilinci gözlemlenmektedir. Tüketici bilincinin güçlenmesinde 

sosyal medya kadar tüketici lehine yapılan yasal düzenlemelerde etkili olmaktadır. Pazarlama 

uygulamalarında gücün tüketiciye geçmesiyle birlikte markalarda kendilerini tüketici odaklı 

modern pazarlama anlayışına adapte etmeye yoğunlaştırmaktadırlar. Kovid-19 salgını 

markaların tüketici odaklı modern pazarlama anlayışına dönüşlerini hızlandırmıştır. Kovid-19 

döneminde markalarda dönüşüme direnen çalışanlarda hızlı bir şekilde azalmaktadırlar. Dünya 

genelinde Kovid-19 döneminde pazarlama alanında yaşanan bu değişimler Türkiye’de kendini 

hissettirmektedir. Bu çalışmada Kovid-19 salgını döneminde dünyayla paralel bir şekilde 

Türkiye’de de değişen pazarlama trendleri ele alınmıştır. Kuşkusuz pazarlama doğa bilimi 

olmasa da tüm dünya genelinde evrensel genel kabul görmüş kuralları olan bir bilim dalı olma 

yolunda hızla ilerlemektedir. Kovid-19 salgın süreci Türkiye’de de tüketici odaklı modern 

pazarlama uygulamalarına markaların ve çalışanların geçişini hızlandırmakla birlikte Kovid-19 

salgının olumlu yönlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kovid-19, Pazarlama Trendleri, Tüketiciler, Değişim. 
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK 

YÖNELİMLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Canan YILDIRAN 1 
1 Karabük Üniversitesi, orcid.org/0000-0001-8245-197x 

 

 

ÖZET 

Araştırmanın amacını Karabük Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında eğitim ve öğretim 

görmekte olan öğrencilerin girişimcilik yönelimlerinin değerlendirilmesi oluşturmaktadır. 

Öğrencilerin girişimcilik yönelimlerinin demografik değişkenlere (cinsiyet, sınıf, iş 

deneyiminin bulunması, iş fikrine sahip olunması ve ailede girişimcinin olması durumu) göre 

ne şekilde farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. İlgili araştırma 2021-2022 

Eğitim ve Öğretim yılında Karabük Üniversitesi’ndeki Meslek Yüksekokulu programlarında 

eğitim görmekte olan 413 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örnekleminin 

belirlenmesinde ise kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 

öğrencilerden toplanan veriler anket yöntemi ile elde edilmiştir. Araştırmada uygulanan anket 

formu iki bölümden oluşmakta olup, birinci bölüm katılımcıların demografik değişkenlerine 

ilişkin beş soru ifadesi yer alırken; anketin ikinci bölümünde Boltan ve Lane (2012) tarafından 

oluşturulmuş olup, Türkçe’ye uyarlaması Ercan ve Yıldıran (2021) tarafından gerçekleştirilmiş 

olan girişimcilik yönelimi ölçeği kullanılmıştır. Girişimcilik yönelimi ölçeği on soru 

ifadesinden oluşmaktadır, üç alt boyutu içermektedir ve beşli likert tipindedir. Risk alma alt 

boyutunda üç; yenilikçilik alt boyutunda dört ve proaktiflik alt boyutunda ise üç soru ifadesi 

yer almaktadır.  Araştırmada demografik değişkenlerin frekans değerleri incelenmiş olup; 

girişimcilik yönelimi ve alt boyutları ile demografik değişkenler arasındaki ilişkilerin analiz 

edilmesi için de bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen 

bulgulara göre girişimcilik yöneliminin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

gösterdiği; risk alma alt boyutunun ve yenilikçilik alt boyutunun iş fikrine sahip olması 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği; proaktiflik alt boyutunun ise ailede 

girişimcinin olması durumu değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

Bunun yanı sıra girişimcilik yöneliminin ve alt boyutlarının sınıf ve iş deneyiminin bulunması 

değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği de belirtilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Yönelimi, Meslek Yüksekokulu 

 

EVALUATION ON THE ENTREPRENEURSHIP ORIENTATIONS IN TERMS OF 

DEMOGRAPHIC VARIABLES OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS 

 

ABSTRACT 

The aim of the research is to evaluate the entrepreneurship orientations of the students studying 

at Karabuk University Vocational Schools. It has been tried to determine how the 

entrepreneurship orientations of the students differ according to the demographic variables 

(gender, class, work experience, having a business idea and having an entrepreneur in the 
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family). The related research was carried out with 413 students studying in Vocational School 

programs at Karabuk University in the 2021-2022 academic year. Convenience sampling 

method was used to determine the research sample. The data collected from the students within 

the scope of the research were obtained by the survey method. The questionnaire form used in 

the research consists of two parts, while the first part contains five question statements 

regarding the demographic variables of the participants; in the second part of the questionnaire 

the entrepreneurship orientation scale, which was created by Boltan and Lane (2012) and 

adapted into Turkish by Ercan and Yıldıran (2021), was used. Entrepreneurship orientation 

scale consists of ten question statements, includes three sub-dimensions and is in a five-point 

Likert type. Three in the risk-taking sub-dimension; there are four questions in the 

innovativeness sub-dimension and three in the proactivity sub-dimension. Frequency values of 

demographic variables were examined in the study; independent sample t-test was also used to 

analyze the relationships between entrepreneurship orientation and its sub-dimensions and 

demographic variables. According to the findings obtained as a result of the research, 

entrepreneurship orientation showed a significant difference according to the gender variable; 

risk taking sub-dimension and innovativeness sub-dimension showed a significant difference 

according to the variable of having a business idea; on the other hand, it has been determined 

that the proactivity sub-dimension differs significantly according to the variable of having an 

entrepreneur in the family. In addition, it should be noted that entrepreneurship orientation and 

its sub-dimensions do not show a significant difference according to the variables of class and 

work experience. 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurship Orientation, Vocational 
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EVALUATION OF THE LOGISTICS PERFORMANCE OF G7 COUNTRIES WITH 

MCDM METHOD 

 

* Asst. Prof. Dr. FULYA ZARALI 1  

1 Kayseri University, ORCID ID: 0000-0002-7796-1040 

 

ABSTRACT 

Measuring performance is also very important in today's world where competition is increasing. 

Performance results, which are the measure of success, emerge as the discriminating power of 

competition among countries in the world economy. In other words, the reports announced by 

international organizations are important for countries to see their own situation, to determine 

their place in the region, and to prepare plans accordingly. One of these reports is the Logistics 

Performance Index. The Logistics performance indices are published by the World Bank every 

two years as a result of surveys conducted in countries. The most important advantage of the 

Logistics Performance Index is that, by revealing the logistics performance status of countries, 

it enables countries that are in constant competition in the global market to monitor each other's 

performances and thus provide the opportunity to compare their own situation with other 

countries. Another advantage is that countries can see their deficiencies and identify the areas 

that need to be developed, and thus have the opportunity to develop policies in this regard. In 

the study, the logistics performance indices of G7 countries are analysed by the CRITIC and 

CoCoSo methods, which are MCDM methods. The CRITIC method is a method of weighting 

criteria by using correlation between them. The CRITIC method is objective as it reaches the 

result by using real data and eliminates the influence of decision makers on the decision. The 

CoCoSo method has high stability, robustness, and reliability in the ranking of alternatives. The 

method first finds the utility values of alternatives from different perspectives through different 

aggregation combining operators, and then a combining function is used to obtain a compromise 

solution and aggregate the utility values of each alternative together.  Due to these advantages, 

they were preferred in this study. G7 countries are evaluated according to customs clearance, 

international shipments, logistics quality and competence, follow-up and monitoring, and 

timing criteria. While the weights of the criteria are found with the CRITIC method, the results 

obtained by ranking the countries with the CoCoSo method are shared.  

Keywords: Logistics Performance Index, G7 countries, MCDM 
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EN ETKİN 50 ÜST DÜZEY İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN (CHRO) 

LİNKEDIN PROFİLLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Arş. Gör. SAMET ÖZDEMİR 

1SAKARYA Üniversitesi, ORCID: 0000-0003-4753-7772 

 

ÖZET 

İşletmeler büyüdükçe daha fazla çalışanı istihdam etmekte ve bu istihdam sürecinin yönetimi 

için daha kapsamlı ve büyük insan kaynakları departmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Örgüt 

içinde büyüyen ve önemi artan insan kaynakları departmanları üst yönetim karar organlarında 

da temsil edilmeye başlanmıştır. İnsan kaynaklarının örgüt içindeki en tepe noktası için hem 

dünyada hem de artık Türkiye’de CHRO unvanı kullanılmaktadır. Bu unvanın özel sektörde 

yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte çeşitli insan kaynakları zirveleri yapılmakta ve başarılı 

yöneticiler kamuoyuna duyurulmaktadır. Bu kapsamda paylaşılan Türkiye’de “En Etkin 50 

CHRO” listesi 2016 yılından bu yana ilan edilmektedir. 2016, 2018, 2019, 2021 ve son olarak 

2022 yılı mayıs ayında güncellenerek ilan edilen bu liste, sektör uzmanları ve öğretim 

üyelerinden meydana getirilen araştırma danışma kurulu tarafından, görev yapılan işletmenin 

ciro büyüklüğü, çalışan sayısı, sektördeki itibarı gibi kriterler çerçevesinde oluşturulmaktadır. 

İnsan kaynakları yönetiminin artan önemine dikkat çekmek için ilan edilen “En Etkin 50 

CHRO” araştırması, faaliyet gösterdikleri işletmelerde insan kaynakları fonksiyonunu en üst 

düzeyde temsil eden ve performanslarıyla dikkat çeken yöneticileri kapsamaktadır. Bu 

araştırmada ise bahsi geçen listede yer alan yöneticilerin LinkedIn profilleri belirlenen kriterler 

açısından içerik analizine tabi tutulmuştur. Üst düzey insan kaynakları yöneticilerinin 

çalıştıkları işletmeler, sektörler, kişilerin cinsiyetleri, uyrukları, aldıkları lisans ve lisansüstü 

eğitimler ve deneyimleri gibi çeşitli bilgilerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Yapılan 

inceleme sonucunda; kadın yöneticilerin erkek yöneticilere oranla daha fazla olduğu, 

yöneticilerin en çok mezun olduğu üniversitenin Boğaziçi Üniversitesi olduğu, yöneticilerin 

lisans bölümlerinin işletme ve endüstri mühendisliği bölümleri olduğu, yöneticilerin yarıya 

yakınının yüksek lisans diplomasına sahip olduğu, CHRO pozisyonunu dolduran yöneticilerin 

ortalama 23,3 yıl deneyime sahip oldukları, CHRO unvanını ortalama 4,8 yıldır taşıdıkları 

sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, CHRO, Yönetici, LinkedIn, Sosyal Medya 
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AN EXAMPLE OF SUSTAINABLE GASTRONOMY TOURISM: TEQUILA 

TOURISM IN THE UNESCO CULTURAL HERITAGE AGAVE REGION 

NURFİGEN FESLİOĞLU1, Dr. KANSU GENÇER2  

1 Independent Researcher, ORCID ID: 0000-0002-8877-577X 

2Dumlupınar University, ORCID ID: 0000-0002-6400-7274 

ABSTRACT 

Located in Mexico, the Agave Region covers the area from the Tequila volcano to the Santiago 

River Canyon. The old industrial areas where tequila is produced are located in this region. 

Tequila is a drink made by distilling agave juice from the blue agave plant. With the inclusion 

of the Agave region in the Cultural Heritage Sites by UNESCO in 2006, Tequila, the national 

drink of Mexico, which is called the Spirit of Mexico, was considered by the State as sustainable 

gastronomic tourism element with the "Magical Cities" project. The main purpose of 

sustainable tourism activities in the Agave region is to increase the production of tequila and 

most importantly to enable the people of the region to develop economically. The cultural 

treasure, agave gardens and ancient tequila production facilities in the Agave region provide 

opportunities for many activities. Number of visitors to Tequila volcano and Santiago River 

Canyon has increased considerably through tequila tourism. The natural healing waters in the 

canyon region, tequila and tropical fruits that can be bought at very cheap prices attract the 

attention of the visitors. Most tourists come to the region from the United States. Since Mexican 

cuisine is among the top three most preferred cuisines in America, traditional Mexican dishes 

and tequila tasting tours are the activities preferred by Americans in gastronomic tourism. 

Tequila Express is scheduled as a train tour where all tequila producers and agave fields can be 

seen, and has become an organization in great demand by tourists. The Tequila Trail provides 

a tour opportunity for tasting traditional Mexican food, and tequila made from 100% agave 

plant. Mexico's tequila tourism offers one of the best examples of the transformation of local 

values into sustainable gastronomic tourism elements. 

Keywords: Agave, Mexico, Tequila Tourism, Sustainable Tourism, Gastronomy Tourism 
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ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA YAPILAN MÜDAHALENİN KAÇAKÇILIK 

SUÇU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Doç.Dr. Gülden Şişman 

Mersin Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-6467-6048 

 

Ödeme kaydedici cihazlara ilişkin usul ve esaslar 3100 sayılı “Katma Değer Vergisi 

Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti Hakkındaki Kanun’la 

düzenlenmiştir. İlgili kanunda ödeme kaydedici cihazlar kullanılarak verilen satış fişlerinin 

fatura düzenleme mecburiyeti bulunmayan satışların ve yapılan işlerin belgelendirilmesinde 

kullanılacağı ve bunun fatura yerine geçeceği hüküm altına alınmıştır. Teknoloji ve özellikle 

ticari hayattaki dijitalleşmenin sonucu olan bu düzenleme ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na 

güvenli bir şekilde veri aktarımının sağlanması amaçlanmıştır. Ancak SİLİCİ” adıyla yapılan 

akaryakıt kaynaklı en büyük vergi kaçakçılığı soruşturmasında MASAK tarafından yapılan 

resmi açıklamaya göre 608 milyon litrelik akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine 

müdahale edilerek silindiği belirlenmiştir1. Ödeme kaydedici cihazlara yapılan müdahale ile 

oluşacak vergi kayıplarının önüne geçmek amacıyla 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” la ödeme kaydedici cihazlara yönelik 

müdahale vergi kaçakçılığı suçuna neden olan seçimlik harekelerden biri olarak kabul 

edilmiştir. Kanunun gerekçesinde belirtildiği üzere söz konusu düzenlemenin temel amacı 

akaryakıt piyasasındaki kayıt dışılığın önüne geçmek, vergi kaçakçılığı ile etkin mücadele 

etmek ve vergi güvenliğini sağlamaktır. Düzenlemeye göre ödeme kaydedici cihazlara yapılan 

müdahaleler  üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Aynı düzenleme ile 

bu konuda yapılan bir başka yenilik VUK md 367’de yer almaktadır. 359 uncu 

maddenin (ç) fıkrasında yazılı suçların işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde kamu 

davasının açılması için incelemenin tamamlanması şartı aranmayacaktır. 

Sunumumda öncelikle ödemem kaydedici cihazların hukuki mahiyeti üzerinde durulacak 

devamında da fiil kaçakçılık suçu açısından değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ödeme kaydedici cihaz, kaçakçılık suçu, vergi,  

 

 

 

 
1 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/36-ilde-akaryakitta-vergi-kacakciligi-operasyonu-120-gozalti/2157581, 

ET. 02.09.2022. 
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ULUSLARARASI TİCARETTE MÜDAHALE ARAÇLARI OLARAK KULLANILAN 

TARİFE DIŞI ENGELLER VE TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

   

Yüksek lisans Öğrencisi, BETÜL ÇELİK 

Bursa Teknik Üniversitesi, 0000-0001-5877-8753 

 

ÖZET 

Küreselleşme ile birlikte ülkeler ihtiyacı olan, kendilerinde gereksinim duydukları mal ve 

hizmetleri karşılayamama durumuna gelmiştir. İşletmelerin ülke sınırları dışında yaptıkları mal, 

hizmet ve fayda sağlamaya ilişkin faaliyetleri uluslararası ticaret olarak değerlendirilir. Söz 

konusu mal, hizmet ve fayda sağlamaya ilişkin faaliyetlerin tedarikinde uluslararası ticarette 

müdahale araçları olarak kullanılan tarifelerin dışında kalan faaliyetler büyük bir rol 

oynamaktadır. Uluslararası ticaret politikasında geleneksel araç olarak kullanılan tarife 

kapsamında gümrük tarifelerinin dışında, dış ticaret faaliyetlerine müdahale de bulunma 

amacıyla yapılan engellerin tamamını tarife dışı engeller kapsamaktadır.  Uluslararası ticaret, 

uygulamalarla serbestleştirilmiş durumda olsa da tarife dışı engellere konu olmaktadır. Yapılan 

dış ticarette ülkeler mal, hizmet ve fayda sağlamaya ilişkin faaliyetlerinde oluşan 

maliyetlerinden ötürü, yapmış oldukları kendilerine göre maksimum kaliteli ve minimum 

maliyetli girdileri ucuz buldukları yerlerden tedarik etmektedirler. Malların ithalatını veya 

gerçekleşecek olan ihracata engel teşkil etmesinden dolayı veya oldukça maliyetli duruma 

getiren kotalar, yasaklar ve sınırlardan kaynaklanan engelleri kapsamaktadır. Tarife dışı 

engellerin içeriğine bakıldığında, yerli endüstriyi koruma, ithalatı kontrol altında tutma, 

kısıtlama eğilimine sahip olma ve dışa yönelik istikrarın sağlanması gibi amaçları 

gerçekleştirebilmek için hükümetin aldığı önlemleri kapsamaktadır. Yapılan korumacı 

uygulamalar ile serbest ticareti gerçekleştiren ülkeler arasında, son dönem de hızla yaşanılan 

değişim ve gelişmeler ile birlikte uluslararası ticaretin önemi artmış ve ülkeler birbirleriyle daha 

yoğun bir şekilde alışveriş yapmaya başlamışlardır. Uluslararası ticarette ayrımcılığı en aza 

indirgemek ve önüne geçmek amacı ile Dünya Ticaret Örgütü’nün uygulamaları ve sunduğu 

genelgeleri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise, küreselleşen dünya da tarife dışı engelleri 

kuramsal düzeyde inceleyip, ulusal ve uluslararası literatüre dayanarak Türkiye’nin dış ticareti 

üzerine etkilerinin eleştirisini yapmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tarife dışı engeller, Uluslararası ticaret, Küreselleşme, Türkiye, 

Geleneksel araçlar, Ulusal, Uluslararası. 
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN 

TUTUMLARININ İNCELENMESİ 
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3) Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0001-8084-6329 

Özet 

Araştırmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor derslerine yönelik davranış 

ve tutumlarını bazı değişkenler üzerine inceleyip farklılıkları tespit etmek, Bu konu 

çerçevesinde beden eğitimi branşı öğretmenlerinin ortaokul düzeyindeki öğrenciler üzerindeki 

etkileri, bu öğrencilerin beden eğitimi dersine olan ilgileri, istekleri ya da beklentilerini araştırıp 

öğrenmek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Elazığ ili oluştururken, örneklemini ise, Elazığ 

Cumhuriyet Ortaokulu’nda öğrenim görmekte olan, 106’sı erkek, 94’ü kadın olmak üzere 

toplam 200 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırmada Demirhan ve Altay (2001) tarafından geliştirilen ‘ortaokul öğrencilerini beden 

eğitimi ve spor dersine yönelik tutum ve davranışları ölçeği’ aracılığı ile toplanmıştır. Ölçek iki 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm 5 maddelik demografik bilgilerden oluşurken, ikinci 

bölüm ise 24 maddelik beden eğitimi dersine yönelik tutum ölçeğinden oluşmaktadır. Verilerin 

analizi için SPSS 22 programından faydalanılmıştır. Verilerin normallik sınaması yapıldığında 

normal dağılım gösterdikleri saptanmıştır. Bu doğrultuda frekans ve yüzde hesaplanıp, ikili 

grup için T testi, çoklu gruplar için de tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi kullanılmıştır, 

gruplar arası farkın belirlenmesinde ise TUKEY testinden yararlanılmıştır. 

Sonuç olarak ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumları cinsiyet, 

ailede sporla uğraşanlar var mı ve okul başarı durumu açısından incelediğinde bu değişkenlerin 

öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarına etkisinin olmadığı görülmektedir. 

Ortaokulda öğrenim gören bireylerin beden eğitimine yönelik tutumlarında aktif bir kulüpte 

oynamaları arasında farklılık olduğu görülmektedir. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflar 

açısından incelendiğinde 5. sınıf öğrencileri lehine anlamlı bir farklılık görülmüştür ve gruplar 

arası farklılıkta ise 5. sınıf öğrencileri ile 7 ve 8. sınıf öğrencileri arasında bir farklılık olduğu 

görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ortaokul, Beden Eğitimi, Spor, Tutum 
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