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Söylem Analizi ve Mevlâna'nın Söylemleri Üzerine Bir Deneme 
 

                                                                                          Prof. Dr. Hüseyin BAL  

Antalya AKEV Üniversitesi  

İnsani Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü 

 

 

Özet 

Bu çalışmada tasavvuf dünyasının evrensel ismi Mevlâna’nın bazı söylemleri analiz edilecektir. 

Yöntem olarak söylem analizi kullanılacaktır. Söylem analizinin felsefi temelini hermeneuitik 

oluşturmaktadır. Hermenetuik, bildirme, haber verme, çeviri yapma, açıklama sanatıdır. 

Hermenetuik yorumlama işidir; bir başka “dünya”ya ait olan bir anlam bağlamını yaşanılan 

dünyaya aktarma / çevirme etkinliğidir. Bizim çalışmamızda kullandığımız metinler Mevlâna’nın 

farklı eserlerinde dile getirdiği söylemlerdir. Bunlar mistik boyutta, bâtıni derinliktedir. Dilthey’e 

göre anlama süreci elemanter anlamayla başlar ve yüksek anlamaya ulaşır. Elemanter anlamada 

tekil bir söylemin anlamı üzerinde durulurken yüksek anlamada tekil ifadelerin içinde olduğu 

daha büyük bağlamı anlamak söz konusudur. Söylem analizi alanında çok sayıda model vardır. 

Her analizci kendine özgü bir model geliştirmiştir;  Michael Foucault, Eleştirel Söylem 

Analizcilerinden Wodak, van Dijk, Fairclough vb. Bu durum söylem analizinin doğasın uygundur; 

bu iş bir yorumdur ve yorum kişiseldir. Biz bu çalışmada herhangi bir model seçip uygulamak 

yerine, bir model geliştirdik ve onu uygulamaya çalıştık. Geliştirdiğimiz söylem analizi modeliyle 

Mevlâna'nın söylemlerini anlamaya çalışacağız. Amacımız konuyu bütünsellik içinde, tarihsel–

toplumsal bağlamda anlamaya çalışmaktır.  

Anahtar kelimeler: Hermeneutik, yorum, söylem, söylem analizi, Mevlâna, Şems, tasavvuf 
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Debates about the Reform of the United Nations Security Council 
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Abstract 

This article explains why it is so necessary to reform the United Nations Security Council. The 

United Nations Security Council was established after the Second World War, in 1945. Since 

then, the world has changed immensely, but nothing has been done to update the structure of the 

United Nations Security Council. Its structure is outdated and is no longer representative of 

today’s geopolitical reality. Over the last years, there have been many debates and discussions in 

the academic and political circles of various countries about the need of reforming the United 

Nations Security Council. The structure of the Security Council has to be changed in order to 

make it more representative of the “geopolitical realities of today”. There are many proposals for 

reforming United Nations Security Council, but the member states of the United Nations cannot 

reach consensus and cannot agree how to carry out these reforms. 

Keywords: Security Council, Reform of the United Nations Security Council, Veto reform, 

permanent membership in the Security Council 
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Abstract 

The introductory overview addresses the diversity of Humanities' Disciplines that includes 

Psychology and Social Science as disciplinary bridges. Reflecting concisely on selected elements, 

approaches, aspirations, contradictions and theories.  

Cultural Osmosis as Traditions Dialogue or Conflict 

The historical example and starting point for discussing more general issues relevant today is the 

life and work of Dimitrie Cantemir (1673-1723). Born in the ruling family of Moldavia at the end 

of the seventeenth century while still a schoolboy was sent to the Ottoman Court as a guest/ 

hostage. He was well looked after and enjoyed the privileges of courtly life and connections and 

was allowed education at highest level. He became virtuoso on the Ottoman Tambour and was 

sought after by his peers: Courtiers, Pashas and the Sultan. To the Sultan Ahmed-III (1703-1730) 

he dedicated his book Science of Music. Cantemir as active participant deeply and daily shared the 

cultural and intellectual life of the Ottoman Capital. He was also infatuated by French intellectual 

life and contributed to the western scholarly audience his book The History of the Growth and 

Decay of the Othman Empire, written originally in Latin (Voltaire endorsed his writing 

posthumously). 

Historic Roots and Contemporary Responses 

The paper looks briefly at the notions starting at Cantemir's closing years that are the results of 

separating Cultural Analyzes from Culture Making implemented already at the cusp of eightieth 

and ninetieth century. In the following centuries Humanities Disciplines became carriers of 

emerging nationalist ideologies and their constitutional, cultural and educational intended 

similarities were based on Western values. As an open hypothesis this separation could be 

regarded as the first step, the seeds of the Contemporary Crises in the Discourse of the 

Humanities. The second element of the Crisis' open hypothesis is the multiple issues of Virtual-

Visceral cultural dichotomy. Globalized stimulation and commodification, favoring commercially 

successful paradigms and instant gratification are replacing need for systematic study of broad 

cultural phenomena in favor of impactful electronic simulations. The paper will critically explore 
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neuro-science and contemporary cognitive research results demonstrating crucial inborn impulses 

of early childhood development linked to activities of doing and making (Posner). These lead to 

internal, conceptual "world making", proto-theoretical thinking (Meltzoff). The paper's interest is 

in learning processes' vitality and diversity that may inform alternatives to the contemporary 

media interference with the three major areas of cognition, learning and cultural skills:  

•Mirror neurons as seat of empathy,  

•Attention span as seed of learning abilities  

•Memory faculty as container for acquired knowledge digestion and containment.  

Humanness Instincts and Cultural Field 

Revisiting Aristotle Poetics' Mimesis Concept in the light of contemporary Cognitive, 

Neuroscience and Social Studies findings. Opening discussion on the possible roots of Cultural 

Unified Field in the Continuity Instinct of Humanness as shared, ubiquitous characteristic within 

psychological and social diversity. 

Conclusion is an acknowledgement of the plurality, obstacles and syncretic nature of Humanities 

Disciplines. Yet even just small coalitions of dedicated scholars coming together on modest 

projects could make virtual-visceral integration seed paradigms of constructive, informed action. 

Keywords: Cultural Osmosis-Aristotle's Mimesis-Mirror Neurons-Cultural Bridges-Continuity 

Instinct 
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 Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi 

 

 

 

 

Özet 

Göç olgusu toplumsal ve kültürel öğeleri içeren bir kavramdır. Göçmen olanın dezavantajlı 

konumu cinsiyet bağlamında kadına işaret etmektedir. Araştırma bir film ve bir dizi örneği 

üzerinden göç sürecini ve kadının temsiline odaklanmaktadır. Çalışma, kadını göç sürecindeki 

‘öteki’ olarak kabul etmektedir. Kadının dezavantajlı konumu, göçmen olmasıyla daha da 

pekişmektedir. Bu sebeple göç ve kadını ele alan iki medya ürünü, feminist teori çerçevesinden ele 

alınıp yorumlanmıştır. Nitel bir araştırma olan çalışmada, belge incelemesi tekniği ile filmin tüm 

sahneleri, dizinin ise ilk, orta ve son 3 bölümü örneklem havuzuna dahil edilmiştir. Uygulamaya 

başlanmadan önce belirlenen temalar ışığında, bir film ve bir dizi üzerinden bulgulara ulaşılmıştır. 

Medyada işlenen ve önemli bir yer verilen göç olgusu, sinemada farklı sosyo-kültürel değerlerin 

pekiştirilmesi ve yeniden üretilmesi için kullanılan bir malzeme olmuştur. Göçün etkilendiği 

sosyal koşullar sebebiyle göçün biçimi değişmiş, fakat göç etme sebebi dönemsel olarak 

bakıldığında önemli bir değişim göstermemiş, farklı olgular ile bir araya gelmesi sebebiyle o 

olguların içeriklerinden etkilenmiştir. Bu doğrultuda değişen göç sürecinde medyada ötekinin 

temsilinin betimlenmesi amaçlanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Göç, medya, öteki, temsil 
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Özet 

Bu çalışmada, İslam dünyasının önde gelen düşünürlerinden Ebû Hamid El-Gazâli’nin, yaşadığı 

dönem içerisindeki siyasal sürecin bir getirisi olarak ortaya çıkan, din, devlet ve bireysel erdem 

noktasındaki düşünceleri ele alınmıştır. Çalışmada Abbasi hilafetinin zayıflaması ve Selçuklu 

otoritesinin güçlenmesiyle ortaya çıkan dini ve dünyevi lider merceğinden yansıtılan Gazâli’nin 

düşüncelerinde, mevcut çatışma ve kargaşa ortamının önüne geçebilmek için ortaya konulan çaba 

titizlikle irdelenmiştir. Bununla beraber İslami esaslar çerçevesinde geliştirilmiş bu düşünce 

yapısında, toplumsal birlik ve beraberliğin hâkim olduğu ilahi düzen ve denge ortamının amaçları 

vurgulanmış, din ve siyaset birlikteliğinin, toplumsal huzur ve bütünleşme için kaçınılmaz olduğu 

ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Gazâli, İslam, din, devlet, siyaset, bireysel erdem. 

 

Religion-State and Virtue of the Individual in Ghazali 

Abstract 

In this study, the thoughts of Abu Hamid Al-Ghazali, one of the leading thinkers of the Islamic 

world, on religion, state and individual virtue which emerged as a result of the political process in 

his life, were examined. At work, the understanding of religious and secular leader which emerged 

from the weakening of Abbasid caliphate and strengthening of Seljuk authority was questioned. In 

this context, the thoughts and efforts of Ghazāl için in order to prevent the current environment of 

conflict and turmoil have been meticulously examined. In addition to this, the aims of the divine 

order and balance environment dominated by social unity and solidarity were emphasized in this 

thought structure developed within the framework of Islamic principles. In this framework, it has 

been shown that the unity of religion and politics is inevitable for social peace and integration.  

Keywords: Ghazali, Islam, religion, state, politics, individual virtue.   
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Orta Asya Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırımların İhracata Etkisi: Panel Veri Analizi 
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Özet 

Kalkınma ekonomisi literatüründe tartışılan konulardan biri, doğrudan yabancı yatırımların 

gelişmekte olan ülkelerin ihracat performansına etkileridir. Literatürün büyük bir kısmı Doğrudan 

yabancı yatırımları ülkelerin iktisadi büyüme ve kalkınmasına katkı sağladığını savunmaktadır. Bu 

sebepten ülkeler doğrudan yabancı yatırımlardan yararlanmak için yatırım iklimini iyileştirmeye 

çalışmaktadırlar. Orta Asya ülkeleri (Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Türkmenistan, Tacikistan 

ve Özbekistan) bağımsızlıklarını kazandıktan sonra piyasa ekonomisine geçiş sırasında yeni 

baştan düzenlenen ekonomik yapıları ve yetersiz yatırım kabiliyetleri bu ülkeleri yabancı 

sermayeyi temin etmeye itmiş ve dünyada gelişmiş ülkeler tarafından paylaşılan pastadan pay 

alabilmek için türlü reformları hayata geçirmişlerdir. Bu çalışmanın temel amacı doğrudan 

yabancı yatırımların uluslararası ticarete etkisinden hareketle, Orta Asya ülkelerine yönelen 

doğrudan yabancı yatırımların ihracata olan etkisini araştırmaktır. Bu amaçla Orta Asya 

ülkelerinin 2000-2018 dönemine ait çeyrek veriler kullanılarak panel veri yöntemiyle test 

edilmiştir. Çalışmanın Orta Asya ülkeleriyle ilgili iktisat literatürüne katkı sağlaması 

beklenmektedir. 

Anahtar kelimeler: doğrudan yabancı yatırım, Orta Asya ülkeleri, ihracat, panel veri analizi 

The Effect of Foreign Direct Investments on Export in Central Asian Countries: Panel Data 

Analysis 

Abstract 

One of the issues discussed in the development economics literature is the effects of foreign direct 

investments on the export performance of developing countries. Most of the literature argues that 

foreign direct investment contributes to the economic growth and development of countries. For 

this reason, countries are trying to improve the investment climate in order to benefit from foreign 

direct investments. Central Asian countries (Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Turkmenistan, 

Tajikistan and Uzbekistan), after gaining their independence, their economic structures and 

insufficient investment abilities, which were re-organized during the transition to the market 

economy, pushed these countries to provide foreign capital and made various reforms in order to 

get a share from the investments made by developed countries in the world. they brought it to life. 

The main purpose of this study is to investigate the effect of foreign direct investments directed to 

Central Asian countries on exports, based on the impact of foreign direct investments on 

international trade. For this purpose, it was tested with the panel data method by using quarter data 

of the 2000-2018 period of Central Asian countries. The study is expected to contribute to the 

economic literature on Central Asian countries. 

Keywords: foreign direct investment, Central Asian countries, exports, panel data analysis 
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Özet 

Çalışmanın amacı müşterilerin demografik faktörlerinin şikayet davranışı üzerindeki etkisini 

incelemektir.  Bu bağlamda müşteri ve işletmelerin şikâyet konusunda davranış şekilleri ele 

alınmış, müşterilerin sağlık sektöründeki şikayet davranışları ile demografik faktörleri arasındaki 

ilişki incelenmiştir. Çalışmada ayrıca müşterilere şikayet davranışı sonrasında memnuniyet 

düzeylerine ilişkin sorulara da yer verilmiştir. Araştırmanın örneklemini kamu hastanelerinden 

hizmet alan 170 kişi oluşturmaktadır. Yüz yüze anket yöntemi ile toplanan veriler SPSS ile analiz 

edilmiş ve bulgular yorumlanmıştır. Analizlerde “Tek yönlü varyans analizi”, “Bağımsız t testi” 

uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda demografik faktörlerden yaş ve eğitim değişkeninin 

şikayet davranışı üzerinde etkili olduğu, cinsiyet değişkeninin ise etkili olmadığı görülmektedir.  

Müşteri şikayet davranışlarının tanımlayıcı istatistiklerine göre ise müşterilerin hastane 

hizmetlerinden memnun kalmadıklarında şikayetlerini kitle iletişim araçları ile ilettikleri ve 

işletmenin şikâyetlere verdiği yanıtlardan memnun kaldıkları görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Şikâyet, Şikâyet Yönetimi, Müşteri Davranışları, Sağlık Sektörü. 

Customer Complaint Behavior in Health Sector: A Research in Mersin 
 

Abstract 

The aim of this study is to examine the effect of customers demographic factors on complaint 

behavior. In this context the perception of customers and companies on complaint concept is 

discussed. The relationship between customers’ complaint behavior and demographic factors in 

health sector is examined. Also customers’ satisfaction levels after complaint behavior were 

asked. The sample of this research consists of 170 people who got service from public hospitals. 

The data collected by face to face survey, it analyzed in SPSS and findings were explained. 

ANOVA t-test were used to analyze. As a result of the analysis, it is seen that the demographic 

factors, age and education variables are effective on complaint behavior, and gender is not. It is 

also seen that customers explain their unsatisfaction through the mass communication tools and 

they are satisfied from the answers that they had during the complaint process.  

 

Keywords: Complaint, Complaint Management, Customer Behavior, Health Sector. 
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 Özet 

Mitolojide belden aşağısı keçi şeklinde, yarı insan görünümlü bir Tanrı olan Pan, ormanlarda 

dolanıp güzel fülüt çalan,  kırlarda aniden insanların karşısına çıkıp, korkunç çığlık atıp onları 

korkutup, panikletip kaçıran çoban ve kırların tanrısıdır.  Bu korkutma anında insanların 

panikleyip sağa sola kaçışmaları, korku atağı olarakta bilinen Panik atak  kavramının  ortaya 

çıkmasına sebep olarak gösterilir. Panik atak, bir anda ortaya çıkan ve insanı dehşet içinde 

bırakan yoğun sıkıntı ve korku nöbetleridir. Panik ataklar, çok uzun süreli olmaması ve 

tehlikenin gerçek olmaktan çok algıyla alakalı olması yönüyle de Tanrı Pan’ın tutumu ile 

ilişkildir. Neşeli ve eğlenmeyi seven Tanrı Pan’ın insanları bir an için panikletip korkutması da 

bu tutumuyla paraleldir. Tanrı Pan antik dönem Anadolu ve Anadolu dışında basılan sikkelerde 

çeşitli şekilde tasvir edilmiştir. Anadolu’daki Ege Bölgesi’ndeki Bithynia, Lydia, Lykia, Mysia, 

Troas, İç Anadolu Bölgesi’ndeki Phrygia, Akdeniz bölgesi’ndeki Pamphylia’nın bazı kentleri 

ile, Anadolu dışında ise, Arkadia, Makedonia, Sicilya, Syros ve Thrakia bölgelerinin bazı 

kentlerinde darp edilen sikkelerdeki Pan tasvirleri incelenmiştir. Bu sikkelerde Tanrı Pan’ın kimi 

zaman maskesi, kimi zaman da sakallı, keçiboynuzlu bitki çelenkli başı işlenmiştir. İncelenen bu 

sikkelerin bazılarında Pan bir kayanın üstünde oturuken, bazılarında ise ayakta ya da yürür 

pozisyonda betimlenmiştir. Bazı sikkelerde ise Pan,  bir keçinin üstünde,  ya da leoparların 

sürdüğü bir arabanın içinde tek başına ya da mitolojik varlıklarla birlikte resmedilmiştir. 

Sikkeler üzerinde Pan, genellikle genç, bazen yaşlı, bacakları keçi bacağı şeklinde, genellikle 

vucudu kıllarla kaplı ve alnının üstünde iki küçük boynuzu olan keçisakallı, kuyruğu olan çirkin 

bir varlık olarak tasvir edilmiştir. Bu çalışma ile, Tanrı Pan’ın mitolojideki tasvirlerini sikkeler 

üzerinde görmek ve tasvirlerin Tanrı Pan efsanasi ile ilişkisi irdelenmek istenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Pan, Panik Atak, Sikke, Mitoloji, Korku, 

 

The Legend of God Pan and His Depictions in the Ancient Coins 

Abstract 

Pan, a half-human-looking God with a goat appearance below his belt in the mythology, is the god 

of the shepherd and the wilderness, who wanders in the forests, plays flute beautifully, suddenly 

appears before people in the countryside, and makes them scream and frighten. In this intimidation 

moment, people's panicking and running left and right are shown as the reason for the emergence 

of the concept of panic attack, also known as fear attack. Panic attack is an intense attack of 

anxiety and fear that suddenly appear and leave people in terror. The aspects of this disease, as it 

is not too long and the danger is about perception rather than real. are related to the attitude of God 
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Pan. The joyful and fun-loving God Pan panicked and scared people for a moment is in line with 

this attitude. God Pan was depicted in various ways on ancient coins in Anatolia and out of this 

context. Pan depictions on coins from Bithynia, Lydia, Lykia, Mysia, Troas in the Aegean Region 

in Anatolia, Phrygia in the Central Anatolia Region, from some cities of Pamphylia in the 

Mediterranean region, and from some towns of Arcadia, Makedonia, Sicily, Syros and Thrakia 

regions outside Anatolia. were treated in this study. In these coins, the mask of God Pan or his 

head with a plant wreath, with a beard and goat horn were engraved. In some of these ancient 

coins, Pan sitting on a rock was depicted, or presented in a standing or walking position. In some 

coins, Pan is depicted alone or together with mythological beings on a goat or in a car driven by 

leopards. On the ancient coins, Pan is often depicted as a young, sometimes old, goat leg-shaped, 

an ugly being with a tail with a goat's beard, with two small horns on his forehead, and with a 

body covered with hair.In this paper, it is aimed to point out the mythical depictions of God Pan 

on ancient coins and to examine the relationship between these depictions and the legend of God 

Pan. 

Keywords: Pan, Panic Attack, Coin, Mythology, Horror. 
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Abstract 

Because family firms are owned by investors that have concentrated ownership and prolonged 

investment horizons, owners of family firms are better motivated to monitor the managers. Several 

studies in the literature argue that financial performance of family firms are better than that of 

nonfamily firms because agency problems faced by family firms are less severe. Agency problems 

between shareholders and debtholders are also argued to be lower for family firms because 

shareholders of these firms aim to protect their reputation. Moreover, because large family groups 

have close ties with banks, they are expected to face lower information asymmetry than nonfamily 

firms. Better financial performance and lower agency conflicts between owners and debt 

claimants are expected to reduce the financial constraints encountered by family firms. This paper 

analyzes whether there is a difference between family firms and nonfamily firms in terms of the 

perception of constraints faced in external financing. 

Key words: Family firms, financing constraints, SMEs, Turkey 
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Abstract 

Banks obtain information about the borrowers by establishing long-term relationships with them 

and observing their performance over time. Therefore, having long-term relationships with the 

banks is expected to reduce the information asymmetry between the borrowers and the lenders and 

improve the access of SMEs to bank financing. A closer lender–borrower relationship is also 

expected to lower the cost of bank financing and the amount of collateral required for the loan. If 

the lender-borrower relationship covers multiple products like saving and checking accounts, the 

bank can monitor the borrower better. This paper analyzes the relationship between relationship 

lending and the perceptions of firm managers about the financial constraints faced by the firms. 

Turkish financial system offers an ideal setting to analyze the effect of relationship lending on 

access to finance because it has a bank-oriented structure and firms have a limited access to 

alternative sources of external financing.  

Key words: Relationship lending, financial constraints, SMEs, Turkey 
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Abstract 

Although small and medium-sized enterprises (SMEs) have an important role in the economic 

growth of countries that they operate in, they encounter several difficulties in their access to bank 

financing. The literature classifies some firms as discouraged borrowers that need bank financing 

but that do not apply for it because they think that their application will be rejected.  Several 

studies argue that firms become discouraged borrowers when the banks can not observe their 

quality. Some SMEs prefer not to apply for bank financing even though they are not discouraged 

borrowers. A part of these SMEs indicate that they do not apply for bank financing because they 

are not in need of it. There are also SMEs that say that they can not satisfy the collateral 

requirements of bank loans or high interest rates preclude them from applying for bank financing. 

This paper analyzes the characteristics of Turkish SMEs that prefer not to apply for bank loans 

and examines whether these firms are discouraged borrowers.  

Key words: SMEs, financial constraints, discouraged borrowers, Turkey 
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Özet 

Türk makam müziği gelenekleri, dinî bir alt yapıdan beslenerek geliştirilmiş, dindışı sahada 

yapılan sanatsal faaliyetlere de yansıyan bir dinî/tasavvufî atmosfer içinde yerleşiklik kazanmış, 

derin bir şehir zevkinin ürünüdür. İslâm şeriatına göre konumlanmış Osmanlı toplum düzeni 

içinde müziğin meşruluğu, din bilginleri ve tasavvuf ekollerine göre farklı şekillerde yorumlanmış 

olsa da, müzik pratikleri, kolektif kimliğin dikkate değer bir göstergesi olarak toplum içinde var 

olmuştur. İncesaz ve kaba saz müziği ayrımları içinde mekân ve işlevlerine göre nitelikleri değişen 

bu sanat geleneği, İslâmî kurallarca yönetilen bir toplumun el verdiği sınırlar çerçevesinde ifade 

alanı bulmuştur. Bu sınırların zaman zaman bariz şekilde ihlâl edildiği dikkatleri çekse de, temel 

değerler noktasında genellikle belli bir tutarlılıkla hareket edildiği söylenebilir. Bunun açık bir 

göstergesi, Osmanlı toplum düzenini şekillendiren erkek egemen yapının makam sanatında da 

açıkça kendini göstermesidir. Öte yandan; harem dairelerinde yaşayan, erkeklerle iletişimleri 

sınırlandırılan, örtünerek insan içine çıkabilen Müslüman Türk kadınının, sesini müzikal açıdan 

duyurabilmesi, Cumhuriyet sonrası devrimlere kadar mümkün olmamıştır. Erkek egemen bu 

yapının yüzyıllar içinde zenginleştirilen köklü estetik kanunları, kadın duyarlılığını arka plâna 

atması bakımından kayda değer bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Cumhuriyetin ilân 

edilmesinden sonra Müslüman Türk kadınına verilen hakların bir uzantısı olarak sahneye çıkma 

olanağının da verilmesi, müzikteki erkek egemen yapının değişmesi adına önemli bir temel 

oluşturmuştur. Müzikte efeminen duyguların özgürce yansıtıldığı icra kayıtlarının üretilmesi için 

Atatürk dönemi inkılâplarının yerleştirildiği, Cumhuriyet sonrası faaliyetleri beklemek 

gerekecektir. 

Anahtar kelimeler: İcra geleneği, Türk makam müziği, vokal icrası 
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Abstract 

Turkish maqam music traditions are the product of a deep city taste, which has been developed by 

feeding on a religious background, and which settled in a religious / mystical atmosphere reflected 

in the artistic activities carried out in the secular field. Although the legitimacy of music was 

interpreted differently according to the schools of religious scholars and Sufism within the 

Ottoman social order positioned according to the Islamic law, musical practices existed in the 

society as a remarkable indicator of collective identity. This artistic tradition, whose qualities 

change according to its place and functions within the distinction between fine and coarse saz 

music, found its expression within the limits allowed by a society governed by Islamic rules. 

Although it is striking that these limits are clearly violated from time to time, it can be said that the 

basic values are generally acted with a certain consistency. A clear indication of this is that the 

male-dominated structure that shaped the Ottoman social order also manifested itself in the art of 

maqam. On the other hand; Until the post-Republic revolution, it was not possible for Muslim 

Turkish women, who live in harem flats, whose communication with men were restricted, to be 

able to get into the human body by veiling, to make their voice heard musically. The deep-rooted 

aesthetic laws of this male-dominated structure, which have been enriched over the centuries, can 

be considered as a significant deficiency in terms of throwing women's sensitivity into the 

background. After the proclamation of the Republic, giving the opportunity to appear on the stage 

as an extension of the rights given to Muslim Turkish women has formed an important basis for 

the change of the male dominant structure in music. It will be necessary to wait for the post-

Republic activities in which the reforms of the Atatürk period were placed in order to produce the 

performance records in which effeminate feelings are freely reflected in music. 

Keywords: Perform tradition, Turkish maqam music, vocal performance 
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Özet 

1926-1984 yılları arasında yaşamış olan ve çalışmalarında “iktidar” kavramı üzerine yoğunlaşan 

çağdaş Fransız düşünürü Michel Foucault, ‘bilgi’nin iktidarın ürettiği gerçekliklerden başka bir 

şey olmadığını belirtmektedir. Foucault, Jeremy Bentham’ın hapishaneler için kurguladığı 

panoptikon metaforunu toplumsal yapılanmalar ve dolayısıyla bireysel varoluş kavramı üzerine 

uyarlayarak kritik etmiştir. Zira panoptikon, izlenenler açısından, görünmez olan bir göz 

tarafından sürekli gözetleniyor duygusunun uyandırıldığı bir kontrol mekanizmasını ifade 

etmektedir. İktidarın panoptikon aracılığıyla, görünmeyen bir şekilde bireylerin hayatının tüm 

alanına yerleştiğini düşünen Foucault, bu sistematik gözetleme ve kontrolün, toplum içinde var 

olan çeşitli kurumlar sayesinde sürdürüldüğünü savunmaktadır. Foucault, modern toplum 

yapılarında özellikle eğitim kurumlarını insanları disipline ederek onlara bir öznellik kazandıran 

ve böylelikle onları iktidar ilişkilerinin öznesi olduğu kadar nesnesi haline de getiren kurumlar 

olarak görmüştür. Bu çalışmada Foucault’a göre bireylerin fiziksel varoluşlarından toplumsal 

kimliklerine kadar her alana yayılan iktidar temelinde modern toplumun eleştirisi yapılacaktır. Bu 

eleştiri yapılırken modernite içinde izlenen eğitim felsefesi sorgulanacaktır. Foucault’nun iktidar, 

bilgi ve “varlık” sorgulamalarından hareketle Türk Cumhuriyet Devrimi’nin inşa edildiği dönem 

mercek altına alınacak; toplumsal itaat ve rızanın yeniden üretilmesi, özgürlük, ‘bilgi’nin 

gerçekliği, sosyal ahlakın oluşturulması ve birey kavramları sorgulanacaktır. Bu sorgulamadan 

hareketle çalışmanın bugünün izlerinin sürülmesine ve günümüzün felsefe ile düşünülmesine 

katkıda bulunması beklenmektedir. Çalışma kuramsal analitik bir çalışma olup çözümleyici analiz 

deseni kullanılmış, doküman incelemesine gidilmiştir. Aynı zamanda çalışma, Türk Cumhuriyet 

Devrimi’nin gerçekleştirildiği dönemin yanında Michel Foucault’un bilgi-iktidar temalı 

çalışmaları ve felsefi sorgulamalara dayanan geniş bir literatür ile desteklenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Michel Foucault, panoptikon, iktidar, gözetim. 
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Abstract 

Discrete signals and systems are represented in the frequency range by Fourier transform 

(FT).  Fourier transform is a continuous function and as such is not suitable for processing on a 

computer.  The discrete Fourier transform (DFT) is generated by discretizing one period of the 

Fourier transform.  With DFT, it is possible to transform N-Fir filters, each of which is 

implemented as a demodulator and then an NF filter..  The importance of FT in signal processing 

is large.  The most important application is spectral signal analysis and frequency domain 

filtering.  This paper will show the application of DFT to filter different types of signals and 

implementations through coding and simulation in Matlab.  The implementation of digital filters 

and their implementation through computers can be hardware and software depending on the 

algorithm for designing a digital signal filter.  In this paper, basic algorithmic solutions for 

software implementation of IIR and FIR digital filters implementation structure are presented. 

Keywords: Digital signal analysis; Fourier transform (FT) and DFT, filtering algorithms; 

implementation in Matlab software. 
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Özet 

İyileşme, bireylerin sağlık ve iyilik hallerini geliştirmek için çaba gösterdikleri değişim sürecini 

ifade etmektedir. Tidal Model, bireylerin iyileşme sürecine katkı sağlayan bir modeldir. 

Psikiyatride iyileşme, işbirlikçi, devamlı, bireyin ihtiyaçları ile uyumlu olduğunda yarar sağlar. Bu 

derleme çalışmasında, ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında kullanılan Tidal Modelin 

felsefesini tanıtmak ve kullanım alanlarına dikkat çekmek amaçlanmıştır. 

Tidal Modelin gelişim süreci 1980’lere dayanmaktadır. İyileşmenin mümkün değişimin 

kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Tidal Modelde insan deneyiminin eşsizliğinden söz edilir. 

Model değişim sürecine odaklanarak, bireylerin kendi ifadelerine önem verip, yaşanılan 

deneyimlerin anlamlarını ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Tidal Modelde metaforlar kullanılır, 

yaşam bir yolculuğa benzetilir. Modelde yaşamın deneyim okyanusu üzerinde yapılan yolculuk 

olduğu ve sağlık, hastalık deneyiminin okyanusta yapılan keşifleri içerdiği ve bireyin kendi 

gemisinin kaptanı olduğu ifade edilir. Yolculuğun içinde riskleri barındırdığı, bireylerin 

değişimlere uyum sağlama becerilerini geliştirmesi gerektiği vurgulanır. Modelde bireylerin 

yaşamlarında farklı problemlerle karşılaştıkları zaman nasıl davranacaklarını keşfetmeleri 

konusunda cesaretlendirme vardır. Varoluşsal nitelik taşıyan Tidal Modelde, bireyin seçiminde 

özgür olduğu, sonuçta eylemlerinden sorumlu olduğu varsayılmaktadır. Bireyin iyileşmek için tüm 

kaynaklara sahip olduğuna vurgu yapar. Profesyonel yardımcının rolü, bireye neyi yapması 

konusunda karar vermesine destek olarak, bunları günlük yaşamına aktarmasını sağlamaktır. 

Modelde profesyonel yardımcıya yol göstermek için on taahhüt ve yirmi Tidal yetkinlik 

tanımlanmıştır. 

Tidal model, farklı ülkelerde psikiyatri hemşireliği uygulamaları kapsamında evde bakım 

uygulamaları, alkol madde bağımlıları, akut, rehabilitasyon ve adli birimlerde, psikiyatri 

kliniklerinde kullanılmıştır. Yapılan çalışmalarda modelin kullanımının tedaviye uyumu arttırdığı, 

relapsları azalttığı, hastaneye yatış oranlarını azalttığı, umut düzeylerini arttırdığı, bireylerin 

kendilerine zarar verme davranışını azalttığı ve iyileşme sürecine olumlu katkı sağladığı 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: iyileşme, psikiyatri hemşireliği, tidal model 

Abstract 

Recovery indicates a change process in which individuals endeavor to develop their health and 

well-being. Tidal Model is a model contributing to the recovery process of individuals. In 

psychiatry, recovery will provide benefit as long as it is collaborative, continuous and compatible 

with the needs of the individual. This compilation study aims to introduce the philosophy of the 
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Tidal Model used in the field of mental health and psychiatric nursing and attract attention to its 

areas of usage.  

The development process of the Tidal Model dates back to the 1980s. The Tidal Model stressing 

the possibility of recovery and inevitability of change, mentions the uniqueness of human 

experience. Focusing on the change process; the model prioritizes the personal statements of 

individuals and helps them reveal the meaning of their experiences. In the Tidal Model metaphors 

are used, life is compared to a journey. The model states that life is a journey taken on the ocean 

of experience; the health and sickness experience contains explorations in the ocean; and the 

individual is the captain of her/his own ship. The model also stresses that the journey bears risks 

and individuals need to develop skills of adapting to changes. The model encourages individuals 

to explore how to act when they encounter with different problems in their lives. The Tidal Model 

which bears an existential qualification, assumes that the individual is free in her/his choices 

because she/he is responsible for her/his actions. The model also stresses that the individual has all 

resources for recovery. The professional assistant is responsible for supporting the individual in 

deciding what to do and transferring them to daily life. The model defines ten commitments and 

twenty Tidal competences to guide the professional assistant. 

The Tidal model has been used in home care applications, alcohol addicts, acute, rehabilitation 

and forensic units and psychiatric clinics within the scope of the psychiatric nursing applications 

in different countries. The studies conducted have demonstrated that the model enhances 

compliance to treatment, reduces relapses, reduces hospitalization rates, enhances hope levels, 

reduces self-destruction behaviors of individuals and makes a positive contribution to the recovery 

process. 

Keywords: recovery, psychiatric nursing, tidal model 
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Özet 

İnsan hep şiddetten yakındı ve yakınmaya devam ediyor. Fakat son derece manidar olan şey; 

şiddeti gerçekleştirenin de, şiddetin varlığından yakınanın da insan olması. Şiddetin öznesi de 

insan, çoğunlukla nesnesi de. Şiddeti yok etmeye çalışan da insan, şiddete her yeni günde yeni 

boyutlar kazandıran da. Bu niçin böyle oluyor? İnsan acısını yaşadığı ve şikâyetçi olduğu 

şiddetten neden vaz geçemiyor? Bu, konunun ilgilileri ve uzmanlarınca cevabını aranmış ve 

aranmaya devam eden bir soru. Çünkü her cevabı haklı çıkaracak bir yan var; ancak hiçbir cevap 

tek başına gerçeği bütün boyutlarıyla ifade etme başarısına sahip değil. Fakat bu arada şiddet 

çeşitlenerek ve yoğunlaşarak devam ediyor. Televizyon her gün, haber bültenleri aracılığıyla, 

dünyanın dört bir yanındaki şiddetleri evlerin içine taşıyor. Filmler ve hatta çizgi filmler tıka basa 

şiddet sahneleriyle dolu. Çocuklar ergenlik dönemlerinin sonuna kadar sinema ve televizyon 

aracılığıyla on binlerce sert şiddet görüntüsüne maruz kalıyorlar. Bunun kişilikler üzerindeki 

olumsuz etkisi ise şiddet karşısında duyarsızlaşmak ve hatta şiddeti hayatın doğal bir gereği gibi 

algılamak biçiminde gerçekleşiyor. Hal böyleyken şiddet, özellikle son 20-30 yıldır, gittikçe artan 

bir yoğunlukla dijital oyunlar ve internet aracılığıyla başta çocuklar olmak üzere, hemen herkesin 

daha da yoğun bir şekilde gündeminde yer almaya başladı. Çocuklar her anı şiddet ile donatılmış 

sanal ortamın öznesi olarak “öldürdüklerinin”, “imha ettiklerinin”, “patlatıklarının”… skoruyla 

övünür oldular.  Bu çalışmada iletişim teknolojilerinin gelişimine bağlı olarak şiddetin değişim ve 

dönüşüm süreçler incelenecek. Bu bağlamda özellikle de dijital oyunların internet teknolojisi 

üzerinde ulaştıkları aşamayı temsil eden sanal şiddetin her bireyin ve özellikle çocukları 

gündemindeki yeri ve yol açtığı riskler konu edinilecek.  

Anahtar kelimeler: Şiddet, İletişim teknolojileri, Dijital oyun, Internet. 

Abstract  

Man has always complained and continues to complain of violence. However, what is very 

significant is that both the perpetrators of violence and those complaining of the existence of 

violence are human beings. The perpetrator of violence is man and the victim of it is generally 

man too. Both the one who tries to eliminate violence and the one who adds new dimensions to it 

every day is also man. Why does it happen like that? Why does man not give up violence, from 

which he suffers and of which he complains? That is a question whose answer has been sought by 

the people who are concerned with the issue and by experts because it has an aspect that will 

justify all answers, but no answer, on its own, manages to express the truth in all dimensions. In 

the meantime, violence continues by diversifying and intensifying. Television brings violence into 

homes all around the world through news bulletins every day. Films and even cartoons are full of 
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scenes of violence. Children are exposed to tens of thousands of images of violence through 

cinema and television up to the end of adolescence. Its negative effect on personalities occurs in 

the form of being insensitive to violence and even perceiving violence as a natural requirement of 

life. As a matter of fact, violence has increasingly become a current issue on the agenda of almost 

everyone, especially children, through digital games and the Internet, especially in the last 20-30 

years. Children boast that they “killed”, “destroyed”, “exploded” so many people and things as the 

subject of the virtual environment equipped with violence any moment. The change and 

transformation processes of violence based on the development of communication technologies 

will be examined in this study. In this context, the place of virtual violence, which represents the 

stage that digital games have reached on the internet technology, in the agenda of everybody, 

especially children, and the risks brought about by it will be discussed. 

Keywords: Violence, Communication Technologies, Digital Game, Internet. 
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Özet 

Tüm dünyada e-ticaretin pazar büyüklüğü dört trilyon dolara yaklaşmaktadır. Son yıllarda, şifalı 

olarak bilinen doğal taşlara dayalı gelişen yeni bir pazar da bu ticari ağın içine dâhil olmuştur. 

Şifalı taşlar yapay olarak ta üretilip doğal olanlarından çok daha düşük fiyata piyasada 

satılmaktadır. Ayrıca, bilimsel çalışmaların eksikliği nedeniyle bu alan; bilim dışı çalışmalar ve 

bilimsel yetkinlikte olmayan fırsatçı kişilerce de işgal edilmiştir. Hastalıklara karşı çaresiz kalan 

insanların maddi-manevi olarak sömürülmemesi için şifalı taşlar pazarının kamu yararına yasal 

olarak sınırlandırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, bu alandaki bilimsel bilgi eksikliği; ilgili 

mercilerin bilgilendirilmesinde yetkin kişilerin elini zayıflatmaktadır. Plasebo; insanların 

istemeleri halinde kendi kendilerini iyileştirme gücünü harekete geçiren dış etkiler olarak 

tanımlanabilir. Plasebo etkisi ise; tesirsiz bir ilacın, nesnenin veya uygulamanın telkine dayalı 

olumlu bir etki ortaya çıkarması halidir. Bu çalışmanın amacı; tüm dünyada çaresiz insanlara şifalı 

olarak sunulan ve tedavi amacıyla kullanılan doğal taşların insanlar üzerindeki plasebo etkisini 

araştırmaktır. Araştırma yöntem olarak anket tekniği tercih edilmiştir. Anket çalışmasının dar 

kapsamlı istatistiki sonuçları yüzde oranı ile sunulmuştur. Katılımcılar şifalı olarak sunulan doğal 

taşlarla ilgili; %92 oranında ticari amaçlı yanıltıcı bilgiler verildiğini ve e-ticaret yoluyla satılan 

taşların %75 oranında sahte olabileceğini düşünmektedir. Ayrıca, katılımcılar; çaresizlik 

durumunda iyi geleceği ümidiyle %70 oranında modern tıp dışında bir yöntemi 

deneyebileceklerini, uygulanacak yönteme duyulan güvenin %65 oranında önemli olduğunu, 

insanın %60 oranında kendi kendini iyileştirebileceğini ve şifalı olarak tanıtılmaları halinde 

sıradan bir taşın %90 oranında tedavi amaçlı olarak tercih edilebileceğini ifade etmektedirler. 

Katılımcılar arasında; kavram olarak “Plasebo Etkisi” çok az bilinse de anlaşılabilir bir şekilde 

ifade edildiğinde doğal taşlardan şifa aramanın %75 oranda plasebo etkisi ile ilişkili olduğu kabul 

edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Doğal Taşlar, E-Ticaret, Plasebo Etkisi, Anket Tekniği 

                                                           
1 Bu çalışma ÇOMÜ, FBA-2019-2783 kodlu proje tarafından desteklenmektedir. 
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Natural Stones and The Plasebo Effect 

Abstract 

The market size of e-commerce around the world is about four trillion dollars. In recent years, a 

newly developing market based on natural stones known as healing stones has also been included 

in this commercial network. The healing stones are also produced artificially and sold at much 

lower prices than natural ones. In addition, due to the lack of scientific studies in this area, it has 

also been occupied by nonscientific works and unscientific opportunist people. In order not to 

exploit people who are desperate against some diseases, there is a necessity for legal limitation of 

the healing stones market for the public interest. Also, the lack of scientific knowledge weakens 

the hands of competent persons to inform lawmakers. Placebo can be defined as the external 

effects that activate the self-healing power of people if they wish. The Placebo Effect is a positive 

situation formed by an ineffective medicine, object or application depending on self-conviction. 

The aim of the study is to investigate the placebo effect of natural stones, which are presented as 

healing stones and used for the treatment for desperate people all over the world. As a survey 

method, questionnaire technique is preferred. Primary statistical results of the survey are presented 

in percentage. According to the subjects, the ninety-two percent of information given for 

commercial purposes about healing stones is misleading information, and the seventy-five percent 

of the sold stones through e-commerce may be fake. Also, the subjects state that they may try an 

alternative medicine method instead of a modern medical method at the rate of 70% in despair, 

and trust in the method to be applied is important at the rate of 65%, and people can heal 

themselves at the rate of 60% and if the stones are advertised as healing, an ordinary stone may be 

used for the treatment purposes at the rate of 90%. Although, Placebo Effect is little known among 

the subjects, it is accepted that the action of healing from stones is associated with the placebo 

effect at a rate of 75% when clearly stated. 

Keywords: Natural Stones, E-Commerce, Placebo Effect, Questionnaire Technique 
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Cinsiyetlerin Doğal Taşlara Duyarlılığı ve Plasebo Etkisi
2
 

 

Yusuf Arif KUTLU  

ÇOMÜ, Mühendislik Fakültesi  

Jeofizik Mühendisliği Bölümü 

 

Ayten ÇALIK  

ÇOMÜ, Mühendislik Fakültesi  

Jeoloji Mühendisliği Bölümü  

 

Emin Uğur ULUGERGERLİ  

ÇOMÜ, Mühendislik Fakültesi  
Jeofizik Mühendisliği Bölümü 

 

 

Özet 

Günümüzde, Türkçe karşılığı kaliteli, sağlıklı yaşam olarak ifade edilen “Wellness” sektörünün 

tüm dünyadaki pazar payı yaklaşık beş trilyon dolardır. Son yıllarda, doğal taşlara dayalı yeni bir 

pazar da bu ticari ağın içine dâhil olmuştur. Doğal taşlar; renk, görünüş ve nadir bulunmaları 

nedeniyle sosyal statü göstergesidir. Bu taşlar tamamlayıcı tıbbın bir parçası olarak ta 

kullanılmaktadır. Doğal taşlara yönelik uygulamaların birbirine çok benzediği düşünülürse bir 

örneklem üzerinde anket yöntemi ile çalışmak; taşların insanlar üzerindeki olumlu etkilerini 

plasebo kavramı ile ilişkilendirmek için doğru bir yaklaşım olabilir. Plasebo etkisi; tesirsiz bir 

ilacın, nesnenin veya uygulamanın telkine dayalı olumlu bir etki ortaya çıkarması halidir. İyi 

yaşam arzusu ve doğal taşlara bağlı sağlık algısı cinsiyet duyarlı olarak değişim gösterebilir. Bu 

çalışmanın amacı; tüm dünyada şifalı olarak tanıtılan doğal taşların insanlar üzerindeki cinsiyete 

duyarlı plasebo etkisini araştırmaktır. Araştırma yöntem olarak anket tekniği tercih edilmiştir. 

Anket çalışmasının dar kapsamlı istatistiki sonuçları yüzde oranı ile sunulmuştur. Bazı doğal 

taşların şifalı olabileceği %74 oranında kadın %58 oranında erkek katılımcı tarafından 

desteklenmektedir. Buna karşın, tüm katılımcılar şifalı taşlarla ilgili; yaklaşık %92 oranında ticari 

amaçlı yanıltıcı bilgiler verildiğini ve satılan taşların %75 oranında sahte olabileceğini 

düşünmektedir. Ayrıca, katılımcılar; %75 oranında kadın, %65 oranında erkek modern tıp dışında 

bir yöntemi, iyi geleceği ümidiyle deneyebileceklerini, %64 oranında kadın, %56 oranında erkek 

insanların kendi kendini iyileştirebileceğini ifade etmektedir.  Şifalı olarak tanıtılmaları halinde 

sıradan bir taşın tedavi amaçlı olarak tercih edilebileceğini ise %94 oranında kadın, %86 oranında 

erkek katılımcı tarafından karşılık bulmuştur. Tüm katılımcılar arasında; “Plasebo Etkisi” çok az 

bilinse de anlaşılabilir bir şekilde ifade edildiğinde doğal taşlardan şifa aramanın %75 oranda 

plasebo etkisi ile ilişkili olduğu kabul edilmektedir. Kadın katılımcılar; doğal taşlardan şifa 

aramaya her yönü ile daha fazla ilgi duyduğu için bu taşların plasebo etkisi üzerine çalışmalarda 

öncelikli olarak tercih edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Doğal Taşlar, Sağlıklı yaşam, Cinsiyet Duyarlı, Plasebo Etkisi 
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Gender Sensitivity to Natural Stones and The Placebo Effect 

 

Abstract 

The global market size of wellness industry is approximately five trillion dollars. In recent years, a 

new market based on natural stones has also been jointed in this commercial network. Due to their 

color, appearance and rarity, natural stones are very indicative of social status. These stones are 

also used as a part of alternative medicine. Considering that the applications for natural stones are 

very similar to each other, it may be a true approach to associate the placebo effects of the stones 

on humans using a survey method. The Placebo Effect is a positive situation formed by an 

ineffective medicine, object or application depending on self-conviction. The desire for a long-

healthy life and the perception of health via the natural stones may vary depending on gender. The 

aim of this study is to investigate the gender-sensitive placebo effect of natural stones that are 

promoted as medicinal all over the world. Questionnaire technique is preferred as a survey 

method. Primary statistical results of the survey study are given in percentage. It is supported by 

74% (Female) and 58% (Male) subjects that some natural stones can be healing. On the other 

hand, according to the subjects, the ninety-two percent of information given for commercial 

purposes about healing stones is misleading information, and the seventy-five percent of the sold 

stones through e-commerce may be fake. Also, the subjects state that they may try an alternative 

medicine method instead of a modern medical method at the rate of 75% (Female) and 65% 

(Male) to try with the hope of recovering, and people can heal themselves at the rate of 64% 

(Female) and 56% (Male) and if the stones are advertised as healing, an ordinary stone may be 

used for the treatment purposes at the rate of 94% (Female) and 86% (Male). Although the 

Placebo Effect is little known among all participants, it is accepted that action of healing from the 

natural stones is associated with the placebo effect at a rate of 75% when clearly stated. Because 

of the female participants more interested in healing from the natural stones, they should be 

preferred primarily in studies on the placebo effect of the stones. 

Keywords: Natural Stones, Wellness, Gender Sensitivity, Placebo Effect 
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Özet 

Özellikle 2000lerden itibaren popüler hale gelen davranışsal yaklaşımın, 2018 itibariyle dünya 

çapında 202 kuruluşla devasa bir aksiyon alanına dönüştüğü gözlemlenmektedir. Dünyada ve 

Türkiye’de davranışsal yaklaşımın kamu politikalarına uygulanması ise her geçen gün 

yaygınlaşmaktadır. Birçok disiplini bir araya getiren davranışsal alan, başta iktisat ve psikoloji 

olmak üzere, kamu yönetimi, sosyoloji ve sosyal psikolojiyi içermektedir. Dünya’daki 

gelişmelerle paralel olarak Türkiye’de de 2018 yılında Ticaret Bakanlığı bünyesinde “Davranışsal 

Kamu politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi” resmi olarak kurulmuştur. Davranışsal 

iktisadı, özellikle vergi, eğitim, sağlık, enerji ve emeklilik alanlarında etkili bir alet çantası olarak 

kullanan en büyük aktör ise devletler veya hükümetlerdir. Bu çalışma, kamu yönetiminde bir bakış 

açısı olarak davranışsal kamu politikasını, bu politikaların temel kavramlarıyla ne anlama 

geldiğini açıklamayı amaçlamaktadır. Bu bakımdan çalışmada ilk olarak genel davranışsal 

iktisattan yola çıkılmıştır. Davranışsal iktisadın ana kavramlarıyla, bireylerin karar alma 

süreçlerindeki sınırlı rasyonellik ve bilişsel kısıtlılıklara değinilmektedir. Bu kapsamda davranışsal 

iktisat ve kamu politikasının akademik gelişimine değinilmektedir. İkinci aşamada davranışsal 

kamu politikası örgütlerinin çeşitli ülkelerde yaygınlaşmasıyla gelişimine ve bu kurumlardaki iyi 

uygulama örneklerine yer verilmektedir. Son bölümde ise oldukça yenilikçi olan davranışsal kamu 

politikasına yönelik felsefi temelde eleştiriler tartışılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi, Kanıt Odaklı Politika, Psikoloji, Davranışsal İçgörü, 

Davranışsal İktisat, Seçim Mimarisi Özgürlükçü Paternalizm, Dürtme. 

 

What is Behavioral Public Policy? 

Abstract 

The behavioral approach, which has become popular since 2000s, has transformed into massive 

area of action with 202 organizations worldwide as of 2018. Behavioral perspective in public 

policy field is disseminating in the world and Turkey. The behavioral field, brings together 

economics and psychology along with various disciplines including public administration, 

sociology and social psychology. Parallel with the developments in the world, Ministry of 

Commerce of Turkey has officially founded "Behavioral Public Policy and the New Generation 

Technologies Department" in 2018. The most important actors are the states (particularly 

governments) that use behavioral economics as an effective toolbox, especially in the tax, 
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education, health, energy and retirement policies. This study aims to explain behavioral public 

policy and its fundamental concepts from the viewpoint of public. In this regard, general 

behavioral economics concepts and bounded rationality and cognitive limitations in individuals' 

decision-making processes are mentioned in the first part. In this context, the academic 

development of behavioral economics and public policy is mentioned. The development and the 

dissemination of behavioral public policy organizations in various countries are mentioned, 

including best practices in the second part. Lastly, philosophical criticisms of the subject matter 

are discussed. 

Keywords: Public Administration, Evidence-Based Policy, Psychology, Behavioral Insights, 

Behavioral Economics, Choice Architecture, Liberal Paternalism, Nudge. 
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Özet 

Günümüz küreselleşen ve özelleşen dünya ekonomik sisteminde işletmeler ülke ekonomilerini için 

büyük bir öneme sahiptir. İşletmeler temelde kar amacı ile kurulmaktadırlar. Ancak bununla 

beraber ülke ekonomilerinin sosyal ve gelişmişlik düzeyinin arttırılmasına yönelikte misyon ve 

vizyonları da bulunmaktadır. Ekonomik sistemin temel birimi olan işletmeler kendi içerisinde 

nitelik veya niceliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma temel anlamda Küçük ve 

Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ile büyük işletme olarak yapılmaktadır. Dünya ekonomisin 

de olduğu gibi ülkemiz ekonomisi içerisinde faaliyet gösteren işletmelerin büyük çoğunluğu 

KOBİ’lerden oluşmaktadır. KOBİ’ler ülke ekonomilerinin can damarı konumundalar. KOBİ’lerin 

ülke ekonomileri için önemi, misyonu ve vizyonu dikkate alınarak düşünüldüğünde, bu birimlerin 

sürekli olarak kendilerinin yenilemeleri, güncel durumu takip etmeleri, hizmet veya ürün 

üretiminde standartlaşabilmeleri ve kalitelerini korumaları gerekmektedir. Temelde kar amacı ile 

kurulan KOBİ’lerin ekonomi içerisinde sürdürülebilir bir yapıda olabilmeleri için kalite, yenilik, 

ar-ge gibi birçok konuya önem vermeleri gerekmektedir. Kalite, günümüz küreselleşen ekonomik 

yapıda her KOBİ’nin bünyesinde bulunması gereken bir olgu durumundadır. Yenilik ve Ar-ge, 

KOBİ’nin faaliyet gösterdiği sektörde diğer işletmelerden kendisini farklılaştıran, çetin rekabet 

ortamında bir adım öne geçmesini sağlayan ve sektörel anlamda güncel durumları takip etmesi 

bakımından KOBİ’nin bünyesinde bulunması gereken bir olgudur. Çalışmamızda ekonominin can 

damarı konumundaki KOBİ’ler, kalite, ve yenilik kavramları ile KOBİ’lerin uyguladıkları kalite 

yönetim uygulamaları ve yenilik arasındaki ilişki ele alınmıştır. Kavranlar arasındaki ilişkiyi 

inceleyebilmek için bir model geliştirilmiş ve alan araştırması yapılarak 440 adet KOBİ’ye 

ulaşılmış ve modelde yer alan ilişkiler analiz edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kalite, Kalite Yönetimi, Yenilik, KOBİ,  
 

Analysis of The Relationship Between Quality Management Practices and Innovation in 

Smes: Field Research 

Abstract 

In today's globalized and privatized world economic system, businesses have a great importance 

for the country's economies. Businesses are basically established for profit. However, it also has 

missions and visions to increase the social and development level of the country's economies. 

Businesses, which are the basic units of the economic system, are classified according to their 

quality or quantity. This classification is basically made as Small and Medium Enterprises (SMEs) 
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and large enterprises. As in the world economy, the majority of businesses operating in our 

country's economy are SMEs. SMEs are the lifeblood of the country's economies. Considering the 

importance, mission and vision of SMEs for the country's economies, these units should 

constantly renew themselves, follow the current situation, standardize in service or product 

production, and maintain their quality. 

SMEs, which are basically established for profit, should give importance to many issues such as 

quality, innovation, research and development in order to have a sustainable structure in the 

economy. 

Quality is a phenomenon that should be included in every SME in today's globalizing economic 

structure. 

Innovation and Research-development is a phenomenon that should be included in SMEs in terms 

of keeping SMEs different from other enterprises in the sector in which they operate, making them 

one step ahead in the tough competition environment and following up-to-date situations in the 

sector. 

In our study, the relationship between SMEs, which are the lifeblood of the economy, the concepts 

of quality and innovation, and the quality management practices implemented by SMEs and 

innovation are discussed. In order to examine the relationship between the concepts, a model was 

developed and 440 SMEs were reached through field research and the relationships included in the 

model were analyzed.  

Keywords: Quality, Quality Management, Innovation, SME. 
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Abstract 

The signing of the Singapore Convention in 2019 represents a significant international 

development in the resolution of disputes. For the first time, businesses will benefit from legal 

certainty surrounding the enforcement of mediation agreements. Such agreements now have the 

potential to propel in importance alongside arbitration clauses which have typically been the 

mainstay for commercial dispute settlements. Countries in the Middle East have been among those 

at the forefront of the ratification process in 2020, cementing their pivotal role in this significant 

development. This article argues that countries in Central Asia and the Middle East ought to take 

the lead in signing the Convention and ratifying it. It is also proposed that there should be a 

common and robust legislative framework underpinning the Convention. The law ought to be 

premised on protecting confidentiality and ‘without prejudice’ communications with limited 

exceptions. By signing the Convention and creating the necessary legal structures for successful 

implementation, businesses can derive greater legal certainty in the region to benefit of local 

economies.  
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Abstract 

In Islamic and conventional economics, the spectrum of taxes has been thoroughly studied, 

lacking agreement in literary works. The goal of this paper is to reconcile the modern definition of 

taxation with the tax structure in the global Islamic period, which has existed for around 1300 

years. The approach is quantitative and discusses existing trends and literature. The findings of the 

study reveal that tax is only paid in the Islamic Economic Framework, while the state faces a 

budget deficit and only impose on the rich individuals and business. The primary aim of taxes is 

not economic prosperity but social well-being. However, the tax must be levied on both 

individuals and businesses following capitalist economies. Competition of industry between States 

will certainly never cease, and the influences of taxation and tax benefits will no doubt continue to 

favor the government decision-makers. Consequently, the position of taxes in economic 

development has been continuously attracted by countries and local fiscal policies. We propose 

that the tax authorities and the taxpayers lack the information on the Islamic taxation tools; hence 

substantial efforts are needed to approach Islamic tax authorities.   

Keywords:  Economic Development, Deficit, Tax, Well-being  
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Abstract  

Islam is viewed as an ideology that relegates women to various realms of existence. This paper 

objectively analyses the central insight into the relationship between culture and religion (Islam) 

and its ramifications for women's inclusion in economic growth. Specifically, it adds to the current 

literature by offering general insights into how women's position in economic operation and 

development is restricted, even as the proficiencies and aptitudes of women are distinguished in 

Islamic societies. The methodology is a quantitative and value review focused on current literature 

and practices. The theoretical foundation for the socio-economic status of Islamic women is 

lacking and sparse. Most research on Islamic traditions suggests that the role of women is 

normative and requires a detailed analysis. The study reveals that what prevents women's work 

and economic development are local and tribal traditions, together with the patriarchal 

understanding of Islam. From a policy point of view, the goal of gender equity will be 

accomplished by the implementation of a justice structure that encourages women to make 

maximum use of their talents and abilities by removing gender inequality and recognizing the 

prospect of changing the oppressive conceptions of Islam.  

Keywords: Socioeconomic, Patriarchal, Women, Islam 
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Abstract 

Current demographic trends that imply an aging population, low birth rates and migrations require 

a modification of approach in the social work and social policy in order to answer on the needs of 

the family. In this context reconsideration of actual policies and creating of new services 

programmes is needed. On the other hand, this demographic patterns affect and changes in the 

relationship between family members. The emergence of interdependence observed at different 

levels and relationships within the family structure (between women and men, between members 

of different generations, etc.) is increasingly present and significantly affects the quality of their 

lives, but at the same time it can have a far-reaching impact not only on social but also on 

economic development, as well as the overall functioning of the social community. The subject of 

this paper is to investigate the impact of demographic change resulting from the aging process of 

the population, and accordingly analyze the possibilities for creating adequate social and family 

policy programs in response to the needs for support of contemporary families. One possible 

answer is intergenerational solidarity, which involves establishing connections and relationships 

within and between individuals in multi-generational family networks and between different age 

groups in the wider community. This article will introduce the concept of intergenerational 

solidarity as one of the possible approaches to fostering togetherness, reducing gender differences, 

social exclusion and overcoming the challenges of family interdependence. 

Key words: aging population, social policy, intergenerational solidarity, family interdependence 
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Abstract 

It could be a general misconception that Zakāt is meant only to alms the Muslims in need.  

Nevertheless, a thorough examination of its spending heads as specified in the Qur'ān, as well as 

the method of its distribution, as can be seen in the Prophet's Sunnah, can show that Zakāt is, in 

reality upholding the right of the Muslim to live peacefully in the community. The purposes, 

natures, and frameworks of Zakāt are among the mechanisms that have lightened Islam's elegance 

and concern for creating a prosperous human existence. However, its poverty mitigation ability 

and scale have not yet been completely understood. Nevertheless, the essential values of Islam 

must be explained, and the Zakāt as a central organ of civil order must be stressed.  The objective 

of this study is to explain the influence of the Zakāt institution in developing a joint social safety 

net for mutual aid/sense of empathy within Muslim societies. The researcher employs qualitative 

analysis techniques, examining conventional and contemporary Islamic references also to clarify 

Zakāt's importance as an agency, elaborate Zakāt's effect on Muslim society's social existence, as 

it is the study's essential subject. The studies are critical in creating knowledge of the position of 

Zakāt among all sections of society, especially academics, intellectuals, and figures of opinion, 

and in fostering further research into the effect of Zakāt on the social life of Muslim society in 

order to create an agency for Zakāt in Muslim countries.  

Keywords: Social being of a Muslim community, Economic Sustainability, Zakāt 
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Abstract 

One of the key goals (Maqasid) of Islamic Sari'ah is Islamic Entrepreneurship Models for 

maintaining societal well-being as a priority. Historically, Waqf has played a crucial role in the 

Islamic economic system, particularly in providing outstanding welfare services in the fields of 

healthcare, schooling, social security, environment, and other community-based programs. 

However, only a few success stories in recent times have institutionally used the concept of Waqf 

under careful administration as a model of social entrepreneurship to accomplish its critical goals. 

Besides, little attention is given for the development of a common view on Waqf as a social 

entrepreneurship model in Islam and the existing thoughts explains the issue differently. This 

research uses the previously published literature as a framework for evaluating and defining the 

normative understanding of Waqf 's effective use as a significant example of Islamic social 

entrepreneurship that guarantees social welfare programs, and how this model can be revised by 

considering existing contexts, as well as the study objectively analyzes Islamic value-centric 

literature and looks to the scholar views to obtain a comprehensive insight into Waqf as a tool for 

social entrepreneurship. The paper concludes by proposing waqf-based entrepreneurship as an 

alternate socio-economic mechanism for the well-being of society.  

Keywords: Social entrepreneurship, Waqf, socio-economics 
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Bilkent University Department of Philosophy  

 

Asst. Prof. Dr. Nazım KEVEN  

Bilkent University Department of Philosophy  

 

 

 

 

Abstract 

The effect of outcome and intention on children’s moral judgment is much debated in 

developmental literature. Combining this debate with norm understanding literature we 

investigated children’s ability to understand intentions and norm violators’ culpability in a given 

situation. 4-year-olds were randomly assigned to two different groups that involve a puppet either 

intentionally violates a norm or violates the norm based on a false belief. Further, we investigated 

other socio-cognitive abilities that may influence children’s understanding of intentions and 

culpability. Theory of mind Battery (Wellman & Liu, 2004), Change in location False Belief Task 

(Wimmer & Perner, 1983) and standard Executive Functions task (Zelazo, 2006) are tested in each 

participant. Regarding protest behavior during transgression and tattling behavior after 

transgression as salient markers of children’s understanding of intention and culpability, the result 

shows that children tattle more when a norm violation is done with an intention to violate the rule 

as compared to the same norm violation that is done based on a false belief about the situation. In 

other words, 4-year-olds do understand intentions and decide transgressors culpability by 

incorporating the mental state of the transgressor. Moreover, children who could not pass the 

explicit false belief tasks show the same pattern in tattling while the ones who passed at least one 

of the explicit false belief tasks show no difference in tattling among conditions. Taken together, 

4-year-olds understand and comprehend intention information especially when they do not have 

explicit false belief understanding.  

Keywords: Culpability, False Belief, Intention, Norm Violation  
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Abstract 

As women make up half of the world's human population. Therefore, the empowerment of women 

could play a very curial role in the economic development of a country, especially in Muslim 

societies where the population is growing rapidly. At the same time, in these most Islamic 

countries, poverty remains the main obstacle for their economic development. The empowerment 

of Muslim women is still one of the major problems debated not just in Muslim countries but 

worldwide. However, in fact, Muslim women remain the least empowered part of society. Much 

Islamic literature entitled indicate that Muslim women took an active part in the life of their 

society. This research reviews the current and recent scientific research base on quantitative 

methodology to find out the effective and productive Islamic microfinance policy in order to 

empower Muslim women, which is the essential economic development indicator as well as play 

an important role in poverty reduction in developing countries. The study reveals that Muslim 

women's involvement in microfinance improves their position within society.  

Keywords: Women Empowerment, Islamic, Microfinance, Socioeconomic  
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Özet  

Atasözleri kültürümüzün derinliklerinden günümüze kadar ulaşmış sıkça kullanılan söz 

öbekleridir. Manevi değerlerimiz arasında yer alan atasözleri, her toplumun kendine ait yazılı ya 

da sözlü geleneklerinden faydalanarak gelecek nesillere miras olarak bırakılmıştır. Psikoterapi 

değişik medeniyetlerin metotlarını kullanılmasının yanı sıra farklı medeniyetlerin dayanaklarına 

sahip kişiler için, zaman zaman güvensizlik durumuna, karasızlıklara kimi zamanda yanlış 

düşüncelere ortam hazırlamaktadır. Dolasıyla, psikoterapi işlevinin yaygın topluluklara sunulması 

dışında danışanların için seansların etkili olabilmesi de amaçlanmaktadır. Bu nedenle, psikolojinin 

beraberinde psikoterapinin de yöreselleşmesi gerekmektedir. Seanslarda uygulanan psikoterapi 

kişinin yaşadığı sorunu çözümlemesinde serbest çağrışımla kendi tarzını ortaya koymasına katkı 

sağlamaktadır. Terapi sürecinde ata sözlerinin aktif olarak kullanılmasını psikoterapinin etkinliğini 

artırmaktadır. Psikoterapi süreçlerinin verimli bir şekilde ilerlemesinde en büyük katkısı olan 

terapötik ittifakın sağlanmasında da atasözleri ciddi katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda; bu 

çalışmada yöreselleşmek gereksinimi doğrultusunda, atasözlerini psikoterapi terapi içerisinde 

değerlendiren çalışmalar incelenecektir. Böylece Türkiye’ deki atasözleri ve psikoterapi ile ilgili 

terapötik etkisini araştıran çalışmalar değerlendirilecektir. Çalıma literatür taramasına 

dayanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Atasözleri, Psikoterapi, Öz yapı, Kültür, Yöreselleşmek  

Evaluation About Proverbs And Psychotherapy Studies Which Has Been Conducted İn 

Turkey 

Abstract  

Proverbs are frequently used phrases that have reached today from depths of our culture. Proverbs 

that are among our moral values, they have been left as a legacy to future generations, benefiting 

from the written or unwritten traditions of each society. Psychotherapy methods have been used 

by different civilizations. For people with knowledge of different civilizations from time to time it 

causes instability, apart the presentation of the psycotherapy function to the communities, the 

sessions are also aimed to be effective for consulted people. Therefore, along with psycology, 
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psycotherapy should also be localized. The therapy applied in the sessions, contributes to the 

solution of the problem experienced by the person and to reveal his/ her own style with free 

assocation. The active use of proverbs in the therapy process increases the effectiveness of 

psycotherapy. Proverbs also make a serious contrubution to the therspeutic alliance, which is the 

biggest contributor to the efficient progress of psycotherapy processes. İn this context; in this 

study, studies that evaluate proverbs in psycotherapy will be examined in linet he need for 

localization. Thus, studies that investigating therapeutic effects associated with proverbs 

psychotherapy in Turkey will be assessed. The study is based on literatüre review.  

Keywords: Proverbs, Psycotherapy, Core structure, Culture, Localization 
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Refugee's Strategies for Building the Home in the New Place 

 لبناء البيت في المكان الجديدالالجئين استراتيجيات 

 

Basem Mahmoud 

 باسم محمود

 جامعة غرناطة

 

 ملخص

الشعور بالبيت في مكانه الجديد في المجتمع المضيف. رغم أن هناك  الالجئ لبناءتهدف هذه المساهمة إلى تحليل استراتيجيات 

ً بسياسات الهجرة واإلعالم في البلد  عوامل بنيوية خارجة عن سيطرة الالجئ قد تهدد عملية البناء هذه برمتها تتعلق غالبا

صدي أم ال. تعتمد هذه المشاركة المضيف، تركز هذه المساهمة فقط على هذه الممارسات: أي ما يفعله الالجئون سواء بشكل ق

الجئًا وطالب لجوء سوري )مقابالت متعمقة شبه منظمة لمدة ساعتين تقريبًا(. لقد  33على بحث ميداني تم إجراؤه في برلين مع 

المقارنة ( 3( بناء الشعور باأللفة مع المكان الجديد. )2( تعلم لغة. )1وجدت ثماني استراتيجيات محددة تنبثق من سياق الهجرة: )

( شراء وطبخ وتناول الطعام 4بين مختلف الثقافات / المجتمعات / الدول على أساس الخبرات الفردية والجماعية للهجرة. )

( عمل خطط الحياة "هنا": الوظيفة والتعليم 7( االنخراط في أنشطة جماعية. )6( البحث عن العالقات االجتماعية. )5التقليدي. )

( تذكر واستعادة الشعور بالبيت من خالل أنشطة التخيل الذهني والحركات الجسدية. إن فهم هذه 8جنسية. )ال-واألسرة والمواطنة

المشكالت أمًرا ال غنى عنه لدعمهم في هذه العملية ألن الشعور بالبيت مالزم لالندماج والتعافي من األضرار النفسية المرتبطة 

 بعملية التهجير وفقدان البيت.

 .: االنتماء، االنفعاالت، الهجرة القسرية، طالبو اللجوءاحيةالكلمات المفت
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Özet 

Atatürk döneminde sivil havacılık çalışmalarının yoğunlaşması sonucu Ankara ve İstanbul 

arasında hizmet verecek yeni havaalanı için Ankara’nın yaklaşık 25 km. batısında bulunan 

Etimesgut seçilmiş ve burada küçük bir istasyon binası, bir hangar ve toprak bir iniş yeri inşa 

edilmiştir. Gerekli hazırlıkların yapıldığı Etimesgut’tan ilk uçuş İstanbul’a Mayıs 1933 tarihinde 

gerçekleşmiştir. Bu arada başlangıçta sadece birkaç çadırdan oluşan Ankara Güvercinlik 

Havaalanına 1939 yılında sağlam bir pist, yeni tesisler, bakım hangarları kurulmuş ve aynı DHY 

faaliyetleri Etimesgut’tan Güvercinliğe nakledilerek Etimesgut Türk Hava Kuvvetleri hizmetine 

verilmiştir. 

Etimesgut Askeri Havaalanı faaliyette bulunduğu süre zarfında sadece Türk devlet adamlarının 

uçuşları için değil yurt dışından Türkiye’ye gelen yabancı konuklar içinde hizmet vermiştir. 1945 

yılında Irak Kral Naibi Prens Abdülilah’ın Ankara ziyareti sonrasında bir devlet törenine şahit 

olan Etimesgut Havaalanı daha sonraki yıllarda da pek çok konuğun geliş ve gidiş noktası 

olmuştur. Öyle ki Ürdün Meliki Abdullah, İtalyan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Gluseppe Pella, 

Yugoslavya Cumhurbaşkanı Mareşal Tito bunlardan bazılarıdır. 

Anahtar Kelimeler: Sivil havacılık, Etimesgut askeri havaalanı, soğuk savaş yılları  
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Refugees and Asylum Seekers' uses of Technology 

 استخدامات الالجئين وطالبي اللجوء للتكنولوجيا

 

Basem Mahmoud 

 باسم محمود

 جامعة غرناطة

 

 

 ملخص

هذا هو السؤال الرئيسي الذي تسعى هذه المساهمة لإلجابة كيف يستخدم الالجئون التكنولوجيا بعد فقدانهم للبيت وألية أغراض؟ 

مقابلة معمقة وشبه منظمة مع الجئين وطالبي لجوء سوريين في برلين. تم إجراء هذه  33عليه باالعتماد على بيانات ميدانية من 

هاجرين قسراً فهي تسمح وكانت مدة كل منها حوالي ساعتين. ووجدت أن التكنولوجيا ضرورية للم 2017-2015المقابالت بين 

ً من توثيق ورواية مواقف االستغالل والمعاناة التي تعرضوا بها من خالل  لهم بتنظيم الرحلة وضمان السالمة. تمكنهم أيضا

التواصل مع المجتمعات المحلية وتقديم  ،تسجيل مقاطع فيديو أو المشاركة الفعالة في وسائل التواصل االجتماعي. وبالتالي

ِّن التكنولوجيا إذاً المهجرين من الدفاع عن أنفسهم والمشاركة في روايتهم لق طاع أوسع من السكان في البلد. بهذه الطريقة، تُمك 

ممثلين من قبل نخب تتحدث باسمهم. عالوة على  –في أحسن األحوال   -النقاش العام حولهم، حيث يكونون غائبين في الغالب أو 

ة لمواكبة أخبار أولئك الذين تركوهم وراءهم وتقديم الدعم العاطفي لهم. كما أنه يساعدهم على ذلك، يتم استخدام الهواتف المحمول

تكوين ألفة مع المكان الجديد من خالل البحث عن معلومات عنه أو استكشاف الفعاليات واألنشطة التي يمكن االستفادة منها 

للغة. باختصار، خالل عملية بناء البيت، تظهر استخدامات جديدة لتعزيز العالقات االجتماعية أو لتحسين المهارات أو لتعلم ا

للتكنولوجيا تتعلق باستكشاف وبناء األلفة مع المكان الجديد، باإلضافة إلى التواصل مع اآلخرين. أما أثناء ما أسميه مرحلة ما بين 

 للتغلب على الخوف، كأداة لضمان السالمة.البيوت )السابقة على بناء البيت(، فيتم استخدامها عادة لضبط المشاعر وخصوصاً 

 : االنتماء، االنفعاالت، الهجرة القسرية، االندماجالكلمات المفتاحية
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Özet 

Osmanlı Devleti’nin son döneminde yetişen ve askerî birçok görevde yer aldıktan sonra 

cumhuriyet yıllarında da çeşitli yönleri ile dikkat çeken kişilerden biri Hüseyin Hüsnü Emir 

Erkilet’tir. Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet, 1901 yılında Harp Okuluna girip 1904 yılında bu okuldan 

beşincilikle Teğmen olarak mezun olmuştur. 1907 yılında Kurmay Yüzbaşı olarak Harp 

Akademisini bitirdikten sonra 2. Ordu emrine verilmiştir. İki tümen şeklinde İstanbul’a gelen 

Hareket Ordusu’nun 1. Tümenin komutanı Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet, kurmay başkanı ise 

Mustafa Kemal olmuştur. 1910-1912 yılları arasında Almanya’da meslekî eğitim ve öğrenim 

gören Erkilet, I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesinde görev almıştır. Savaş devam ederken 9 

Ekim 1915’de Sırbistan’da bulunan Makenzen Ordular Grubu karargâhına delege olarak 

gönderilmiştir.  

Cumhuriyet kurulduktan sonra Genelkurmay Eğitim Daire Başkanı ve Genelkurmay 2. Başkanlığı 

yapan ve 1932 yılında emekli olan Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet, 1941 ve 1942’de Almanya’nın 

büyükelçisi Franz von Papenle, Türkiye’nin Almanya tarafında savaşa girmesine ilişkin bir dizi 

görüşmede bulunmuştur. Erkilet, 1941 yılı Aralığında, Alman Ordular Grubu Komutanı olan 

Mareşal Fedor von Bock’un davetlisi olarak Sovyet cephesini ve Kırım’ı ziyaret etmiştir. Hatta 

sadece Hitler’in müttefiklerinin girebildiği karargâha giderek Adolf Hitler ile görüşmüştür. 

Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet, emekliliğinden sonra “Cumhuriyet” gazetesi ve “Çınaraltı” 

dergisinde yayımlanan milliyetçi, anti-komünist ve Alman yanlısı yazılarıyla da gündeme 

gelmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet, Cumhuriyet Dönemi, I. Dünya Savaşı 
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Özet 

Uluslararası ilişkiler çağının başlangıcı ve modern devletin miladı 1648 Vestfalya Antlaşması ile 

başlar. Söz konusu antlaşmayla birlikte Avrupa’daki mezhep temelli 30 yıl savaşları sona ermiş ve 

siyasal otorite odakları (kilise, feodal beyler, imparatorluklar, aristokratik yapılar v.b) yerini 

merkezi krallıklara bırakmıştır. Bu bağlamda modern devletin Vestfalya sonrasında tek egemen 

birim haline geldiği söylenebilir. Yine Vestfalya düzeni ile birlikte sınırlar keskin bir biçimde 

belirlenmiş, uluslararası ilişkiler seküler bir zemin üzerine oturmuş ve devletler uluslararası 

ilişkilerin ana aktörü haline gelmiştir. Ancak Batı’da “modern devlet” yapısının bir anda ortaya 

çıkmadığı; belli tarihsel, sosyal ve kültürel süreçlerden sonra tesis edildiği belirtilmelidir. Bu 

bağlamda Vestfalya düzeninin dünya geneline yayılmasının ve Avrupa dışındaki bölgeleri de 

kapsamasının belli sorunlara yol açtığını ifade etmek mümkündür. Modernleşme sürecini Avrupa 

gibi yaşamamış, toplumsal fay hatlarını ortadan kaldıramamış, siyasi otoritenin meşruiyeti 

bağlamında belli bir oydaşmayı tesis edememiş ve üzerinde mutabakat kurulacak değerler 

üzerinde anlaşamamış toplumların Batı tarzı “modern ulus devlet” şeklinde teşkilatlanması politik 

açıdan istikrarsız ülkelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Günümüzde genellikle İslam 

coğrafyasını kapsayan ve güncel duruma bakıldığında Afganistan, Irak, Suriye, Libya, Sudan gibi 

ülkelerde ortaya çıkan istikrarsız ve çatışmalı ortam Vestfalya düzeninin bazı coğrafyalarda 

karşılığını bulmadığını göstermektedir. ABD işgalinden sonra mezhepsel ve etnik temelde ayrışan 

Irak; Sovyet ve ABD işgalinin ardından siyasal istikrarı tesis edemeyen ve merkezi yönetim ile 

Taliban arasındaki iktidar mücadelesi sonucunda başarısız devlet (failed state) haline gelen 

Afganistan; yaşanan iç savaş neticesinde kuzey güney olarak bölünen Sudan;  Arap Baharı’nın 

ardından iç savaş koşullarıyla karşı karşıya kalan Suriye ve Kaddafi sonrası siyasal istikrarsızlık 

içinde boğuşan Libya, sınırları belli egemen modern devletin her coğrafyada karşılık bulmadığını 

göstermektedir. Bu bağlamda Vestfalya düzeniyle bağdaşmayan devlet dışı aktörler ön plana 

çıkmış ve bu coğrafyalardaki siyasal istikrarsızlıkların temel unsurlarından biri haline 

gelmişlerdir.      

Anahtar kelimeler:  Modern devlet, Vestfalya düzeni, Devlet dışı aktörler, Başarısız devlet  

Abstract 

The beginning of the era of international relations and the modern state begins with the Treaty of 

Westphalia 1648. With the agreement in question, the sect-based 30-year wars in Europe ended 

and the political authority centers (churches, feudal lords, empires, aristocratic structures, etc.) 

were replaced by central kingdoms. In this context, it can be said that the modern state became the 

only sovereign unit after Westphalia. With the Westphalian order, the borders were determined 

sharply, international relations were established on a secular ground and states became the main 
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actors of international relations. However, in the West, the structure of the "modern state" did not 

appear at once; It should be noted that it was established after certain historical, social and cultural 

processes. In this context, it is possible to state that the spread of the Westphalian order throughout 

the world and its inclusion in regions outside of Europe caused certain problems. The 

establishment of societies that did not experience the modernization process like Europe, could not 

eliminate the social fault lines, could not establish a certain consensus in the context of the 

legitimacy of the political authority, and could not agree on the values to be agreed upon, led to 

the emergence of politically unstable countries. Today, the unstable and conflictual environment, 

which generally covers the Islamic geography and when we look at the current situation in 

countries such as Afghanistan, Iraq, Syria, Libya, and Sudan, shows that the Westphalian order 

has not been met in some geographies. Iraq that separated on a sectarian and ethnic basis after the 

US occupation; Afghanistan, which could not establish political stability after the Soviet and US 

occupation and became a failed state as a result of the power struggle between the central 

government and the Taliban; Sudan which divided into north-south as a result of the civil war; 

Confronted with the conditions of civil war after the Arab Spring Syria, and Libya, struggling with 

political instability after Gaddafi, shows that the sovereign modern state with definite borders 

could not be established in every geography. In this context, non-state actors incompatible with 

the Westphalian order came to the fore and became one of the main elements of political 

instability in these geographies.   

Keywords: Modern state, Westphalian order, Non-state actors, Failed state 
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Özet 

II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'yi yönetenlerin temel stratejisi savaş dışı kalmaktı. Türk dış 

politikasını oluşturanlar doğru bir tespitle bu stratejiyi ülke için “varoluşsal” bir sorun olarak 

gördüler. “Saldırıya uğramadığı ve işgal tehlikesi olmadığı sürece savaş dışı kalmak” bu 

dönemde dış politikasının temel ilkesidir. Türkiye'nin Ortadoğu Politikası da genel dış 

politikasının bu temel ilkesine göre şekillendi. Türkiye Orta Doğu'ya yönelik ilgisiz politikasına 

rağmen bir Orta Doğu ülkesi olarak gerek enerji kaynaklarına yakınlığı ve gerekse savaşta önemli 

ulaşım yolları bağlantılarından dolayı çok zor anlar yaşadı. Özellikle Irak'ta Alman yanlısı 

milliyetçi Raşid el-Geylani darbesi sırasında Almanya'nın Türkiye üzerinden Irak'a yardım 

amacıyla transit geçiş yapmak istemesi Türkiye üzerinde büyük baskıya sebep oldu.  

II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'nin en yakından takip ettiği Ortadoğu ülkesi Suriye’dir. 

Hatay'ı topraklarına kattıktan sonra Türkiye, Suriye ile arasındaki ilişkileri güvenlik 

perspektifinden ele almış, uluslararası konjonktöre ve Suriye’nin tutumuna göre politikalar 

geliştirmiştir. Başka bir Ortadoğu ülkesi olan İran ise savaş yıllarında fiilen İngiltere ve SSCB 

işgalinde olduğu için Türkiye, bu ülke ile ilgili meselelerini İngiltere üzerinden yürüttü.  

II. Dünya savaşı sonrası dönemde Ortadoğu’da, ABD ve Sovyet Rusya arasında yaşanan nüfuz 

mücadelesinde Türkiye de bölge politikalarında aktif şekilde yer almıştır. Bu dönemdeki dış 

politika felsefesini; Batı’ya sıkı bağlarla bağlanma ilkesi üzerine oturtan Türkiye, Ortadoğu’ya 

yönelik politikalarına bu açıdan yaklaşmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Ortadoğu ülkeleri, soğuk savaş dönemleri, diplomatik ilişkiler.  
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Abstract  

Stability and convergence are key issues in the European Union. The present study assesses these 

aspects with the help of the beta-convergence theory, using spatial econometrics methods. We use 

a newer approach for stability, by considering as a proxy the Macroeconomic Stabilization 

Pentagon and the indicator attached to it, Standardized Macroeconomic Stabilization Indicator. 

Both the regression analysis and the global spatial autocorrelation one using the Moran’s I index 

and diagram emphasize the lack of spatial effects and global autocorrelation. This indicates that 

there are no significant diffusion and contagion processes in terms of stability in the European 

Union, in contradiction with our expectation, based on the intense movement of people, goods and 

capital. This directs to the idea that stability is mostly driven by local, national governing policy. 

Additionally, absolute beta-convergence is found, but results show it is not stable and divergence 

could anytime appear, due to increasing variation. The process is also verified in the conditional 

form, in order to see the effectiveness of the 2007-2013 financing round. The growth rate of the 

sums absorbed and the absorption rate were considered as proxies. Although important sums of 

money were programmed under the 2007 – 2013 financing round, results evidence no significant 

influence upon the economic stability.  

Keywords: macroeconomic stabilization indicator; stability; spatial econometrics; beta-

convergence, European structural funds 
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Abstract  

Today, the object in the field of tourism is sustainable tourism development. This, for many 

reasons, among which we can mention the most important such as touristic resources damage by 

various forms of tourism and the reduction of these touristic resources for future generations. For 

the successful realization of this paper, we are supported in the region of Gjirokastra and the 

development of some forms of cultural tourism and ecotourism it, the combination of which will 

enable a sustainable development of tourism to this region. Also in this paper are used statistical 

data from various institutions, interviews with entrepreneurs in the tourism sector in the region of 

Gjirokastra for the identification of problems and opportunities in this region and are used material 

published in connection with ecotourism, cultural tourism and their development in this region. 

Ecotourism is seen as a form of tourism, which provides a sunstainable development in long-term 

periods. To be successful, ecotourism should promote sustainable development based on activities 

that create opportunities for local residents and tour operators to increase their income and 

improve their living conditions. At the conclusion of this paper shows that the development of 

ecotourism and cooperation closely with cultural tourism in the region of Gjirokastra should be 

strongly supported by public, private sector and local community because through these forms of 

investment can be achieved sustainable development of the region. Maintenance of these touristic 

values of the region in general and the portion characteristic of Gjirokastra in particular should be 

the main concern of state institutions, non-governmental organizations and all citizens' duty of all 

citizens to be aware and sensitive to these values . So far the tourist potential in the region is not 

very efficient. This is the reason why this study has been undertaken. 

Keywords: ecotourism cultural, sustainable tourism, tourist, sunstainable development, 

Gjirokastra. 
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Özet 

COVID-19 salgını öncelikle Çin’de başlayan daha sonra hemen dünyanın büyük kısmına yayılan 

küresel bir salgın olarak bilinmektedir. Küresel salgın haline gelen yeni tip koronavirüs dünya 

genelinde sağlık krizine neden olup halk sağlığını tehdit etmeye devam etmektedir. COVID-19 

başta sağlık sektörü olmak üzere ekonomik ve toplumsal hayatı da olumsuz etkilemektedir. İnsan 

hareketliliğinin fazla olması virüsün yayılma hızını artırmaktadır. Bu bağlamda ülkeler sosyal 

hareketliliği kısıtlamak için çeşitli önlemler almaktadırlar. Bu süreçten en fazla etkilenen 

sektörlerden biri turizmdir. Antalya’nın Kadriye yerleşmesi turizm yöresidir. Kadriye halkının 

önemli bir kısmı geçimini turizmden sağlamaktadır. Bu araştırma Kadriye yerleşmesi turizm 

esnafının yaşanan pandemi sürecinden sosyal ve ekonomik yönden nasıl etkilendiğini ortaya 

koymaktadır. Nitel bir araştırma olan bu araştırmada Kadriye çarşısında faaliyet gösteren 20 

turizm esnafı ile derinlemesine görüşmeler yapılarak veriler toplanmıştır. Veriler betimsel analiz 

yöntemi ile çözümlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19, pandemi, Kadriye yerleşmesi, turizm esnafı, turizm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey 

 

61 
 

 

 

Effective Use of Public Investments and Their Impact on The Economy-The Case of Albania 

 

Lorenc KOÇIU 

Economic Faculty, “Eqrem Çabej” University 

Gjirokastra, Albania 

 

 

Abstract 

The public investment sector nowadays is considered one of the most important factors affecting 

economic growth in many countries. For this reason, it is recently noticed an increased attention to 

these investments, not only in terms of their growth but mainly in opening a major debate related 

to their efficiency. Taking into account the fact that the growing need for public investment in 

infrastructure and public services drives budgets to high deficits, a critical issue that governments 

are facing today is finding the most effective way to maintain and expand public investment 

without accumulating high levels of long-term debt. In this context, increasing the efficiency of 

public investment becomes a necessity. This paper addresses the relationship between public 

investment, efficiency and components of economic growth. The first part of this paper is a 

summary of public investments in Albania, explaining their performance and their role in this 

economy. The second part of this paper deals with the efficiency of public investment and its 

relationship with the components of economic development 

 

Keywords: public investment, efficiency, economic growth, public capital, Albania. 
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Özet  

Covid-19 salgını ile tüm dünyanın bir kez daha önemini farkettiği insan sağlığı, ülkelerin 

kalkınmasında rol oynayan temel unsurların da başında gelmektedir. Sağlıklı toplumlar beşeri 

sermayenin artmasını sağlamakta; sağlıklı işgücü daha üretken olduğundan, toplam faktör 

verimliliğini ve kişi başına GSYİH (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla)’yı arttırmaktadır. Bununla birlikte, 

daha yüksek gelirli insanların daha iyi beslenme ve daha kaliteli sağlık hizmeti alma olanağına 

sahip olmaları nedeniyle daha sağlıklı oldukları ileri sürülmektedir. İşte bu da beşeri sermayenin 

önemli bir faktörü olan insan sağlığı ile ekonomik olarak güçlü olmanın arasında bir bağlantının 

varlığını sorgulama ihtiyacını doğurmaktadır. Bu amaçla, bu çalışmada, OECD (Ekonomik 

Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ülkelerinin 2016 yılına ait sağlık ve zenginlik göstergeleri 

kullanılarak, öncelikle ülkeler bazında sağlık performansı değerlendirmesi yapılıp, ardından da bu 

göstergeler arasındaki ilişkinin varlığı araştırılacaktır. Çalışmada, sağlık değişkenleri olarak alınan 

bebek ölüm oranları, yaşam beklentisi, sanitasyon, CO2 emisyonu ve tüberküloz oranları, çok 

kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan TOPSIS yöntemi ile analiz edilerek ülkelerin sağlık 

performansları elde edilmiştir. Böylece ülkelerin, beş tane sağlık göstergesinin sentezlenerek, en 

sağlıklıdan en az sağlıklıya doğru sıralanması sağlanmıştır. Ardından, elde edilen sağlık skorları 

ile ülkelerin en önemli zenginlik göstergesi olan GSYİH değerleri arasındaki ilişkinin varlığı 

Pearson korelasyon testi ile araştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Zenginlik, TOPSIS, OECD 
 

Quantitative analysis on health and wealth indicators of OECD countries 

Abstract 

Human health, which the world realized its importance once again via the Covid-19 outbreak, is 

one of the main factors that play a role in the development of countries. Healthy societies provide 

increasing the human capital; since healthy workforce is more productive, they rise the total factor 



 

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey 

 

63 
 

productivity and per capita GDP (Gross Domestic Product). However, it is claimed that people 

with higher incomes are healthier because of having the chance to get better nutrition and better 

quality health care. Thus, this leads to the need to question the existence of a link between human 

health, an important factor of human capital, and being economically strong. For this purpose, in 

this study, by using the health and wealth indicators of OECD (Organization for Economic Co-

operation and Development) countries for 2016, firstly, health performance evaluation will be 

carried out on a country-by-country basis, then the existence of the relationship between these 

indicators will be investigated. In the study, the health performances of the countries were 

obtained by analyzing infant mortality rates, life expectancy, sanitation, CO2 emission and 

tuberculosis rates, which are taken as health variables, with the TOPSIS method, one of the multi-

criteria decision making methods. Thus, by synthesizing five health indicators, the countries were 

ranked from the healthiest to the least healthy. Later on,  the relationship between the health scores 

obtained and the GDP values, which is the most important indicator of wealth for the countries, 

was investigated with the Pearson correlation test. 

Keywords: Health, Wealth, TOPSIS, OECD 
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Özet 

İslâm ilim geleneğinde Kur’ân lâfızlarının dilsel analizi büyük önem arz etmektedir. Genel 

anlamda İslâm miras kültürü Kur’ân merkezli olması nedeniyle İslâm literatürünün tamamına 

yakını, Kur’ân lâfızlarının ihtiva ettiği mana veya manaları izaha kavuşturmayı amaç edinmiştir. 

Kur’ân nassının delâlet ettiği manayı izaha kavuşturmayı amaç edinen İslâm disiplinlerinden biri 

de fıkıh usulüdür. Usûl bilginleri, Kur’ân ve sünnetten ahkâmı istinbât etmeyi gaye edinen 

kişilerin ahkâma dayalı yapacakları yorum ve çıkarımlarda yanlışa düşmemeleri gayesiyle bir 

takım kaideleri tayin etmişlerdir. Dolayısıyla usûlün disipline edilmesinin en önemli 

faktörlerinden biri de Kur’ân’ın dilsel çözümleme ilkelerinin vazʻ edilmesidir. Usûl disiplini, lâfız 

anlam ilişkisi bağlamında nassa dayalı lâfızları âmm hâss, mutlak mukayyed, hakikat mecâz gibi 

birçok kategoriye ayırarak konu edinmektedir. Bu disiplinde konu edinen lâfızlardan biri de emir 

kipleri ve emir kiplerinin delâleti hususudur. Bu çalışmada Kur’ân’ın ihtiva ettiği emir kipinin 

türleri ve emrin delâlet ettiği manaları usûl disiplini çerçevesinde incelenecektir. Böylelikle bu 

çalışma usûlcülerin konu hakkındaki tartışmalarından istifadeyle nasslarda varit olan emir 

kiplerinin vaz olunduğu hakikî mananın yanı sıra mecâzî olarak delâlet ettiği diğer manaların da 

neler olduğu ortaya koyup alana katkı sağlamayı amaç edinmektedir. 

Anahtar kelimeler: Kur’ân, Fıkıh usûlü, Dil, Lâfız, Emir sîgaları 

The Role of Methodology of Fiqh/Islamic Jurisprudence in Understanding the Qur'an: In 

the Context of Determination and Indication of Imperative Modes 

Abstract 

Linguistic analysis of the terms of the Quran has a great importance in the Islamic science 

tradition. Since the Islamic heritage culture in general is based on the Quran, almost all of the 

Islamic literature aims to explain the meaning or meanings contained in the terms of the Quran. 

For this reason, one of the disciplines of Islam that aims to explain the meaning indicated by the 

verse of the Quran is methodology of fiqh/Islamic Jurisprudence. Procedural scholars of Islamic 

Jurisprudence have determined a set of rules in order not to be mistaken in interpretations and 

inferences based on judgments by those who aim to derive judgment from the Quran and Sunnah. 

Therefore, one of the most important factors in disciplining the methodology is the determination 

and presentation of the linguistic analysis principles of the Quran. Procedural discipline of Islamic 

Jurisprudence, in the context of the relationship between term and meaning, is the subject of the 

terms based on nass (the Quran and Sunnah) such as amm/general-hass/specific, mutlaq/absolut-

muqayyad, and haqiqah/truth-macaz/metaphoric by dividing them into many categories.  One of 
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the terms that are the subject of this discipline is the imperative modes and the indication of these 

modes. From this point of view, in this study, the types of the imperative mood that the Quran 

includes and the meanings indicated by the imperative mode will be examined within the 

framework of Procedural discipline of Islamic Jurisprudence. Thus, this study aims to contribute 

to the field by revealing the real meaning determined for the imperative modes in the nass (the 

Quran and Sunnah), and the other meanings that these modes signify figuratively, by using the 

discussions of Procedural scholars of Islamic Jurisprudence on the mentioned subject. 

Keywords: Quran, Methodology of fiqh/Islamic Jurisprudence, Language, Term, Imperative 

modes 
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Özet 

1985 yılında Sovyetler Birliği’nde Mihail Gorbaçov iktidara gelmiştir. İlk defa sosyalist sistemin 

tıkandığını ve çağın gerisinde kalındığını ifade etmiştir. Başta ekonomik ve sosyal olmak üzere 

birçok sorunların başladığını kabul etmiştir. Bu sorunları ilk kez demokratik şekilde tartışmaya 

açmıştır. Tartışmalarda “reform programı”, “merkezî planlama” ve “sosyalist sistemde reform” 

konuları ağırlık kazanmıştır. Sorunları çözebilmek için Perestroyka (yeniden yapılanma) ve 

Glasnost (açıklık) politikalarını uygulamak istemiştir. Fakat ekonomik ve sosyal sorunlar biraz 

daha artmış gerekli çözüm bulunamamıştır. 1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılması sosyalist 

sistemin dağılmasına zemin hazırlamıştır. 1990 yılından itibaren SSCB’yi oluşturan 

cumhuriyetlerde bağımsızlık söylemleri başlamıştır. 1991 yılı sonunda SSCB resmen dağılmıştır. 

SSCB’yi Yugoslavya ve Çekoslovakya izlemiştir. Netice olarak 2000 yılına gelinmeden Doğu 

Bloku olarak bilinen sosyalist sistem dağılmıştır. Böylece artık piyasa ekonomisine yönelen bu 

ülkeler “Geçiş Ekonomileri” olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada önceden sosyalist sistemi 

kabullenmiş, sistemin dağılmasından sonra piyasa ekonomisine geçiş kararı alan ülkeler hakkında 

makroekonomik bilgiler verilmiştir. Ayrıca makroekonomik performansları ve yaşadıkları 

ekonomik sorunlarda ele alınmıştır. Bu ülkelerin piyasa ekonomisine geçiş sürecinden günümüze 

kadar makroekonomik yapılarında da karşılaştırmalar yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyalist Sistem, Makroekonomik yapı, Geçiş Ekonomileri 

Effects of Reforms in Transition Economy Countries on Macroeconomic Indicators 

Abstract 

Mikhail Gorbachev came to power in the Soviet Union In 1985. For the first time, he stated that 

the socialist system was blocked and stayed behind the time. He acknowledged that many 

problems, especially economic and social, was started. It was the first time that these problems 

were opened to discussion democratically. In these discussions, the topics of “reform program”, 

“central planning” and “reform in the socialist system” have gained weight. He wanted to apply 

Perestroika (restructuring) and Glasnost (openness) policies to solve the problems. However, the 

economic and social problems increased a little more and the necessary solution could not be 

found. The collapse of the Berlin Wall in 1989 prepared the ground for the collapse of the socialist 

system. From 1990 onwards, discourses of independence started in the republics that formed the 

USSR. At the end of 1991, the USSR was formally dissolved. Yugoslavia and Czechoslovakia 

followed the USSR. As a result, the socialist system known as the Eastern Bloc disintegrated 

before the year 2000.  Thus, these countries that tend to market economies are called “Transition 

Economies”. 

Keywords: Socialist System, Macroeconomic Structure, Transition Economies 
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Özet 

Kadın işgücünün ekonomik faaliyetlere katılımı önemli bir unsurdur. Gelenek ve kültürel 

açısından toplumların kadının ekonomik hayattaki rolüne bakış açısından farklıklar 

göstermektedir. Genel olarak ülkelerin kadınların işgücü piyasalarına katılım oranları gelişmiş 

ülkelerde daha yüksektir. Gelişmiş ülkelerde kadın nüfusunun ekonomik kalkınmadaki rolü 

oldukça yüksektir. Yine kadın işgücünün ekonomik faaliyetlere katılımı; ülkelerin gelişmişlik 

düzeylerine göre değişmektedir. Rusya Federasyonu’nun kuruluşundan günümüze kadın işgücünü 

ekonomiye katkısı ve üstlendiği role bakıldığında önemli veriler elde edilmiştir. Rusya 

Federasyonu’nda kadın nüfusunun ekonomik faaliyetlerdeki istihdamı 1990’lı yıllarda zirve 

yapmıştır. 1985 yılında iktidara gelen Mihail Gorbaçov’un uygulamaya koyduğu reform ve 

politikalar etkili olmuştur. Bu çalışmada kadın işgücünün istihdamı ve ekonomik faaliyetlere 

katılımı Rusya Federasyonu örneği ile ele alınmıştır. Neticede, Rusya Federasyonu’nda kadın 

istihdam oranının daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Sebebi ise, Sovyetler Birliği döneminde kadın 

erkek eşitliğinin hayatın her sahasında var olmasından kaynaklandığı kanısına varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kadın İstihdamı, Ekonomik Kalkınma, Rusya Federasyonu. 
 

The Role of Female Labor Force in Economic Development: The Case of the Russian 

Federation 

Abstract 

The participation of the female workforce in economic activities is an important factor. It differs 

in terms of tradition and culture in terms of societies’ view of women’s role in economic life. In 

general, participation rates of women in the labor market are higher in developed countries. The 

role of the female population in economic development in developed countries is quite high. 

Again, the participation of the female labor force in economic activities varies according to the 

development levels of the countries. From the establishment of the Russian Federation to the 

present, important data have been obtained when the contribution of the female workforce to the 

economy and the role it has undertaken is examined. The employment of the female population in 

economic activities in the Russian Federation peaked in the 1990s. The reforms and policies 

implemented by Mikhail Gorbachev, who came to power in 1985, were effective. In this study, the 

employment and participation of the female labor force in economic activities are discussed with 

the example of the Russian Federation. As a result, it has been understood that the rate of female 

employment is higher in the Russian Federation. The reason is that during the Soviet Union 

period, it was thought that equality between men and women existed in every field of life. 

Key words: Women’s Employment, Economic Development, Russian Federation 
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Sovyetler Birliği Sonrası Enerji Bağlamında Türkiye-Rusya Federasyonu İlişkileri 

 

Dr. Öğr. Üyesi Remzi BULUT 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 

 

 

Özet 

1900’lü yıllardan sonra makineleşme ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak enerjinin talebi ve 

kullanımında artışlar yaşanmaya başlamıştır. Artan enerji talebi, beraberinde rekabet ortamını 

doğurmuş, petrol ve doğalgaz kaynakları stratejik önem kazanmıştır. Sektör olarak enerji, 21. 

yüzyılda ülkelerin gelişmişlik seviyelerini ölçmede önemli parametrelerini oluşturmaktadır. Petrol 

ve doğalgaz bakımından zengin kaynaklara sahip olan Rusya Federasyonu ile jeopolitik öneme 

sahip Türkiye arasında stratejik enerji politikaları ayrı bir boyut kazanmaktadır. Bu kaynakların 

Dünya ve Avrupa pazarlarına ulaşmasında Türkiye’nin konumu ve rolü oldukça büyük önem 

taşımaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’nin enerji stratejisi, tüketimi, Rusya Federasyonu'ndan ithal 

edilen petrol ve doğalgazın güvence altına alınması gibi konulara yer verilmiştir. Ayrıca 

Türkiye’nin Avrupa ile Rusya Federasyonu arasında enerji köprüsü olma çabalarına da 

değinilmiştir. Yine çalışmada enerji sektörüyle birlikte Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki 

karşılıklı kalıcı ekonomik bağımlılığın temellerinin atılmasının gerekliliği savunulmuştur. Sonuç 

kısımda ise enerji bakımından Rusya Federasyonu’na önemli ölçüde bağımlı olan Türkiye’nin 

enerji güvenliği göz önünde bulundurularak alternatif enerji kaynak ve piyasaların araştırılması 

gerektiği hususuna yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji, petrol, doğalgaz, Türkiye, Rusya Federasyonu 

Turkey and Russia Relations in the Context of Energy After the Soviet Union  

Abstract 

After 1900's, there has been an increase in demand and use of energy in parallel with the 

development of mechanisation and technology. Increased energy demand has created a 

competitive environment, and oil and natural gas resources have gained strategic importance. 

Energy as a sector is an important parameter in measuring the development levels of countries in 

the 21st century. Strategic energy policies have gained a different dimension between the Russian 

Federation, which has rich sources of oil and natural gas, and Turkey, which has geopolitical 

importance. Turkey's position and role in the access of these resources to the world and European 

markets is of great importance.  In this study, Turkey's energy strategy and consumption, the fact 

that oil and natural gas imported from the Russian Federation were assured was discussed. In 

addition, it is seen that Turkey has been trying to become an energy bridge between Europe and 

Russia. Moreover, it has been argued in the study that there is a need to establish bases of mutual 

permanent economic dependence between Turkey and the Russian Federation with the energy 

sector. In the conclusion chapter, it has been discussed that there is a need to research on 

alternative energy sources and markets considering the energy security of Turkey which has a 

dramatic energy dependence on Russia.  

Keywords: Energy, petroleum, natural gas, Turkey, Russian Federation  
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Lojistik Maliyet Yönetiminde Tedarik Zinciri Maliyetlemenin Önemi 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ulukan BÜYÜKARIKAN 

Afyon Kocatepe Üniversitesi  

Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü  

 

 

 

Özet 

Günümüz işletmelerini ürün maliyetleri incelendiğinde lojistik maliyetlerin toplam maliyetler 

içerisinde önemli bir payı olduğu ifade edilebilmektedir. Bu maliyetlerin toplam maliyetler 

içerisindeki payı %10-12’dir. Lojistik süreçler, tedarik zincirlerinin başarısında daha kritik bir rol 

oynamaktadır. Lojistik maliyet yapısı çözümlenebildiğinde her faaliyet için maliyet oranını 

gösterebilir. Bu bağlamda maliyeti en aza indirmek için bir ipucu yakalanabilmektedir. Lojistik 

faaliyetlerin en önemli amaçlarından birisi tüketici talebini karşılamak olup, tedarik zinciri 

stratejisi uygulamasında verimlilik toplam maliyeti en aza indirerek bir etkendir. Çalışmada 

lojistik maliyet yönetiminde tedarik zincirinin önemine yer verilmiştir. Bu bağlamda işletmenin 

tespit ettiği tüm tedarik zincirindeki muhasebe bilgilerinin işletme maliyeti yöntemi, faaliyet 

zincirini ve değeri optimize etmek için bilgi sağlayabileceği gibi, ürünle ilişkili tüm faaliyetlerin 

izleme analizini gerçekleştirebilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Maliyet muhasebesi, Lojistik maliyetler, Tedarik zinciri maliyetleme, lojistik 

faaliyetler 

The Importance of Supply Chain Costing in Logistics Cost Management 

Abstract 

When the product costs of today's businesses examine, it can stat that logistics costs have an 

important share of total costs. The share of these costs in total costs is 10-12%.Logistics processes 

play a more critical role in the success of supply chains. When the logistics cost structure can 

analyze, it can show the cost ratio for each activity. In this context, a tip can be caught to minimize 

the cost. One of the most important goals of logistics activities is to meet consumer demand, and 

efficiency in the implementation of supply chain strategy is a factor by minimizing the total cost. 

In the study, the importance of the supply chain in logistics cost management was emphasized. In 

this context, the operating cost method of the accounting information in the entire supply chain 

determined by the enterprise can provide information to optimize the activity chain and value, as 

well as monitor all activities related to the product. 

Keywords: Cost accounting, Logistic costs, Supply chain costing, logistics activities 
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BRICS-T Ülkelerinde Tarımsal Destekler ve Tarımsal Üretim Arasındaki Nedensellik 

İlişkisi: Bootstrap Nedensellik Analizi 
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Muş Alparslan Üniversitesi  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

 

Arş. Gör. Hüseyin İŞLEK  

Muş Alparslan Üniversitesi  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

 

 

Özet 

Geçmişten günümüze insanlık ciddi değişimler yaşamış olsa da tarım hala birey ve toplumların 

yaşamlarını sürdürebilmesi için önemli bir role sahiptir. Bazı ülkeler için hayati bir öneme sahip 

olmakla birlikte bütün ülkeler farklı düzeylerde tarıma bağımlıdır. Tarımsal üretimin milli gelire 

katkıda bulunmasının yanı sıra tarım sektörünün yaratmış olduğu istihdam da ekonomiye katkı 

sunmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler tarım sektörünün gelişmesi için ciddi destekler 

sağlamaktadır. Bu doğrultuda gelişmekte olan ülkeler sınıfında bulunan BRICS-T(Brezilya, 

Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika-Türkiye) ülkelerinde tarımsal destekler ve tarımsal üretim 

arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Analiz için 2000-2016 dönemini kapsayan yıllık 

veriler kullanılmıştır. Tarımsal destek ve tarımsal üretim verileri OECD veri bankasından elde 

edilmiştir. Çalışmada Konya(2006) panel nedensellik testi kullanılmıştır. Konya(2006) testi, 

Zellner(1962) tarafından ortaya konulan SUR denklem tahmin yöntemini kullanır. Yatay kesit 

bağımlılığı bulunan heterojen paneller için geliştirilmiş olan bu test, kritik değerlerini bootstrap 

yöntemini kullanarak elde eder. Testin önemli bir diğer özelliği, birim kök ve eşbütünleşme gibi 

ön testleri gerektirmemesidir. Çalışmanın sonucuna göre; Türkiye ve Çin’de tarımsal destekler ve 

tarımsal üretim arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunurken Brezilya ve Rusya’da tarımsal 

desteklerden tarımsal üretime doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Güney Afrika için 

tarımsal üretimden tarımsal desteklere doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunurken Hindistan 

için herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: BRICS-T,  Tarım, Tarımsal Destekler, Panel Veri, Bootstrap Nedensellik 

Causality Relationship Between Agricultural Support and Agricultural Production in 

BRICS-T Countries: Bootstrap Causality Analysis 

Abstract 

Although humanity has undergone serious changes from the past to the present, agriculture still 

has an important role for individuals and societies. Agriculture is vital for some countries while all 

countries are dependent on it at different levels. In addition to the contribution of agricultural 

production to national income, employment created by the agricultural sector also contributes to 

the economy. Especially developing countries provide serious support for the development of the 

agricultural sector. In this direction, the causality relationship between agricultural supports and 

agricultural production in BRICS-T(Brazil, Russia, India, China, South Africa-Turkey) countries, 
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which are in the category of developing countries, has been examined. Annual data covering the 

period 2000-2016 were used for analysis. Konya (2006) panel causality test was used in the study. 

Konya (2006) test uses the SUR equation estimation method introduced by Zellner (1962). This 

test is developed for heterogeneous panels with cross-section dependence and obtains its critical 

values using the bootstrap method. Another important feature of the test is that it does not require 

preliminary tests such as unit root and cointegration. According to the results of the study; in 

Turkey and China, there is bidirectional causality between agricultural supports and agricultural 

production. For Brazil and Russia, there is a one-way causality from agricultural supports to 

agricultural production. While there is a one-way causality relationship from agricultural 

production to agricultural supports for South Africa, no causality relationship has been found for 

India. 

Keywords: BRICS-T, Agriculture, Agricultural Support, Panel Data, Bootstrap Causality 
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Kentli Dindar Kadınların Mekân Algısı ve Kullanımı: İzmir Örneği 

 

Öğr. Gör. Merve HARBELİOĞLU 

Antalya AKEV Üniversitesi 

 

 

 

Özet 

Günümüzde göç ve kentleşme bağlamında bir taraftan kentsel mekânların yapısı, işlevi ve 

değişimi bir taraftan da dindarlığın ve dindarların bu değişime gösterdiği uyum veya direnç 

sosyolojik bir gözlemi ve dikkati gerektirmektedir. Kentte gündelik hayatın en önemli boyutunu 

mekânlar ve bu mekânlarda gerçekleştirilen faaliyetler meydana getirmektedir. Toplumsal 

etkileşim yanında hayata dair inanç ve kabullerin bu mekânlara nasıl ve hangi çerçevede taşındığı 

önem arz eder. Yaşam biçimlerini, toplumsal etkileşimi ve gündelik hayatın düzenlenmesini 

önemli ölçüde etkileyen dini inanç ve kabullerin kentsel mekân algısına ve kullanımına 

yansımalarının tespiti bu bakımdan sosyolojinin araştırma sahasına dâhil olur. Eğer mekânsal 

kısıtlamaları, sosyal yaşama mümkün olduğu kadar katılmamayı salık veren bir dindarlık 

perspektifine sahip değilse, dindar bir bireyin çoğunluğu seküler karakterde inşa edilmiş ve bu 

çerçevede işlevselleşmiş mekânlarda kendini hangi amaçla konumlandırdığı araştırmaya değer bir 

konudur. Bu konumlanışa bir meşrulaştırma çabası da eşlik ediyorsa, bu meşruiyetin hangi dinsel, 

toplumsal veya ekonomik kaynaklardan beslendiği ya da üretildiği de ayrıca sorgulanmaya 

değerdir. Kullanılan mekânların günlük dini ibadetler veya dinsel yönü ön planda olan bazı 

ritüeller bağlamında işlevsizleştirilmesi de bu sorgulama çerçevesine dâhil edilebilir. Çalışmada 

sözü edilen bu değişkenlerin gözlemlenmesi ve elde edilen bulgular etrafında kent, kentleşme, 

kentlileşme, kent dindarlığı ve kentsel mekânlar hakkında genel bir yorum çerçevesine ulaşılması 

amaçlanmaktadır. Buna paralel olarak bazı açılardan geleneksel bazı açılardan da modern bir 

dindarlık anlayışını yansıttığı varsayılan kentli dindar kadınların kentsel mekân algısı ve 

kullanımının söz konusu değişimler çerçevesinde ele alınması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kentleşme, Dindarlık, Kentsel Mekân, Kent Dindarlığı, Kadın Dindarlığı.  
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Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün Sağladığı Basitleştirmeler 

 

Kutluhan TANISALI 

Gümrük Müşaviri 

 

 

Giriş 

Dünya ticaretinde tedarik zinciri güvenirliği en önemli konu başlıklarından biridir. Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD)’de yaşanan 11 Eylül saldırıları sonrasında riskli görülen eşyaların 

belirlenmesi ve bu eşyaların ülkeye gelmesinin önlenmesi adına birçok adım atıldı. Dünya 

Gümrük Örgütü (DGÖ) SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade 

(Küresel Ticaretin Güvenliğinin Sağlanması ve Kolaylaştırılması Standartları Çerçeve 

Anlaşması)’nı Haziran 2005’te kabul etti. 2007 yılında Yetkilendirilmiş Yükümlü programını 

duyurdu. YYS Küresel Gümrük topluluğunun tedarik zinciri güvenliğine yönelik tehditlere 

uyumlu bir şekilde yanıt vermesi olarak ortaya çıkmıştır ve meşru ve güvenli işletmelerin 

kolaylaştırılmasını eşit derecede desteklemektedir. Test edilmiş ve dünya çapında iyi çalışan temel 

standartları belirlemektedir. Bu benzersiz uluslararası araç, daha güvenli bir dünya ticaret rejimi 

başlatmaya çabalar ve aynı zamanda güvene dayalı ortak bir hedefe yönelik hem Gümrük hem de 

iş dünyası için çalışma yöntemlerine ve ortaklığa yeni bir yaklaşımın habercisidir. Karşılıklı güven 

ve şeffaflığa dayalı olarak, ortak bir tedarik zinciri güvenliği ve verimliliğini artırma hedefine 

doğru çalışmaları için Gümrüklere, ilgili devlet kurumlarına ve yetkilendirilmiş yükümlülere yeni 

fırsatlar sunmaktadır. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası tedarik zincirindeki birçok tarafı 

ilgilendirmektedir. Ülkemizde bu sertifikayı sadece dış ticaret firmaları değil lojistik firmaları da 

edinmektedir. Bu sertifika gümrük ve dış ticaret işlemlerini basitleştirdiği için tedarik zincirindeki 

üretici, ithalatçı, antrepo işletmesi, lojistik firmalar, liman işleticileri, gümrük müşavirleri, 

ihracatçıların ve doğal olarak gümrük idarelerinin işlemlerini kolaylaştırmaktadır. Sertifikanın en 

temel basitleştirmesi gümrük işlemlerinde firmalara sağlanan yeşil hat yani işlemlerde herhangi 

bir belge kontrolü veya muayene olmaması olarak gözükse de birçok basitleştirmeyi 

barındırmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Dünya Gümrük Örgütü, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası, gümrük 

işlemleri 
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Hakkâri Üniversitesi  

İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagati 

  

 

Özet  

İslam dininin en önemli bilgilendirme ve uyarıp müjdeleme araçlarından biri, hiç şüphesiz 

vaazlardır. Hz. Peygamber (S.a.s)’den başlayarak günümüze kadar gelen vaaz verme geleneği, 

Abbasi döneminde zirveye ulaşmıştır. Halife Hârûn Reşît döneminde de etkisini sürdüren vaaz 

verme faaliyeti, daha çok zahit, sûfî ve münzevi zatlar tarafından sürdürülmüştür. İnsanları uyaran, 

iyi işlere teşvik eden, onlara bu dünyanın faniliğini ve geçiciliğini anlatan vaizler, kimi 

dinleyicileri duygulandırmış, hüzünlendirmiş ve bazen de ağlatmıştır. Vaazlarda muhatap kitlenin 

arasında devlet başkanları, idareciler de bulunmuştur. Tarihte vaiz ve âlimlerden en çok vaaz ve 

nasihat isteyen halifelerden biri de Abbasilerin beşinci halifesi Hârûn Reşît’tir. Vaaz ve nasihat 

dinlerken, duygulanan, hüzünlenen hatta sesli bir şekilde ağlayan bir halife olarak tarihe geçmiştir. 

Bu çalışmada halife Hârûn Reşîd’in kendisine verilen vaaz ve nasihat karşısındaki durumu, tavrı 

ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Vaaz, Hârun Reşît, Hüzün, Ağlama, Abbasî 

Weeping and Sorrow in Sermon Literature: The Case of the Caliph Harun Reşîd (193/809) 

 

Abstract 

One of the most crucial means of information and heralding of the Islam religion is undoubtedly 

sermons. The tradition of preaching, starting with Prophet Muhammad (PBUH), reached its peak 

during the Abbasid period. The preaching activity, which continued its effect during the Caliph 

Hârûn Reşîd period, was mostly continued by ascetic, Sufi and secluded people. The preachers 

who warned people, encouraged them to do good deeds, and told them about the transience and 

temporariness of this world, moved some listeners, saddened and sometimes made them cry. 

Presidents and administrators were among the audience in the sermons, as well. One of the caliphs 

who most demanded preaching and advice from preachers and scholars in history is the fifth 

caliph of the Abbasids, Hârûn Reşîd. He went down in history as a caliph who was emotional, sad, 

even crying aloud while listening to sermons and advice. In this study, the situation and attitude of 

the Caliph Hârûn Reşîd against the preaching and advice given to him will be discussed. 

Keywords: Sermon, Hârûn Reşîd, Sorrow, Wailing, Abbasid. 
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Özet  

Bu çalışmanın temel amacı COVİD-19 pandemi döneminde yüksek risk grubunda olduğu bilinen 

kanser hastalarının bu süreçte yaşadıkları depresif belirtilerin düzeyini etkileyen faktörlerin 

incelenmesidir. Bu amaçla, kanser tanısı almış, yaşları 19 ile 70 arasında değişen, 59 kadın ve 21 

erkek olmak üzere toplam 80 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Yapılan altı basamaklı Hiyerarşik 

Regresyon Analizi sonuçlarına göre, özyeterlilik faktörlerinden biri olan yılmamanın düşük 

düzeyde olmasının, stresle baş ederken iyimser yaklaşıma daha az çaresiz yaklaşımaysa daha fazla 

başvurulmasının ve yaşanan kaygının ifade edilmeyerek kontrol edilmeye çalışılmasının kanser 

hastalarının COVİD-19 pandemi sürecindeki depresif belirti düzeylerindeki yükselmeyi yordadığı 

görülmüştür. Analiz sonuçlarının, risk grubundaki kanser hastalarının depresyon düzeylerinin 

artmasında etken olabilecek değişkenlerin ortaya çıkarılması ve bu gruba yönelik müdahalelerde 

hedef ve önceliklerin belirlenmesinde yol gösterici olması açısından önemli olduğu 

düşünülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, Pandemi, Kanser hastalığı, Depresyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey 

 

76 
 

Yeni Yerel Yönetişim Vizyonu ve Yerel Yönetimlerin Değişen Rolleri 
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Özet 

Küreselleşme ile birleşen iletişim ve ticaret ağı, gelişen teknoloji gibi unsurlar, değişen dünya 

düzenini disipline etmektedir. Postmodern kültürün her alanda kendini göstermesi ile yönetim 

kuralları; kontrol gücünden ve hiyerarşik keskinlikten çok, yönetim ve iletişimi bir arada olan 

bağımlı bir yapıya dönüşmeye zorlamıştır. Popülasyonu güçlü kanadın, geleneksel yöntemleri 

esas alan keskin kurallara galip gelmesi, yönetme iktidarının merkez-çevre ilişkisine göre 

şekillendiğinin kanıtıdır. Nitekim revize edilmemiş formel yönetim anlayışlarında bile çağı 

yakalamaya dair izleri görmek oldukça mümkündür. Bu bilgiler ışığında çalışmada, yönetimin 

yönetişime giden süreçte uğradığı başkalaşım ele alınmış ve yerel yönetimlerin iletişim odaklı 

olma yönündeki ortak konsensüsüne vurgu yapılarak geleneksel yönetim ile aralarındaki 

farklar karşılaştırmıştır. Bu çerçevede yerel demokrasinin yönetime katılımını destekleyen 

yönetim modelleri ele alınarak, işlevselliği konusunda bilgi verilmiştir. Ayrıca yerel 

demokrasinin yönetim modellerinden biri olan “Gündem 21” başlığının uluslararası alanda ele 

alınması tartışılmış, Türkiye’nin yönetişim modelinde yerel yönetimin değişen vizyonu 

incelenerek çözüm önerileri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yönetişim, Yerel Yönetişim, Yerel Gündem 21, Yerel Demokrasi 

New Local Governance Vision and Changing Roles of Local Governments                                                                                                

Abstract 

Rules of administration with the manifestation of postmodern culture in every field; rather than 

controlling power and hierarchical acuity, it has forced it to transform into a dependent 

structure with management and communication together. Factors such as communication and 

trade network combined with globalization and developing technology discipline the changing 

world order. The fact that the populous wing prevailed over sharp rules based on traditional 

methods is evidence that the ruling power is shaped by the centre-periphery relationship. As a 

matter of fact, it is quite possible to see the traces of catching up with the era even in 

unreformed formal management approaches. In the light of this information, the 

metamorphosis of management in the process leading to governance is discussed and the 

differences between traditional management and postmodern management is compared. In this 

framework, the management models supporting the participation of local democracy in the 

administration are emphasized and information’s are categorized according to their 

functionality. Also, the management model of local democracy "Agenda 21" is the tittle to be 

debated and addressed in the international arena, as well as the Turkey's governance model in 

the solutions presented by examining the changing vision of local government is emphasised. 

Descriptive and historical research methods have been used in the study chronologically. Thus, 

the aim is to verify whether the hypothesis that the new local government system meets the 

needs of the new local administration system according to the developing system and rules or 

not. 

Keywords: Governance, Local Governance, Local Agenda 2, Local Democracy 
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Özet  

Günümüzde birbirleriyle ilişkili pek çok faktör, hızla insanları karmaşık ve değişken bir geleceğe 

hazırlamaktadır. Bu durum “yeni normal” kabul edilmekte ve VUCA (Volatility-Değişkenlik, 

Uncertainty-Belirsizlik, Complexity-Karmaşıklık, Ambiguity-Muğlaklık) olarak 

tanımlanmaktadır. Değişkenlik, değişimin hızının gittikçe artmasını; belirsizlik öngörülemezliğin 

hayatın içinde olmasını, karmaşıklık yaşamın içindeki ilişkilerin zorlaşmasını ve muğlaklık da 

çevremizdeki olayları anlamakta zorlanılmasını işaret etmektedir. Bu çalışmanın amacı Halk 

Eğitimi Merkezi öğretmenlerin VUCA koşullarındaki yeni liderlik becerilerini incelemektir. Bu 

amaçla, Johansen’in (2012) ortaya koyduğu ve Yurdasever (2019) tarafından geliştirilen on yeni 

liderlik becerisi bu çalışma çerçeve incelenmiştir. VUCA koşullarındaki bu on yeni liderlik 

becerisi 21.yüzyılda başarılı liderlerin göstermesi gereken temel davranışlar olarak kabul 

edilebilir. Nicel desende tasarlanan araştırmaya 2019/2020 Eğitim Öğretim yılında Bornova Halk 

Eğitimi Merkezinde görev yapan 129 öğretmen katılmış, veriler online anket yoluyla toplanmıştır. 

Çalışma verilerinin toplanmasında Yurdasever (2019) tarafından geliştirilen altı boyuttan oluşan 

“Yeni Liderlik Becerileri ve KOMB Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 

öğretmenlerin meslekteki çalışma süreleri arttıkça muğlaklığın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

azaldığı görülmüştür. Bu çalışmada, öğretmenlerin VUCA koşullarında liderlik becerilerinin yaş, 

eğitim durumu, bulunduğu kurumda çalışma ve meslekte çalışma süresi değişkenlerine göre 

anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. Halk Eğitimi Merkezindeki öğretmenlerin VUCA 

koşullarında değişkenlik, belirsizlik, karmaşıklık ve muğlaklık durumlarının birbirleri ile pozitif 

yönde orta düzeyde ilişkili olduğu görülmüştür. Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerinin VUCA 

koşulları ile doğal liderlik becerileri ile arasında anlamlı ilişki görülmezken, modern liderlik 

becerileri arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yeni Liderlik Becerileri; VUCA koşulları; Halk Eğitimi Merkezi; Eğitimde 

Liderlik 
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Özet  

Dokuma var olduğu ilk günden bugüne, hayatı kolaylaştırmak için fonksiyonel kullanım eşyası 

niteliğinde üretilse de dokuyucu zevkini ve yeteneğini yansıttığı dokumaları birer sanat eserine 

dönüştürmeyi başarmıştır. Anadolu insanı yaşadığı mekânı soğuk, rutubet ve tozdan korumak 

maksadıyla halı ve düz dokuma yaygılar üretmiş, dokumaları kullanım amacına uygun 

biçimlendirmiştir. Kimi zaman konar-göçer halkın yaşantısında, eşyasını sarma, taşıma ve 

muhafaza etmekte gerek duyduğu haral, çuval, mafraş, heybe vb. dokumalara dönüşmüş, kimi 

zaman ise çocuğu için beşik, sofrası için yaygı, bir kenara üst üste istif ettiği yatak-yorganı için 

yük perdesi vs. olmuştur. Dokuma türleri arasında önemli yer tutan torba ve heybeler 

dokundukları yöreye göre renk, motif, desen, teknik bakımdan farklılıklar gösterebilir. Ayırt edici 

bu özellikleriyle Anadolu'nun birçok dokuma merkezinde olduğu gibi Sivas ili ve çevresinde de 

dokunmuş ve kullanılmıştır. Düz dokuma yaygı teknikleriyle dokunmuş heybelerden biraz farklı 

şekilde zenginlik ve beylik göstergesi sayılan halı heybeler makale konusu seçilmiştir. Sivas'ta 

yapılan araştırmalar neticesinde ulaşılan heybe örnekleri yörenin yaşam kültürüyle 

ilişkilendirilerek detaylarıyla anlatılmaya gayret edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Dokuma, Halı, Heybe, Desen, Motif.  
 

Carpet Saddlebag Weaving Tradition in Sivas 

Abstract  

Although weaving has been produced from the first day to the present day as functional use item 

to make life easier, weaver has succeeded in transforming the weaving, which reflects its taste and 

ability, into a work of art. The people of Anatolia produced carpets and flat woven rags to protect 

the place where they live from cold, damp and dust and designed the weavings according to its 

intended use. Sometimes it changed into weavings as gunny bag (haral), sacking (çuval), mafraş, 

carpet saddlebag (heybe) needed for wrapping, carrying and protecting their things, sometimes 

into cradle for baby, and sometimes it was cloth (yaygı) for table, curtain for bed and quilts 

stowed aside. Bag and saddles, which have an important place among weaving types, may differ 

in color, motif, pattern and technique according to the region they touch. With its distinctive 

characteristics, it has also been woven and used in many weaving centers of Anatolians well as in 

Sivas and it’s around. The carpet saddlebags woven a little bit differently from flat woven 

saddlebags and regarded as the sign of wealth and beylic (beylik), were chosen as the subject of 

the article. The saddlebag samples got at the result of researches carried out in Sivas were 

associated to the living culture of the region and tried to be expressed with details.  

Keyyords: Weaving, Carpet, Saddlebag, Design, Motif. 
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Abstract 

In a landscape of business and marketing environment challenges, researchers and experts are 

constantly looking for new marketing solutions that could create customers’ value. Even though 

the key factor in content marketing, relevant and promising marketing concept, is value, there is a 

lack of researches about connections between content marketing and customers’ value, resulting in 

an important knowledge gap. To fill this research gap, this article aims to determine opportunities 

for using content marketing solutions for customers’ value creation. Based on an extensive 

theoretical analysis, a conceptual model of content marketing solutions for customers’ value 

creation is developed, which postulates following: the practical usage of content marketing is 

closely related to 4 types of content marketing solutions (1); value for a customer is constructed 

from functional, social and emotional components (2); these components take part in customers’ 

value perception occurring on different stages of consuming (3); content marketing solutions 

based on extending value to the consumer through the exploitation of bigger number of value 

dimensions facilitate improved value perception before, during and after product consumption (4). 

In this article, the corresponding model is verified in an exploratory qualitative research by using 

expert interview method. In addition to theoretical analysis and expert interviews, data 

systematization, evaluation, comparison, and abstraction is applied as well. Performed interviews 

with marketing professionals reveal experts' point of view to content marketing solutions for 

customers’ value creation. The results of this research demonstrate possible opportunities for 

application of content marketing solutions for customers’ value creation through the usage of 2 

types of content marketing solutions, with the purpose to enlarge the amount of selected 

customers’ value components. Consequently, it facilitates the creation of additional customers’ 

value in case of complex services or goods, especially before the product consuming stage. These 

particular findings based on continuous theoretical analysis and empirical study provide original 

approach and suggestions on directions for both further scientific researches and practical 

application of content marketing solutions. 

Keywords: content marketing, customer value, expert interviews 
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Özet 

İlk olarak 2019 sonlarına doğru Çin’de (Wuhan kenti) ortaya çıkan coronavirüs kısa sürede dünya 

geneline yayılarak salgına dönüşmüştür. Vaka sayılarının hızlı bir artış göstermesi üzerine Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 pandemisi olarak ilan edilmiştir. Virüsün hızlı yayılması ve 

sağlık kuruluşlarının yetersiz kalması üzerine devletler bir takım tedbirler alma yoluna gitmiştir. 

Türkiye’de de bu kapsamda çok sıkı önlemler alınmıştır. Bu önlemlerin başında sosyal hayata 

yönelik düzenlemeler gelmektedir. Bunlar; maske takma zorunluluğu, sokağa çıkma yasağı ve 

bazı iş yerlerinin geçici olarak kapatılması şeklindedir. Virüsün yayılmasını hızlandıran insan 

sirkülasyonunun en düşük düzeye indirilmesi amacıyla temel ihtiyaçların karşılandığı işletmeler 

haricindeki işyerlerinin 15 nisan’dan itibaren kapatılması kararı alınmıştır. 1 haziran itibariyle bu 

iş yerlerinin bir kısmı kontrollü bir şekilde açılmıştır. Ancak bazı işyerleri hala kapalı durumdadır. 

İstanbul 15.519.267 olan nüfusuyla ülkenin en kalabalık şehrini oluşturmaktadır. Aynı zamanda 

İstanbul’da esnaf ve işyeri sayısına bakıldığında ülke geneline göre çok fazla olduğu 

görülmektedir. 2020 itibariyle Türkiye’de bulunan 1.965.846 esnafın 242.837’si (%12.35) ve 

2.188.593 işyerinin 252.806’sı (%11.55) İstanbul’da bulunmaktadır. Bu verilere göre İstanbul’da 

kapanan işyerlerinden dolayı nüfusun ¼’ü doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkilenmiştir. Bu 

süreçte aylarca iş yapamayan esnaf döviz kurunun artması ve temel ihtiyaç malzemelerinin 

zamlanması sonucu ödeme problemleri çekmiştir. Bu duruma çözüm olarak giderlerin kısılması 

yoluna gidilmiş ve işçi çıkarmaları başlamıştır. Ancak devlet bu duruma el koyarak 17 Nisan’dan 

itibaren işçi çıkarmayı yasaklamış ve iş yerlerine destek kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğini 

(KÇÖ) ve ileri tarihli ödemeli krediyi devreye sokmuştur. Ülke genelinde bu ödenekten Ağustos 

2020 itibariyle 3 milyon 968 kişi yararlanmıştır. Ancak bu sayının bir kısmı KÇÖ bir kısmı ise 

işsizlik ödeneğidir. Aylar bazında KÇÖ’den yararlananların sayısı ise Mart 96.636, Nisan 

3.243.126, Mayıs 3.282.817, Haziran 2.486.854, Temmuz 1.774.865 ve Ağustos ayında 1.212.308 

olarak gerçekleşmiştir.  

Anahtar Kelime: Coronavirus, Türkiye, İstanbul, Pandemi 

Effects of Covıd-19 Pandemic on Social, Human and Economic Life in Istanbul 

Abstract 

The Coronavirus, which first appeared in China (Wuhan city) at the end of 2019, spread 

worldwide in a short time and turned into an epidemic. As a number of cases increase rapidly, it 

was declared a COVID-19 pandemic by the World Health Organization (WHO).  

Due to the rapid spread of the virus and the insufficiency of health institutions, states have taken 

some measures. İn this context, very strict measures have been taken in Turkey. At the beginning 

of these measures are regulations for social life. These; it includes obligation to wear masks, a 
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curfew, and the temporary closure of some workplaces. In order to minimize the human 

circulation that accelerates the spread of the virus, it was decided to close the workplaces, except 

for the enterprises where the basic needs are met, from April 15. as of June 1, some of these 

workplaces have been opened in a controlled manner. But some workplaces are still closed. 

Istanbul is the most populous city in the country with a population of 15,519,267. At the same 

time, when you look at the number of tradesmen and workplaces in Istanbul, it seems that there is 

a lot compared to the country. As of 2020, 242,837 (12.35%) of 1,965,846 tradesmen in Turkey 

and 252,806 (11.55%) of 2,188,593 workplaces are located in Istanbul. According to these data, ¼ 

of the population was directly or indirectly affected due to the closed workplaces in Istanbul. In 

this process, tradesman who could not work for months suffered payment problems as a result of 

an increase in the exchange rate and an increase in basic necessities. As a solution to this situation, 

the path of reducing expenses was taken and the layoff workers began. However, the state took 

over this situation and banned layoffs as of from April 17 and introduced the Short Work 

Allowance (KÇÖ) and it has activated an advanced payment loan. As of August 2020, 3 million 

968 people have benefited from this appropriation nationwide. But, part of this number is KÇÖ 

and part of it is unemployment benefits. The number of people who benefited from KÇÖ was 

96.636 in March, 3.243.126 in April, 3.282.817 in May, 2.486.854 in June, 1.774.865 in July and 

1.212.308 in August. 

Keyword: Coronavirus, Turkey, Istanbul, Pandemic 
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Özet 

Covid-19 dönemi dijitalleşmenin artması konusunda yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Dijital 

kullanıcıların artması ile dijital işlerin de arttığı görülmektedir. Tüketici davranışlarının bu radikal 

değişimine şahit olduğumuz bu günlerde pazar odaklı girişimlerin dijital girişimlere doğru kaydığı 

görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, covid-19’un etkisiyle değişen tüketici davranışlarına binaen 

Pazar odaklı girişimlerin ne olması gerektiğinin ortaya çıkarılmasıdır. Pazar odaklı girişimleri 

ortaya çıkarmak için nitel bir araştırma ile işletmecilik üzerine eğitim almakta olan girişimci 

adaylarının görüşleri alınmıştır. Araştırma sonucunda girişimci adaylarının fiziki çalışma ortamı 

gerektiren işlerde daha çok sağlığı koruyucu temizlik üzerine girişimlere; fiziki çalışma ortamı 

gerektirmeyen işlerde ise daha çok dijital girişimler üzerine iş yapmak istedikleri sonucu ortaya 

çıkmıştır.  

Anahtar kelimeler: Pazar Odaklı Girişimler, Girişimci, Girişimcilik, Covid-19, Dijital 

Girişimcilik 

 

Opinions of Entrepreneur Candidates on Market Focused Initiatives in the Covid-19 Era 

Abstract 

The Covid-19 era was the beginning of a new era in increasing digitalization. With the increase of 

digital users, it is seen that digital businesses also increase. Nowadays, as we witness this radical 

change in consumer behavior, it is seen that market-oriented initiatives are shifting towards digital 

initiatives. The purpose of this study is to reveal what market-oriented initiatives should be based 

on changing consumer behavior with the effect of covid-19. In order to reveal market-oriented 

initiatives, the opinions of entrepreneur candidates who are studying business administration were 

taken with a qualitative research. As a result of the research, the entrepreneur candidates are more 

likely to attempt health-protective cleaning initiatives in jobs that require a physical work 

environment; In jobs that do not require a physical work environment, it has emerged that they 

want to work mostly on digital initiatives. 

Keywords: Market Oriented Initiatives, Entrepreneur, Entrepreneurship, Covid-19, Digital 

Entrepreneurship 
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Özet 

Covid-19 pandemi probleminin ortaya çıkmasıyla birlikte bireylerin hayatlarında birçok 

değişikliğin olduğu aşikardır. Bu bağlamda tüketici davranışlarında da bariz bir şekilde farklılıklar 

baş göstermiştir. Bireylerin hijyen faktörlerine ve tüketim alışkanlıklarına daha fazla dikkat 

etmeye başladıkları görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Covid-19 döneminde Türkiye’de ikamet 

eden yolcuların ulaştırma sistemlerindeki tercih durumları ve nedenlerinin ortaya çıkarılmasıdır. 

Bu amaç kapsamında sağlık ve fiyata duyarlılık üzerine ulaştırma sistemlerindeki tercihleri ve 

nedenleri nitel bir araştırma ile ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmaya Türkiye’den 

gönüllülük esasına dayalı olarak 306 kişi katılmıştır. Elde edilen bulgular ise katılımcıların 

çoğunluğunun Covid-19’un etkisiyle sağlıklarını düşünen ulaştırma sistemlerine yöneldikleri ve 

fiyat konusunun ise ikinci planda kaldığı görülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Covid-19, Tüketici Davranışları, Ulaştırma, Yolcu Tercihleri 

 

Preferences of Passengers in Transport Systems in the Covid-19 Pandemic Process: A 

Qualitative Study 

Abstract 

With the emergence of the Covid-19 pandemic problem, it is obvious that there are many changes 

in the lives of individuals. In this context, there were obvious differences in consumer behavior. It 

is seen that individuals started to pay more attention to hygiene factors and consumption habits. 

The aim of this study is to reveal Covidien-19 during the case and the reasons for their choice of 

passenger transport systems residing in Turkey. Within the scope of this purpose, the preferences 

and reasons for health and price sensitivity in transportation systems were tried to be revealed with 

a qualitative research. on a voluntary basis from Turkey, 306 people participated in the study. The 

findings obtained show that most of the participants turn to transportation systems considering 

their health with the effect of Covid-19, and the price issue remains in the background. 

Keywords: Covid-19, Consumer Behavior, Transportation, Passenger Preferences 
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Özet 

Havayolu taşımacılığında yolcuların kalite beklentileri ölçülürken belli başlı kriterler 

bulunmaktadır. Bunlar bilet fiyatının uygunluğu, konfor, kabin hizmetlerinin kalitesi, yiyecek ve 

içeceklerin kalitesi, internet sunum hizmetleri gibi. Bu çalışmada, Covid-19 dönemi öncesinde 

havayolunu tercih eden yolcuların öncelikleri (kalite beklentileri) ile Covid-19 döneminde 

yolcuların öncelikleri (kalite beklentileri) arasındaki fark ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. 

Araştırma da katılımcıların gönüllülük esasına göre katıldığı anket uygulanmıştır. Araştırma 

bulgularında ise, yolcuların Covid-19 dönemi öncesinde "bilet fiyatının uygunluğuna" önem 

verdikleri görülmektedir. Covid-19 dönemiyle birlikte ise yine "bilet fiyatının uygunluğu" önemli 

olmakla birlikte "sağlık/hijyenle ilgili tedbirlerin alınmasının" kalite beklentilerine eklendiği 

anlaşılmaktadır. Bu araştırmayla Türkiye şartlarında Covid-19 gibi bir hastalık olsa da 

sağlık/hijyen tedbirlerinin alınması şartıyla hala fiyatın havayolunun tercih edilmesinde önemli bir 

kıstas olduğu anlaşılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Covid-19, Tüketici Davranışları, Ulaştırma, Hizmet Kalitesi 
 

Comparison of Quality Expectations of Airline Passengers before and After Covid-19 Period 

Abstract 

There are certain criteria in measuring the quality expectations of passengers in air transport. 

These are the convenience of the ticket price, the comfort, the quality of the cabin services, the 

quality of the food and beverages, and the internet presentation services. In this study, it will be 

tried to reveal the difference between the priorities (quality expectations) of the passengers who 

preferred the airline before the Covid-19 period and the priorities (quality expectations) of the 

passengers in the Covid-19 period. In the research, a questionnaire in which the participants 

participated on a voluntary basis was applied. In the findings of the research, it is seen that 

passengers attach importance to "ticket price compliance" before the Covid-19 period. With the 

Covid-19 period, it is understood that "the compliance of the ticket price" is again important, but 

"taking measures regarding health / hygiene" is added to the quality expectations. Covid-19 with 

this investigation, the conditions of Turkey as a disease, but health / hygiene condition of the 

measures taken is still proved to be an important criterion in the choice of the airline's price. 

Keywords: Covid-19, Consumer Behavior, Transportation, Service Quality, Quality Expectation 

 

 



 

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey 

 

85 
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Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE 

Gaziantep Üniversitesi  

Arş. Gör. Seda KULU BAY  

Gaziantep Üniversitesi 

 

Özet 

Terör, korku ve şiddet yaymak amacıyla baskı kurma faaliyetleri olarak tanımlandığında tarihçesi 

Roma dönemine kadar dayandırılabilmektedir. Tanım olarak 1789 yılında “Dictionnarire de 

l’Academie Française”de yer alan terör kavramı bugünkü haliyle ilk kez Fransız Devrimi’nde 

kullanılmıştır. Genel olarak terör, hukuki, ekonomi, sosyal, siyasal ve laik düzeni bozmak, 

Devletin ve milletin bütünlüğüne zarar verecek, Anayasaya aykırı faaliyetlerde bulunma amacıyla 

yapılan faaliyetler ve bunları yaparken zor kullanıp insanlar üzerinde korku yaymak olarak 

tanımlanabilir. Terör kavramının tanımlanmasındaki en büyük çelişki; bir tarafın yapılan 

faaliyetleri terör eylemleri olarak adlandırırken diğer tarafın bu eylemleri özgürlük için yapıldığını 

savunmasıdır. Fakat bir devletin bütünlüğünü bozacak her türlü eylem ve davranış terör faaliyeti 

olarak kabul edilmiştir. 

Genellikle terör faaliyetlerinin yaşandığı kentlerde halkın zarar görmesi veya zarar görme 

korkusuyla başka kentlere göç etmesi durumu yaşanmaktadır. Konuyu Türkiye özelinde incelersek 

özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşanmakta olan terör 

faaliyetlerinden halk kaçabilmek için Batıdaki kentlere göç etme eğilimi göstermektedir. Bu göç 

döneminde Batıya yakın olan Güneydoğu Anadolu bölgesindeki ve Akdeniz bölgesindeki kentleri 

ilk göç yeri yani geçiş amaçlı göçler olarak tercih edebilmektedirler. 

Bu çalışmada, Türkiye’de 1980’lerden itibaren faaliyetlerini sürdürmekte olan PKK terör 

örgütünün aktif olduğu bölgelerdeki kentlerden Batıdaki kentlere yapılan göçler sonucunda, göçün 

yapıldığı kente etkisi incelenecektir. Nüfus, iş olanakları ve yerleşim yeri bakımından incelenecek 

olan bu etkilerin, kentin toplumsal yaşamına olan etkileri de analiz edilecektir.  

Çalışmada, öncelikle literatür taraması yapılarak terör faaliyetleri hakkında daha önce yapılmış 

olan çalışmalar incelenecektir. Betimsel ve tarihsel araştırma yöntemleri kullanılarak matbu 

kaynaklardan ve internet ortamından erişilecek olan kaynaklardan yapılacak incelemelerle terör 

faaliyetleri kaynaklı göçler araştırılacaktır. Akdeniz bölgesinde bulunan Adana kentine ve 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Gaziantep kentine bu nedenler sonucu gelen göçler elde 

edilen bulgular doğrultusunda incelenecek ve çalışmanın hipotezi olan “Terör faaliyetlerinin 

yarattığı olumsuz şartlardan dolayı yapılan göçler, göç edilen kentin yapısını olumlu yönde 

etkilemektedir.” sınanacaktır.  

Çalışmanın ilk bölümünde terör kavramı ve terör faaliyetlerinin kapsamı incelenecektir. İkinci 

bölümde Türkiye’de yaşanan terör faaliyetleri açıklanarak bu faaliyetlerin nedenleri üzerinde 

durulacaktır. Üçüncü bölümde PKK terör örgütünün faaliyetleri sonucu yaşanan göçlerin hangi 

kentlerden hangilerine ne koşullarda yapıldığı incelenecektir. Son bölümde ise Adana ve 

Gaziantep kentlerine yapılan bu tip göçlerin sonuçları analiz edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Terör, Terör Faaliyetleri, Göç, Kent Yapısı 
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The Relationship Between PKK Terrorist Organization and Migration, and Effects of its 

Activities on Migration in Cities: Example of Adana and Gaziantep Provinces 

Abstract 

When terrorism is defined as pressure-setting activities to spread fear and violence, its history can 

be based until the Roman period. By definition, the concept of terrorism in "Dictionnarire de 

I’Academie Française" was used for the first time in the French Revolution as it is today. In 

general, terrorism can be defined as the activities carried out in order to disrupt the legal, 

economic, social, political and secular order, to harm the integrity of the State and the nation, to 

engage in activities contrary to the Constitution and to spread fear on people while using them. 

The biggest contradiction in defining the concept of terrorism; one side calls the activities carried 

out as terrorist acts while the other party defends that these actions are done for freedom. However 

any actions and behaviors that would disrupt the integrity of a state were accepted as terrorist 

activities. 

Generally, in cities where terrorist activities take place, there is a situation where the people are 

harmed or migrated to other cities for fear of being harmed. If we examine the specific subject of 

Turkey, especially the people from terrorist activities taking place in the Southeastern and Eastern 

Anatolia tend to migrate to the West to escape the city. During this migration period, they can 

prefer cities in the Southeastern Anatolia region and the Mediterranean region, which are close to 

the West, as the first migration destination, i.e. migration purposes. 

In this study, in Turkey as a result of migration to the cities in the western city from the active 

region of the PKK terrorist organization, which continues its activities since the early 1980s, the 

impact of urban migration that is made will be examined. The effects of these impacts, which will 

be examined in terms of population, job opportunities and settlement, on the social life of the city 

will also be analyzed. 

In the study, firstly, a literature review will be conducted and the previous studies on terrorist 

activities will be examined. Using descriptive and historical research methods, immigration from 

terrorist activities will be investigated through examinations from printed sources and sources to 

be accessed from the internet. The migrations coming to Adana city in the Mediterranean region 

and Gaziantep city in the Southeastern Anatolia region will be examined in line with the findings 

obtained and the hypothesis of the study is “Migrations made due to the adverse conditions 

created by terrorist activities positively affect the structure of the migrated city.” it will be tested.  

In the first part of the study, the concept of terrorism and the scope of terrorist activities will be 

examined. The second part in terrorist activities taking place in Turkey will focus on explaining 

the reasons for these activities. In the third section, it will be analyzed in which cities, which 

conditions and in which migrations due to the activities of the PKK terrorist organization. In the 

last part, the results of such migrations to Adana and Gaziantep cities will be analyzed. 

Keywords: Terror, Terrorist Activities, Migration, Urban Structure 
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Özet 

Dünya’da siber saldırılarla ilgili hasarın 2021 yılına kadar yıllık 6 trilyon dolara ulaşacağı tahmin 

edilmektedir. Siber güvenliğin mevcut durumunu daha iyi görebilmeniz için, bu çalışmada; veri 

ihlalleri, bilgisayar korsanlığı, sektörlere özel istatistikler, harcamalar ve maliyetler gibi farklı 

parametreli istatistikler değerlendirilmektedir. Ek olarak, sektörel bazda da iletişim altyapıları ve 

geliştirme stratejileri, iktisadi kalkınma çerçevesinde ifade edilmektedir. Çünkü Finans ve Sağlık 

gibi ekonomik sektörler, özellikle bilgisayar korsanları arasında en popüler hedeflerdir. Nitekim 

KOBİ'ler, daha az güvenlik yeteneğine sahip oldukları algısı nedeniyle 2019'da geniş çapta hedef 

alındı. Ticari itibarlarını riske atmak istemeyen birçok sektörden firmalar, bugün harcamalarına 

yeni bir bütçe kalemi eklemek zorundadır. Bu bütçenin mikro görüntüsü ülkeler nezdinde makro 

talep görünümlerine dönüşmektedir. İktisadi kalkınma, bugün Dünya’yı birbirine bağlayan 

internet ağları ile daha hızlı hale geldi. Özellikle ülkeler arasındaki ticaretlerin ve iletişimlerin 

sınır tanımaması bu alana olan yatırımları gündeme getirdi. Siber güvenlik ve iletişim altyapıları 

ülkelerin yeni gündemleri olurken bunları geliştirme stratejileri de iktisadi kalkınma çabaları 

nezdinde önem kazandı. Bu perspektifte çalışma, iktisadi kalkınma çerçevesinde siber güvenlik, 

iletişim altyapıları ve geliştirme stratejilerini literatüre kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Anahtar kelimeler; siber güvenlik, iletişim altyapıları geliştirme, bölgesel kalkınma, siber 

güvenlik stratejileri. 

Abstract 

It is estimated that the damage related to cyber attacks in the world will reach 6 trillion dollars 

annually by 2021. In this study, so that you can see the current state of cyber security better; 

Statistics with different parameters such as data breaches, hacking, industry-specific statistics, 

expenditures and costs are evaluated. In addition, communication infrastructures and development 

strategies on a sectoral basis are expressed within the framework of economic development. 

Because economic sectors like Finance and Health are the most popular targets, especially among 

hackers. Indeed, SMEs were widely targeted in 2019 due to the perception that they have less 

security capabilities. Companies from many sectors that do not want to risk their commercial 

reputation have to add a new budget item to their expenditures today. The micro-picture of this 

budget turns into macro demand outlooks for countries. Economic development has become faster 

with the internet networks that connect the world today. In particular, the fact that trade and 

communications between countries do not know any borders brought up investments in this field. 

While cyber security and communication infrastructures became the new agendas of countries, 

strategies to develop them also gained importance in the eyes of economic development efforts. In 

this perspective, the study aims to introduce cyber security, communication infrastructures and 

development strategies within the framework of economic development into the literature. 

Keywords; cyber security, communication infrastructures development, development, cyber 

security strategies. 
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Özet 

Özellikle 2. Dünya savaşına kadar askeri amaçlı kullanılan “Strateji” kelimesi günümüzde 

ekonomi yönetimi ve süreçleri çerçevesinde de kullanılmaktadır. Strateji denince aklımıza, kıt 

olan kaynakların belirli hedeflere ulaşabilmek için etkin kullanılması ve başarıya ulaşabilmek için 

en optimal araçların nitelikli yönlendirilmesi gelmektedir. Ekonomi çerçevesinde günümüzde de 

strateji kalkınma perspektifinde büyük önem taşır hale gelmiştir. Ülkeler başka ülkelere ekonomik 

alanlarda üstünlük sağlamak için çeşitli stratejiler belirlemektedir. Bu stratejiler, ekonomik 

dinamikleri, bir araç olarak kullanarak kalkınma hedeflerinde başarıya ulaşabilmeyi 

amaçlamaktadır. Bu yüzden çalışmanın ana temasını iktisadi çabalar nezdinde stratejik kalkınma 

oluşturmaktadır. Bu çalışma stratejik kalkınmanın unsurlarını iktisadi boyutta değerlendirmekte ve 

aynı zamanda strateji ile ekonomik kavramlarının ilişkisel boyutlarını ortaya koymayı 

hedeflemektedir. 

Anahtar kelimeler; stratejik kalkınma, bölgesel kalkınma, iktisadi kalkınma, strateji. 

Abstract 

The word "Strategy", which was used for military purposes until the 2nd World War, is also used 

today within the framework of economic management and processes. When it comes to strategy, 

we consider the efficient use of scarce resources to achieve specific goals and the qualified 

guidance of the most appropriate tools to achieve success. Within the framework of the economy, 

strategy has gained great importance in the development perspective. Countries set various 

strategies to gain economic advantage over other countries. These strategies aim to achieve 

success in development goals using economic dynamics as a tool. Therefore, the main theme of 

the study is strategic development in terms of economic efforts. This study evaluates the strategic 

development factors in the economic dimension and also aims to reveal the relational dimensions 

of strategy and economic concepts. 

Keywords; strategic development, regional development, economic development, strategy. 
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Özet 

“Endüstri 4.0” kavramı ilk defa 2011 yılında Almanya’da düzenlenen teknoloji fuarında dile 

getirilmiştir. Bu kavram dile getirildiği günden itibaren Dünya’da yaygın kullanılan kavramlar 

arsına girmiştir. Bu kavram bazı kaynaklarda 4. Sanayi devrimi olarak geçse de aslında bir 

sanayileşme hedefini içinde barındırmaktadır. Bu çerçevede Almanya, Japonya ve Amerika gibi 

üretiminde gelişmiş ülkelerin yanı sıra diğer gelişmekte olan ülkelerde Endüstri 4.0 hedefine 

yönelmiştir. Endüstri 4.0 Günümüzün yazılım teknolojileri ile hayatlarımızı eşleştirmeyi 

amaçlayarak nesnelerin interneti, internetin hizmet olanakları ve siber-fiziksel sistemler olmak 

üzere en az üç aşamadan oluşan bir sistemler bütünün temsil etmektedir. Bu sistem kümeleri 

yaşamlarımızı dahası dünyamızı daha da teknolojik bir yere getireceği aşikardır. Bu devrimi 

yakalayacak olan ülkeler hızlı kalkınmayı ve ekonomik sürdürülebilirliklerini sağlamayı 

başarabileceklerdir. Sanayide 4. Devrimi yakalayamayan ülkeler ise gelir dağılımı ve ekonomik 

yapıları bakımından dünyadaki sıralamalarında listelerin altında kalacaklardır. Bu çalışma 

Endüstri 4.0 kavramını iktisadi kalkınma çerçevesinde değerlendirerek teknolojikleşme ile 

kalkınma ilişkisini ortaya koyacaktır. Literatür için önemli ölçüde katkı sağlamayı hedefleyerek, 

günümüzden geleceğe dair ön görü oluşturarak bu ön görülerin iktisadi literatürdeki karşılıklarını 

ortaya koyacaktır. 

Anahtar Kelimeler; Endüstri 4.0, bölgesel kalkınma, teknolojikleşme, teknolojikleşme ve 

kalkınma. 

Abstract 

The concept of "Industry 4.0" was expressed for the first time at the technology fair held in 

Germany in 2011. This concept has been among the commonly used concepts in the world since 

the day it was expressed. Although this concept is referred to as the 4th Industrial Revolution in 

some sources, it actually contains an industrialization goal. In this context, besides developed 

countries such as Germany, Japan and America, it has turned to the Industry 4.0 target in other 

developing countries. Industry 4.0 represents a whole of systems consisting of at least three stages: 

the internet of things, the service facilities of the internet and cyber-physical systems, aiming to 

match our lives with today's software technologies. It is obvious that these system clusters will 

bring our lives and our world to an even more technological place. Countries that will catch up 

with this revolution will be able to achieve rapid development and economic sustainability. 

Countries that cannot catch up with the 4th revolution in industry will remain below the lists in the 

world in terms of income distribution and economic structures. This study will reveal the 

relationship between technologicalization and development by evaluating the concept of Industry 

4.0 within the framework of economic development. Aiming to make a significant contribution to 

the literature, it will reveal the equivalents of these predictions in the economic literature by 

creating a vision for the future. 

Keywords; Industry 4.0, development, technologicalization, technologicalization and 

development. 
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Özet 

İnsanları daha önce hiç deneyimlemedikleri ve belirsizliklerin hâkim olduğu bir sürece sokan 

korona virüs salgını, bireylerin iş ve günlük yaşam alanlarında büyük değişimlere yol açmıştır. 

Salgının şiddetini azaltmak amacıyla alınan önlemler ve yaşanılan zorlu koşullar bireylerin iş ve 

sosyal yaşamlarındaki rutinlerini her geçen gün değiştirmektedir. Bu araştırmayla salgın hızını 

azaltmak amacıyla yürütülen karantina uygulamasının bireyin iş ve sosyal yaşamına ilişkin 

yansımalarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Nicel araştırma desenine uygun olarak tasarlanan 

araştırma betimsel bir çalışma olup tarama modeline göre yürütülmüştür. Araştırma verileri 1 

Nisan-1 Haziran 2020 tarihleri arasında bireylerin karantina süreçlerine ilişkin deneyimlerini 

kapsamaktadır. Araştırma grubunu Türkiye geneli kolay örneklem yöntemiyle seçilen 18-65 yaş 

arası 513 (E=234, K=279) kişi oluşturmaktadır. Elde edilen veriler SPSS programı yardımıyla 

tanımlayıcıyı istatiksel işlemler çerçevesinde analiz edilmiştir.   

Katılımcıların mevcut çalışma durumları incelendiğinde katılımcıların memur (% 36,5), özel 

sektörde çalışanı (%34,1), öğrenci (%12,5)  ve işsizlerden (%17,2) oluştuğu görülmektedir. 

Çalışan bireylerin %17’si salgın nedeniyle ücretli izine ayrıldıkları, %5,7’sinin ise ücretsiz izine 

çıktıkları belirlenmiştir. Bununla birlikte katılımcıların %46’sının salgın döneminde işine devam 

ettiği, %3’ünün iş yerinin kapandığı ve %1,1’inin ise işini tamamen kaybettiği anlaşılmaktadır. 

Karantina sürecinde mevcut bir işi olan bireylerin ise %61,2 işine hiç gitmediği, %10,1’inin yarı 

zamanlı çalıştığı, sadece %22’sinin işine gitmeye devam ettiği gözlenmiştir. Ayrıca katılımcıların 

çok büyük çoğunluğunun karantina sürecinde evde kaldığını (%84,4) belirlenmiştir. Katılımcıların 

ev yaşamları ile ilgili sonuçlar değerlendirildiğinde katılımcıların önemli bir kısmının (%36,8) 

salgın öncesine göre daha endişeli ve uyku kalitesinde bozulmalar (%44) olduğu anlaşılmaktadır. 

Araştırma sonuçları doğrultusunda bireylerin salgın dönemindeki ev ve iş yaşamlarına ilişkin daha 

ileri çalışmalar yapılması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Korona Virüs, karantina, uyku kalitesi, iş yaşamı 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, Antalya Belek bölgesinde hizmet vermekte olan 5 yıldızlı konaklama 

işletmesi işgörenlerinin duygusal emek düzeyleri ile iş tatmini durumları arasındaki ilişkinin 

incelenmesidir. Araştırmaya katılmaya gönüllü toplam 308 konaklama işletmesi işgöreni ile 2019 

yılında gerçekleştirilmiştir. İşgörenlerin duygusal emek düzeylerini incelemek için Diefendorff, 

Croyle ve Grosserand (2005) tarafından geliştirilen, Basım ve Beğenirbaş (2012) tarafından 

Türkçe’ye uyarlaması yapılan 13 ifade ve 3 alt boyuttan (yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma, 

doğal duygular) oluşan Duygusal Emek Ölçeği kullanılmıştır. İşgörenlerin iş tatmini durumlarını 

tespit etmek için Weiss, Davis, England and Lofguist (1967) tarafından geliştirilen, Baycan (1985) 

tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan 20 ifade ve 2 alt boyuttan (iç tatmin, dış tatmin) oluşan 

Minnesota İş Tatmini ölçeği (Short Form Minnesota Satisfaction Questionnaire, MSQ) 

kullanılmıştır. Araştırmada yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma ve doğal duygular 

değişkenlerinden oluşan duygusal emek veri seti ile iç tatmin ve dış tatmin değişkenlerinden 

oluşan iş tatmini veri seti arasındaki ilişki kanonik korelasyon analizi ile incelenmiştir. Kanonik 

korelasyon analizi sonucunda duygusal emek ve iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiş 

ve veri setleri arasında paylaşılan ortak varyansın %70 olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal Emek, İş Tatmini, Konaklama Sektörü, Kanonik Korelasyon 

Analizi. 
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Abstract 

Women empowerment has been a matter of interest for researchers and policy makers over a 

period of a decade. Many government and non-government organizations have actively played 

role in providing women with the opportunities and recognition of rights as equal as men and 

consequently women do have a voice and recognition. Apart from the provision of social and 

economic uplift, the specific duties and assignments complemented as women are still there. 

Women have to work for the farm and family as well and their household domestic activities are 

still unrecognized and unpaid especially low income countries. This paper evaluates the 

socioeconomic cost associated with women empowerment. There persists wide disparity in case of 

rights, empowerment and social status of women as compared to their male counterparts. This gap 

is being reduced by governmental reforms, education and provision of facilities. Women’s 

participation in economic activities is still considered as their own choice and they do not get any 

compensation in their domestic burden in lieu of their role in economic wellbeing. Hence, there is 

no tradeoff between their economic and domestic responsibilities. This research specifically takes 
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into account the opportunity cost that women have to pay for this empowerment. Data were 

collected from 400 women in Faisalabad region of Pakistan, through questionnaire which 

consisted of information regarding land ownership, participation in job market and related income. 

We also obtained information about their time and money spent on themselves, family and other 

activities. The study employed endogenous switching regression analysis in the first stage to 

estimate the determinants and to find out the empowerment status of women. In the second stage, 

we employed logit regression and the dependent variables including personal life sufferings and 

lack of time left for personal use because of participation in economic and household related 

activities. Results revealed that landownership status positively contributed to the empowerment 

whereas in case of personal time spending, an inverse relation was observed. Moreover, employed 

women although being empowered were facing more incidents of harassment and abuse as 

compared to the housewives. Expenditure on family and kids especially on education was higher 

in case of working women as compared to their spouses who were not investing much portion of 

their incomes for their kids. Similar results were seen in case of food and entertainment 

expenditures. Shockingly we found that working women were spending less time and less money 

for their personal activities as compared to the housewives who were not involved in any 

economic activities. Among the determinants of empowerment, education, land ownership, 

income and marital status were found statistically significant. Findings of our study propose that 

there is need of improvements in governmental policies for promoting empowerment in true spirit 

and legislation should be made to safeguard their rights and working hours.  

Keywords: women empowerment; empowerment cost; household welfare; Pakistan 
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Abstract 

The COVID-19 pandemic has changed education forever. As a result of COVID-19, educational 

institutions around the world have been closed. Educational systems has changed dramatically, 

with the distinctive rise of e-learning, whereby teaching is undertaken remotely and on digital 

platforms. With this sudden shift in many parts of the globe, some are wondering whether the 

adoption of online learning will continue to persist post-pandemic, and how such a shift would 

impact the worldwide education market. Even before COVID-19, there was already high growth 

and adoption in education technology. Whether it is language apps, virtual tutoring, video 

conferencing tools, or online learning software, there has been a significant surge in usage since 

COVID-19. There are, however, challenges to overcome. Some students without reliable internet 

access and/or technology struggle to participate in digital learning; this gap is seen across 

countries and between income brackets within countries. In this direction, in order to clarify the 

situation in Georgia in terms of distance learning, a study was conducted among students of the 

University of Georgia. Group of students were interviewed to determine research thesis. The 

research revealed specific problems, such as many students do not have devices and/or the strong 

internet connection that online courses require, and thus fail to catch up with their classes. 

Because of that, their learning experience becomes problematic. Moreover, most of them live in 

suburbs and mountain regions and find it difficult to keep in tune with the technical requirements 

of the chosen courses. Some of them don’t even own computers and seek help for technical 

assistance. The only solution to this problem is knowing exactly what kind of technological 

support they will need, as well as properly equipping them for the  successful completion of 

courses. 

Keywords: Computer, Learning, COVID-19, Education, Technology. 
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Özet 

Işık; dünden bugüne insanlığın temel görme edimini sağladığı süregelmiş bir olgudur. Renk ise 

kaynağı ile oluşum gösteren izlenimin gözde oluşturdu duyumdur. Işığın ve rengin yaratıcı 

anlamda kullanımı sanat tarihi boyunca resim, heykel, mimari, sinema ve plastik sanatlar gibi pek 

çok alanda kullanılmıştır. Işık ve renk olgusu günümüz görsel iletişim araçları biçimciliğinde de 

kendine yer bulmuştur. Özellikle sinema ve televizyon alanında çeşitli öğeleri aydınlatma ve 

belirginleştirmenin yanı sıra dramatik olarak anlamın kuruluşuna hizmet eden ışık ve renk tasarımı 

kompozisyonel bir öğe olarak biçemi vurgular. Işık ve renk birbiriyle ilişki halinde günümüzde 

televizyon ve dijital platformlara yönelik görsel eserlerde anlatıya ilişkin duyguya güç katmak, 

oluşturulan atmosferi desteklemek ve biçemin vurgulanması adına sıklıkla kullanılır. 

Türk televizyon yayıncılığının yanı sıra internetin altyapısını oluşturduğu yeni dijital yayın 

platformları üzerinde pek çok yerli dizi ortaya çıkmaya başlamıştır. İstek üzerine (On-Demand) 

mantığıyla izleyicilerinin içeriklere ulaştıkları bu platformlara yönelik olarak üretilen içerikler 

yaratıcılığa geleneksel televizyonlardan çok daha fazla destek sunmuşlardır. Söz konusu bu 

platformlara yönelik olarak çekilen 2018 yapımı Şahsiyet dizisi aydınlatma ve renk tasarımı 

açısından oldukça zengin ve incelenmesi gereken bir yapım olarak karşımıza çıkar. 

Yönetmenliğini Onur Saylak’ın yaptığı ve oyucu kadrosunda Haluk Bilginer, Cansu Dere, Müjde 

Ar ve Metin Dülgerli gibi isimlerin yer aldığı Şahsiyet dizisi uluslararası ve ulusal pek çok 

festivalde ödül almış oldukça önemli bir yapımdır.  

Bu çalışmada dijital platformlara yönelik hazırlanmış yerli diziler arasından seçilen bu örnek 

üzerinden aydınlatma ve ışık kullanımının estetik, psikolojik ve dramatik anlamda anlatıya olan 

katkısı göstergebilim yöntemiyle ele alınmıştır. Araştırma sonucunda renk ve aydınlatma 

tercihlerinin hem biçimsel hem de içerik anlamında oluşturulmaya çalışan anlamı psikolojik ve 

dramatik olarak destekleyecek şekilde tasarlandıklarını tespit edilmiştir. Bu araştırmanın 

aydınlatma ve renk tasarımının film biçemi ve anlamı üzerinde oluşturduğu farklılıkları ortaya 

koyması açısından literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Şahsiyet, Aydınlatma, Renk, Televizyon 
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Özet 

Birçok Batılı araştırmacı için İbn Rüşd, Antik Çağ ile Orta Çağ arasında bir köprü vazifesi 

görmüş, Yahudi, Hristiyan ve Müslüman kültür havzaları arasında da bir kavşak noktası olmuştur. 

Eserleri ve fikirleriyle Orta Çağ aydınını etkileyen İbn Rüşd, Avrupa’da fikrî bir hareketliliğe 

sebep olmuş ve Aydınlanma’ya giden sürece katkı vermiştir. İbn Rüşd’ün Batı düşünce tarihindeki 

önemini, kendisiyle ilgili Batıda hala devam eden kurumsal projelere bakarak anlamak 

mümkündür. Köln üniversitesine bağlı Thomas Enstitüsü tarafından sürdürülen Averroes Edition 

ve DARE (Digital Averroes Research Environment) projeleri bunlardan bazılarıdır. Averroes 

Edition projesi kapsamında İbn Rüşd’ün doğa felsefesine dair eserlerinin ve bu eserlerin 13. 

yüzyıldan itibaren ortaya çıkan Latince ve İbranice tercümelerinin edisyonuyla ilgili çalışmalar 

sürdürülmektedir. DARE (Digital Averroes Research Environment) adlı proje ise İbn Rüşd’ün 

kendi eserleri ve onunla ilgili günümüze varıncaya kadar yapılmış tüm çalışmaların bibliyografik 

bir arşivini oluşturmaya çalışmaktadır. Bu sunum, İbn Rüşd araştırmaları yapanlar için devasa bir 

kaynak barındıran söz konusu projelerin tanıtımını amaçlamaktadır. 

Anahtar kelimeler: İbn Rüşd, Averroes Edition, DARE, İslam felsefesi 

Averroes Edition and DARE Projects (Digital Averroes Research Environment) as an 

Example of Contemporary Ibn Rushd Studies in the West 

Abstract 

For many Western researchers, Ibn Rushd served as a bridge between Antiquity and the Middle 

Ages, and was a crossroads between Jewish, Christian and Muslim cultural basins. Ibn Rushd, 

who influenced the medieval intellectuals with his works and ideas, caused an intellectual 

movement in Europe and contributed to the process that led to the Enlightenment. It is possible to 

understand the importance of Ibn Rushd in the history of Western thought by looking at the 

institutional projects still ongoing in the West. Averroes Edition and DARE (Digital Averroes 

Research Environment) projects carried out by the Thomas Institute of Cologne University are 

some of them. Within the scope of the Averroes Edition project, studies on the works of Ibn 

Rushd on the philosophy of nature, and the Latin and Hebrew translations of these works that 

emerged from the 13th century are ongoing. The project called DARE (Digital Averroes Research 

Environment) tries to create a bibliographic archive of Ibn Rushd's own works and all the studies 

related to him until today. This presentation aims to introduce these projects, which are a huge 

resource for whom conducting Ibn Rushd research. 

Keywords: Ibn Rushd, Averroes Edition, DARE, Islamic philosophy 
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Abstract 

This article provides a brief overview of the role and role of the media in shaping the image of the 

state, as well as an attempt to answer the question of what is the image of the state and how 

important it is to form it in a positive manner. Creating a stable and positive image is the only 

requirement of our time. In our time, the development of technology and communications is one 

of the main factors in creating an image. We also analyzed some of the problems in the image of 

our domestic and foreign media. The competent use of information, which is one of the main tools 

for creating an image and image, contributes to an increase in the status or, conversely, a decline 

in the prestige of the state. This is evidenced by the materials of large-scale media channels with a 

large audience. The aim was to show that coverage of a country by national or international media 

can affect a country's status and prestige in the international arena. This issue was studied 

according to a specific program and conclusions were drawn. 

Keywords: Image, image, media, mass media, politics, policy, international arena, technology, 

innovation, audience, instrument. 
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Abstract 

This study aims to examine the predictors of perceived usefulness’s human information systems 

(in terms of technical, organisational and social factors). Cognitive beliefs about the outcomes 

associated with the technology use are important dimension in explaining technology acceptance 

yet little is known about predictors of human resources information systems (HRIS) usefulness in 

general and in particular in developing countries. Questionnaires were distributed to 450 of HR 

professionals in Libyan petroleum companies and banking institutions. Multivariate analysis in 

SPSS was used. The findings show that top management support, information quality, HRIS 

flexibility, ease of use, and IT staff support have considerable impacts on perceived usefulness of 

HRIS. Computer skills, social influence did not have significant effects. This investigation 

contributes theoretically by extending and developing theory of technology acceptance by 

including a set of factors instead of using limited determinants. Second, it evaluates and explains 

beliefs HR professionals towards HRIS depending on technology acceptance (TAM) research, 

where few studies have been conducting to examine perceptions of HR professionals towards 

HRIS. Interestingly, there is a practical implication as Libya as a developing country is 

characterized by low levels of adoption and aims to make the businesses more flexible instead of 

bureaucratic organisational culture. The findings might have significant implications for top 

management and HR practitioners by providing insight into enhancements and obstacles of HRIS 

use. In addition, study’s results offer the need for more empirical investigations on the impact of 

computer skills and social influence on HRIS usefulness. 

Keywords: Libyan Companies, Libyan petroleum companies, human information systems. 
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Özet 

Cumhuriyet dönemi tecvid ilmine dair çalışmaların kapsamlı olarak ele alındığı eserlerden biri de 

Ali Rıza Sağman’ın (ö.1964) telif ettiği “Sağman Tecvidi” isimli kitaptır. Bu eserin ilk baskısı 

1955 yılında yapılmış, daha sonra “İlaveli Yeni Sağman Tecvidi” adıyla 1958 yılında yeniden 

basılmıştır. Bu kitapta tecvid konuları muhatap kitlenin anlamasını merkeze alan bir üslupla ele 

alınmış, tecvid ile ilgili ıstılahlar aynen kullanılmış yanı sıra Türkçe karşılıklarının da verildiği 

görülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İmam-Hatip okullarında okutulması tavsiye edilen 

bu eserde tecvid konuları 26 ders başlığı altında işlenmiştir. Eserde şema, şekil ve çizimlerden 

istifade edilmiş, ayrıca hemen hemen her dersin sonunda yer alan Alıştırma ya da Sorular 

bölümleriyle de ilgili dersin pekiştirilmesi hedeflenmiştir. Müellif, müracaat ettiği kaynakların 

birçoğunu belirtmemesine rağmen, alanındaki meşhur ve sağlam kaynaklara başvurarak yazdığı 

anlaşılmaktadır. Med, idğam, vakıf, hareke ve sükun gibi tecvid konuları analitik bir metotla ele 

alınarak tecvid alimlerinin ortaya koyduğu ortak kanaatlere yer verilmiş, zaman zaman da 

umumun görüşüne aykırı fikirler beyan edilmiştir. Eserde Türk ve Arap okuyucular arasında 

mukayeselerin yapılması, müellifin Arap dünyasındaki tecvid uygulamalarına ve bu konuda 

verilen eserlere de aşina olduğunu göstermektedir. Ayrıca Sağman; tecvide dair birçok eserde 

bahsedilmeyen “Temsîlî Okuma” konusunu da ele almıştır. Osmanlı döneminin sonlarında da 

Kur’an okutan hocalar tarafından tatbik edilen ve “Dudak Ta‘lîmi” adıyla bilinen bir uygulamanın 

da, Sağman Tecvidi’nde kurallarıyla birlikte geniş bir şekilde ele alındığı görülmektedir. Sağman, 

Kur’an tilavetinde musıkî gerçeğine de işaret etmiş, ifrata düşülmemek kaydıyla musıkînin 

tilavette olması gerektiğine vurgu yapmıştır.  

Anahtar kelimeler: Kırâat, tecvîd edebiyatı, hareke, med, sükûn. 

 

Sagman Tajweed in the Context of Different Perspectives 

Abstract 

One of the works in which the studies on the science of tajwid in the Republican period are 

handled comprehensively is the book named "Sagman Tajwid" written by Ali Rıza Sağman 

(d.1964). The first edition of this work was published in 1955, then it was reprinted in 1958 with 

the name "New Sagman Tajwid with Addition". In this book, the subjects of tajwid were handled 

in a style that centered the understanding of the audience, and it was preferred to use the terms 

related to tajwid exactly as well as their Turkish equivalents. In this work, which is recommended 

to be taught in Imam-Hatip schools by the Ministry of National Education, the subjects of tajwid 
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are covered under 26 sections. Schemes, figures and drawings are used in the work, and it is aimed 

to reinforce the lesson with the Exercise or Questions at the end of almost every section. Although 

the author does not specify most of the sources he applied to, it is understood that the book has 

written by referring to famous and sound sources in his field. The subjects of tajwid were handled 

with an analytical method, common opinions of tajwid scholars were included, and ideas contrary 

to the opinion of the general public were expressed. Making comparisons between Turkish and 

Arab readers shows that the author is familiar with the tajwid practices and the works in the Arab 

world. Sağman also dealt with the subject of "Representational Reading", which was not 

mentioned in many works on tajwid. At the end of the Ottoman period, it is seen that an 

application known as "Lip training", which was applied by the teachers who teaches the Qur'an, is 

also widely discussed in the Sagman Tajwid. Sağman also pointed to the fact of music in the 

recitation of the Qur'an, and emphasized that music should be in recitation provided that it is not 

included in extravagance. 

Keywords: Qira’at, tajwīd literature, haraqa/vowel mark, madd, sukoon. 
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Özet 

Araştırmada Cumhuriyet dönemi lise tarih ders kitaplarının eğitime ve Türk eğitim tarihine bakışı 

incelenmiştir. Araştırma doküman araştırması yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmanın 

örnekleminde 1930’lu yıllarda okutulan Tarih I, II, III ve IV tarih ders kitapları yer almaktadır. 

Tarih ders kitaplarında Türk eğitim tarihine Türklerin medeniyete hizmetleri merkezinde bakıldığı 

görülmüştür. Anılan ders kitaplarında Osmanlı dönemi eğitim tarihi matematik, tıp ve doğa 

bilimlerine önem verilmemesi gibi sebeplerden ötürü eleştirilmiştir. Tanzimat dönemi eğitim 

uygulamaları yetersizdir. Meşrutiyet dönemi eğitim uygulamaları ise gerçek başarıyı 

sağlayamamıştır. Cumhuriyet dönemi eğitimde omurga prensip ise milliyetçiliktir. Bu prensip 

milli mücadele döneminde benimsenmiştir. Bu temel ilke altında yer alan diğer ilkeler ezberci 

olmayan bir eğitim, öğretimde korku yerine sevgi, öğretimde tecrübe, analiz ve eleştiri, mesleki 

öğretim, vicdan özgürlüğüne dayanan din eğitimi, sanat eğitimi, sağlık eğitimi, iktisat ve tasarruf 

eğitimi ve eğitime bilimsel bakıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tarih ders kitapları, cumhuriyet dönemi, Türk eğitim tarihi. 

History of Turkish Education in The History Textbooks of The Republican Period 

Abstract 

In the current research, high school history textbooks of the Republican era’s view on education 

and Turkish education history was examined. The research was conducted with the method of 

document research. The sample of the research includes History I, II, III and IV history textbooks 

that were taught in the 1930s. It has been observed that the history textbooks evaluate the history 

of Turkish education in the context of Turks' contributions to civilization. In these textbooks, the 

Ottoman period educational history was criticized for reasons such as not paying attention to 

mathematics, medicine and natural sciences. The educational practices of the Tanzimat era are 

insufficient. The educational practices of the Constitutional period, on the other hand, did not 

actually ensure success. The main principle and basis of the Republican education is nationalism. 

This principle was adopted during the National Struggle. Other principles under this basic 

principle are non-rote education, love instead of fear in education, experience in teaching, analysis 

and criticism, vocational education, religious education based on freedom of conscience, arts 

education, health education, economics and savings education and a scientific perspective on 

education. 

Keywords: History textbooks, the Republican period, Turkish education history. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı Kadri Raşit Anday’ın çocuk sevgisi ve aile mutluluğuna ilişkin görüşlerini 

incelemektir. Araştırmanın deseni doküman araştırmasıdır. Araştırmada amaçlı örneklem tekniği 

kullanılmıştır. Bu kapsamda Kadri Raşit Anday’ın Mihrab dergisinde yayımlanan 1923 tarihli 

“Çocuğa Muhabbet ve Aile Yuvasında Refah Meseleleri” adlı makalesi incelenmiştir. Araştırmada 

Kadri Raşit Bey’in çocuk sevgisi ve aile mutluluğu arasında bir ilişki kurduğu bulgulanmıştır. 

Örneğin Kadri Raşit Anday, insan yavrusunun uzun yıllar bakıma ihtiyaç duyduğundan ve 

annelerin kendi doğal özellikleri gereği yavrularına şefkatli ve bakım sağlayan rollerde olduğunu 

belirtmiştir. Ancak annenin yeterince iyi bir eğitim ve terbiyeden geçmemiş olması ve kocalarına 

güvensizliklerinin çocukların sağlığını bozacak derecede anne çocuk ilişkisini zedeleyebileceğini 

vurgulamıştır. Ayrıca bu bozulmayı teşvik eden bir unsurun da kadınların kendi annelerinin 

birtakım önerilerinin olduğunu belirtmiştir. Yani bir yönüyle de nesiller arası birtakım bağların da 

bir sonraki neslin nasıl olacağını belirlemede etkin olduğunu söylemiştir. Ayrıca yine bugünün 

aile ve pedagoji gözlüğüyle yorumlanırsa karı kocalık ilişkisi anne ve babalık ilişkisinin de 

temelini oluşturmaktadır. Karı kocalık ilişkisi sağlıklı olmadıkça anne ve babalık da sağlıklı 

olmayacak ve sağlıklı nesiller yetişmeyecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kadri Raşit Anday, mihrab dergisi, çocuk sevgisi, aile mutluluğu 

Kadri Raşit Anday's Views About Love For Children and Family Happiness 

 

Abstract 

The purpose of the current research is to examine Kadri Raşit Anday's views on love for children 

and family happiness. Document research is the design of the research and purposive sampling 

technique was used. In this context, Kadri Raşit Anday's 1923 article "Affection for the Child and 

Welfare Issues in the Family Home" published in the Mihrab magazine was examined. It was 

found in the study that Kadri Raşit Bey established a relationship between love for child and 

family happiness. For instance, Kadri Raşit Anday stated that human babies need care for many 

years and mothers are in affectionate and caring roles due to their natural characteristics. 

However, he emphasized that mothers' insufficient education and training and their distrust about 
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their husbands could harm the mother-child relationship consequently it harms the health of the 

children. In addition, he also stated that one of the factors that encouraged this deterioration was 

negative recommendations of the women's own mothers. In other words, he said that some 

intergenerational ties are effective in determining how healthy the next generation will be. 

Furthermore, if interpreted from the perspective of today's family and pedagogy, the husband and 

wife relationship form the basis of the parenting relationship. Unless the husband and wife 

relationship is healthy, parenthood will not be healthy and healthy generations will not grow up. 

Keywords: Kadri Raşit Anday, Mihrab magazine, love for children, family happiness 
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Turist Rehberliği Önlisans Öğrencilerinin  “Turist Rehberi” ve “Çalışma Kartı (Kokart)” 

İlişkin Metaforik Algıları 
 

Öğr. Gör. Dr. Gizem ÖZGÜREL 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,  

Marmaris Turizm MYO 

 ORCID: 0000-0002-1161-3721 
 

Öğr. Gör. Kadir BAYSAL 
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ORCID: 0000-0003-2652-6767 

 

 

Özet  

Turizm sektöründe turist rehberi ve çalışma kartı (kokart), biri olmadan bir diğerinin anlamsal 

karşılığının olmadığı, bir arada bulunduğunda bir mesleği yapabilmenin yasal olarak önünü açan 

iki önemli kavramdır. Turist rehberliği öğrencilerinin “turist rehberi” ve “çalışma kartını 

(kokartı)” nasıl algıladıkları, zihinlerinde nasıl bir resme dönüştürdükleri ve zihinlerindeki 

resimlerin hangi kaynaklardan beslendiği merak edilerek çalışma kapsamında inceleme konusu 

yapılmıştır. Araştırmanın evrenini T.C. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Marmaris Turizm 

Meslek Yüksekokulu, Turist Rehberliği Programına kayıtlı öğrenciler oluşturmaktadır. Turist 

rehberliği öğrencilerinin “turist rehberi” ve “çalışma kartı (kokart)” kavramlarına ilişkin 

algıları, yapılan metafor analizi ile keşfedilmeye çalışılmıştır. Soru formu 2 bölümden 

oluşturulmuş, birinci bölümde demografik özelliklere (cinsiyet, yaş, okuduğu sınıf) ilişkin 3 soru, 

ikinci bölümde ise “Benim için Turist Rehberi....................................gibidir. 

Çünkü……………………………”  ve “Benim için Çalışma Kartı 

(Kokart).......................................gibidir. Çünkü……………….……...……” ifadelerini 

tamamlamalarının istendiği sorular yer almıştır. Katılımcılar; “turist rehberi”ne ilişkin “76” 

metafor geliştirmişlerdir. “Turist rehberi”ne ilişkin ürettikleri metaforların kaynakları; “aracılık 

algısı”, “danışmanlık algısı”, “liderlik algısı”, “tanıtma algısı”, “temsil algısı”, “yönlendirme 

algısı” ve “yürütme algısı” olarak  “7” kategori altında dağılım göstermiştir. Katılımcılar; 

“çalışma kartına (kokarta)” ilişkin ise  “79” metafor geliştirmişlerdir. “Çalışma kartına 

(kokarta)” ilişkin üretilen metaforlar “10” kategoriye ayrılmış, sırasıyla “mesleki zorunluluk 

algısı” (n=15), “varlık kazanma algısı” (n=13) ve “değer katma algısı” (n=10) en çok metafor 

üretilen kategoriler olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Algı, Turist Rehberi, Turist Rolleri, Çalışma Kartı (Kokart), Metafor, 

Metafor Analizi 

Metaphoric Perceptions of Tourist Guidance Associate Degree Students Regarding “Tourist 

Guide” and “Work Permit (License)” 

Abstract 

Tourist guide and work permit (license) in the tourism sector are two important concepts that 

legally pave the way for performing a profession when existing together, or one does not make 

sense in the absence of the other. It was wondered how tourist guidance students perceive the 
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“tourist guide” and “work permit (license)”, how they transform these concepts into a picture in 

their minds, and from which sources the pictures in their minds are fed; thus, these issues were 

examined within the scope of the study. The population of the research includes students studying 

at Programme of Tourism Guidance, Marmaris Tourism Vocational School, Muğla Sıtkı Koçman 

University. The perceptions of tourist guidance students on “tourist guide” and “work permit 

(license)” were tried to be explored by metaphor analysis. The questionnaire consists of 2 parts. In 

the first part, there are 3 questions regarding demographic characteristics (gender, age, grade), 

while the second part covers the questions that students were asked to complete the statements 

such as “A Tourist Guide for me is like..................................... 

Because……………………………”  and “A Wok Permit (License) for me is 

like....................................... . Because……………….……...……”. Participants developed “76” 

metaphors about the “tourist guide”. The sources of the metaphors the students produced about 

the “tourist guide” showed a distribution under the following “7” categories: “agency 

perception”, “consultancy perception”, “leadership perception”, “promotion perception”, 

“representation perception”, “guidance perception”, and “execution perception”. 

Participants, on the other hand, developed “79” metaphors regarding the “work permit 

(license)”. The metaphors produced regarding the “work permit (license)” were divided into 

“10” categories, while “professional obligation perception” (n=15), “existence perception” 

(n=13), and “adding value perception” (n=10) were the categories in which the most metaphors 

were produced, respectively. 

Keywords: Perception, Tourist Guide, Tourist Roles, Work Permit (License), Metaphor, 

Metaphor Analysis 
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Bir Gastronomi Hikâyesi: Dondurmam Gaymak 
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Özet  

Destinasyonların ziyaretçiler tarafından keşfedilmelerinde, tanınırlığının ve bilinirliğinin 

artırılmasında, destinasyon markalaşmasında yerel lezzetler birer çekicilik unsuru olarak başrolde 

yer alabilmekte, ziyaretçilerin duygu ve düşüncelerinde varlık kazanabilmektedirler. Çalışma 

kapsamında; Muğla ile Ula ilçesinde, Dondurmam Gaymak filmine konu olan, babadan oğula 

geçen dondurmacılık hikâyesi, turizm perspektifinden incelenmeye çalışılmıştır. 3. Kuşak olarak 

üretime devam eden Dondurmam Gaymak işletmesi ile yüzyüze, derinlemesine görüşme 

gerçekleştirlmiş, kendine özgü yapısı nedeniyle nitel araştırma yöntemlerinden, örnek olay (vak’a) 

çalışması ile tek örnek olayı tasarımı gözetilerek, analiz edilmiştir. Çalışmada ilgili literatür başlığı 

altında; destinasyon markalaşmasında yerel lezzetler, gastronomik bir değer olarak dondurma ve 

tarihçesi açıklanmaya çalışılmış, devamında sahadan elde edilen bulgulara yer verilerek, sonuç ve 

öneriler ile çalışma tamamlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Destinasyon Markalaşması, Yerel Lezzetler, Dondurma, Örnek Olay (Vak’a) 

Çalışması 

A Gastronomy Story: “Ice Cream, I Scream (Dondurmam Gaymak)” 

Abstract 

Local foods can play the leading role as an element of attraction in the exploration of the 

destinations by the visitors, in increasing the recognition and awareness of destinations, and for 

destination branding, and they can exist in the feelings and thoughts of the visitors. Within the 

scope of the study, the story of the ice cream business, which was transferred from father to son 

and composes the theme of the “Ice Cream, I Scream (Dondurmam Gaymak)” movie shot in the 

several locations of Muğla province such as Ula district, was tried to be examined from a tourism 

perspective. A face-to-face and in-depth interview was held with Dondurmam Gaymak enterprise, 

who continues production as the Third Generation, and due its unique structure, the subject was 

analyzed with a case study, one of the qualitative research methods, by considering the single 

sample design. In the study, under the relevant literature title, local foods in destination branding, 

and ice cream as a gastronomic value and its history were tried to be explained, subsequently, the 

findings obtained from the field were included and the study was completed with the conclusion 

and recommendations section. 

Keywords: Destination Branding, Local Food, Ice Cream, Case Study 
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Problems and Advantages of Online Education: What We Learned from The Pandemic 
 

Prof. Dr. Silvia MINEVA 
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Sofia, Bulgaria 
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Sofia University, St. Kliment Ohridski 
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Abstract 

The global pandemic of COVID 19 leaded to unprecedented measures in many countries, 

including full or partial lockdown of offices, universities and schools. In Bulgaria especially the 

lockdown of educational institutions, including universities was made practically in the beginning 

of the epidemic, so they should adapt in very brief amount of time the whole educational process, 

i.e. transfer it online with practically no preparation and with very limited resources. This sudden 

transition led to series of problems but also showed some of the advantages of the online 

education on a wider scale that practically was never applied before as the online education was 

never a primary form of studying, even in universities that implemented this form of education 

before. That’s why these  three months of online education in Bulgaria can be analyzed not as 

isolated emergency situation but also as practical example what would be the real consequences 

for the educational process if it is fully transferred online in the future,  what are its main 

advantages, disadvantages and problems. The paper presents the main problems and advantages of 

the online education as they are seen by participants of both sides of the educational process: 

lecturers and students in the biggest Bulgarian university, Sofia University. A content analysis 

based on their spontaneous answers is made. The survey in which their answers are collected was 

conducted online, in the period 25 April- 6
 
May 2020.  

Keywords:  online education, content analysis, pandemic, online survey 
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BIST 100 Endeks Volatilitesinin Analizi: Covıd-19 ve Küresel Finansal Kriz Dönemlerinin 

Karşılaştırılması 

 

     Dr. Öğr. Üyesi Seda TURNACIGİL 

Toros Üniversitesi  

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 

 Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü  

 

 

 

Özet 

Dünyanın farklı açılardan tartıştığı ortak sorun,2020 yılının başından bu yana, COVID-19 

pandemisinin yarattığı kriz olmaktadır. Ekonomik ve finansal açıdan bakıldığında bu dönemin reel 

kesim ve finansal kesime pek çok farklı etkileri olmuştur. Bu çalışmanın amacı, COVID-19 

krizinin sermaye piyasalarına etkisinin araştırılması ve son yaşanan 2008 küresel finansal kriz ile 

karşılaştırılmasıdır. Bunun için BIST100 endeks getirilerinin volatilitesi 2006-2020 dönemleri 

arasında incelenmiştir. Çalışmada BIST100 endeks getiri volatilitesi ARCH, GARCH, ARCH-M, 

GARCH-M, TGARCH ve EGARCH yöntemleri ile analiz edilmiştir. Söz konusu analiz 

yöntemleri, tüm varsayımları ve kısıtlamaları sağlamaktadır. Çalışmada, öncelikle BIST100 

endeksinin günlük getirilerinin durağanlığı analiz edilmiş ve serilerin düzeyde durağan olduğu 

görülmüştür. Durağan olduğu belirlenen serilere Haziran 2006-Aralık 2010 dönemi küresel 

finansal kriz ve Ocak 2020-Eylül 2020 dönemi COVID-19 dönemi olarak belirlenmiş ve bu 

dönemlere kukla (0,1) değişkenler atanarak modeller kurulmuştur. Çalışmada, ARCH analizinin 

sonucuna göre, endeks getirilerinin volatilitesi üzerinde COVID-19 ve küresel finansal kriz 

dönemlerinin etkisi vardır. GARCH analizinin sonucuna göre, hem ortalama hem varyans 

denkleminde her iki dönemin de etkisi bulunmaktadır. ARCH-M ve GARCH-M analizinin 

sonucuna göre, endeks volatilitesi üzerinde her iki dönemin de etkisi bulunmakta, bu etki küresel 

finansal kriz döneminde daha fazla olmaktadır. EGARCH ve TGARCH analizinin sonucuna göre, 

sadece küresel finansal kriz döneminde varyans denkleminde anlamlılık vardır. Ayrıca, bu 

analizde, BIST100 endeksinde asimetrik etkinin ve kaldıraç etkisinin olduğuna yönelik bulgulara 

ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: COVID-19, Volatilite, Finansal kriz, Hisse senedi, Pay 

Analysis of BIST 100 Index Volatility: A Comparison of Covid-19 and Global Financial 

Crisis Periods 

Abstract 

The common problem the world has been discussing from different viewpoint has been the crisis 

created by the COVID-19 pandemic since the beginning of 2020. From an economic and financial 

perspective, this period had many different effects on the real sector and financial sector. The 

purpose of this study is to investigate the impact of the COVID-19 crisis on capital markets and to 

compare it with the recent 2008 global financial crisis. For this purpose, the volatility of BIST100 

index returns was examined between 2006-2020 periods. In the study, BIST100 index return 

volatility was analyzed by ARCH, GARCH, ARCH-M, GARCH-M, TGARCH and EGARCH 

methods. These methods provide all assumptions and limitations. First, the stability of the daily 
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returns of the BIST100 index was analyzed and it was observed that the series were stationary in 

level. In the study, the period of June 2006-December 2010 was determined as the global financial 

crisis and the period of January 2020-September 2020 as the COVID-19 period, and models were 

established by assigning dummy (0,1) variables to these periods. In the study, According to the 

results of the ARCH, COVID-19 and global financial crisis periods have an impact on the 

volatility of index returns. According to the results of the GARCH, both periods have effects in 

both the mean and variance equation. According to the results of ARCH-M and GARCH-M, both 

periods have an effect on index volatility, and this effect is greater in the global financial crisis 

period. According to the results of EGARCH and TGARCH, there is significance only in the 

variance equation during the global financial crisis period. In addition, in this analysis, it was 

found that there is an asymmetric effect and leverage effect in the BIST100 index. 

Keywords: COVID-19, Volatility, Financial Crisis, Stocks 
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Doç. Dr. Gül Banu DUMAN  

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 

Emel GÜDÜL  

 

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Özet 

Ağız çalışmaları, yalnız çalışma yapılan sahanın dil özellikleri açısından değil, bölgenin sözlü 

kültür ürünlerinin tespiti açısından da önem arz eder. Sözlü kültür ürünlerinden biri olan masallar, 

diğer sözlü edebiyat ürünleri gibi kaynak kişilerin zamanla yok olmasıyla her geçen gün tehlike 

altına girmektedir. “Konya İli Karapınar İlçesi ve Yöresi Ağızları” adlı saha çalışmasında derlenen 

masallardan biri de “Fatmacık ile Yusufcuk” masalıdır. Bu masalın farklı yörelerde farklı 

varyantları da vardır. Öte yandan dünyaca ünlü “Hansel ve Gratel” masalıyla “Fatmacık ile 

Yusufcuk” masalı arasında benzerlikler dikkat çekmektedir. Bu çalışmada Karapınar ağzından 

derlenen “Fatmacık ile Yusufcuk” masalıyla “Hansel ve Gratel” masalı muhteva, biçem, olay 

örgüsü ve imge bağlamında karşılaştırılacaktır. Birbirinden bağımsız ortaya çıkan masalların 

benzer özellikleri üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Masal, Sözlü Kültür Ürünleri, Hansel ve Gratel, Fatmacık ile Yusufcuk 

masalı  
 

The Comparision of The Tale “Fatmacık and Yusufcuk” Compiled from Karapınar Dıstrıct 

in The Region of Konya Province with The Tale “Hansel – Gretel" 

 

Abstract 

Dialect studies are important not only in terms of the language characteristics of the field where 

the study was conducted but also in terms of determining the oral culture products of the region. 

Tales, one of the products of oral culture, like other products of oral literature, are endangered 

every day by the disappearance of people that are the source of the literature over time. One of the 

tales compiled in the field study "Dialects of Karapınar district and locality in the region of Konya 

province “is the tale” Fatmacık and Yusufcuk". There are also different variants of this tale in 

different localities. On the other hand, similarities between the world-famous tale “Hansel and 

Gretel” and the tale “Fatmacık and Yusufcuk” attract attention. In this study, the tale “Fatmacık 

and Yusufcuk” compiled from the dialect of Karapınar and the tale "Hansel and Gretel" will be 

compared in the context of the content, style, plot, and image. The study will focus on similar 

characteristics of tales that arise independently of each other. 

Keywords: Tale, Oral Culture Products, Hansel and Gretel, Fatmacık and Yusufcuk tale  
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Özet 

İnsan yaşantısının önemli bir evresi evliliktir. İnsan hayatında değişiklikleri beraberinde getiren 

evliliğin, nesillerin devamı düşünüldüğünde sadece birey açısından değil toplumsal yönden de çok 

önemli olduğu görülür. Evliliğin bireyler ve toplum açısından önemi sebebiyle evlilikle ilgili 

çeşitli inanışlar, âdetler ve ritüeller oluşmuştur. Bu inanış, âdet ve ritüeller, her ne kadar kendini 

korumuş ve günümüze kadar gelmişse de sosyo-kültürel ve teknolojik gelişmeler sonucunda bazı 

değişimlere maruz kalmıştır. Aileye ve aile kurumuna büyük önem veren Türkler; aile kurumunu 

yüceltmiş, aile kurmayı teşvik etmiş, evlilik çevresinde oluşan çeşitli ritüeller ve inanışlar 

geliştirmiş, bu geleneklerin gelecek nesillere aktarılmasına özen göstermişlerdir. Zonguldak ili 

Devrek ilçesinde de düğün gelenekleri çağın getirdiği birtakım olumsuzluklara rağmen 

yaşatılmaya ve gelecek nesillere aktırılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada Devrek ilçesinde 

yapılan düğün törenleri işlev, içerik ve tarihsel boyut açılarından incelenip analiz edilmeye 

çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Zonguldak, Devrek, Düğün, Evlilik, Aile. 
 

Wedding Pieces in Zonguldak-Devrek District 

Abstract 

An important phase of human life is marriage. Considering the continuation of generations, 

marriage, which brings important changes in human life, is very important not only for the 

individual but also for the social aspect. Due to the importance of marriage for individuals and 

society, various beliefs, customs and rituals related to marriage have been formed. Although these 

beliefs, customs and rituals have survived until today, they have undergone some changes as a 

result of socio-cultural and technological developments. Turks who attach great importance to 

family and family institution; they exalted the institution of the family, encouraged the 

establishment of a family, developed various rituals and beliefs around marriage, and took care to 

pass these traditions on to future generations. In Devrek district of Zonguldak province, wedding 

traditions are tried to be kept alive and passed on to future generations, despite some negativities 

brought by the age. In this study, wedding ceremonies held in Devrek district will be examined 

and analyzed in terms of function, content and historical dimension. 

Keywords: Zonguldak, Devrek, Wedding, Marriage, Family. 
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Fear in Islamic Perception and Modern Psychological Treatment 

 

Amar Benboudina  

Qatar University 

 

 

Abstract 

The study deals with the concept of fear according to the views of modern psychology and the 

Islamic perception, and it attempts to understand the types of psychological treatments for the 

phenomenon of fear, including group therapy, environmental therapy and religious therapy. It also 

considers dealing with the Islamic vision of fear through interrogation of the texts of the Holy 

Qur’an and the opinions of Muslim opinions, and Sufis in particular who expressed On fear by 

differentiating it from fear and horror, linking it to divine perfection, and the journey of self-

perfection with hope and hope, and linking that to the principle of eternal happiness as a fixed 

religious principle. 

Keywords: fear, treatment, Islamic perception, modern psychology. 

 

 د.عمر بن بوذينة

 قسم العقيدة والدعوة

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 

 ملخص الدراسة

وفق رؤيتي علم النفس الحديث والتصور اإلسالمي، وتأتي على محاولة فهم أنماط العالجات تعالج الدراسة مفهوم الخوف 

النفسية لظاهرة الخوف بما فيها العالج الجماعي والعالج البيئي والعالج الديني، كما تنظر في تناول الرؤية اإلسالمية للخوف 

متصوفة تحديدا الذين عبِّروا عن الخوف من خالل التفريق عبر استنطاق نصوص القرآن الكريم وآراء العلماء المسلمين، وال

بينه وبين الفزع والرعب، وربطه بالكماالت اإللهية، ورحلة تكميل النفس باألمل والرجاء ووصل ذلك بمبدأ السعادة األبدية 

 كمبدأ ديني ثابت.

 الكلمات المفتاحية: الخوف، المعالجة، التصور اإلسالمي، علم النفس الحديث.
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Abstract 

Tourism has a range of impacts on mountain ecosystems, communities and economies. Many of 

these impacts are negative, but tourism may also generate positive impacts. They, can become 

supportive force for maintaining peace, fostering pride and cultural traditions, creating local jobs, 

increasing visitor awareness of natural, cultural and historical values and assets. Local 

communities and businesses support the long-term sustainability of a tourism destination.  A 

decrease in cultural diversity or authenticity and loss of local customs and traditions may bring the 

destination to the loss of the attractiveness to visitors seeking a unique cultural experience and 

attractiveness. In one of the mountain regions of Georgia – Svaneti -  the economic benefits of 

tourism are channeled into the local economy of the region i.e. local community benefit from 

tourism activities and local businesses (accommodation, transport, food and beverages outlets, 

souvenirs and crafts etc.) contribute to the authentic nature of the particular mountain destination. 

Cross-cultural awareness, communication between visitors and local people raises the quality of 

visitor experience and the level of community understanding in support of tourism. 

Keywords: sustainable mountain tourism, ecosystems, positive/negative impact, 

cultural/historical values. 
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Historical Roots of Azerbaijani Mugham “SHUSHTAR” 
 

Shabnam SHIKHALIYEVA 

Sultan Qaboos University  

College of Arts and Social Sciences 

Department of Music and Musicology 

 

 

 

Abstract 

Historically reach Azerbaijani mugham art has a unique ancient musical tradition. Each of 

mughams has its own individual melodies, rhythms, forms, characteristics, structure, and tone. 

Ancient traditional music is finding a historical-cultural formation, orally survived, learnt with 

master –student method and passed to the next generations in music history. Professional ancient 

music genres have been always progressive, improved, and have reached their high level. Mugam 

art is one the inseparable part of Azerbaijani music and having a necessary role in heritage. 

Artistic merits, theoretical features, performance tradition, history of mughams acquire national 

value for Azerbaijanis. Mugham as a main and central genre of Azerbaijani traditional music had 

effected creation, improvement of other genres, and enriched artistic features of expressions. In 

the analysis process, we are witnessing that melodic, intonation, makam, cadence, rhythmical 

features of Shushtar effected to rhythmical makams, Tasnifs, Rangs, traditional dances, and songs. 

It is difficult to determine the age of mughams because they survived orally and do not have music 

notation or author. Some mughams are related to the name of cities, places, and well-known 

people. Due to the formation and development of performance, some of makams had changed 

their structure. Several mughams consisted of a large number of parts in the past and by the time 

they lost some of their parts. Later on, these separated parts are accumulated and created 

independent mugham. There are several probabilities regarding the etymology of Shushtar. 

Professor T. Bakikhanov considers that the meaning of Shushtar is ‘’silk’’ (regarding elegant 

content of melody). Honored artist E. Mansurov considers that name of Shushtar is related to one 

of Iranian city. Great Azerbaijani composer, scholar Uzeyir Hajibayli has created a theoretical 

conception of Azerbaijani maqams in fundamental musicological work ''Principles of Azerbaijan 

folk music". It is necessary to build a diminished tetrachord on the formula 1/2-1-1/2 and combine 

it with an equal tetrachord from above and below by the second way of combination (mixed one - 

interval of the increased second between tetrachords) to form the maqam Shushtar. This tetrachord 

is called Hijaz in Arab and Turkish makam theory.  

Keywords: Shushtar, Hijaz, makam, mugham, tetrachord 
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Özet 

Küreselleşme ile birlikte bilgi-iletişim teknolojilerindeki gelişim ve toplumsal değişim, devam 

eden ve sürekli değişkenlik gösteren taleplerin karşılanmasında toplumsal-politik aktörleri ön 

plana çıkarmaktadır. Bu kapsamda ortaya çıkan ve kamusal yönetimin yeniden yapılandırılmasını 

vurgulayan yönetişim kavramı, kamu hizmetlerinin sunumunda toplumsal-politik çabaların 

dijitalleşme ile bütünleşmesi açısından önemlidir. Ek olarak, düzenleyici kalite ve e-devlet 

gelişimi düzeyinin artırılması, hukukun üstünlüğünün hükümet verimliliğinin/etkinliğinin ve 

siyasi istikrarın sağlanması başta olmak üzere kamusal boyutları olan yönetişim kavramı, kamu 

sektörünün dönüşümüne de katkı sağlayabilmektedir. Çalışma kapsamında, hükümetlerin ülkelere 

özgü özel sektörün gelişebilmesi için teşvik ettiği veya uyguladığı politik düzenlemelerin bütünü 

anlamına gelen (düzenleyici kalite), ülkelere özgü kamusal dijitalleşme göstergesini ifade eden (e-

devlet gelişim endeksi), ülkelere özgü politik göstergeyi ifade eden (hükümet verimliliği), ülkelere 

özgü hukuki alandaki reformları ifade eden (hukukun üstünlüğü), ülkelere özgü hukuki alandaki 

dijitalleşme seviyelerini ifade eden (hukuki dijitalleşme) ve eğitim-istihdam bileşenleri üzerinden 

hesaplanan (insani gelişmişlik endeksi) arasındaki dinamik sürece sahip olan mekânsal 

etkileşimin, uzun ve kısa dönemde doğrudan ve dolaylı etkilerinin 2003-2018 dönemleri itibariyle 

Türkiye ve seçilmiş Avrupa ülkeleri için ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Düzenleyici kalite, E-Devlet, Mekânsal Ekonometri 

Abstract 

Social change and the evolution in information-communication technologies with globalization 

bring the social-political actors to the fore to meet the ongoing and constantly changing demands. 

Within this context, the governance concept, emphasizing the restructuring of public 

administration, is important for the integration of socio-political efforts with digitalization in the 

provision of public services. Moreover, the concept of governance having public scale such as, 

particularly, increasing the level of regulatory quality and e-government development and 

ensuring the rule of law, government efficiency/effectiveness and political stability can also 

contribute to the transformation of the public sector. Within the scope of this study,  dynamic 

spatial interaction within direct and indirect effects in the long-run and short-run is revealed 

among the set of political regulations that governments encourage or implement for the 

development of the country-specific private sector (regulatory quality),  the public digitization 

indicator specific to countries (e-government development index), the country-specific political 

indicator (government efficiency), country-specific legal reforms (supremacy of law), country-

specific legal digitization levels (digitalization of law) and human development index calculated 

on education-employment  components between the 2003-2018 periods for Turkey and selected 

European countries  

Keywords: Regulatory quality, E-Government, Spatial Econometrics 

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/supremacy%20of%20law
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Özet 

Aydınlanma Dönemi, aklın ön plana çıkarılarak, insanların hak ve özgürlüklere sahip olarak 

yaşayabilecekleri bir düzenin oluşması felsefesini taşımaktadır. Ancak Aydınlanma felsefesinin 

oluşmasın, din alanında Reform hareketi ve bilim alanındaki gelişmeler (Rönesans) ile yakından 

iniltilidir. Bunun yanında Ortaçağ döneminde yaşanan keşifler ve buluşlar Aydınlanma 

düşüncesinin temelini oluşturmakta büyük katkı sağlamıştır.   

Salt aklın üstünlüğünün kabul edildiği Aydınlanma Dönemi Almanya’da Leibniz felsefesinde 

kendini bulmuştur. Aydınlanma Dönemi için en çarpıcı söylem haline gelen “kendi aklını 

kullanmaya cesaretin olsun” sözünü söyleyen İmmanuel Kant, dönemin temel düşüncesini bir 

cümleye sığdırmıştır. Antik dönem yaşamının taklit edilmesinden çok akla dayalı yeni 

düşüncelerin ortaya konmasını savunan Gotthold Ephraim Lessing, Aydınlanma Döneminin temel 

kavramlarını “Bilge Nathan” eserinde etkin bir şekilde işlemiştir.  

Gotthold Ephraim Lessing Aydınlanma felsefisi anlayışını, “Bilge Nathan” adlı eserinde akla 

dayalı hoşgörüye dayalı bir yaşam çerçevesinde ortaya koymaktadır. Gotthold Ephraim Lessing, 

Aydınlanma Döneminin özelliklerini yansıtan bu eserinde, üç büyük kutsal din için önemli bir 

merkez olan Kudüs şehrinde Haçlı Seferleri esnasında yaşanan dramatik bir olayı, “üç yüzük” 

hikâyesi bağlamında anlatmıştır. Bu eserde dinler arası hoşgörünün olması gerekliği 

vurgulanırken, kutsal dinlerin hangisinin yüce olduğu sorusu da akıllıca yanıtlanmaktadır. 

Bu çalışmada Aydınlanma Döneminin temel kavramları haline gelen “akıl ve toleransın”, 

insanlığın yaşamının yeniden düzenlemesindeki etkileri incelenecektir. Akıl ve toleransın egemen 

olduğu yeni dünya görüşünün, katı din kurallarına dayalı toplumsal yapıları ortadan kaldırarak ve 

bilginin öncelendiği toplumları nasıl ortaya çıkardığı irdelenecektir.  Aydınlanma döneminin en 

büyük savunucularından biri olan Gotthold Ephraim Lessing’in felsefi yönü ve edebi kişiliği ilgili 

kaynaklar taranarak nitel bir araştırma şeklinde yorumlamaya dayalı olarak irdelenecektir.      

 Anahtar Sözcükler: Akıl, Hoşgörü, Değişim, Yeni Düzen 

 

Understanding Philosophy of Enlightenment and Gotthold Ephraim Lessing 

Abstract 

The Enlightenment Period carries the philosophy of bringing the mind to the forefront, creating an 

order in which people can live with rights and freedoms. However, the formation of 

Enlightenment philosophy is closely related to the Reform movement in the field of religion and 
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the developments in the field of science (Renaissance). In addition, the discoveries and discoveries 

in the medieval period made a great contribution to the basis of Enlightenment thought. 

It found itself in the philosophy of Leibniz in Germany in the Enlightenment Period, where the 

supremacy of pure reason was accepted. Saying the phrase “have the courage to use your own 

mind”, which became the most striking discourse for the Enlightenment Era, Immanuel Kant put 

together the basic idea of the period in one sentence. Gotthold Ephraim Lessing, who advocated 

new ideas based on reason rather than imitating the life of antiquity, effectively studied the basic 

concepts of the Enlightenment Period in his work "Wise Nathan". 

Gotthold Ephraim Lessing reveals his understanding of Enlightenment philosophy within the 

framework of a life based on tolerance in his work "Nathan the Wise". In this work, which reflects 

the characteristics of the Enlightenment Period, Gotthold Ephraim Lessing narrates a dramatic 

event that took place during the Crusades in the city of Jerusalem, an important center for the three 

great sacred religions, in the context of the story of "three rings". While emphasizing the necessity 

of interfaith tolerance in this work, the question of which of the holy religions is supreme is also 

intelligently answered. 

In this study, the effects of "reason and tolerance", which became the basic concepts of the 

Enlightenment Period, on the rearrangement of human life will be examined. It will be examined 

how the new world view, dominated by reason and tolerance, reveals societies where knowledge 

is prioritized by eliminating social structures based on strict religious rules. The philosophical 

aspect and literary personality of Gotthold Ephraim Lessing, one of the greatest advocates of the 

Enlightenment period, will be examined based on interpretation as a qualitative research by 

scanning the relevant sources. 

 Keywords: Mind, Tolerance, Change, New Order 
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ORCID: 0000-0002-6072-2721 

 

 

Özet 

İnsanoğlu düşünebilen ve bu düşüncesini dil aracılığı ile ifade edebilen dünya üzerinde canlı tek 

varlıktır. Toplumsal bir varlık olan insan ait olduğu diğer bireylerle etkileşerek 

toplumsallaşmaktadır. Toplumun kültürel birikimlerini, değerlerini, davranış biçimlerini öğrenerek 

ait olduğu toplum gibi düşünmeye başlar ve bu şekilde bir kişilik kazanarak o toplumun bir üyesi 

haline gelmektedir. Toplumsal tutum ve davranışlar bireyin yaşamı boyunca tüm sosyal ilişkilerini 

belirlemektedir.  Böylece birey ve toplum birbirinden ayrılmaz hale gelmektedir.    

Belli bir toplumun üyesi olan bireyin, toplumsal ilişkilerini düzenli olarak sürdürebilmesi için, 

toplumun değer yargılarına ve tutumlarına uymak zorundadır. Farklı olanlara karşı bireyin tutum 

eğilimleri toplumsal değerlere göre yönlendirilmektedir. Hoşgörüsüz ve önyargı gibi katı 

değerlere sahip olan toplumların kalıp düşünceleri olumsuz gelişmelere neden olmaktadır. Aynı 

toplum içerisinde bile olsa olumsuz değerlere karşı farklı tutumlar sergileyen bireyler zarar 

görmektedir. Toplumsal tutumların olumsuzlukları, davranışa dönüşmesi durumunda toplumsal 

barışı olumsuz etkiyeceği gibi, bireylerin de kendi toplumunda kendini yabancı hissetmesine ve 

kimlik sorunu yaşamasına neden olacaktır.  

Marx Frisich’in “Andorra“ eserinde katı toplum yapılarında hoşgörüsüzlük ve önyargı 

kavramlarının bireyin kişiliği ve psikolojisi açısından ne oranda belirleyici olduğu dramatik bir 

şekilde ifade edilmektedir. Farklı olanlara karşı toplumsal kalıplaşmış ön yargıların yok edici 

etkisi ortadan kaldırılması, farklılıklara daha hoşgörülü bir yaklaşım sergilenerek gerçekçi 

yargılara ulaşması, toplumsal barış açısından da önemli bir olgudur.  Bu yüzden toplum tarafından 

farklı olana karşı yapılan değerlemeler ve tutumlar yanıltıcı olacaktır. Bu çalışmada, Max 

Frisich’in eseri örneğinden hareketle; toplumların kalıp düşüncelerinin olumsuzlukları ve bir 

bireyin yaşadığı özdeşlik sorunu ilgili kaynaklar irdelenerek nitel araştırma şeklinde yorumlaya 

dayalı olarak incelenecektir. 

Anahtar Sözcükler: Hoşgörü, Önyargı, Farklılık, Hoşgörü, Özdeşlik Sorunu 

 

Black Child of the White City "ANDRI" 

Abstract 

Human beings are the only living creatures in the world that can think and express this thought 

through language. As a social being, human beings socialize by interacting with other individuals 

to which they belong. By learning the cultural accumulations, values and behaviors of the society, 

he begins to think like the society he belongs to and thus gains a personality and becomes a 

member of that society. Social attitudes and behaviors determine all social relationships of the 

individual throughout his life. Thus, individual and society become inseparable from each other. 



 

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey 

 

119 
 

An individual, who is a member of a certain society, has to abide by the values and attitudes of the 

society in order to maintain his social relations regularly. Individuals' attitude tendencies towards 

those who are different are directed according to social values. The stereotypes of societies with 

strict values such as intolerance and prejudice lead to negative developments. Individuals who 

display different attitudes towards negative values, even in the same society, suffer. The 

negativities of social attitudes, if they turn into behaviors, will affect social peace negatively and 

will cause individuals to feel alien in their own society and experience identity problems. 

In Marx Frisich's "Andorra", it is dramatically expressed how the concepts of intolerance and 

prejudice in rigid social structures are determinative in terms of individual's personality and 

psychology. Eliminating the destructive effect of social stereotypes against those who are 

different, reaching realistic judgments by adopting a more tolerant approach to differences is also 

an important phenomenon in terms of social peace. Therefore, valuations and attitudes made by 

society towards what is different will be misleading. In this study, based on the example of Max 

Frisich's work; The negativities of the stereotypical thoughts of societies and the identity problem 

experienced by an individual will be examined based on the interpretation in the form of 

qualitative research by examining the relevant sources. 

Keywords: Tolerance, Prejudice, Difference, Tolerance, Identity Problem 
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                                          ORCID: 0000-0002-6072-2721 

 

 

Özet 

İnsanoğlu günlük yaşamı içerisinde karşılaştığı olaylara karşı bir tutum belirlemekte ve bu yönde 

düşüncesini belirtmektedir. Bu düşünce, bireyin davranışların da yön vermektedir. Bireyin 

çevresinde gelişen olaylara karşı bilinçli yaklaşımını sağlamak, sorgulayıcı bir tutum içerisinde 

olmasıyla olanaklıdır. Sosyal yaşam içerisinde olayları sorgulayıcı ve eleştirisel yaklaşımlarla 

değerlendirmek, “yabancılaştırma” olarak adlandırılmaktadır. Yabancılaştırma kavramı, her ne 

kadar Sosyoloji ve Psikoloji bilim alanlarının konusu olsa da tiyatro alanın da kullanılmaya 

başlanmıştır.   

Tiyatro, özgün bir edebi sanat olarak yaşamın gerçeklerini dram, komedi ve tradeji olarak bir 

bütün halinde gerçekliğe en yakın şekilde görsel olarak yansıtılmasıdır. Bir gösteri santı olan 

tiyatronun insana yaşamı içerisinde kendini anlatmasıdır. Canlı olarak seyir sanatının insanı 

düşündürmeye ve sahnede sergilenen davranışları sorgulama şekli aslında, bireyin kendi 

davranışlarına karşı eleştirisel bir tutum sergilenmesidir. Yabancılaştırma, tiyatronun bireye 

oyunun çekim gücünde bağımsız özgür düşünebilme olanağını sağlamaktadır.   

Döneminin büyük Alman şairi ve yazarı olan Berthold Brecht tiyatro seyircisini, oyunu 

sorgulayan bir şekilde aktif hale getiren epik tiyatro sanatının gelişmesini sağlamıştır. Brecht’in 

tiyatroya kazandırdığı “yabancılaştırma etkisi”, etkisizleştirilmiş seyirciyi tekrar özgür iradesine 

döndürerek düşünmesini sağlamaktadır. Oyunu içerisindeki olumsuzluklara eleştirisel bir 

yaklaşım içerisinde olan seyirci kendi değerlendirmelerini yapacak düşünceye sahip olacaktır. 

Oyun ile seyirci arasındaki duvarı kaldıran yabancılaşma etkisi,  Berthold Brecht tarafından 

modern tiyatro anlayışına bir kavram olarak kazandırılmıştır.   

Bu çalışmada, Berthold Brecht’in “Kafkasya Tebeşir Dairesi” eserinden hareketle epik tiyatroda 

yabancılaştırma etkisi incelenecektir. Aynı eserin yardımıyla; “Yabancılaştırma Etkisinin” 

tiyatroya ve seyircisine kazandırdığı sanat anlayışı irdelenecektir. Tiyatronun toplumu ve dünyayı 

değiştireceğine inanan Bertold Brecht’in yazar kimliği ve döneminin tiyatroya bakış açısı ilgili 

kaynaklar taranarak nitel bir araştırma şeklinde yorumlanacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Epik Tiyatro, Yabancılaştırma, Eleştiri, Sorgulayıcı Yaklaşım     

The Foreignification Effect in Epic Theater and Berthold Brecht 

Abstract 

Human beings determine an attitude towards the events they encounter in their daily life and 

express their opinion in this direction. This thought also guides the individual's behavior. Ensuring 

an individual's conscious approach to the events around him is possible by having an inquisitive 

attitude. Evaluating events in social life with questioning and critical approaches is called 
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“alienation”. Although the concept of alienation is the subject of Sociology and Psychology, it has 

started to be used in the field of theater. 

Theater, as an original literary art, is the closest visual reflection of the realities of life as a whole 

as drama, comedy and tragedy. It is the expression of theater, which is a showpiece, to a person in 

his life. The way in which the art of watching live makes people think and question the behaviors 

exhibited on the stage is actually a critical attitude towards the individual's own behavior. 

Alienation provides the individual with the opportunity of the theater to think independently in the 

attraction of the play. 

Berthold Brecht, the great German poet and writer of his time, enabled the development of the 

epic theater art that activated the theater audience in a questioning manner. The "alienation effect" 

Brecht brought to the theater makes the inactivated audience think by returning to their free will. 

The audience, who has a critical approach to the negativities in the play, will have the opinion to 

make their own evaluations. The effect of alienation, which removes the wall between the play 

and the audience, was introduced as a concept to the modern theater concept by Berthold Brecht. 

In this study, based on Berthold Brecht's "Caucasus Chalk Circle", the effect of alienation in epic 

theater will be examined. With the help of the same work; The understanding of art that the 

“Alienation Effect” brings to the theater and its audience will be examined. Believing that theater 

will change the society and the world, Bertold Brecht's author identity and point of view on theater 

of his period will be interpreted as a qualitative research by scanning the relevant sources. 

Keywords: Epic Theater, Alienation, Criticism, Inquisitive Approach 
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Özet  

Bilindiği üzere Kur’an’da ‘’dünya hayatının ancak bir oyun ve eğlenceden, ayartıcı ve aldatıcı bir 

geçimlikten ibaret olduğu’’ bildirilmektedir. İnsan ise fıtri ve fizyolojik olarak yeme-içme, 

barınma, mal-mülk edinme, neslini devam ettirme, sosyal yaşamında makam, mevki ve statü elde 

etme gibi arzu, duygu ve düşüncelere sahip olan bir varlıktır. Yaratılış olarak bu ihtiyaç ve 

arzulara sahip olan insanın kalbini dünya sevgisinden arındırması ve onun nimetlerine sırt 

çevirmesi mümkün müdür? Böyle bir şey, tavır alma insandan istenmiş midir? Kur’an’ı tebliğ 

eden Hz. Peygamber, Kur’an’ın dünya tasavvuruyla örtüşen sade, mütevazi bir hayat yaşamış, 

onun çevresinde bulunan Sahabeler de genel manada Hz. Peygamber’in bu yaşayış tarzını 

içselleştirmişlerdir. Bu dönemde Kur’ân’i ölçütlere uyulmasına rağmen zaman zaman bazı 

sahabilerde, Hıristiyanlık vari içgüdülerin bastırılması, bazı duygu ve arzuları yok sayılması ve 

cinsel perhiz vb. eylemlere özenti duyulduğu da görülmüştür. Bu tür düşüncelere yönelenleri hatta 

insana hoş gelen şeyleri yapmanın takvaya aykırı olacağını söyleyen kişileri, mütevazi bir hayat 

yaşamayı tercih eden Hz. Peygamber’in uyardığı, uyarmakla kalmayıp engellediği de bilinen bir 

husustur. İşte buradan hareketle Hz. Peygamber’in vefatından sonra kayıt altına alınan Hadis 

külliyatında, din- dünya, dünya-ahiret ayrımı ve dünya ve nimetlerinden yüz çevirme vb. 

dünyeviliğe işaret olabilecek söz, kavram ve davranışların bulunup bulunmadığı ve ayrıca 

hadislerdeki dünya tasavvurunun Kur’an’ın dünya tasavvuruyla örtüşüp örtüşmediği hususu bu 

tebliğimizde değerlendirilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar kelimeler: Hadis, Kur’an, Dünyevilik, Peygamber, İnsan  

 

Illustration of The Secularity in Hadith 

Abstract 

As it is known, it is stated in the Quran that “What is the life of this world but amusement and 

play? but verily the Home in the Hereafter,- that is life indeed, if they but knew”. Human beings, 

on the other hand, are naturally and physiologically a creature that has desires, feelings and 

thoughts such as eating and drinking, housing, acquiring property, continuing their generation, and 

obtaining position, position and status in their social life. Is it possible for a person who has these 

needs and desires as creation to purify his heart from the love of the world and turn his back on his 

blessings? Has such an attitude been asked of man? The Prophet, who preached the Quran, lived a 

simple, humble life that coincides with the world view of the Quran, and the Companions around 

him internalized this way of life of the Prophet in general. In this period, although the criteria of 

the Quran were followed, it was observed that some Companions sometimes showed interest in 
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acts such as ignoring some feelings and desires and sexual abstinence. It is a well-known matter 

that the Prophet, who preferred to live a humble life, warned, not only warned but prevented those 

who turn to such thoughts and even say that doing things that are pleasing to man would be 

against taqwa. From this point of view, it will be investigated whether there are thoughts such as 

religion-world, world-hereafter distinction, turning away from the world and its blessings in the 

collection of Hadiths recorded after the death of the Prophet. In addition, it will be discussed 

whether the world view in the hadiths overlaps with the world view of the Quran. 

Keywords: Hadith, Quran, Worldlyness, Prophet, Human 
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Maturidi Kelam Ekolünde İnsan Özgürlüğü Problemi 

 

Doç. Dr.  Mustafa ÖZDEN  

Bartın Üniversitesi 

İslami İlimler Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı 

 

 

 

Özet  

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği bilinç(akıl) sahibi ve seçme hürriyetine sahip 

olmasıdır. İnsanlık tarihi boyunca insanın hürriyeti, bu hürriyetin sınırları, mahiyeti sorgulana 

gelmiştir. İnsan özgürlüğü konusunda genellikle iki çeşit yaklaşım söz konusudur: Bunlardan 

birincisi filozofların getirmiş oldukları yaklaşım diğeri ise dinlerin getirmiş oldukları yaklaşımdır. 

Hürriyet kavramı katı bir tarif/tanımlama kalıbına kolayca sığabilen bir kavram değildir. Bundan 

dolayı bugüne kadar çağlar boyunca insanlığın yetiştirdiği seçkin bilim adamlarının bu konu 

üzerinde uzun uzadıya düşünmelerine, kafa yormalarına rağmen hürriyet kavramının bütün 

yönlerini kapsayan, etraflı ve yeterli, mantıkçıların “ağyarını mani efradını cami” diye 

nitelendirdikleri tam ve tümel bir tanım yapılamamıştır. Dolayısıyla filozoflar, bilginler kendi 

çağlarının düşünce ortamına, entelektüel birikime göre hürriyet kavramını temellendirmeye 

çalışmışlardır. Her filozof kendi tanımını, anlayışını, çözümünü doğru olarak savunmuş kimi 

hürriyeti insanın yaşadığı bir vakıa olarak ele almış, kimi hürriyeti iman olarak değerlendirmiş, 

kimileri de hürriyeti açıklayabilmek için Allah”ı inkar etmişlerdir. Kelam bilginleri ise hürriyet 

kavramını insan fiilleri, iradesi ve seçimi açısından temellendirmeye gayret etmişlerdir. Yukarıda 

da ifade edildiği gibi hürriyet meselesi çözümü zor bir konudur. Bu nedenden dolayı bu 

çalışmamızda öncelikle hürriyet kavramının etimolojik tahlilini, tanımını yaptıktan sonra Maturidi 

kelam düşünürlerinin hürriyet problemine yaklaşım tarzları, çözüm önerileri ve tanımlama 

biçimleri değerlendirilmeye çalışılacaktır. Maturidi kelam düşünürleri derken kastımız spesifik 

anlamda İmam Maturidi ve onun en güçlü takipçisi olan Nesefi”nin çözüm şekilleri üzerinde 

durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: insan, hürriyet, Maturidilik, Maturidi, Nesefi  

 

The Problem of Freedom in The School of Maturidi Kalam 

Abstract  

The most important feature that distinguishes human beings from other beings is that they have 

consciousness (intelligence) and freedom of choice. Throughout the history of mankind, human 

freedom, the limits and nature of this liberty have come to question. There are usually two 

approaches to human freedom: The first of these is the approach that the philosophers bring, and 

the other is the approach that religions bring. The concept of freedom is not a concept that can 

easily fit into a solid identification pattern. Hence, a comprehensive and sufficient complete and 

universal definition covering all aspects of the concept of liberty has not been made despite the 

fact that the eminent scholars raised by humankind have long considered the freedom issue. 

Therefore, philosophers and scholars have tried to base their concept of liberty on the basis of 

intellectual accumulation and the environment of thought of their own age. Every philosopher 
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correctly defended his definition, understanding and solution; Some regard liberty as a case where 

man lived, some regard liberty as faith, others deny God to explain liberty. The kalam scholars 

have tried to base the concept of freedom on people”s actions, will and choice. As mentioned 

above, solving the issue of liberty is a difficult subject. For this reason, in this study, we try to 

evaluate Maturidi kelam thinkers” approaches to the freedom problem, solution proposals and 

definitions after first performing the etymological analysis and definition of the concept of 

freedom. In this study, the solution forms of Imam Maturidi and his most powerful follower 

Nesefi, two of the Maturidi kelam thinkers, will be emphasized.  

Keywords: Human, freedom, Maturidi, Nesefi  
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Kur’an’a Göre İman Etmede Aklın Fonksiyonu ve Önemi 
 

Doç. Dr.  Mustafa ÖZDEN  

Bartın Üniversitesi 

İslami İlimler Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı 

 

 

Özet  

Allah insanı yaratmış ve ona bir bilgi kaynağı vermiştir. İnsan bu bilgi kaynağına göre bilgi elde 

edecek, bilmediğini onunla öğrenecek, bilgi üretecek ve sonra ona göre hareket edecek, iş görecek 

ve işlerini yürütecektir. İşte bu bilgi üretme, bilgi elde etme kaynağı akıldır. Yalnız insan akıldan 

ibaret olmayıp birçok değişik yetilerden oluşan bir yapıya sahiptir. Akıl, insanın sahip olduğu 

bütün güç ve yetilerin üstünde yönetici bir konuma sahiptir. Diğer bilgi kaynakları akla izlenimler 

getirir, akıl onları ilme çevirir ve hüküm kaynağı yapar, insana faydalı ve zararlı şeyleri, doğru ve 

yanlışı gösterir. Netice itibariyle bu çalışmada Kur’an’ın anlam haritası çerçevesi içinde, aklın 

anlamı, önemi ve akla biçilen rol üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda aklın tarifi, aklın iman etme 

fonksiyonu, işlevsel önemi ve benzeri konular ele alınacaktır. Mahiyet itibariyle soyut bir cevher 

olan aklın, bireyin iman etmedeki rolü, etkisi ve imânî düşüncesinin inkişafında, şekillenmesinde 

aklın fonksiyonel değeri Kur’an merkeze alınarak değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Allah, Kur’an, Akıl, İman, İnsan.  

 

The Function And Importance of The Mind in Faith According to The Qur'an 

Abstract 

Allah created man and gave him a source of knowledge. Human will obtain information according 

to this source of information, learn what he does not know with it, produce information and then 

act, function and carry out his work accordingly. Here, the source of producing and obtaining this 

knowledge is the mind. Only human beings do not consist of the mind, but have a structure 

consisting of many different abilities. The mind has a ruling position above all the powers and 

abilities of human beings. Other sources of information bring impressions to the mind, the mind 

turns them into knowledge and makes them a source of judgment, showing people useful and 

harmful things, right and wrong.  

In conclusion, within the framework of the meaning map of the Quran, this study will focus on the 

meaning, importance and role of mind. In this context, the description of the mind, the function of 

the mind to faith, its functional importance and similar issues will be discussed. The role and 

effect of the mind, which is an abstract substance in nature, in the individual's faith, and the 

functional value of the mind in the development and formation of his faith will be evaluated by 

taking the Qur'an into the center.  

Keywords: Allah, Quran, Reason, Faith, Human. 
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Mezhep Temelli Politik Yapılanma: Lübnan Örneği 
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Özet 

Ortaklaşmacı demokrasi sistemi, özü itibariyle parçalanmış toplumlarda her grubun siyasi ve 

sosyal haklarında temsiliyetini hedeflemektedir. Karar mekanizmasında, mezhepler arasında güç 

paylaşımı bulunduğundan bir diğer adıyla '' Güç paylaşımlı'' sistem olarak da adlandırılmaktadır. 

Bu sistemin bir alt kategorisi olan ‘Dinsel paylaşım sistemi’ ise Lübnan’ın siyasi ve yönetim 

tarzını yansıtmaktadır. Toplumsal grupların kökenlerine göre yapılanmış olan Lübnan’daki siyasal 

yönetim, nüfusun mezhepsel olarak aritmetik ortalamasına göre paylaştırılan bir sistemle 

şekillenmiştir. Ancak bu sistem, mezheplerin barındırdığı politik grupların kendi içlerinde de 

bölünmesine neden olmuş ve mevcutta sosyal olarak ayrı, dinsel olarak on sekiz mezhebe dağılmış 

toplulukları siyasal olarak da birbirinden ayırmıştır. 

Bu çalışmada, temelinde bütünleştirici bir toplum düzeni oluşturulmamış, mezhepsel ve dinsel 

farklılıkların hâkim olduğu bir siyasal yapılanmanın, Lübnan'da yaşanan ayrışmalar ve 

çatışmalarla doğrudan bağlantılı olması durumu incelenecektir. Çalışmada öncelikle literatür 

taraması yapılarak, mezhep temelli politik bir yapılanma olan ‘Dinsel paylaşım sistemi’ nedir ve 

hangi ülkelerde rastlanır? Bu konuların araştırılması yapılacaktır. Tarihsel ve betimsel araştırma 

yöntemi kullanılarak Lübnan'ın bağımsızlık sürecinden günümüze kadar olan süreci ele 

alınacaktır. Ardından Lübnan’ın toplumsal, siyasal yapısı ve mezhepsel çatışmaları hakkında 

daha önce yapılmış olan araştırmalar incelenecektir. Lübnan'da siyasal yapılanma nedeniyle 

oluşan ayrışmalar ve mezhepsel çatışmalar, elde edilen bulgular ekseninde incelenecek ve bu 

doğrultuda çalışmanın hipotezi olan, ‘Toplumsal ve siyasal parçalara ayrılmış Lübnan toplumu, 

mezhepsel dağılıma dayalı siyasal yapılanmanın inşasıdır.’ hipotezi sınanacaktır. Çalışmanın ilk 

bölümünde ‘Ortaklaşmacı demokrasi sistemi’ ve ‘Dinsel paylaşım sistemi’ tanımlanacaktır. 

İkinci bölümde, bu sistemin Lübnan’daki siyasal hayatı nasıl şekillendirdiği konusu üzerinde 

durulacaktır. Üçüncü bölümde ise Lübnan’da mezhepsel ölçeklerde yaşanan çatışmaların 

nedenleri ve bu çatışmaların dinsel paylaşım sistemi ile arasındaki bağlantısı incelenecek ve 

ardından sonuca ulaşılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Lübnan, Dinsel Paylaşım Sistemi, Eştoplumlaştırmacılık, Parçalanmış 

Toplum, Mezhepsel Çatışma 

Sect-Based Political Structuring: Case of Lebanon 

Abstract 

Collectivist democracy system aims for representation of political and social rights of all groups 

in fragmented societies inherently. It is also called “Power sharing” system as there is division of 

power in sects in its decision mechanism. “Religious sharing system” which is a sub-category of 
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this system reflects political and ruling way of Lebanon. Political ruling of Lebanon which is 

structured according to the roots of social groups is formed with a system shared according to 

sectarian arithmetic average of the population. However, this system caused division of political 

groups within the sect and politically divided the groups being socially fragmented and separated 

into 18 religious sects.  

The aim of the study is to examine the fact that the political structure where sectarian and 

religious differences are ruled without reintegrative social order is directly related to separations 

and conflicts in Lebanon.  In this study, firstly literature review will be carried out and the 

questions of ‘What is a religious sharing system’ which is a sect-based political structuring and 

‘In which countries it could be seen’ will be addressed. The process in Lebanon from its 

independence period until today will be discussed by using historical and descriptive research 

method. Then previous studies on social and political structure of Lebanon and sectarian conflict 

will be examined.  Separations and sectarian conflicts due to political structure in Lebanon will 

be discussed within the scope of the findings obtained and the hypothesis of “Lebanese nation 

divided into social and political sections is the construction of political structure based on the 

sectarian division” will be presented. In the first chapter of the study, ‘Collective democracy 

system’ and ‘Religious sharing system’ will be defined. In the second chapter, how this system 

structured the political life in Lebanon will be addressed. In the third chapter, the reasons of 

sectarian conflicts in Lebanon and the connection between religious sharing system and these 

conflicts will be examined and conclusion will be made accordingly.  

Keywords: Lebanon, Religious Sharing System, Equally Socialization, Fragmented Society, 

Sectarian Conflict 
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Özet  

Son yıllarda güncel konular arasında kendine yer bulan kuşak kavramı farklı disiplinler altında 

incelenmektedir. Çalışma hayatına 2018 yılından itibaren dahil olan, ekonomik yönden yeni pazar 

olarak görülen ve 2000 yılı sonrasında dünyaya gelen bireyleri kapsadığı kabul edilen Z kuşağına 

Türkiye genelinde yaklaşık 26.000.000 kişi dahil edilmektedir. Söz konusu kuşaktaki 18 yaşından 

büyük birey sayısı yaklaşık 4.000.000’dur. Teknolojiye ve sosyal değişimlere kendinden önceki 

kuşaklardan çok daha yatkın olduğu kabul edilen bu kuşağın, mekân tasarımında da farklı 

beklentilere sahip olabileceği düşünülmektedir.  

Bu bağlamda çalışmanın amacı, Z kuşağına mensup üniversite öğrencileri üzerinden yaşam alanı 

kavramını yaşadığı mekândan beklentilerine yönelik olarak irdelemektedir. Bu irdelemeyi 

yapabilmek için, ilk olarak kuşak kavramı açıklanmıştır. İkinci olarak, Sessiz Kuşak, Baby 

Boomer Kuşağı, X, Y ve Z Kuşaklarının tanımları ve özellikleri verilmiştir. Yaşam alanı farklı 

kaynaklarda soyut ve kavramsal ölçütler bağlamında incelenebildiği gibi somut ve nitel ölçütler 

dâhilinde de tanımlanabilmektedir. Şu ana kadar yapılan çalışmalar sonucunda, bu tanımlamalarda 

yer alan ana kavramlar tespit edilerek daha kapsayıcı bir yaşam alanı tanımına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kuşak Farklılıkları, Z Kuşağı, Yaşam Alanı, Mekân.  

 

Abstract  

The concept of generation, which has become a current issue in recent years, has been studied 

under different disciplines. Generation Z, which has been included in the business life since 2018, 

considered as the new market economically and considered to include individuals born after 2000 

has 26000.000 belonging in Turkey. The number of individuals over the age of 18 in this 

generation is approximately 4.000.000. It is thought that this generation, which is considered to be 

much more prone to technology and social changes compared to previous generations, may have 

different expectations in space design.  

In this context, the aim of the study is to examine the concept of living space through university 

students from the generation Z in terms of their expectations from the place they live in. In order 

                                                           
3
  Bu bildiri Doç. Dr. Çiğdem Canbay Türkyılmaz’ın yürütücülüğünde, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde hazırlanan 

“Kuşak Farklılıklarının Yaşam Alanı Tasarımına Etkileri: Z Kuşağı Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme” 

başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir 
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to make this analysis, firstly the concept of belt is explained. Secondly, the definitions and 

characteristics of Silent Generation, Baby Boomer Generation, X, Y and Z Generations are 

explained. Living space can be examined in the context of abstract and conceptual criteria in 

different sources, as well as defined within the scope of concrete and qualitative criteria. As a 

result of the studies carried out so far, the main concepts in these definitions have been determined 

and a more inclusive definition of living space has been reached.  

Keywords: Generation Differences, Generation Z, Living Area, Space. 
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Abstract 

The ideal business partner should be capable of providing significative added value to their client 

and at the same time represent a low risk entity. Risk is a key element influencing consumer's 

perceived value of an offer. The purpose of this study is to test a proposed nomological model 

between risk, value, and satisfaction, in the context of Romanian SMEs. Additional analysis is 

performed by considering firmographic variables as moderators to test the stability of the 

proposed model. Results show that risk could be considered as an antecedent of perceived value 

and is also capable of moderating the relationship between perceived value and customer 

satisfaction, both at general level and at group level. This paper provides additional evidence to a 

growing body of literature that considers risk as an especially important factor in the 

understanding of perceived value. Furthermore, by conceptualizing value at a lower level of 

complexity, namely benefits and sacrifices, the proposed model can better explain the influence of 

risk on value than a model that considers value as a unidimensional construct. 

Keywords: perceived value, risk, satisfaction, SME, Romania. 
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Özet 

Kırgız Edebiyatı zengin bir sözlü edebiyata sahiptir. 20. yüzyılın başlarında Ekim Devriminden 

hemen sonra Çağdaş Kırgız Edebiyatının temelleri atılır. Bununla birlikte, yüzyıllar boyunca 

devam eden geleneksel tiyatronun yanında modern anlamda tiyatronun ortaya çıkması da 20. 

yüzyılın başına ve Ekim Devriminden sonraya denk gelmektedir. Çünkü yıkılan Çarlık 

Rusya’sıyla beraber yeni kurulan Sovyet Rejimi, devrimin getirdiği tüm yenilikleri halka 

özümsetebilmenin ancak halka inmek ve onları eğitmekle mümkün olabileceğini düşünmektedir. 

Böylece ideolojisini yaymak için edebiyatı ve tiyatroyu bir araç olarak kullanmıştır. Halka 

kuralları benimsetmenin yolunun tiyatrodan geçtiğini düşünen iktidar, tiyatro sanatına ayrı bir 

önem vermiş, ona bağlı olarak da yeni oyunları desteklemiştir. Çağdaş Kırgız Tiyatrosunun en 

büyük isimlerinden biri olan Toktobolot Abdumomunov’un dram türüne katkıları ve Kırgız 

Tiyatrosuna getirdiği yeniliklerle tanınır. Bu çalışmada, Abdumomunov’un yazdığı “Abiyir 

Keçirbeyt” (Vicdan Affetmez) adlı eseri, oyunun kimliği, eserin özeti, olay örgüsü, şahıs kadrosu, 

zaman, mekân ve dekoratif unsurlar, sahneleme tekniği ve dil üslup gibi yapısal unsurları 

bakımından incelenecektir. İncelemeye geçmeden önce, yazar ve eser hakkında bilgi verilecek ve 

eserin yazıldığı dönemin sosyokültürel yapısına kısaca değinilecektir.  

Anahtar Kelimeler:  Toktobolot Abdumomunov, Abiyir Keçirbeyt, Kırgız Tiyatrosu. 

A Seach on Toktobolot Abdumomunov’s Drama Abiyir Kecirbeyt 

Abstract 

Kirghiz Literature has a rich oral literature. At the beginning of the 20
th

 century just after the 

October revolution Kirghiz Literature starts to emerge. However, beside the longstanding 

traditional theatre, emerging of theatre in a modern sense corresponds to the beginning of the 20
th

 

century and the period after the October Revolution. Because after the dissolution of the Tsarist 

Russia, newly founded Soviet Regime believes that it is possible to accustom people to the 

innovations that revolution has brought only if it touches and educates them. In this way it uses 

literature and theatre as a tool to spread its ideology. The government which believes that theatre 
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is a powerful tool to adopt people to the innovations gives particular importance to the art of 

theatre and accordingly it supports new plays. Tokdobolot Abdumomunov who is one of the 

biggest names of Contempopary Kirghiz Literature is known for his contributions to drama and 

innovations in Kirghiz Theatre. In this study Abdumomunov’s work named “Abiyir Keçirbeyt” 

(Consciense Never Forgives) will be examined in terms of structural elements as its identity, 

summary, plot, cast, time, place and decorative elements, presentation technique and language. 

Prior to examining, some information about the writer and his work will be given and the period 

of the play with its socio-cultural structure will be mentioned briefly.  

Keywords: Toktobolot Abdumomunov, Abiyir Keçirbeyt, Kirghiz Theatre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey 

 

134 
 

 

Turizm Sektöründe Sosyal Medya Literatür Taraması 

 

Öğr. Gör. Burcu KIZILKAYA  

Antalya AKEV Üniversitesi  

 

 

 

Özet 

İnternet ve öteki bilgi iletişim teknolojilerinden faydalanma, global ekonomi ve kişisel hayatta 

yeni bir çağa girişi sağlamıştır. Milenyum çağına girdiğimiz son birkaç 10 seneden bu yana süren 

iletişim teknolojisiyle ilgili ilerlemeler sonucunda meydana gelen, çağımızın en ciddi ve interaktif 

iletişim gereçlerinden olan sosyal medya, insanların hayat şartlarına farklı yönlerden tesir 

etmektedir. Yapılan yeni icatlarla insanoğlu günden güne, sosyal medya etkinliklerini rutin 

hayatlarının anlamlı bir ögesi olarak görmekte ve etkileşimlerini Instagram, Facebook, Twitter, 

LinkedIn benzeri sosyal platformlara taşımaktadırlar. 

Rutin yaşamın bir unsuru durumuna gelen ve birçok alana etki eden sosyal medya bu niteliğiyle 

başta hizmet sektörüyle ilgili olmak üzere yaygın sahada iş yaşamının da içine dahil olmuştur. 

Söz konusu yaygın sahanın bir bölümü de turizm sektörüdür. Başka bir ifadeyle sosyal medya, 

kişiler ve kuruluşlar arasında etkileşimli bünyesini turizm sektöründe de sergilediği veya turizm 

sektörünün de dahil olduğu sosyal medyanın etkisinde olduğu ifade edilebilir. Sosyal medya 

faydalanımının turizm firmaları içinde yaygın hale gelmesi, sosyal medya etkinliklerinin nasıl ve 

ne biçimde yürütüleceği de satıştaki etki ile alakalı olarak sosyal medya etkinlikleri üzerine bazı 

meseleleri gündeme getirmiştir. Nitekim sosyal medya ve sosyal medya gereçleri turizm 

sektörünün ajandasını meşgul etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Pazarlama, Sosyal Medya Etkisi, Kullanıcı Tarafından 

Oluşturulan İçerik, Seyahat 
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The İmpact of Paper-Based Advertising Design and Output on Readers 
 

Lecturer Akram Faridon Hamameen 

University of Salahaddin 

 
 

Abstract 

Journalism is an artistic and journalistic process of aesthetic and functional character. It is an 

important step in the issuance of the newspaper, which means presenting the editorial material on 

the page in an attractive and interesting manner for the reader to see.The sharp competition 

between newspapers in different directions has led to the search for ways to confirm their survival, 

continuity and personality. Journalistic output is one of the journalistic arts that helps to 

distinguish one newspaper over another, by presenting the content clearly in order to attract the 

attention of the reader, and this is by employing the typographic elements or printing units and 

adapting them in proportion to the content and general policy of the newspaper. The relationship 

between the journalistic output and the directions of the newspaper is based on the fact that the 

output serves the content and shows it in a technical format that makes it easy for the reader to 

read and follow. The newspaper finds itself a distinct method in presenting content.The great 

technological development achieved in the media in general and the press in particular has had a 

great impact on the content and format of the newspaper, which in turn led to the development of 

the press output through the emergence of a large range of specialized design programs, thanks to 

the technologies of desktop publishing, In the field of printing, which in turn reflected on the 

development of newspapers in different directions, and keep pace with competition among 

themselves to acquire the reader and achieve its goals. 

قراء لى ال ي ع ورق ة ال راج دعاي يم واإلخ صم ت ير ال أث  ت

فة ي صح  اجذومنا (ساب) 

ين دون حمةام ري رم ف  د. اك

الم  سم االع ن  -ق دي الح ال ص يل -جامعة   ارب

صة ال خ  ال

عد راج ي ة اإلخ ي دعاي ورق ية ال ل ية عم ن ية ف ف صح ها و عها ل ي طاب جمال في ال ي وظ هو .وال  من مهمة خطوة ف

صدار خطوات دة، إ جري تي ال نى وال ع عرض ت مادة ب ة ال ري تحري لى ال فحة ع ص كل ال ش ُم  جذاب ب لفم نظر ومت  ل

قارئ د .ال سة أدت وق ناف م حادة ال ين ال د ب جرائ لى ال تالف ع ها اخ جاهات ى ات بحث إل يب عن ال سال د أ ؤك ها ت  ب

قاءها تها ب تمراري س راز وا تها وإب ي ص شخ راج . اإلخ ة ف ي دعاي ورق نون أحد ال ف ية ال ف صح تي ال سا ال  عدت

ي يز ف م دة ت لى جري الل من أخرى، ع ضمون عرض خ م كل ال ش ضح ب صول وا لو ى ل باه جذب ال ت قارئ، ان  ال

تم ك وي يف ذل توظ صر ب نا ع ية ال بوغراف ي ت وحدات أو ال ية ال باع ط عها ال طوي ما وت سب ب نا ت  مع ي

ضمون م سة ال يا س عامة وال دة ال لجري ة إن .ل عالق ين ال راج ب ة اإلخ ي دعاي ورق وجهات ال دة وت جري قوم ال لى ت  ع

ساس راج إن أ خدم اإلخ ضمون ي م ظهره ال ي وي ب ف ال ني ق سهل ف لى ي قارئ ع ية ال ل قراءة عم عة، ال تاب م  وال

يث جد ح دة ت جري سها ال ف ن س  ل ي متميزاس  أسلوبا م ف قدي ضمون ت م تطور ان .ال وجي ال نول ك ت ير ال ب ك ذي ال  ال

صل ي ح ل ف سائ صال و كل االت ش ة عام ب صحاف كل وال ش ان خاص ب ه ك ر ل ير اث ب ي ك ضمون ف كل م ش  و

دة، جري ذي ال دوره أدى وال ى ب طور ال راج ت في اإلخ صح الل من ال يرة مجموعة ظهور خ ب رامج من ك يم ب صم ت  ال

صة، ص تخ م ضل ال ف يات ب ن ق شر ت ن بي، ال ت ك م ره وما ال تطور وف ني ال ق ت ل ال هائ ي ال باعة، مجال ف ط  ال

ذي كس وال ع دوره ان لى ب طور ع د ت جرائ لى ال تالف ع ها، اخ جاهات بة ات سة ومواك ناف م يما ال نها ف ي  ب

تحواذ س ال لى ل قارئ ع يق ال ق ح ها وت  .اهداف

 



 

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey 

 

136 
 

 

Gözetim Toplumundan Gösteri Toplumuna: Panoptikon’un Dönüşümü 

 

Dr. Öğr. Üyesi, Meryem SERDAR 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi  

 

 

 

Özet  

Sanayi devrimi sonrasında oluşan yeni dünya düzeni disipline edici karakteriyle bugüne kadar 

tartışılagelmiş ve tartışılmaya devam etmektedir. Modern çağın disipline etme yöntemlerinden biri 

olarak görülen gözetleme panopticon hapishanesi metaforunda cisimleşmiştir. Zira denetimi elinde 

bulundurmak, bireylerin her yerde ve her zaman gözetleniyor oluşuyla mümkün olacaktı. Foucault 

bu metaforla birlikte gözetleme eylemi üzerinden iktidarın disipline edici rolünü tartışır. Bu 

dönemlerde eleştirilen elbette gözetilenin arzusu dışında gelişen gözetleyen mekanizmanın 

otoritesi idi. Bugün yaşadığımız dönemde ise artık gözetlenenin iradesi ve kabulüyle bir gözetim 

döneminin başladığına şahitlik etmekteyiz. Medya içerikleri gözetle(n)menin dayanılmaz 

çekiciliğini kamçılamış, bu uğurda mahremiyet kavramı dönüşüme uğramış, en özel anlarıyla 

hayatların kamuya açılması adeta bir gereklilik halini almıştır. Bu çalışmada modern dönemin 

gözetim toplumuna yönelik eleştiriler ile postmodern dönemin gösteri toplumunun dinamikleri ve 

pratikteki yansımaları medya ve sosyal medya içerikleri üzerinden dikizcilik, teşhir, mahremiyetin 

dönüşümü kavramları üzerinden analiz edilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Gözetim Toplumu, Gösteri Toplumu, Dikizcilik 
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Özet 

Küreselleşme ile birlikte ekonomiler uluslararası ticarete daha bağımlı hale geldikçe dünya üzerinde yeni 

bloklar, yeni iş birlikleri oluşmakta ve  yeni arayışlara girilmektedir. Bu arayışlardan biri de Çin Devlet 

Başkanı Xi Jinping’in ilk kez 2013 yılında kamuoyuna duyurduğu Yeni İpek Yolu (New Silk Road) 

projesidir. Kuşak-Yol Girişimi (Belt and Road Initiative - BRI); Bir Kuşak Bir Yol (One Belt One Road - 

OBOR) olarak da adlandırılan bu proje, Asya merkezli Avrupa ve Afrika gibi devasa bir coğrafyada, bugün 

69 (giderek artan sayıda) ülkenin iş birliğini kabul ettiği, engelsiz ticaret ağlarının yaratılması hedeflenen 

küresel bir kalkınma girişimidir. Yeni İpek Yolu projesi, 21. yüzyılın en iddialı girişimlerinden biri olarak 

görülmektedir. Çin’in son yıllardaki artan ticaret hacmi göz önünde bulundurulduğunda bu projeyi 

tasarlama nedeninin ise ABD ile rekabette üstünlük sağlamak ve küresel ticaretteki payını arttırmak 

amacıyla global ulaşım altyapısını iyileştirmek olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Bu küresel girişime dahil olan her ülkenin başta ekonomik açıdan olmak üzere, politik ve kültürel açıdan 

önemli ölçüde etkileneceği öngörülmektedir. Söz konusu proje kapsamında altı ekonomik koridor 

belirlenmiş olup; Türkiye ve Kazakistan bu projenin “Çin-Orta Asya-Batı Asya Ekonomik Koridoru” 

ayağını oluşturan iki partner ülkesidir. Çalışma kapsamında Yeni İpek Yolu projesi açısından bu iki ülkenin 

jeo-ekonomik önemi, Türkiye-Kazakistan arasındaki mevcut ve potansiyel ticari-ekonomik iş birliği 

ilişkilerinin nasıl etkileneceği değerlendirilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Yeni İpek Yolu Projesi, OBOR, BRI, Türkiye, Kazakistan 

 

The New Silk Road Project in the Global Trade: The Place and Importance of 

Turkey and Kazakhstan 

Abstract 

As the countries become more dependent in global trade due to globalization, new blocks and new 

cooperations are formed in the world and countries are in search of new ones. One of these quests is the 

New Silk Road project, which was first announced by Chinese President Xi Jinping in 2013. This project 

announced as Belt and Road Initiative (BRI), also called as One Belt One Road (OBOR), which is a global 

development initiative (call) aimed at creating barrier-free trade networks where Asia is the center and the 
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69 (gradually increasing) countries accept cooperation in a huge geography such as Europe and Africa. 

New Silk Road project, is seen as one of the most ambitious initiatives of the 21st century. By considering 

the increasing trade volume of China in recent years, it can be said that the reason for designing this project 

is to improve the global transportation infrastructure in order to increase its share in global trade in 

competition with the USA. 

It is anticipated that this global initiative will significantly affect each country involved in terms of 

economical, political and cultural aspects. Within the scope of the New Silk Road project, six economic 

corridors have been determined; Turkey and Kazakhstan partly constitute the "China-Middle and Western 

Asia Economic Corridor"of this initiative. Within the scope of the study, the current and possible 

commercial-economic cooperation relations between Turkey and Kazakhstan and the geo-economic 

importance of these two countries are evaluated from different perspectives in terms of the New Silk Road 

project. 

Keywords: New Silk Road Project, OBOR, BRI, Turkey, Kazakhstan 
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Abstract 

 

In the historical process, it is seen that the changes experienced by societies have transformed the 

self and identity. Working life has been an area where this transformation has taken place and is 

generally studied in the pre and post industrial revolution periods. In this study, the periods will be 

discussed as pre-modern, modern and post-modern. The reflections of these three periods on 

employees' identity and self-concept will be investigated. The existence of the individual with a 

collective identity in the pre-modern period, the existence of knowing and the known self 

distinction in the process of modernism, and the emergence of fluid identities and self with 

postmodernism will be examined. 

Keywords: Working Life, Identity, Self, Modernism, Postmodernism 

 

Çalışma Hayatında Benlik ve Kimlik Dönüşümüne Bir Bakış: Modern Öncesi, Modern ve 

Postmodern Süreçlerin Yansımaları 

 

Özet 

Tarihsel süreç içerisinde, toplumların yaşadığı değişimlerin benlik ve kimlik üzerinde dönüşüm 

yarattığı görülmektedir. Çalışma hayatı bu dönüşümün gerçekleştiği bir alan olmuştur ve genel 

olarak sanayi devrimi öncesi ve sonrası aşamalarda incelenmektedir. Bu çalışmada aşamalar 

modern öncesi, modern ve post modern olarak ele alınacaktır. Bu üç dönemin çalışanların kimliği 

ve benlik kavramına yansımaları araştırılacaktır. Bu kapsamda, modern öncesi dönemde bireyin 

kollektif bir kimlikle var olması, modernizm sürecinde bilen ve bilinen benlik ayrımının 

yaşanması ve postmodernizmle birlikte akışkan benlik ve kimliklerin ortaya çıkması 

incelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çalışma Hayatı, Kimlik, Benlik, Modernizm, Postmodernizm 
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Abstract 

The year of 2020 will have a remarkable note in the history of the humankind. The new type of 

airborne virus known as COVID-19 which is easily transmittable from one individual to another, 

has been widely spread through the various continents of the world, causing disruptions within 

almost all spheres of the world’s economy. Restaurant and tourism industry around the world have 

been hit the most. Uzbekistan, since March, 2020 has gone through strict quarantine regime twice 

already. Government has proposed several support initiatives for the restaurant industry. The main 

objective of this article to obtain information about how restaurant industry coped in the situation 

of pandemic, which includes assessment of the governmental initiatives by the representatives of 

the restaurant industry, what areas the restaurant industry needs most support in and what worries 

them the most. Survey was used to obtain feedback from the restaurant representatives. In 

conclusion, the results of the survey shall be presented, along with the areas for further 

development and recommendations for the restaurant industry in Tashkent.  

Keywords: Tashkent, covid-19, restaurants and cafe,  
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Özet 

Araştırmanın amacı Türkiye’de sosyal medya kullanımının ergenlerde psikolojik iyi oluş ile 

ilişkisini araştıran 2010-2020 yılları arasında yapılmış araştırmaları incelemektir. Araştırmada var 

olan durumu ortaya koymaya yönelik olarak betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Bu çerçevede 

nitel çalışma yönteminden yararlanılmış ve verilerin analizinde içerik analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırma sürecinde “Sosyal Medya Kullanımı”, “Sosyal Medya Kullanım 

Bozukluğu”, ‘’Sosyal Medya Bağımlılığı’’, “psikolojik iyi oluş” kavramları kullanılmış ve Dokuz 

Eylül Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi, ULAKBİM ulusal veri tabanı ve internet arama 

motorlarından yararlanılarak ulaşılan çalışmalar dahil etme kriterleri doğrultusunda araştırmaya 

dahil edilmiştir. Hakemli dergilerde yayımlanmamış, psikoloji, eğitim, sağlık, kişilerarası ilişkiler 

gibi alanların dışında olan, iyi oluş ve sosyal medya kullanımı kavramlarını araştırmanın ikincil 

veya üçüncül amacı olarak ele alan çalışmalar araştırma dışında tutulmuştur. Türkiye’de yapılmış 

olup yurtdışı dergilerde yayımlanmış olabilecek araştırmaların da olabileceği düşüncesinden 

hareketle sözü edilen anahtar kelimelerin İngilizce karşılıkları ile de tarama yapılmış ve 

ulaşılabilen araştırmalar da çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırma sonucunda psikolojik iyi oluş ve 

sosyal medya kullanımı ile ilgili yapılan çalışmaların incelenen yıllar açısından yoğunluğu 

belirlenmiş, hangi örneklem grubu üzerinde yapılan araştırmaların daha fazla olduğu, deneysel 

çalışmaların ve model testi araştırmalarının sınırlı olduğu, araştırmalarda kullanılan ölçme 

araçlarının hangi yapıda olduğu, araştırmalarda çoğunlukla hangi istatistik analizlerinden 

yararlanıldığı ve psikolojik iyi oluşla sosyal medya kullanımı kavramları arasında anlamlı 

ilişkilerin ortaya konulduğu ancak araştırmaların sınırlı sayılarda olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik İyi Oluş, Sosyal Medya Kullanımı, Sosyal Medya Kullanım 

bozukluğu, Sosyal Medya Bağımlılığı 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de farklı kurum ve kuruluşlarda görev yapan psikolojik 

danışmanların deneyimlediği Tükenmişlik düzeylerini çeşitli değişkenler yardımıyla incelemektir. 

Bu doğrultuda alanyazında yer alan çalışmalar belirli dahil etme dışlama kriterleri doğrultusunda 

Psikolojik Danışmanların yaşadığı tükenmişlik düzeyleri farklı değişkenler açısından incelenmiş 

ve değerlendirilmiştir. Sistematik gözden geçirme, literatürde belirli bir alanda yapılan 

çalışmaların önceden saptanmış kriterler dahilinde karşılaştırıldığı ve listelerinin oluşturulup 

değerlendirildiği, araştırma sonuçlarının karşılaştırılarak incelendiği geniş ölçekli çalışmalardır. 

Bu doğrultuda bu çalışma kapsamına Türk ve Uluslararası literatürde 1980-2020 yılları arasında 

yayımlanmış, Türkiye’deki psikolojik danışmanların tükenmişlik düzeylerini inceleyen çalışmalar 

dahil edilmiştir. Literatür taramasında ‘Psikolojik danışman, tükenmişlik, ikincil travma, Maslach 

Tükenmişlik ölçeği’ anahtar kelimeleri kullanılmış ve İngilizce ve Türkçe yayınlanmış toplam 58 

çalışma listelenmiştir. Ancak bu çalışmalardan bazıları arama kriterlerini tam karşılamadığı, 

tekrarlandığı, farklı meslek gruplarını incelediği, farklı değerlendirme ve ölçme araçları kullandığı 

ve araştırma kapsamı dışında kaldığı için (örn; Psikolog, Yardım çalışanı, Minnesota İş 

memnuniyeti Ölçeği vs.) araştırmaya dahil edilememiştir. Ek olarak tezler ve yayımlanmamış 

araştırma sonuçları araştırma kapsamından dışlanmış ve sonuç olarak, 7 çalışma dahil edilme 

kriterlerini karşılamış ve araştırma kapsamında incelenmiştir. Araştırma kapsamında 2010-2018 

yılları arasında Erzurum, Bursa, İzmir, İstanbul, Ankara illerinden farklı kurum ve kuruluşlarda 

(Rehberlik Araştırma Merkezleri, Devlet ve Özel okullar) çalışan toplam 1276 psikolojik 

danışmanın Tükenmişlik düzeyleri yaş, cinsiyet, kıdem, okul ortamı, mesleği seçerken istekli 

olma, eğitim durumu, çalışılan kurum açısından incelenmiştir. Sonuçlar genç psikolojik 

danışmanların daha fazla tükenmişlik yaşadığını, durumun cinsiyete göre farklılaşmadığını ortaya 

koymakta, diğer değişkenler açısından detaylı incelenmektedir. Psikolojik danışmanların 

ihtiyaçları ve etik konular açısından öneriler sunulmuştur.  

Anahtar sözcükler: psikolojik danışman, tükenmişlik, ikincil travma, Maslach Tükenmişlik 

Ölçeği, psikolojik danışma 

 

 

 



 

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey 

 

143 
 

 

The Relationship Between The Motivation of The Staff Employed in The Accommodation 

Objects and The Level of Trust in The Organization 

 

Maia TOIDZE  

PhD student, Georgian Technical University 

Tbilisi, Georgia  

Kakhi KOPALIANI  

Doctor of Psychology, Professor  

Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia  

 

 

Abstract 

In this present work, we aimed to investigate the relationship between staff motivation and the 

level of trust in the organization, based on the example of accommodation objects (hotels). The 

study was carried out in medium-sized hotels on the territory Republic of Adjara. In this study, 

110 employed persons employed at a different position were interviewed, respectively. 

Accordingly, we used "Methodology for Studying Professional Motivation" by K. Zamfir and 

"Method of assessing the level of trust in the organization" By R. Shaw. Based on the empirical 

analysis of the obtained data, the organization's overall trust level in the accommodation objects 

(hotels) is high. Notably, the different results revealed according to the different components of 

the trust level in the organization. Interestingly, the "decency" component means fully informing 

employees about all essential issues, the company, and staff's objective evaluation, and the "care" 

component, mainly related to providing employees professional growth and promotion and giving 

other opportunities, both assess a high rating. There were revealed significant statistical 

associations according to professional motivation and the level of trust in the organization as a 

socio-psychological factor of motivation. Moreover, the positive correlation has been confirmed 

between types of professional motivations (including internal motivation, external positive 

motivation, external negative motivation) and the components of trust in the organization (trust, 

efficiency, decency, and care). Statistical analysis was performed using the SPSS software 

program. A P ≤ 0.05 is considered statistically significant.  

Keywords: The professional motivation, internal motivation, external motivation, external 

negative motivation, level of trust, organization. 
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Abstract  

EU integration brought expressive economic development to Slovakia. The main drivers of the 

economic growth have been export-oriented FDIs. Slovak government pursues provision of the 

favorable FDI-friendly business environment for keeping continuance of the productive capital 

into domestic economy.  Nevertheless, the FDIs represent giant multinational companies and the 

Slovak economy is in a stage of development that it needs the advancement in the productivity 

growth in the remaining sectors of the economy addition to export-intensive FDIs. From this 

token, development of the SME in Slovakia is important for transition of the Slovak economy up 

to next level.  

In this article, I analyze the effects of the macro-economic variables such as financial 

development, export growth, domestic demand, innovativeness, and the EU structural funds on 

SME development in Slovakia. I deploy regression analysis method to measure these effects. The 

export growth and EU structural funds positively contributes to development of innovative SMEs. 

Non-ease of access to financial capital and lack of general innovativeness impedes the realization 

of the rise of innovative SMEs. The government assistance in accessing to finance and the 

improvement of the general innovative environment are necessary steps for survival and growing 

of the innovative SMEs. 

Keywords: macroeconomic environment, innovative SMEs, productivity growth, financial 

development  
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Abstract 

Discrimination at work is not a fashionable word, it is a big economic and social problem. 

Unequal wages, unequal working conditions, problems to find a job or good job because unequal 

access to work opportunities, are causing economic and moral harms to the society as well as to 

individuals facing discrimination and their families. Unemployed people, people in precarious 

jobs etc. can have problems to satisfy their basic needs. Results of a special Eurobarometer survey 

held in 2019 confirmed the unfavorable lasting trend, that especially disability and higher age 

represent the most serious grounds of discrimination within the labour market in Slovakia. Legal 

system in Slovakia warranties that anyone is entitled to equal treatment in recruitment, working 

conditions, promotion, pay, access to vocational training, occupational pensions and dismissal. 

Antidiscrimination law is evolving significantly in last decades, but any material regulation can 

hardly be successful without law enforcement component. The aim of this presentation is to show 

the results of our analysis of the regulatory framework in Slovakia and its gaps, with special 

attention to the system of law enforcement institutions within labour law, such as Labour 

Inspection. 

Key words: workplace discrimination, law enforcement, labour law, Labour Inspection, Slovakia. 
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Özet 

Vergi kaçakçılığı suçuna ilişkin fiiller ve bu fiillere uygulanacak cezalar Vergi Usul Kanunu 

kapsamında düzenlenmiştir. Vergi kaçakçılığı suç fiilleri incelendiğinde çoğunun muhasebe 

hilelerine ilişkin olduğu görülmektedir. Maliye ve hukuk alanında yapılan çalışmalarda vergi 

kaçakçılığı suçlarının, VUK, 359’uncu madde hükmünde belirtilen sınıflandırma veya bu suç 

fiilleri karşılığında öngörülen cezalar dikkate alınarak incelendiği görülmektedir. Bu çalışmada 

amaç, vergi kaçakçılığı suçlarını muhasebe hileleriyle olan ilişkisi bakımından incelemek ve 

değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda nitel analiz yöntemlerinden betimsel analiz tekniği ile, 

vergi ceza hukuku ile muhasebe hileleri ve vergi suçları konusunda yapılmış önceki çalışmalar 

derinlemesine incelenmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, muhasebe 

hileleriyle ilişkisi bakımından vergi kaçakçılığı suçlarının; doğrudan muhasebe defter ve 

kayıtlarıyla ilişkili kaçakçılık suçları, muhasebe belgeleriyle ilişkili kaçakçılık suçları ve 

muhasebe hileleriyle ilişkili olmayan kaçakçılık suçları olmak üzere üç farklı özelliğe sahip 

olduğu belirlenmiştir. Vergi kaçakçılığı suçlarının muhasebe hileleriyle olan ilişkisini ele alarak 

inceleyen, gerek muhasebe gerekse maliye ve hukuk alanında bugüne kadar yapılmış herhangi bir 

çalışmaya rastlanmaması bu çalışmayı alanyazın açısından önemli kılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Vergi Kaçakçılığı, Vergi Suçu, Muhasebe Hileleri. 

 

Investigation of Tax Evasion Crime Within The Scope of Accounting Fraud 

Abstract 

Acts related to tax evasion and the penalties to be applied to these acts are regulated under the Tax 

Procedure Law. When the tax evasion crimes are examined, it is seen that most of them are related 

to accounting fraud. In the studies conducted in the field of finance and law, it is seen that tax 

evasion crimes are examined by taking into account the classification specified in the provision of 

Article 359 of the VUK or the penalties stipulated in return for these criminal acts. The aim of this 

study is to examine and evaluate tax evasion crimes in terms of their relationship with accounting 

fraud. For this aim, the previous studies on tax criminal law, accounting frauds and tax crimes 
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Kapsamında Muhasebe Düzensizliklerinin Değerlendirilmesi ve Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Araştırma” adlı 

doktora tez çalışmasından üretilmiştir. 
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were examined in depth with the descriptive analysis technique, one of the qualitative analysis 

methods. As a result of the examinations and evaluations, in terms of the relationship with 

accounting fraud, tax evasion crimes; evasion crimes directly related to accounting books and 

records, evasion crimes related to accounting documents and evasion crimes not related to 

accounting frauds were determined to have three different characteristics. The fact that there are 

no studies examining the relationship between tax evasion crimes and accounting frauds, and that 

there are no studies in the field of accounting, finance and law, makes this study important for the 

literature. 

Keywords: Tax Evasion, Tax Crime, Accounting Fraud. 
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Özet 

Muhasebe düzensizlikleri, muhasebe sürecinde ortaya çıkan hata ve hileler olarak 

tanımlanmaktadır Türkiye’de muhasebe düzensizliklerinin en önemli sonuçlarından biri devletin 

vergi gelirlerini olumsuz yönde etkilemesidir. VUK kapsamında vergiye yönelik aykırılıkları 

önlemek ve/veya caydırmak amacıyla vergi ziyaı ve usulsüzlük cezaları düzenlemiştir. Bu 

çalışmada amaç, Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenen vergi ziyaı ve usulsüzlüklerin 

muhasebe düzensizlikleri ile ilişkisinin incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Bu amaç 

doğrultusunda nitel analiz yöntemlerinden betimsel analiz tekniği ile, vergi ceza hukuku ve 

muhasebe düzensizliklerine ilişkin yapılmış önceki çalışmalar ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

Yapılan incelemeler sonucunda, vergi ziyaının, muhasebe hata ve hile kapsamına giren fiillerin 

sonuçlarını birlikte barındığı, ancak ağır nitelikteki fiillerin vergi suçu kapsamında 

değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Usulsüzlüklerin ise  şekil ve usul aykırılıkları 

olması nedeniyle hatalarla daha sıkı ilişki içerisinde olduğu belirlenmiştir. Ancak özel usulsüzlük 

fiillerinin, usulsüzlüklerin nitelikli hali olması ve suçun manevi unsuru olan kastın varlığı 

sebebiyle, vergi ziyaına da sebep olması halinde hatadan ziyade hile kapsamında ve dolayısıyla 

vergi suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Vergi ziyaı ve 

usulsüzlüklerin muhasebe düzensizlikleriyle olan ilişkisini ele alarak inceleyen, gerek muhasebe 

gerekse maliye alanında bugüne kadar yapılmış ayrıntılı bir çalışmaya rastlanmaması bu çalışmayı 

alanyazın açısından önemli kılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Vergi Ziyaı, Vergi Usulsüzlükleri, Vergi Suçları, Muhasebe Düzensizlikleri, 

Hata ve Hile. 

Evaluation of Tax Loss and Irregularities Within The Scope of Accounting Irregularities 

Abstract 

Accounting irregularities, fraud and error is defined as the accounting processes occurring in one 

of the most important result of the accounting irregularities in Turkey is adversely affecting the 

state's tax revenue. Tax loss and irregularity penalties have been issued in order to prevent and / or 

                                                           
*Bu çalışma, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, Doç. Dr. Meral EROL FİDAN 

danışmanlığında yürütülen ve 05.10.2020 tarihli savunma sınavında oy birliği ile kabul edilen “Türk Vergi Hukuku 

Kapsamında Muhasebe Düzensizliklerinin Değerlendirilmesi ve Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Araştırma” adlı 

doktora tez çalışmasından üretilmiştir. 



 

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey 

 

149 
 

deter tax breaches under the Tax Procedure Law. The aim of this study is to examine and evaluate 

the relationship between tax loss and irregularities regulated within the scope of the Tax Procedure 

Law and accounting irregularities. For this aim, the previous studies on tax criminal law and 

accounting irregularities were examined in detail, using the descriptive analysis technique, one of 

the qualitative analysis methods. As a result of the examinations, it was concluded that the tax loss 

contains the results of the acts that are within the scope of accounting error and fraud, but the 

heavy acts should be considered within the scope of tax offense. It has been determined that 

irregularities are more closely related to errors due to their formal and procedural inconsistencies. 

However, it has been concluded that special acts of irregularity should be considered within the 

scope of fraud and therefore within the scope of tax crime rather than an error, due to the quality 

of the irregularities and the existence of the caste, which is the moral element of the crime. The 

fact that there is no detailed study that has been done so far in the field of accounting and finance, 

which examines the relationship between tax loss and irregularities and accounting irregularities, 

makes this study important for the literature. 

Keywords: Tax Loss, Tax Irregularities, Tax Crimes, Accounting Irregularities, Error and Fraud. 
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Özet 

1990’lardan buyana müşteri istek ve ihtiyaçlarını tüm yönleriyle anlayıp müşterilerle birebir 

ilişkiler geliştirilmesi gerektiği yaklaşımıyla ilişkisel pazarlama kavramı gelişmiştir. İlişkisel 

pazarlama özellikle muhasebe mesleği gibi bazı kesimlere, uzun dönemli çalışılan veya çalışılacak 

olan müşterileri elde etme ve/veya elde tutma konusunda yardımcı olmaktadır. Ayrıca, 

müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını tam anlamıyla kavrayıp bu müşterilerle birebir ilişkiler 

geliştirilmesine uygun fırsat sunmaktadır. Muhasebe mesleğinde hizmet pazarlaması konusunda 

mevcut birtakım sınırlama ve yasaklar vardır. İlişkisel pazarlama ile bu kısıtlama ve yasaklara 

aykırı hareket etmeden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi de mümkün olmaktadır. Bu 

çalışmanın amacı, muhasebe mesleği açısından ilişkisel pazarlama faaliyetlerinin incelenmesidir. 

Çalışma kapsamında, alanyazın ve mesleki pazarlamaya ilişkin yasal düzenlemeler betimsel 

olarak incelenmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmelerde müşterilerin, kendilerine değer 

verilmesini, ürün ve hizmetlerin düşük fiyatlı, kaliteli ve ihtiyaç ve beklentilerine uygun olmasını 

istedikleri, kendileriyle dürüst, yakın, sıcak ve güvene dayalı bir ilişkinin kurulmasını bekledikleri 

sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca muhasebecilerin, öncelikle kaliteli hizmet sunması, müşterilerini 

özel ve diğer müşterilerden farklı olduklarını hissettirmesini sağlaması, özellikle güven ve 

psikolojik olarak rahat hissetmelerini sağlaması ve müşterilerin kendilerine sadık kalması için 

müşteri ilişkileri yönetimine önem vermesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İlişkisel Pazarlama, Muhasebe Mesleği, Muhasebe Pazarlaması. 

 

Relationship Marketing in the Accounting Profession 

Abstract 

Since the 1990s, the concept of relational marketing has developed with the approach that one-to-

one relationships should be developed with customers by understanding all aspects of customer 

requests and needs. Relational marketing helps some segments, especially the accounting 

profession, to acquire and / or retain customers for long-term employment. In addition, it provides 

the opportunity to fully understand the wishes and needs of customers and to develop one-to-one 

relationships with these customers. There are a number of restrictions and prohibitions in the 

accounting profession regarding service marketing. It is also possible to carry out marketing 

activities without violating these restrictions and prohibitions with relational marketing. The aim 

of this study is to examine relational marketing activities in terms of accounting profession. 
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Within the scope of the study, the literature and legal regulations regarding professional marketing 

were examined descriptively. In the examinations and evaluations made, it was revealed that 

customers want their products and services to be valued, low priced, high quality and suitable for 

their needs and expectations, and they expect an honest, close, warm and trust-based relationship 

with them. In addition, it has been concluded that accountants should give importance to customer 

relationship management in order to provide quality service, to make their customers feel special 

and different from other customers, to make them feel especially trust and psychologically 

comfortable, and to keep customers loyal to them. 

Keywords: Relationship Marketing, Accounting Profession, Accounting Marketing. 
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Özet 

Bu çalışmada sürdürülebilir moda tasarımı kapsamında sürdürülebilir atık yönetimi 

stratejilerinden biri olan upcycling yöntemi irdelenmiştir. Upcycling yöntemi, atık veya 

kullanılmayan malzemelerin yeniden ve başka bir amaçla kullanılması için değiştirilmesi, bir 

ürünün ya da maddenin değerini yükselterek tasarlanması ve üretilmesidir.  

Upcycling yöntemi kullanılarak özgün bakış açısı ile sandıklarda özenle saklanan geleneksel 

değerlerimizin sürdürülebilir moda tasarımına aktarılması, yenilikçi giysi tasarımları hazırlamak, 

sürdürülebilir moda kavramı içinde sanatsal ve estetik bakış açısı ile yeniden kullanılabilirliği 

vurgulamak, sürdürülebilir moda tasarımı konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak bu 

çalışmanın amaçları arasındadır. Sürdürülebilir moda aynı zamanda sosyal sürdürülebilirlik 

kapsamında sahip olduğumuz kültür ve geleneklerimizin sürdürülmesi, kültür ve geleneklerimizin 

günümüz ve gelecek nesillere aktarılması olarak da nitelendirilebilir.   

Bu bağlamda çalışmada upcycling yöntemi literatür bağlamında incelenerek elde edilen bilgiler 

ışığında 1/1 ölçülerinde örnek giysi tasarımı ve üretimi yapılmıştır. Bu şekilde çalışmanın; 

öncelikle yapılacak çalışmalara örnek teşkil etmek, günümüz çağdaş moda ve sürdürülebilirlik 

kavramı içindeki somut değeri ortaya çıkarılarak, sanat ve tasarım alanında sürdürülebilir tasarıma 

bir model olarak katkıda bulunacağı vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Tasarım, Moda Tasarımı, Upcycling, Giysi Tasarımı 

 

An Example of Upcycling Garment Design 

Abstract 

In this study, upcycling method, which is one of the sustainable waste management strategies 

within the scope of sustainable fashion design, has been examined. The upcycling method is the 

replacement of waste or unused materials for reuse and another purpose, and the design and 

manufacture of a product or item by increasing its value. 

Using the upcycling method, transferring our traditional values carefully stored in the boxes with 

an original perspective to sustainable fashion design, preparing innovative clothing designs, 

emphasizing reusability with an artistic and aesthetic point of view within the concept of 

sustainable fashion, and creating awareness and awareness about sustainable fashion design are 

among the aims of this study. Sustainable fashion can also be described as the continuation of our 

culture and traditions within the scope of social sustainability, and the transfer of our culture and 

traditions to present and future generations. 
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mailto:agulparali@hotmail.com


 

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey 

 

153 
 

In this context, in the light of the information obtained by examining the upcycling method in the 

context of the literature, a sample garment design and production in 1/1 size was made. This 

study; It is emphasized that it will contribute to sustainable design in the field of art and design by 

revealing its concrete value within the concept of contemporary fashion and sustainability. 

Keywords: Sustainable Design, Fashion Design, Upcycling, Garment Design 
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Özet 

19. yüzyıl Osmanlı ressamı Osman Hamdi Bey oryantalist ressam olarak ele alınır. Ayrıca Osman 

Hamdi Bey’in sanatçı, müze bilimci, diplomat ve arkeolog olarak da zengin kaynaklarla 

belgelenmiş kariyerleri bulunmaktadır.  

İlk Türk ressamlarından olan Osman Hamdi Bey, tablolarında Osmanlı hayatının çeşitli 

sahnelerini aktardığı figürlü kompozisyonlar oluşturmuştur. Bu kompozisyonlardaki mekan ve 

figürler Osmanlı Dönemi günlük yaşantısı hakkında bilgiler ihtiva etmesi bakımından önemlidir. 

Yapılan bu çalışmada Osman Hamdi Bey’in tablolarında görülen, günümüze ulaşmayan giysiler, 

giyim sanatları açısından incelenecektir. Tablolardan yararlanarak dönemin giyimleri ve günlük 

yaşamı ile ilgili bilgiler ortaya koymak ve gelecek nesillere aktarmak amaçlar arasındadır.   

Bu çalışmada konu ile ilgili kaynaklar taranmış, Osman Hamdi Bey’in yağlı boya tablolarında 

farklı mekan ve giysilerin bulunduğu yedi adet tablo yargısal örnekleme yöntemi ile seçilerek 

inceleme kapsamına alınmıştır. Üzerinde çalışılan tablolarda mekan tasviri yapılmış, kadın ve 

erkek giysileri, giysilerin kumaşları, modelleri ve cinsleri ortaya koyulmaya çalışılmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Osman Hamdi Bey, Osmanlı Dönemi, Giyim, Sanat Tarihi 

Clothes Analysis in Osman Hamdi Bey on The Tables 

Abstract 

19th century Ottoman painter Osman Hamdi Bey is often considered as an Orientalist painter. In 

addition, Osman Hamdi Bey has richly documented careers as an artist, museum scientist, 

diplomat and archaeologist. 

Osman Hamdi Bey, one of the first Turkish painters, created figural compositions in which he 

depicted various scenes of Ottoman life in his paintings. The spaces and figures in these 

compositions are important in terms of containing information about the daily life of the Ottoman 

Period. In this study, the clothes seen in Osman Hamdi Bey's paintings that have not reached today 

will be examined in terms of clothing arts. It is among the aims to reveal information about the 

clothes and daily life of the period by using the tables and to pass it on to future generations. The 

place was depicted in the paintings that were studied, women's and men's clothes, the fabrics of 

the clothes, their models and types are tried to be revealed. 

In this study, resources related to the subject were scanned, seven paintings of Osman Hamdi 

Bey's oil paintings with different venues and clothing were selected by the judicial sampling 

method and were included in the study. 

Keywords: Osman Hamdi Bey, Ottoman Period, Clothing, Art History 
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Abstract 

During globalization, there are relations between countries in many directions, accordingly 

increasing the competition. Accordingly, it is required highly qualified professionals in all sectors 

and tourism as well.  As already known, vocational education plays a vital role in the tourism 

sector. Vocational education provides the training and retraining of highly qualified and 

competitive human resources. The skilled human resources in the tourism sector are crucially 

required.  Besides this, vocational education is also related to the successful implementation of the 

new technologies, which means providing staff relevant skills for the business sector. 

Consequently, vocational education is directly or indirectly related to the business sector's success 

and progress. In particular, it is responsible for the fast training of highly qualified professionals. 

Based on the above, our goal was to investigate the importance of short-term tourism sector 

programs. Thus, we investigated the percentage index of people involved in the adult education 

program and employed people based in vocational colleges. Accordingly,  to reveal the necessity 

of the short-term vocational education program in the tourism sector.  Based on our study, the 

employment rate of involvement in the adult education program is quite high. Thus, based on the 

training retraining program importance, we have thought that it is required to deepening 

collaboration between the Vocational college and tourism sector. This allows the tourism sector to 

become the training program's implementer with the vocational college. 

Keywords: Vocational education, college,  tourism, short-term programs, business 
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Abstract 

The article examines the role of the institution of the family in creating a child's spiritual security. 

Information about the family (newly formed family, divorced family) of the National Statistical 

Committee of the Kyrgyz Republic, excerpts from the article of the Ombudsman for Human 

Rights in the Kyrgyz Republic on this issue, information is given about children who have become 

victims of violence. Examples are taken from surveys of families (one hundred and four families) 

of children affected by violence in Bishkek, Chui and Issyk-Kul regions. As a result, in the first 

half of 2018 alone, six hundred forty-seven cases were registered. Relying on the words of 

psychologist Daniel Goleman, the concept of "emotional parents" is interpreted. As a result, the 

institution of the family, which is the basis of faith, morality and spirituality, is being forgotten 

due to globalization absorbing economic investments and technological innovations in the 

developed countries of the West and East. Because children are the guarantor of our future. It is 

concluded that only through a solid, well-built institution of the family can the spiritual security of 

future generations be ensured. 

Keywords: spiritual security, family, society, violence, emotional educator, spiritual nutrition, 

education. 
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Үй-Бүлө Институту Жана Руханий Коопсуздук 

 

Нуркалый МАСАЛБЕКОВ 

Эл аралык Кувейт университетинин 3-курсунун студенти 

Нурида КАСЫМБЕКОВА  

И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын улук 

окутуучусу 

Альмира САЛАМАТ КЫЗЫ  

И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын 

окутуучусу 

Аннотация: Макалада үй-бүлө институтунун баланын руханий коопсуздукту түзүү 

шартындагы орду иликтөөгө алынды. Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык 

комитетинин үй-бүлө (жаңы түптөлгөн үй-бүлө, ажырашып эки ажырым жолго түшкөн үй-

бүлө) тууралуу маалыматтар, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын бул маселеге 

байланыштуу макаласынан үзүндүлөр, балдардын зордук-зомбулуктун курмандыгына 

айлануусу тууралуу маалыматтар берилет. Бишкек шаарында, Чүй, Ысык-Көл 

облустарында зордук-зомбулукка кабылган балдардын үй-бүлөлөрүнө (бир жүз төрт үй-

бүлө) жүргүзүлгөн изилдөөлөрдөн мисал келтирилет. Анын натыйжасында эки миң он 

сегизинчи жылдын биринчи жарымында эле алты жүз кырк жети учур катталгандыгы 

белгилүү болот. Психолог Дэниел Гоулмандын пикирине таянып, “эмоционалдык ата-

энелер” түшүнүгү чечмеленет. Жыйынтыгында батыш менен чыгыштын өнүккөн 

өлкөлөрүнүн экономикалык инвестицияларын, технологиялык жаңылыктарын тулку-бойго 

сиңирүү менен ааламдашуу шарапатында ыйман, адеп, руханий көрөңгөнү түптөй турган 

үй-бүлө институтун унутта калып бара жатканы айтылат. Анткени, балдар – биздин 

келечектин, эртеңкинин гаранты. Мыкты, бекем курулган үй-бүлө институту аркылуу гана 

келечек урпактардын руханий коопсуздугуна кам көрүү мүмкүн деген бүтүм чыгарылат.    

Негизги сөздөр: руханий коопсуздук, үй-бүлө, коом, зордук-зомбулук, эмоционалдуу 

тарбиячы, руханий азык, тарбия. 
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Abstarct 

Tourism is one of the most important sector for the world economies and has made significant 

progress both nationally and internationally in recent years. With the increasing of environmental 

problems, consumer have become more interested in environmentally-friendly products and 

services, which has increased the importance of environmetally-friendly understanding in tourism. 

The concepts of production, consumption, tourism, environmental factors and sustainability are 

among the most important and discussed issues in the recent studies. One of the issues that stand 

out in this context and is discussed in the literature is the concepts of "sustainable tourism" and 

"sustainable consumption" and the relationship between these concepts. Evaluating and discussing 

these two issues together is important for the future of natural resources, environment and tourism. 

Along with the protection of natural resources and the environment, ensuring sustainability from 

various perspectives is among the primary objectives of these two concepts. In order to achieve 

these goals, the negative effects that may occur as a result of production, consumption and tourism 

activities which should be evaluated.  In order to make these evaluations, the interaction of these 

concepts should be revealed.  In this way, it will be contributed to the discussion and development 

of the concept of sustainability in different disciplines, and the subject can be evaluated from 

different perspectives. In this study, the concepts of sustainable tourism and sustainable 

consumption are explained and the relationship between these two concepts is evaluated with their 

difference dimensions (social, economic, environmental etc.).  In this context, social, 

environmental and economic applications of both concepts are examined and how they affect each 

other are discussed. In this study, by analyzing the literature, the relationship and interactions 

between sustainable tourism and sustainable consumption are discussed and a conceptual 

framework is presented in this regard. 

Keywords: Sustainable Tourism, Sustainable Consumption, Sustainability. 

 

Sürdürülebilir Tüketim ve Sürdürülebilir Turizm İlişkisine Yönelik Bir Değerlendirme 

 

Özet 

Turizm, dünya ekonomilerinin en önemli yapı taşlarından biridir ve son yıllarda hem ulusal hem 

de uluslararası alanda önemli gelişme kaydetmektedir. Çevre sorunlarının artması ile birlikte 
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tüketicilerin çevre dostu ürünlere ilgisi artmış, çevre dostu anlayış turizm de de önem kazanmaya 

başlamıştır. Üretim, tüketim, turizm ile birlikte çevresel unsurlar ve sürdürülebilirlik kavramları 

son dönemde önem kazanan ve tartışılan konuların başında gelmektedir. Bu bağlamda öne çıkan 

ve literatürde tartışılan konulardan biri de ‘’sürdürülebilir turizm’’ ve “sürdürülebilir tüketim” 

kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkidir. Bu iki konunun birlikte ele alınması ve 

tartışılması doğal kaynaklar, çevre ve turizmin geleceği açısından önemlidir. Doğal kaynakların ve 

çevrenin korunması ile birlikte çeşitli açılardan sürdürülebilirliğin sağlanması,  bu iki kavramın en 

öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla üretim, 

tüketim ve turizm faaliyetleri sonucu oluşabilecek olumsuz etkilerin değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu değerlendirmelerin yapılabilmesi için bu kavramların birbiriyle etkileşimi 

ortaya konulmalıdır. Bu sayede sürdürülebilirlik kavramının farklı disiplinlerde tartışılıp 

geliştirilmesine katkı sağlanacak ve konunun farklı açılardan değerlendirilmesi yapılabilecektir. 

Bu çalışmada sürdürülebilir turizm ve sürdürülebilir tüketim kavramları açıklanmakta ve bu iki 

kavramın ilişkisi farkı boyutları ile (sosyal, ekonomik, çevresel vb) değerlendirilmektedir. Bu 

bağlamda her iki kavramın sosyal, çevresel ve ekonomik olarak uygulamaları irdelenmekte ve 

birbirini hangi boyutları ile nasıl ve ne şekilde etkilediği tartışılmaktadır. Bu çalışmada, literatür 

incelemesi yapılarak sürdürülebilir turizm ve sürdürülebilir tüketim arasında ilişki ve etkileşimler 

ele alınmakta ve bu konuda kavramsal bir çerçeve sunulmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Turizm, Sürdürülebilir Tüketim, Sürdürülebilirlik 
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Özet 

Mimarlık ve sinema, insanın dünyayla kurduğu ilişkilere yaklaşım biçimleri benzer olan iki ayrı 

disiplindir. Mimarlığın sinema ile kurduğu en güçlü ortaklık ise mekân üzerinedir. Sinema ve 

mimarlık, mekânı birbirleriyle ilişkili olarak kullanır ve geliştirir. Sinema, mimarlığın mekânlarını 

farklı biçimlerde kullanır ve yeniden yorumlayarak görselleştirir. Sinemayı mekânsal bağlamda 

besleyen mimarlık ise geri dönüşler alarak, sinemanın yorumlarıyla mimari mekânı etkileşime 

sokar ve yeni fikirler geliştirir. Sinemanın mimarlık ile mekân üzerinden kurduğu ortaklıkta 

karşımıza en çok konut çıkar. Çünkü insanın olduğu her filmde temel ihtiyaç olan barınmaya 

yönelik bir mekân tasarımı ele alınır. Bu bir filmde kimi zaman mevcutta var olan konut mekânı 

olabilirken, kimi zaman da gerçekte olmayan sanal bir mekandır. Mimari mekanlar arasında da 

konut diğerlerinden farklı bir noktada durmaktadır. Uzun bir geçmişi olan konut değişen kültür, 

sosyal yaşam ve teknoloji ile sürekli bir değişim içindedir. Konut kullanıcısına özgü olma, yüksek 

mahremiyet gerekliliği, yaşanmışlık ve dokunsal olma hali ile tasarımı çok yönlü bir mekan 

tipolojisidir. Bu çalışma kapsamında bir mimari mekan olarak konut kavramı 4 farklı film 

üzerinden okunacaktır. Seçilen filmler Avatar (2009), Terminal (2004), Boş Ev (2004) ve 

American Beauty (1999) ’dir. Seçilen filmler Boş Ev ve American Beauty’ de farklı kültür ve 

yaşamlara ait gerçek konut mekanları yer alırken, Avatar’ da fütüristik bir konut yaklaşımı 

görülür. Terminal ise barınma ve yer-yurt sorununa tamamen başka bir açıdan bakmamızı 

sağlayarak konut kavramını yeniden düşünmemizi sağlar. 

Anahtar Kelimeler: Sinema, Mimarlık, Konut, Kültür.  
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Özet 

İnsanların ürettiği ürünleri tüketmesi ve üretemediklerini diğerleriyle takas etmesiyle başlayan 

alışveriş eylemi, ortak değer olan paranın bulunmasıyla sistematik hale gelmiştir. Düzenli bir 

eyleme dönüşen alışveriş eylemi, mekanlarında değişmesini sağlamıştır. Önceleri geçici ve plansız 

olan alışveriş mekanları zamanla kalıcı ve planlı mekanlara dönüşmeye başlamıştır. Tüketim 

anlayışında görülen bu değişimlerle geleneksel alışveriş mekanları yerini planlı ve kurgulanmış 

alışveriş mekânı olan alışveriş merkezlerine bırakmıştır. Tüm dünyada hızla sayıları artan kapalı 

alışveriş merkezleri uzun süre tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşmıştır. Ancak son yıllarda 

tüketicilerin birbirine benzer, kentten ve çevreden kopuk, kapalı ve içe dönük bu yapay dünyaya 

olan ilgilerinin azalması, artan rekabet ortamındaki farklılık arayışları gibi nedenlerle yeni bir 

konsept anlayışı olan açık hava alışveriş merkezleri hayatımıza girmeye başlamıştır. Yeni bir 

arayış olan açık hava alışveriş merkezleri tüketicilerin ilgisini çekmekte ve her geçen gün sayıları 

artmaktadır. Bu gelişmelerde alışveriş mekânlarının mekânsal gelişim sürecinde yeni bir dönemi 

işaret etmekte ve geleceğin alışveriş mekanlarına dair birtakım öngörüler yapabilmemizi 

sağlamaktadır.  

Bu çalışmada alışveriş mekanlarının geçirdiği kurgusal dönüşüm değişen tüketim kültürü 

bağlamında ele alınmıştır. Değişen tüketim kültürü ve tüketicinin değişen beklentileri karşısında 

alışveriş mekanları sürekli bir dönüşüm içindedir. Günümüz alışveriş mekanlarında ise yeni bir 

arayış olarak açık hava alışveriş merkezleri üzerinden geçmişe ve geleneksel çarşı kültürüne 

duyulan özlemin izleri mekanlar üzerinden okunmaktadır. Bu doğrultuda geleceğin alışveriş 

mekanlarının geçmiş ile kuracağı ilişkiye bakılmış, farklı bir bakış açısı olarak ise sanal dünyanın 

alışveriş mekanlarını nasıl etkileyeceğine dair yorumlarda bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Tüketim kültürü, alışveriş merkezi, tüketim, çarşı. 
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Özet 

Sanat, geleneksel sanatın etkisinden kurtuldukça kendini ifadede sanatçılara önemli bir yol haline 

gelmiştir. Sanatı zenginleştiren önemli öğelerden bir tanesi estetik algısının değişken ifade 

biçimleridir. Sanat ve güzel kimi zaman ahlakın bir temsili, kimi zaman ise çirkinin ifadesi 

estetikte yerini bulmuştur. Bu anlayış modern sanatta ve Avangart anlayışlarda kendini 

göstermiştir. Gelenekselin yerine biçim-içerik tartışması ve sanatın neye hizmet ettiği düşünceleri 

sanat sanat içindir görüşüyle bir güçleniş sergilemiştir. Grosz birçok eserinde karikarüstik ve 

hicivli hatta çocuksu denilebilecek çizimler yapmış bunun altını ise savaşın, toplumsal sorunların 

ifadesiyle doldurmuştu. Araştırmanın amacı sanatçının eserlerindeki psikoanalitik alt yapısını 

görerek topluma ve izleyiciye verdiği mesajların hem biçimsel hemde ifadesel yolunu ortaya 

çıkarmaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile yapılmış olup araştırmada verilere ulaşılmak 

amacıyla literatür taramasına gidilmiştir. Araştırmada ayrıca sanatçının bazı eserleri betimsel 

analiz yöntemiyle incelenmiş ve veriler elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda sanatçının 

eserlerinde biçimsel olarak geleneksel yöntemlerin dışına çıktığı, eserlerinde oran-rantı gibi 

ögelere dikkat etmediği, resmi hicivli bir formda karikarütize ettiği, anlatmak istediği görüşünü 

çeşitli simgeler yoluyla figürlerde ve nesnelerde çeşitli deformelerle verdiği, toplumun sorunlarına 

duyarlı olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Grosz, Biçimsel, Tinsel, Psikoanalitik, Toplumsal 

A Formal, Tinsel and Psychoanalytic Approach to the Works of George Grosz 

Abstract 

Art has become an important way for artists to express themselves as they are freed from the 

influence of traditional art. One of the important elements that enrich art is the variable forms of 

expression of aesthetic perception. Art and beauty are sometimes a representation of morality, and 

sometimes the expression of the ugly has found its place in aesthetics. This understanding has 

manifested itself in modern art and avant-garde understandings. Instead of the traditional, the 

discussion of form and content and the ideas of what art serves have been strengthened by the 

view that art is for art. In many of his works, Grosz made drawings that could be called cartoonish 

and satirical or even childish, and filled it with the expression of war and social problems. The aim 

of the research is to see the psychoanalytic infrastructure of the artist's works and to reveal both 

the formal and expressive way of his messages to society and the audience. The research was 

conducted by qualitative research method and the research went to literature review in order to 

obtain data. In addition, some of the works of the artist were examined by descriptive analysis and 

data were obtained. As a result of the research, it was seen that the artist went beyond traditional 

methods in his works formally, did not pay attention to elements such as ratio-rant in his works, 

caricatured the painting in a satirical form, gave his opinion that he wanted to tell with various 

deformations in figures and objects through various icons, and was sensitive to the problems of 

society. 

Keywords: Grosz, Formal, Tinsel, Psychoanalytic, Social 
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Özet 

Rahip bir babanın çocuğu olarak 1853’te dünyaya gelen Van Gogh’un çocukluk ve gençlik yılları 

çok sarsıntılı olmuştur. Sanatçının sarsıntılı yaşamı, otuz yedi yaşında zihin rahatsızlığı ve 

yoksulluğun verdiği ıstırapla kendi hayatına son verene dek devam etmiştir. Van Gogh, Charles 

Blanc'ın renk üzerine kurduğu teziyle çok ilgilenmiş ve onu yardımcı renklerle çalışmaya itmiştir. 

Van Gogh renk etkisinin betimleyici olmanın ötesine gittiğine inanmaya başlamıştır; "renk kendi 

başına bir şeyler anlatır" diye yazmıştır. Duygusal gerçekliği sembolize ettiğini düşündüğü sarı 

rengin onun için önemi çok büyüktü. Sanatçı sarı rengi günışığı, yaşam ve Tanrı'yı sembolize 

etmek için kullandı. Araştırmanın amacı Van Gogh’un resimlerinde çoğunlukla ve özellikle 

kullandığı sarı rengin kullanılma amacını ortaya çıkarmaktır. Van Gogh’un yaşadığı psikolojik 

durumların eserlerine renk olarak yansımasını ortaya çıkarmak ise araştırma açısından büyük 

önem taşımaktadır. Çalışmada Van Gogh’un hayatında yaşadığı buhranlar ve psikolojik etkisi 

literatür taramasıyla ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır, yine sarı rengin psikolojideki yerini ortaya 

çıkarmak amacı ile literatür taramasına gidilmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemi ile yapılmış 

olup Van Gogh’un resimlerinde özellikle göze çarpan sarı rengin kullanıldığı resimler incelenmiş 

olup içlerinden 4 tanesi araştırma örneklemi olarak kullanılmıştır. Araştırmanın sınırlılığı Van 

Gogh’un eserlerindeki sarı rengin analizi olmuştur. Araştırmanın sonucunda Van Gogh’un renkli 

çalışmalarında sarı ve türevlerinin resimlerinde özellikle kullandığı anlaşılmaktadır. Ayrıca 

sanatçının yaşadığı ortam ve iklimin de bu rengi kullanmasına katkı sağladığı ve sanatçının 

yaşamında yaşadığı gel-gitlerin, buhranların, renkle ilgili edindiği kuramın, sembolik ifade 

tarzının sanatçının bu rengi kullanmasında etkili olduğu anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Van Gogh, Vincent, Sarı, Psikoloji, Renk. 

The yellow color that van gogh used ın hıs paıntıngs and the psychologıcal treatment of thıs 

color  

Abstract  

Born in 1853 to a father who was a priest, Van Gogh's childhood and teenage years were very 

shaky. The artist's shaky life continued until he ended his own life at the age of thirty-seven with 

mental illness and the suffering of poverty. Van Gogh was very interested in Charles Blanc's thesis 

on color and encouraged him to work with auxiliary colors. Van Gogh began to believe that the 
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effect of color went beyond being descriptive; he wrote, "color tells something by itself." The 

importance of yellow, which he thought symbolized emotional reality, was enormous to him. The 

artist used the yellow color to symbolize daylight, life and God. The aim of the research is to 

reveal the purpose of using the yellow color that Van Gogh used mostly and especially in his 

paintings. It is of great importance for research to reveal the color reflection of the psychological 

conditions experienced by Van Gogh in his works. In the study, the depression that Van Gogh 

experienced in his life and its psychological impact were tried to be revealed by scanning 

literature, and again, a literature scan was conducted to reveal the place of yellow color in 

psychology. The study was conducted by qualitative research method, and the paintings that used 

the yellow color, which was especially noticeable in Van Gogh's paintings, were examined, and 4 

of them were used as research samples. The limitation of the research was the analysis of the 

yellow color in Van Gogh's works. As a result of the research, it is understood that Van Gogh used 

yellow and its derivatives especially in his paintings in his colorful works. In addition, it is 

understood that the environment and climate in which the artist lives also contributes to the use of 

this color, and the tides, crises that the artist experiences in his life, the theory that he has acquired 

with color, the style of symbolic expression is effective in the artist's use of this Color. 

Keywords: Van Gogh, Vincent, Yellow, Psychology, Color. 
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Özet 

Endüstri devrimi sanat tarihinde büyük bir değişim getirmiş ve sanatı da etkilemiş yada değişime 

zorlamıştır. El sanatlarının yerini büyük fabrikalar almıştır. Fabrikalarda üretilen birçok ürünün 

estetik kaygı ile yapılmaması bazı sanatçıları rahatsız etmiştir. Geleneksel sanatların geri 

getirilmesi için William Morris ve John Ruskin çaba sarfetmiş ve böylece Arts and Crafts 

anlayışını oluşturmuştur. Böylece hem hem geleneksel hem de estetik anlayışla ile eserler 

üretilecekti. Bu anlayışı kendine örnek alan Bauhaus 1919’da Almanya’da kurulmuş ve Bauhaus 

gündelik hayatta kullanılan tüm eşyaların tasarımını üstlenmiştir. Sanat ve zanaatı birleştiren 

Bauhaus başarılı olmuş ve birçok tasarım okulunu etkilemiştir. Bahaus’un sanat yaşamı Wemier, 

Dessau ve Berlin olmak üzere üç dönemden oluşmaktadır. Bauhaus eğitiminin temelini atölyeler 

oluştururken hocaları usta, öğrencileri ise işçi gibi çalışmaktaydılar. Atölyeler taş, tahta, metal, kil, 

cam, renk, tekstil ve birçok atölyeyi bünyesinde barındırmaktaydı.  Okulu başarıya ulaştıran 

hocaları alanlarında usta ve çok yönlüydüler. Bunlar Giopius, Wassily Kandinsky, Paul Klee, 

Hannes Mayer gibi sanatçılardı. Bauhaus Hitlerin başa geçmesi ve baskılarını arttırmasıyla birlikte 

1933 yılında kapatılmış hocaları ise ya Amerika’ya kaçmış veyahut esir kamplarına 

gönderilmişlerdir. Araştırmanın amacı Bahaus’un çıkış nedeniyle birlikte sanatsal ürünlerin 

toplum açısından estetik algılanmasının amaçlanmasını ve ticari olarak satışa sunulmasının ortaya 

çıkarılmasıdır. Araştırmanın yöntemi ise nitel araştırma yöntemi olup veriler erişmek amacıyla 

literatür taraması yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda bakıldığında; Bauhaus kurulduğu günden 

beri ürünlerin hem estetik hem de kullanışlı olmasına özen göstermiştir. Hem sanatsal etkinlik 

hem üretilen ürünlerin topluma satışını sağlayarak hem estetik hem de ticari fayda sağlayan bir 

yapısı vardı. Günümüzde de üretilen birçok ürün bu anlayışla üretimekte ve ticari kaygı 

taşınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bauhaus, Estetik, Ticari, Kandinsky, Hitler 

Aesthetic and Commercial Concern at The Bauhaus 

Abstact  

The industrial revolution brought a great change in the history of art and influenced or forced 

change in art. Crafts have been replaced by large factories. The fact that many products produced 

in factories are not made with aesthetic concern has bothered some artists. William Morris and 

John Ruskin made efforts to bring back traditional arts and thus created an understanding of Arts 

and Crafts. In this way, works would be produced with both traditional and aesthetic 

understanding. Bauhaus, which exemplifies this concept, was founded in Germany in 1919, and 

Bauhaus undertook the design of all the items used in everyday life. Combining art and craft, the 

Bauhaus was successful and influenced many design schools. Bahaus ' artistic life consists of three 

periods: Wemier, Dessau and Berlin. The foundation of Bauhaus education was workshops, while 

their teachers worked as masters and their students as workers. The workshops included stone, 

wood, metal, clay, glass, color, textiles and many workshops. His teachers, who made the school 

successful, were skilled and versatile in their fields. These were artists such as Giopius, Wassily 
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Kandinsky, Paul Klee, Hannes Mayer. The Bauhaus was closed in 1933 as The Hits took over and 

increased their pressure, and their teachers either escaped to America or were sent to prison 

camps. The aim of the research is to identify the aesthetic perception of artistic products from the 

point of view of society and the commercial sale of Bahaus. The method of the research is 

qualitative research method and the literature was reviewed in order to access the data. As a result 

of the research, Bauhaus has taken care to make the products both aesthetic and useful since its 

inception. It had a structure that provided both aesthetic and commercial benefit by providing both 

artistic activity and the sale of manufactured products to the community. Many products produced 

today are produced with this understanding and commercial concern is carried. 

Keywords: Bauhaus, Aesthetic, Commercial, Kandinsky, Hitler 
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Abstract 

With COVID-19 pandemic taking over the world by surprise in 2020, it pushed the need for 

pandemic proof business trends. Economies around the globe sustained major losses and are still 

unable to cope with it. Many businesses opted for modified business strategies to level up their 

game. From the products offering to services provided, everything got renewed to fit the new 

normal. The digital world witnessed a flourish in business as the education sector chose it as a 

medium for survival. The pandemic forced the businesses to go for online trends, which were once 

not sure about it. Many businesses have replaced their full-time employee with contingent workers 

to cut costs. The study analyses the world’s response to the COVID-19 in general, thereby 

examining the economic health of various nations in terms of GDP, exports and imports, 

government expenditure, fluctuation in exchange rates, and other economic parameters. It also 

focuses on the economic shocks received by various sectors and how they sustained those shocks 

through innovative strategies. It aims at providing pandemic proof economic strategies for 

different sectors and nations. The financial losses and structural changes in the sectors and 

economies are explored to recommend sustainable paths. 

Keywords: COVID-19 pandemic, world economic health, sector-wise economic shock, pandemic 

proof business trends, sustainable paths for business. 
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Özet 

Osmanlı Devleti’nde 1256 tarihli “Kanun-i Ceza” (1840 tarihli Ceza Kanunu), Tanzimat 

Fermanı’nın ilanından sonraki kanunlaştırma hareketleri kapsamında ilk kez ihdas edilen yasal 

düzenlemedir. Ancak bu yasanın, Osmanlı tarihinde İslam ceza hukukuna yenilik getiren ilk 

hareket olmadığı ve Tanzimat’tan önce de bazı kanunnamelerle İslam hukukundan ayrılma yoluna 

gidildiği görülmektedir.  

Gerçekten Tanzimat öncesi ceza hukuku, İslam ceza hukukunun yanı sıra padişah kanunnameleri, 

fermanlar ve yasaknamelerden oluşmaktadır. Osmanlı Devleti’nde kanunnamelerle birlikte özgün 

bir ceza hukukunun ortaya çıktığı söylenebilir. Padişah kanunnameleri, aksi yönde görüşlere 

karşın, örfî hukuk yoluyla kimi zaman ukubata aykırılık taşıyan hükümler sevk etme yoluna 

gitmiştir. Osmanlı bir din devletidir; ancak bu gerçek, onun tüm sosyal düzen kurallarının dini 

hükümlere mutlak bir şekilde uygunluk taşıdığını kabul etmek için yeterli bir gerekçe değildir. 

Bunun için her iki hukuk sistemindeki yaptırım sistemine bakmak yeterli olacaktır.  

Osmanlı ceza kanunnamelerinin İslam hukukuyla tam olarak örtüşmeyen hükümler ihdas 

etmesinin nedenlerini; “a) İslam ceza hukukunun bazı suçlar için öngördüğü cezaların çok ağır 

olması, b) Bazı suçlarda cezalandırma için gereken sıkı şartların sağlanamaması nedeniyle İslam 

hukukunda birtakım suçluların cezasız kalması sonucunun ortaya çıkması, c) Toplumsal hayatın 

değişimine uyum sağlama endişesi ile tamamlayıcı nitelikte hükümler sevk edilmesinin 

gerekmesi” biçiminde, genel olarak üç başlık altında sınıflandırmak mümkün olabilir. 

Bu çalışmada, İslam hukukunda suç ve cezalardan temel olarak bahsedildikten sonra, Türk ceza 

hukuku tarihinin gelişimini doğru şekilde yansıtmak amacıyla, Osmanlı kanunnamelerinin 

ukubatla çelişen hükümlerinden bazı örneklere kısaca değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı ceza hukuku, İslam ceza hukuku, padişah kanunnameleri, suç, ceza. 

The Relationship of Ottoman Criminal Law and “Ukubat” 

Abstract 

In the Ottoman Empire, “Kanun-i Ceza” dated 1256 (The Penal Code dated 1840) is the first legal 

regulation within the scope of legalization movements after the proclamation of the Ottoman 

Imperial Edict of Reorganization (the Edict of “Tanzimat”). However, it is apparent that this Code 

is not the first movement innovating the Islamic criminal law in the Ottoman history and that it is 

preferred to deviate from the Islamic law with some law codes of sultans (“kanunname”) before 

the Tanzimat period as well. 

In fact, the criminal law before the Tanzimat period is comprised of sultans kanunnames, edicts 

and prohibitions in addition to the Islamic criminal law. It can be said that an original criminal law 

emerged in the Ottoman Empire with the sultans kanunnames. Despite the contrary views, the 

sultans kanunnames resorted to create provisions sometimes contrary to the “ukubat” through the 

customary law. Ottoman is a religious state; however, this fact is not a sufficient justification for 
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accepting that all the Ottomans social order rules were absolutely compatible with religious 

provisions. It will be enough to examine the system of sanctions in both of the legal systems for 

this. 

The reasons why the Ottoman criminal law codes created provisions that do not comply 

completely with the Islamic law can be classified generally under three headings: a) The penalties 

prescribed by the Islamic criminal law for some crimes are very severe. b) Some criminals remain 

unpunished in Islamic law due to the inability to fulfill the strict conditions required for 

punishment in some crimes. c) It is needed to create complementary provisions with the concern 

of adapting to the changes in social life. 

In this study, after mentioning the crimes and punishments in Islamic law elementally, some 

examples of the provisions of Ottoman kanunnames which contradict the “ukubat” will be briefly 

mentioned in order to reflect the development of Turkish criminal law history in the correct way. 

Keywords: Ottoman criminal law, Islamic criminal law, the law codes of sultans, crime, 

punishment. 
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Problems, Opportunities and Challenges of Continuous Education in Technologies and 

Entrepreneurship 
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Paisii Hilnedarski 

                         

 

Abstract 

The use of the opportunities of continuing education in technology and entrepreneurship training 

is one of the areas of modern theoretical and practical research. The object of this paper is to 

outline some current issues of permanent lifelong education, and the subject - to clarify its role in 

teaching Technology and Entrepreneurship and personal development of students in primary 

school. The research interest in the paper is aimed at revealing the state and existing problems of 

continuing education in technology and entrepreneurship in the initial stage of secondary schools. 

The study focuses on the challenges facing continuing education in technology and 

entrepreneurship in Bulgaria, considering the prospects in this direction. The focus is on the 

modern dimensions of continuing education, considered in the context of technology and 

entrepreneurship education and the correspondence between the formal and substantive 

characteristics of the quality of training. New philosophical and methodological grounds for 

interpretation of the existing problems have been sought. 

Keywords: continuing education, permanent lifelong education, technology and entrepreneurship, 

training. 
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 Öğr. Gör. Sümeyra ÖZDEMİR  

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

 

 

Özet 

Mevcut durumda özel eğitime dair farklı tanımlamalar mevcuttur. Resmi Gazetede yayımlanan 

2018 tarihli 30741 sayılı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ndeki tanımlama ise eğitim 

performansı bakımından yaşıtlarından farklılıklara sahip, gelişimi ve bireysel özellikleriyle ihtiyaç 

duyduğu eğitimin gerekli program ve özel yetiştirilmiş personellerin uygun ortamda vermesi 

anlamına gelmektedir (MEB, 2018). Farklı ihtiyaçlara sahip bireylerin ülkemizdeki oranına 

bakıldığında genel nüfusun %12.29 değeriyle oldukça yüksek bir mevcuda sahip olduğu 

görülmektedir (TÜİK, 2002). Yine kayıtlı özel gereksinimi olan bireylerin eğitim durumu 

incelendiğinde toplam %41,6’sının okuryazar olmadığı, lise ve üstü eğitime erişebilen oranının ise 

ancak %7,7 olduğu tespit edilmiştir (TÜİK, 2010). Bu araştırmada nüfusun oldukça önemli bir 

oranını oluşturan özel gereksinimli bireylerin özel eğitime erişebilmeleri açısından yapılan 

araştırmaların 2016- 2020 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu’nda (YÖK) erişim izni verilmiş 

lisansüstü tezler belirli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmaya Özel Eğitim Bilim Dalı, 

özel eğitim dizinine bağlı onaylı tezler dahil edilmiştir Araştırma sonuçlarına göre 53 tezden 

12’sinin doktora, 41’nin ise yüksek lisans tezi olduğu bulunmuştur. Araştırmaların hangi engel 

türleri üzerine yapıldığı incelendiğinde ise en çok öğrenme güçlüğü üzerine çalışıldığı bunu 

zihinsel engelin izlediği; otizm spektrum bozukluğu ve özel yeteneğin ise diğer engel gruplarına 

oranla daha çok çalışıldığı tespit edilmiştir. Belirtilen özelliklere sahip araştırmalarda engel 

gruplarından görme engeli ve ruhsal engel türleri üzerine çalışma olmadığı gözlenmiştir. Özel 

eğitim konusundaki araştırmaların büyük çoğunlukla öğretmenleri incelediği, aile ve bakım 

personeline yönelik yapıldığı da çıktılar arasındadır. Özel eğitimin önleyici çalışmaları arasında 

tutulabilecek okul öncesi öğrenme çalışmalarının mevcut olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Lisansüstü Tez, Eğitim  

Abstract  

Currently, there are different definitions of special education. The definition in the Special 

Education Services Regulation No. 30741 published in the Official Gazette, on the other hand, 

means that the education that has differences from its peers in terms of educational performance 

and needs with its development and individual characteristics, the necessary program and 

specially trained personnel are provided in the appropriate environment (MEB, 2018). 

Considering the ratio of individuals with different needs in our country, it is seen that the general 

population has a very high population with a value of 12.29% (TÜİK, 2002). Again, when the 

education status of registered individuals with special needs was examined, it was determined that 

a total of 41.6% were illiterate, and the rate who had access to high school and above education 

was only 7.7% (TÜİK, 2010). In this study, the researches conducted in terms of access to special 

education for individuals with special needs, which constitute a very significant proportion of the 

population, have been examined in terms of certain variables in terms of certain variables. Special 
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Education Science Branch, approved theses related to the special education index were included in 

the research. According to the results of the research, 12 of the 53 theses were found to be doctoral 

theses and 41 were master theses. When the types of disability studies are examined, it is seen that 

the most learning disability is studied, followed by mental disability; autism spectrum disorder and 

special ability are studied more than other disability groups. It was observed that there were no 

studies on visual impairment and types of mental disability among the disability groups in the 

studies with the specified characteristics. It is also among the outputs that the researches on special 

education mostly examine teachers and are made for family and care personnel. It has been 

determined that there are pre-school learning activities that can be included among the preventive 

activities of special education.  

Keywords: Special Education, Thesis, Education  
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Özet 

Araştırmanın amacı 3-6 yaş grubuna yönelik resimli çocuk kitaplarında yer alan akran ilişkilerinin 

incelenmesidir. Bu bağlamda çalışma nitel araştırma deseninde doküman analizine başvurularak 

yürütülmüştür. Doküman analizi yazılı bilgi içeren materyallerin sistematik olarak 

çözümlenmesinde kullanılan nitel bir araştırma yöntemidir. Örneklem belirlenirken T.C. Aile 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan Çocuk Dostu Kitap 

Listesinden yararlanılmıştır. Çocuk dostu kitap listesinde yer alan toplam 332 kitap araştırmanın 

evrenini oluşturmaktadır. Araştırmanın veri kaynaklarını ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilen 3-6 

yaş grubu çocuklar için hazırlanmış içerisinde akran ilişkilerinin olduğu toplam 21 resimli çocuk 

kitabı oluşturmaktadır. Araştırmaya dahil edilen resimli çocuk kitaplarının künyesi, teması, sayfa 

sayısı, toplam cümle sayısı, akranlarla ilgili geçen cümle sayısı ve akranlarla ilişkili cümleleri 

çalışma kapsamında incelenmiştir. Elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. 

İncelenen resimli çocuk kitaplarında akran ilişkilerinin olumlu kullanımına olumsuz 

kullanımından daha çok yer verildiğine rastlanmıştır. Kitapta geçen akran ilişkileri ile ilgili 

cümlelerin en çok arkadaşlık, dostluk, iletişim, yardımlaşma, işbirliği ve birlikte oyun oynama 

ifadelerinden oluştuğu görülmüştür. Çalışma çocuk dostu kitap listesinde yer alan kitapların akran 

ilişkilerini kapsayan yeterli sayıda resimli çocuk kitabı içermediğini ortaya koymuştur. Okul 

öncesinde akran ilişkilerinin çocukların sosyal gelişiminde etkili olduğu düşünüldüğünde resimli 

çocuk kitaplarında daha çok akran ilişkilerine yer verilmesi önerilebilir.  

Anahtar kelimeler: Okul öncesi, resimli çocuk kitabı, akran ilişkileri. 

A Study into Peer Relations in Picture Books for Child 

Abstract 

The purpose of the study is to investigate the peer relations in the picture books for children 

aiming at 3-6 age group. In this sense, the current study was carried out depending on document 

analysis in qualitative research design. Document analysis is a qualitative research method used in 

the analysis of the materials comprising written information systematically. Child Friendly Book 

List, which was determined by the Ministry of Family, Labour and Social Services in the 

determination of the sampling. Total 332 books in the child friendly book list comprised the 

population of the study. And total 21 picture books for children prepared for the age group 3-6 

chosen with the method of criterion sampling and having peer relations in them comprised the 

data sources. The identity, theme, number of pages, total number of sentences, number of 

sentences regarding peer relations and the sentences related to peer relations of the picture books 
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for children included in the study were investigated in the content of the research. The data 

obtained was analysed with the method of content analysis. Positive use of peer relations was 

found more in the picture books for children compared to negative use. It was found that the 

sentences regarding the peer relations mentioned in the books were mostly the expressions of 

friendship, communication, cooperation and playing together. The study indicated that the books 

given in the child friendly books list containing peer relations did not comprise enough of picture 

books for children. When it comes to the fact that peer relations in preschool period have an effect 

on the social development of children, it could be recommended to give more place to peer 

relations in picture books for children.  

Keywords: Preschool, picture books for children, peer relations. 
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Okul Öncesinde Yaratıcı Drama Çalışmalarına İlişkin Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi 

 

Öğr. Gör. Tuğba KANMAZ 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 

 

Prof. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN 

Gazi Üniversitesi 

 

 

Özet 

Araştırmanın amacı, çocuğu okul öncesi eğitim kurumuna devam eden ebeveynlerin yaratıcı 

dramaya ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nitel araştırma 

yöntemi benimsenmiştir. Araştırmada kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak 18 anne 13 baba 

toplamda 31 ebeveyn ile görüşülmüştür. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan 

“Yaratıcı Dramaya İlişkin Ebeveyn Görüş Formu’’ aracılığıyla toplanmıştır. Görüşme formu; 

drama ile ilgili bilgi sahibi olma, dramanın çocuklarının gelişimine etkileri,  çocuklarının 

okullarında yapılan drama çalışmaları, okulda uygulanan drama etkinliklerine katılım durumları, 

evde drama çalışmalarına yer verme durumları, yaratıcı drama eğitimi almak isteyip istememe gibi 

sorulardan oluşmaktadır. Yapılan görüşmeler sonrasında elde edilen veriler betimsel içerik analiz 

yöntemiyle çözümlenmiştir. Betimsel içerik analizi belirlenen çerçevede elde edilen verilerin 

işlenerek doğrudan alıntılarla okuyucuya sunulmasını ve yorumlanmasını kapsar. Buna göre 

çalışmaya katılan ebeveynlerin yaratıcı dramayı sırasıyla en çok tiyatro, doğaçlama, canlandırma 

ve oyun ile ilişkilendirdikleri görülmüştür. Ebeveynlerin büyük çoğunluğunun çocuklarının 

okullarındaki yaratıcı drama çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmadıkları ve okulda 

gerçekleştirilen drama etkinliklerine katılmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Okul öncesi 

öğretmenlerinin sınıflarındaki yaratıcı drama çalışmalarından aileleri haberdar etmeleri, aile 

katılım çalışmalarında da yaratıcı dramanın kullanımına daha çok yer vermeleri önerilebilir.  

Anahtar kelime: Okul öncesi, yaratıcı drama, ebeveyn. 

A Study into the Parent Views Regarding the Creative Drama Works in Preschool Period 

Abstract 

The purpose of the study is to investigate the views of parents whose child was attending to a 

preschool education institution regarding creative drama. In this purpose, qualitative research 

method was used. Snowball sampling method was used in the research and total 31 parents, 18 

mothers and 13 fathers, were interviewed. The data of the study was collected by means of “Parent 

View Form Regarding Creative Drama” prepared by the researcher. The interview form was made 

up of such questions as knowing about drama, the effects of drama on children, drama works 

made in the schools of their children, the involvement status in the drama activities applied at 

school, the status of giving place to drama works at home, the status of whether being willing or 

unwilling to have creative drama education. The data obtained at the end of the interviews was 

analysed through descriptive content analysis method. Descriptive content analysis contains the 

analysis of the data obtained at a determined framework, offering it to the reader with direct 
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quotations and commenting. In this sense, it was found that the parents included in the study 

related creative drama mostly with theatre, improvisation, animation and game. It was also found 

that majority of the parents did not know about the creative drama works in the schools of their 

children and that they did not involve the drama activities realized at schools. It is likely to 

recommend that teachers inform parents about the creative drama works in their classes and that 

they give more place to the creative drama use in family involvement works.  

Keywords: Preschool, creative drama, parent. 
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Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıflarında Resimli Çocuk Kitaplarına Yer Verme 

Durumlarının İncelenmesi 

 

Öğr. Gör. Tuğba KANMAZ 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 

Prof. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN 

Gazi Üniversitesi 

 

 

Özet 

Araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin resimli çocuk kitaplarına yer verme 

durumlarının, kullanma sıklıklarının ve konu ile ilgili görüşlerinin alınmasıdır. Bu amaç 

doğrultusunda çalışma nitel araştırma yöntemi benimsenerek tarama modelinde yürütülmüştür. 

Tarama modeli var olan bir durumu olduğu haliyle betimleyerek ortaya koymayı amaçlayan bir 

yaklaşımdır. Araştırmanın örneklem grubunu Kütahya il ve ilçelerinde görev yapan 21 okul öncesi 

öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Öğretmen Görüşme Formu” 

kullanılmıştır. Görüşme formu; öğretmenlerin resimli çocuk kitabı okumaya ayırdıkları süre, 

okuma sıklıkları, etkileşime bağlı kitap okuma durumları, kullandıkları yöntem ve teknikler,  

sınıflarında yer alan kitap öğrenme merkezleri ve bu merkezlerde yer alan kitaplar gibi sorulardan 

oluşmaktadır. Yapılan görüşmeler sonrasında elde edilen verilerin analizinde içerik analizinden 

faydalanılmıştır. Bulgular çalışmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin resimli çocuk kitabı 

okumaya ayırdıkları ortalama sürenin yaklaşık 30 dakika olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin 

çoğunluğunun diyaloğa/etkileşime dayalı kitap okudukları ve zaman zaman dijital/elektronik 

ortamda hikaye anlatma tekniğini kullandıkları belirlenmiştir. Bağımsız anaokullarında çalışan 

okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarında genellikle kitap öğrenme merkezlerinin olmadığı ortak bir 

alanda kütüphanelerin bulunduğu görülmüştür. Kitap öğrenme merkezinin bulunduğu sınıfların 

büyük çoğunluğunda ise kitap sayısı 40-50 civarındadır. Yapılan görüşmeler öğretmenlerin 

sınıflarında yer alan kitap sayılarının azlığını ve kitap merkezi oluşturmak için yeterli alanlarının 

olmayışını ortaya koymaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarında kütüphanelerin oluşturulması, 

Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler, yayınevleri ve STK’ların destekleriyle okul öncesi 

kurumlarındaki nitelikli resimli çocuk kitapları sayısının arttırılması önerilebilir.  

Anahtar kelime: Okul öncesi, okul öncesi öğretmeni,  resimli çocuk kitabı, hikaye anlatma, kitap 

öğrenme merkezi.  

A Study into the Status of Giving Place to the Picture Books for Children by Preschool 

Teachers in their Classes 

Abstract 

The purpose of the study is to investigate the status of giving place to the picture books for 

children by preschool teachers, the frequency of using them and to take their views regarding the 

issue. In this purpose, the study was carried out using qualitative research method in survey 

model. Survey model is an approach aiming at giving a present status as it is by describing it. The 

sampling group of the research was made up of 21 preschool teachers working in the city of 

Kütahya and its towns. As a data collection tool, “Teacher Interview Form” was used in the study. 

Interview form was comprised of such questions as the time allocated by teachers to read picture 
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books for children, the frequency of reading, status of reading books based on interaction, the 

method and techniques they used, book learning centres in their classes and the books in these 

centres. In the analysis of the data obtained at the end of the interviews, content analysis was used. 

The findings showed that the average time that preschool teachers participating in the study 

allocated for reading picture books for children was almost 30 minutes. It was found that most of 

the teachers read books based on dialogue/interaction and they used story telling technique in 

digital/electronic media from time to time. It was also found that generally there was not a book 

learning centre in the classes of the preschool teachers working in independent kindergartens but 

there was a library in a common space. In the great majority of the classes having a book learning 

centre, the number of books was almost 40-50. The interviews showed the scarcity of the books 

which teachers had in their classes and the fact that they did not have enough space to form a book 

centre. It is likely to recommend that libraries should be formed in preschool education 

institutions, the number of qualitative picture books for children in preschool education 

institutions with the support of Ministry of Education, universities, publishing houses and NGOs.  

Keywords: Preschool, preschool teacher, picture book for children, telling a story, book learning 

centre. 
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COVID-19 Önlemleri Çerçevesinde Yeme-İçme Mekanlarının İncelenip Karşılaştırılması: 

KKTC Lefkoşa Surlariçi Örneği 

 

Dr. Buğu ŞAH 

Dr. Alp KARACA 

Ediz ORAÇ 

 

 

Özet 

Milyarlarca insanın geçimini, sosyal hayatını ve sağlığını sarsan COVID-19 virüsü “pandemi” adı 

altında dünyayı sarsmaktadır. Yaşanılan her pandemi süreci insanoğlu için “yeni normaller” 

yaratmakta ve bu yeni normaller, yeni alışkanlıkları da beraberinde getirerek tedbirler alınmasını 

sağlamaktadır. Günümüzde yaşanmakta olan COVID-19 pandemi süreci de sağlık yanında 

ülkelerin ekonomisini kötü yönden etkilemiş, birçok ülke ilk önce tamamen kapanma süreci 

yaşarken, ardından kontrollü açılma yöntemleriyle hem salgının seyrini takip etmek, hem de 

ekonomiyi canlandırmak adına yeni açılımlar gerçekleştirmişlerdir. Dünya Sağlık Örgütü gibi 

birçok sağlık kuruluşu ve ülkeler bilim ışığında çeşitli önlemler alarak bu önlemlere uyulması için 

uyarılarda bulunmuşlardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de aynı şekilde ilk olarak 

tamamen kapanma süreci yaşanmış, ardından da kontrollü açılma ile ekonominin canlandırılması 

hedeflenmiştir. Bu araştırmanın amacı; COVID-19 ile mücadelede alınacak önlemler ile ilgili 

tasarımsal olarak yol gösterici olmak ve önlemlerin etkin şekilde uygulanmasını sağlamaktır. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen sağlık önlemleri ele çerçevesinde mekansal olarak 

yeniden derlenerek, yol gösterici (guide) olması için yorumlanmıştır. Yol Gösterici’nin nasıl 

uygulanıp yorumlanacağı ise Lefkoşa surlariçinde yer alan, fonksiyon olarak aynı özelliklere 

sahip, iki mekanda analiz edilerek karşılaştırılmıştır. COVID-19 sürecine dair bugün yapılacak her 

değerlendirme ve atılacak her adım, salgının sadece bu anını değil dünyanın ve KKTC’nin yakın 

gelecekte yaşayacağı sorunlar için de belirleyici olacaktır. 
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İslam Tarihi Kaynaklarında Zikri Geçen Büyük Depremler, Sonuçları ve Toplum Algısına 

Yansıması–Hicri 1-600 (İbnü’l Esir ve İbn-İ Kesir Örneği) 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt POYRAZ 

Artvin Çoruh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi  

 

 

Özet 

Dünyanın oluşumundan itibaren mevcudiyeti söz konusu olan depremler, yeryüzünde yaşayan tüm 

canlıları birçok yönden etkileyen doğal afetler arasında yer almaktadır. Bazen sarsıntı bazen yer 

değiştirme şeklinde meydana gelen depremler gerçekleştiği bölgede; tsunami, toprak kayması, 

volkanik hareketler, nehir yataklarının yer değiştirmesi gibi birçok fiziki değişikliklere sebep 

olduğu gibi üzerinde yaşayan canlıların ölümüne ve kitlesel olarak yer değiştirmelerine de sebep 

olmaktadır. Özellikle yeryüzünü imar eden insanoğlu üzerinde; can kaybına, sakatlıklarının yanı 

sıra çeşitli hastalıklarla yüzleşmesine, oluşturdukları medeniyetlerinin çökmesine yahut ağır 

tahribatla yüzleşmesine kadar birçok maddi ve manevi kayıpların meydana gelmesi gibi ciddi 

problemlere neden olan sonuçlar doğurmaktadır. 

Çalışmamızda; İslam Tarihi kaynaklarında (İbnü’l-Esîr: el-Kâmil fi’t-Târih, İbn-i Kesir: el-Bidâye 

ve’n-Nihâye örnekleri) zikri geçen Hicri 1-600 yılları arasında cereyan etmiş ve tarih kitaplarında 

yer alacak kadar etkiye sahip olmuş yaklaşık 60 kadar deprem hakkında bilgi verilecektir. Zikri 

geçen depremlerin; meydana geldiği yer, tarih, sonuçları ve toplum algısına yansımasına dair 

eserlerde geçen bilgiler ve varsa müelliflerin yorumları zikredilecektir. Dolayısıyla depremlerin 

tahribatına karşı maddi ve manevi zararı asgariye indirmek adına toplumların alacağı/alması 

gereken pozisyonu hakkında da fikir verecektir.  

Çalışmanın konusu; sonuçları itibariyle birçok bilim dalıyla doğrudan ve dolaylı olarak irtibatlıdır. 

Başta Sismoloji olmak üzere Jeoloji, klimatoloji, antropomorfoloji, meteoroloji, coğrafya, fizik, 

tarih, ilahiyat, tıp, sosyoloji, psikoloji, hukuk, siyaset bilimi vb. gibi başlıca bilim dallarıyla alakalı 

olmakla birlikte; insan- toplum, insan-doğa ve insan-tanrı ilişkileri gibi fizik ve metafizik 

bağlantılarıyla da her alanla az çok irtibatı olan bir içeriğe sahiptir. 

Anahtar kelimeler: İslam Tarihi, Doğa olayları, deprem, afet.   

 

Major Earthquakes Mentioned in The Sources of Islamic History, Their Results and 

Reflection on The Perception of Society -Hegira 1-600- (Example of İbnü’l Esir And İbn-i 

Kesir) 

Abstract 

Earthquakes, which have existed since the beginning of time, are among natural disasters that 

affect all living things on earth in many ways. In the region where earthquakes sometimes occur as 

shaking and sometimes displacement can generate physical changes such as a tsunami, landslide, 

volcanic movements, displacement of river beds, and also cause the death of living creatures and 

their mass displacement. Especially human beings who have constructed the earth are faced with 
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many serious problems such as material and moral losses as well as loss of life, disabilities as well 

as various diseases, the collapse of their civilizations or severe destruction.  

Information about 60 earthquakes that have been memorable enough to be mentioned in Islamic 

History sources (Ibn-al-Asir: al-Kamil fi't-Târih, Ibn-i Kesir: al-Bidâya ve'n-Nihâye examples) 

that took place during the years Hegira 1-600 will be given in our study. Information about the 

place where the abovementioned earthquakes occurred, their dates, consequences and their 

reflections on the perception of society and the comments of the authors, if any, will be 

mentioned. Therefore, the study will also give an idea about the position that societies will / 

should take in order to minimize material and moral damage as a result of the destruction incurred 

by earthquakes.  

The subject of the study is directly or indirectly related to many branches of science in terms of its 

results. Although related to major disciplines such as Seismology, Geology, climatology, 

anthropomorphology, meteorology, geography, physics, history, theology, medicine, sociology, 

psychology, law, political science, etc., its contents are more or less related with every field with 

its physical and metaphysical connections such as humans-society, humans-nature and humans-

divinity affairs.  

Keywords: History of Islam, Natural phenomena, earthquake, disaster. 
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Solving a Non-Linear Constrained Portfolio Optimization Problem 
 

Assoc. Prof. Dr. Gözde Özkan TÜKEL
 
  

Isparta University of Applied Sciences  

Finance, Banking and Insurance, Turkey 

 

Asst. Prof. Dr. Hüseyin Başar ÖNEM 

Isparta University of Applied Sciences  

Finance, Banking and Insurance, Turkey 

 

 

Abstract 

Individual or corporate investors try to create a portfolio that minimizes risk and maximizes 

returns when investing in stocks. One of the most beautiful models that make portfolio selection 

according to these conditions is Markowitz's mean–variance model. By using this model is 

selected optimal portfolios between 30 stocks strongest capitals in Turkey. The aim of this study 

to find the weight of the stocks to be invested in the optimum portfolio that is created, that is, to 

calculate how much investment should be made to which stock. In this case, as it is expected, the 

problem of non-linear constrained portfolio optimization with single-objective function is 

obtained. In this paper, the weights of the stocks that make up the optimal portfolios are solved by 

using the Kuhn-Tucker method and Matlab programming language rather than the traditional 

methods. 

Keywords: BIST 30, İstanbul stock exchange, Expected return, Kuhn-Tucker method, portfolio 

optimization. 
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Çağdaş Kırgız Şairi Şayloobek Düyşeyev’in Şiir Ekseninde Milli Benlik ve Ana Dil 

 

Öğr. Gör. Abdülmukaddes KUTLU 

 

 

 

Özet  

Şayloobek Düyşeyev, Kırgız şiirine özellikle bağımsızlıktan sonra yazdığı sosyal içerikli 

şiirleriyle yeni bir soluk getirmiştir. Toplumsal olaylara yaklaşımı, Sovyet rejiminin yanlış 

politikalarını açık bir şekilde dile getirmesi, toplumun duygu ve düşüncelerine çok iyi hitap 

edebilmesiyle ön plana çıkan bir şairdir. Şiirlerinde hemen bütün konuları işlemesine rağmen, 

toplumsal olaylarla ilgili yazdığı şiirler çok etkilidir. Şair, olaylar karşısında halkının kayıtsız 

kalmasından öte yandan genç neslin kendi kültürüne, geleneğine sahip çıkmamasından 

şikâyetçidir. Şaire göre geçmişi unutmak, gelecekle bağı koparmaktır. Kendi kültürüne, tarihine, 

diline sahip çıkmayan toplum onun gözünde elsiz, kolsuz yusyuvarlak tuhaf bir şeydir. Bu 

değerlerin gelecek nesle bırakılabilecek tek şeyleri olduğunu düşünen şair, umarsızlığa isyan eder 

adeta. Milli değerlerin ayaklar altına alınması, Sovyet döneminde zorla, gayri ciddi bir şekilde yer 

adlarının Rusça olarak değiştirilmiş olması, toplumun öz benliğini yitirip Mankurt’a dönüşmesi 

onun en büyük korkusudur. Arabesk bir tabirle şiirlerinde tam bir isyankâr tipi çizer. İnsanı can 

evinden vuran, en hassas noktalara adeta bir hançer gibi saplanan acı, acı olduğu kadar gerçek olan 

dizeleri, okuyucuyu da isyan ettirir.  

Anahtar Kelimeler: Şayloobek Düyşeyev, Kırgız Şiiri, Milli Benlik, Ana Dil, Mankurtizm 
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Koleksiyon Hazırlama Süreci İçin Yol Haritası 
 

Arş. Gör. Dr. Ayşegül PARALI 

Selçuk Ünv Mimarlık ve Tasarım Fak. 

 

 

Özet 

Moda doğası gereği sürekli değişen bir sanattır. Ancak moda endüstrisini heyecanlı ve cazip kılan 

şey aslında tam olarak da bu sürekli değişim, eski trendlerin tekrar keşfedilmesi ve yenilerin 

yaratılması serüvenidir. Moda hem akademik açıdan hem de popüler kültür ve çağdaş medyanın 

bir parçası olarak değişen doğası açısından, anlaşılması oldukça zor bir konu olabilir. Aslında 

moda, sosyolojik, kültürel, psikolojik ve ticari konularla ilişkilendirilebilen çok kapsamlı bir 

konudur. Karmaşık doğası, modanın basit olarak tanımlanmasını zorlaştırır. Moda, yaygın olarak 

popüler kültür alanı işleyen bir mekanizma olarak algılanmaktadır. Modanın tam olarak 

anlaşılması, sosyal etkileşim ve iletişim kanallarının birlikteliği ile daha detaylı analiz ve daha 

derin bir kültürel anlayış gerektirir. Bu bağlamda moda, paylaşılan deneyimler ve davranışlarla 

bağlantılı sosyal bir girişimin parçası olarak öğrenilir ve uygulanır.  

Moda dünyasında, modacının her sezon hazırladığı giysileri ifade etmek için “koleksiyon” ve 

“seri” kelimeleri dönüşümlü olarak kullanılır. Bir koleksiyon, perakendecilere satılan veya 

müşterilere doğrudan yönelik olarak tasarlanan ve üretilen giysiler, aksesuarlar veya ürünlerdir. 

Koleksiyonların temelini ise moda tasarımı oluşturmaktadır. Ancak “seri” koleksiyona göre biraz 

daha ticari bir anlam içerir. Moda tasarımı, yapılandırılmış, uluslararası bir moda endüstrisinin 

parçasıdır. Endüstriyel ve teknolojik gelişmelerle hazırlanan koleksiyonlar, her işletmenin bir 

moda perakende segmentine hizmet etmek için bir fiyat kategorisini karşılamasıyla, giderek daha 

verimli hale gelen tedarik zincirlerine doğrudan katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda, koleksiyon 

hazırlama süreci sanıldığından daha zor ve sancılı bir süreçtir. İster kendi etiketine sahip bir 

modacı olsun ister büyük bir şirket tarafından istihdam edilmiş bir tasarımcı olsun, özgün ve 

trendlere uygun bir koleksiyon hazırlanması için takip edilmesi gereken aşamalar vardır. 

Koleksiyon geliştirirken tüm tasarımcılar aynı aşamalardan geçer. 

Çalışmada moda tasarımı ve koleksiyon hazırlama sürecinde takip edilmesi gereken aşamalar 

detayları ile anlatılmıştır. Bu aşamaların tasarım sürecine etkileri incelenmiştir. Çalışmanın 

verileri yazılı ve görsel kaynaklar taranarak elde edilmiştir. Çalışmada koleksiyon hazırlama 

sürecinin en başından koleksiyonun tamamlanmasına kadar olan süreç ve bu süreçte yaşanan 

zorluklara değinilmiştir. Çalışmanın sonunda ise anlatılan süreçler ve aşamalar takip edilerek ve 

çeşitli illüstrasyon teknikleri kullanılarak 10 parçadan oluşan bir koleksiyon hazırlanmıştır. Bu 

çalışmanın moda tasarımcılarına ve moda tasarımı öğrencilerine koleksiyon hazırlama sürecinde 

görsel ve yazılı kaynak oluşturması düşünülmüştür. Bu bağlamda; Çalışmanın amacı, koleksiyon 

hazırlama sürecinde tasarımların sistematik bir araştırma ve geliştirme süreci ile nasıl 

oluşturulabileceğini göstermek, literatür bazında katkı sağlamak ve koleksiyon hazırlamak 

isteyenlere yol haritası oluşturmaktır. 

Anahtar kelimeler: Koleksiyon Hazırlama, Moda Tasarımı, Moda, Tasarım Süreci 
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Roadmap For The Collectıon Preparatıon Process 

Abstract 

Fashion is an art that is constantly changing due to its nature. But what makes the fashion industry 

exciting and attractive is precisely this adventure of constant change, rediscovery of old trends, 

and creation of new ones. Fashion can be a very difficult subject to understand, both academically 

and in terms of its changing nature as part of popular culture and contemporary media. In fact, 

fashion is a very broad subject that can be associated with sociological, cultural, psychological and 

commercial issues. Its complex nature makes it difficult to describe fashion as simple. Fashion is 

widely perceived as a mechanism operating in the field of popular culture. A thorough 

understanding of fashion requires a more detailed analysis and a deeper cultural understanding 

with the combination of social interaction and communication channels. In this context, fashion is 

learned and practiced as part of a social enterprise linked to shared experiences and behavior. 

In the fashion world, the words "collection" and "series" are used interchangeably to refer to the 

garments the fashion designer prepares each season. A collection is clothing, accessories or 

products that are designed and manufactured for retailers or directly to customers. Fashion design 

forms the basis of the collections. However, “series” has a slightly more commercial meaning than 

collection. Fashion design is part of a structured, international fashion industry. Collections 

prepared with industrial and technological developments directly contribute to increasingly 

efficient supply chains, with each business meeting a price category to serve a fashion retail 

segment. In this context, the process of preparing a collection is more difficult and painful than it 

seems. Whether it is a fashion designer with his own label or a designer employed by a large 

company, there are stages to be followed in order to prepare an original and trendy collection. 

While developing a collection, all designers go through the same stages. 

In the study, the steps to be followed in the fashion design and collection preparation process are 

explained in detail. The effects of these stages on the design process were examined. The data of 

the study were obtained by scanning written and visual resources. In the study, the process from 

the beginning of the collection preparation process to the completion of the collection and the 

difficulties experienced in this process are mentioned. At the end of the study, a collection of 10 

pieces was prepared by following the processes and stages described and using various illustration 

techniques. This study is intended to create visual and written resources for fashion designers and 

fashion design students during the collection preparation process. In this context; The aim of the 

study is to show how designs can be created with a systematic research and development process 

in the collection preparation process, to contribute to the literature and to create a road map for 

those who want to prepare collections. 

Keywords: Collection Preparation, Fashion Design, Fashion, Design Process 
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Abstract  

Media discourse is a discursive social act which sometimes enables establishment, construction and 

reinforcement of national identities. National identity is, on one hand, an inclusive act through which 

members of a group identify themselves as sharing some elements or aspects. On the other hand, national 

identity is an exclusive act in the sense members of group are differentiated from other groups. Sports 

programs are popular as they are watched by a lot of people. Nowadays, it is widely acceptable to regard 

sport as an effective platform for having political, cultural and social significance in the construction and 

reinforcement of collective identities. Sport and national identity are linked together on a political, cultural 

and economic level.  The paper tackles the topic of national identity through a multimodal discourse 

analysis perspective of sports programs. The aim is to find how Kurdish national identity is articulated in 

the discourse of sports program. It seems that Kurds are arguably the largest ethnic group who do not have a 

state of their own. They have their own language, culture, flag, anthem, territory, ruling bodies and 

government, beliefs, historical background. They just lack recognition as a state by the countries of the 

world and UN. A multimodal approach to the sports discourse analysis takes into account the different 

semiotic resources (writing/speech, images "static and dynamic", sounds, etc)  used to reinforce the national 

identity of Kurds. Multimodality from the social semiotic perspective is utilized to analyze how the 

elements of Kurdish identity are embodying ideational, interpersonal and textual metafunctions, as 

proposed by Halliday (1978, 2004) in his Language as a Social Semiotic. The elements of Kurdish national 

identity will be identified bas on Anthony Smith’s model of national identity.  

Keywords: Kurdish national identity, multimodality, national identity, sport and identity, and sports 

programs   
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Özet  

Dünyamızda, bilişim teknolojilerinde çok hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Dijitalleşme artık insan 

hayatının her noktasını etkilemektedir. Bu gelişmeler Muhasebe dünyasında da elektronik 

uygulamalar şeklinde her geçen gün etkisini arttırmaktadır. İşletmeler de bu gelişmelerden 

oldukça etkilenmektedir. Son dönemde dünyada yaşanan Covid-19 salgını sağlığın ve sağlık 

işletmelerinin önemi arttırmıştır. Muhasebe dünyası bu dijital dönüşüme uyum sağlaması ve sağlık 

işletmelerinde önemli bir fonksiyon olan muhasebe ile ilgili dönüşümü hızlı bir şekilde 

uyumlaştırması bu makalenin amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda muhasebe 

dünyasındaki elektronik uygulamalar ve defter beyan sistemi açıklanmış sonrasında sağlık 

işletmelerindeki uygulamaların etkisi çalışma ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sağlık 

işletmelerinde daha etkin ve verimli kararlar verilebilmesi için dönüşüm sürecinin hızlı bir şekilde 

sürdürülmesi ve uyum sağlanması gerektiği ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Elektronik Uygulamalar, Sağlık İşletmeleri, Sağlık İşletmelerinde 

Muhasebe Sistemi 

Electronic Developments in Accounting and the Impact of Digitalization on Healthcare 

Organizations 

Abstract 

In our world are very rapid developments in information technologies. Digitalization now affects 

every aspect of human life. These developments are increasing their influence every day in the 

accounting world in the form of electronic applications. Businesses are also highly affected by 

these developments. Recently, the Covid-19 outbreak in the world has increased the importance of 

health and healthcare organizations. The purpose of this article is to adapt the accounting world to 

this digital transformation and to rapidly adapt the transformation related to accounting, which is 

an important function in healthcare organizations. For this purpose, electronic applications and 

book reporting system in the accounting world were explained, and then the effect of applications 

in health institutions was tried to be revealed with a study. It has been demonstrated that the 

transformation process must be maintained and adapted rapidly to make more effective and 

efficient decisions in health organizations. 

Keywords: Accounting Electronic Applications System, Notebook Declaration System, 

Healthcare Organizations, Accounting System in Healthcare Organizations 
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Özet 

Geleneksel finans teorilerinin finansal piyasa anomalilerini açıklamada yetersiz kalmaları ve 

bireylerin yatırım kararlarında zihinlerini etkileyen anomalilerin varlığı, davranışsal finans 

kavramını ortaya çıkartmıştır. Yapılan alan araştırmalarında, karar verme süreçleri esnasında insan 

zihnini etkileyen anomalilerin varlığı ortaya çıkarılarak, davranışsal finans teorisinin oluşumunda 

önemli rol oynamıştır. Daha mantıklı finansal stratejiler üretmek amacıyla, gerçeğe uygun 

psikolojik bileşenlere sahip yeni finansal modeller ortaya çıkmıştır. Yatırımcı kararlarını 

sistematik olarak etkileyen eğilimlerin özelliklerini anlama amacıyla, bilişsel, duygusal ve sosyal 

faktörler temel alınmıştır. Buradan yola çıkarak yatırımcı kararlarını sistematik olarak etkileyen 

eğilimlerin özelliklerini anlama üzere, bilişsel, duygusal ve sosyal faktörler temel alınarak 

oluşturulmuştur. Bu çalışmanın amacı finansal piyasalara etki eden bilişsel, duygusal ve sosyal 

karar verme eğilimlerinin genel çerçevesini sunmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Davranışsal Finans, Bilişsel Eğilimler, Psikolojik Eğilimler, Sosyal 

Eğilimler 

An Integrated Overvıew On Behavıoral Fınance Trends 

Abstract 

The inadequacy of traditional finance theories in explaining financial market anomalies and the 

existence of anomalies affecting the minds of individuals in investment decisions have revealed 

the concept of behavioral finance. In the field researches, the existence of anomalies affecting the 

human mind during decision-making processes has been revealed and played an important role in 

the formation of behavioral finance theory. New financial models with realistic psychological 
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components have emerged to produce more sensible financial strategies. Cognitive, emotional and 

social factors are taken as a basis in order to understand the characteristics of trends that 

systematically affect investor decisions. Based on this, it was created on the basis of cognitive, 

emotional and social factors in order to understand the characteristics of trends that systematically 

affect investor decisions. The aim of this study is to present the general framework of cognitive, 

emotional and social decision-making tendencies that affect financial markets. 

Keywords: Behavioral Finance, Cognitive Bias, Psychological Bias, Social Bias 
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Abstract 

The paper aims to evaluate teachers’ online classroom management strategies as perceived by the 

students during Covid-19 outbreak. Every teacher has their own way of managing online 

classroom life with different planning, organization and strategies. The direct object of such 

planning, organization and strategies are students. All the management is done in order to 

facilitate learners of the classroom.  Online classroom management has gained importance more 

than ever in the Covid-19 outbreak and the evaluation of such classroom life is even more 

important.   Evaluation of the teachers is one of the most plausible ways to keep the classroom life 

improved. Evaluation of teachers’ classroom management by students is a direct way to keep the 

teachers updated about needs, dos and don’ts of the classroom management.  This study will be 

descriptive in nature. The population of the study will be the students of Department of English, 

Mazoon College, Muscat, Oman. Sample of students will be selected through simple random 

sampling technique. This study will be delimited to the exploration of students’ evaluation of their 

teachers’ online classroom management strategies in Department of English, Mazoon College, 

Muscat, Oman. A cross-sectional questionnaire survey will be conducted in order to collect data. 

Questionnaire devised for the study will have 27 items comprised of two parts with three major 

categories (conduct management, interpersonal management, and content management). The 

researcher will administer the questionnaire online. Data will be analyzed using computer 

software SPSS. One way ANOVA and Post Hoc test will be applied to the data in order to analyze 

data. Findings will be made on the basis of data analysis. 
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Abstract  

Despite efforts to reduce the risk and negative effects of crises and injuries; Costs of crises the 

world is growing. Lack of preparation and proper response to natural crises, heavy losses to 

nations and Imports their assets. With the spread of the corona virus, private and public 

organizations in the countries involved to deal with, manage and to control it, they adopted new 

strategies and presented creative methods. In a general assessment, we can say that organizations 

in these conditions are successful in turning the existing challenge into an opportunity. Comparing 

the performance of the Public Management Training Center in 1399 (2020)with previous years is 

a successful example of conversion a great challenge is a worthwhile opportunity. Due to the 

observance of health principles and the need for social distance. It was not possible to hold 

training courses and other planned executive services by changing training methods and using 

techniques. The new communication created a significant leap in service delivery and fulfillment 

of the mission assigned to the center. Development of electronic infrastructure of the center and 

establishment of electronic systems and provision of training process services from registration to 

issuance in-person training certificate; Use of technical capacity and electronic infrastructure of 

qualified private sector institutions competence; Special focus on the production of electronic 

content of managers' training courses and general and cultural staff at the same time as the 

reduction significant tariffs for training courses are part of these measures. In this research; 

Summary of the performance of the Public Management Training Center with the approach, 

presentation of results and achievements and facial actions following the annual strategies and 

programs in three areas a. Performance of strategic plans in the field of training and empowerment 

of manager and staff, b. Performance of strategic plans in the field of content production and 

publication of scientific and educational resources, etc. Performance of strategic plans ın the field 

of institution and development; Presented in 1399(2020) 

Keywords: Corona Virus, E-learning, Managers, Iran 
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Abstract 

In this article raised the impact of Ch. Aitmatov's medical education on the creation of literary 

masterpieces.  Among the medical issues raised by the author, Akbara in the novel "Kyiamat" 

became the object of study of maternal instinct. This feeling, which has been characteristic of 

human beings and animals since the beginning of humankind, is explained on the basis of the 

results of scientific experiments, and evidence is presented in the work. The author's goal is to 

reveal the mother face of the wolf of choice. Several factors underlying the choice of the image 

are analyzed: 1) the sacredness of the image of the wolf in the worldview of the nomadic peoples 

of Central Asia; 2) the wolf is considered to be a blue beast, a beast of prey and a standard of 

discipline, which is not afraid to resist danger and obstacles; 3) cohabitation of the wolf as a 

family, taking care of the herd and family as the main characteristics of a wolf; 4) The appearance 

of milk in one or two other wolves in the herd in order to save the offspring of a female wolf in the 

event of the sudden death of a female wolf is a rare occurrence in nature and indicates the level of 

maternal instinct of wolves. Therefore, it is not for nothing that Akbara was chosen in order to 

save the universe and mankind from the Day of Judgment. 

Keywords: maternal instinct, anatomy, innate qualities, sacred image, herd, family. 

АКБАРА ЖАНА ЭНЕЛИК ИНСТИНКТ 

Аннотация 

Макалада Ч. Айтматовдун медициналык билиминин адабий шедеврлерди жаратууга 

тийгизген таасири тууралуу маселе козголот. Мында жазуучу козгогон медициналык 

маселелердин ичинен “Кыямат” романындагы Акбаранын энелик инстинкти изилдөөнүн 

объектисине айланган. Адамзат жаралгандан эле адам, айбандарга мүнөздүү болуп келген 

бул сезимге илимий тажрыйбалардын жыйынтыктарына таянуу менен түшүндүрмө 

берилип, чыгармадан далилдер келтирилет. Жазуучунун тандоосуна ээ болгон бөрүнүн 

энелик жүзүн ачып берүү максатын көздөйт. Образды тандоого негиз болгон бир нече 

факторлор талдоого алынат: 1) Борбордук Азиядагы көчмөн элдердин дүйнө таанымында 

карышкырдын образынын ыйык саналышы; 2) карышкырдын коркунуч-тоскоолдукка 

каршы туруудан айбыкпаган көк жал, жырткыч жаныбар жана бекем тартиптин эталону 

катары каралышы; 3) карышкырдын үй-бүлө болуп жупташып жашоосу, үйүрүн – үй-

бүлөсүн камкордукка алуусу карышкырды мүнөздөгөн негизги  сапаттар катары берилиши; 

4)  кайсы бир ургаачы карышкыр бөлтүрүк тууганда, энеси капысынан көз жумса, балдарын 

аман сактап калуу үчүн,  үйүрдөгү башка бир-эки карышкырда сүт пайда болушу табиятта 

чанда кездешкен жана бөрүлөрдүн энелик инстинктинин деңгээлин көрсөткөн көрүнүш  

экендиги. Демек, ааламды, адамзатты кыяматтан сактап калуу максатында Акбаранын 

тандалып алынышы бекеринен эмес.      

Негизги сөздөр: энелик инстинкт, анатомия, тубаса сапаттар, ыйык образ, үйүр, үй-бүлө.  


