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John Stuart Mill’s Views on Liberty and Freedom of Expression

Prof. Dr. Valeri MODEBADZE
Saint Andrew the First-Called Georgian
University of the Patriarchate of Georgia
Doctor of; Social Sciences
valery_4@yahoo.com
valerimodebadze@sangu.edu.ge

Abstract
This article analyses John Stuart Mill’s views on liberty and freedom of expression. The ideas
of John Stuart Mill had great impact on the liberal ideology and western political thought. His
work has not lost its relevance today. John Stuat Mill explains in detail why there should be
freedom of expression and why the individual must be protected from political despotism.
According to him without liberty and freedom of expression there is no progress in society. A
culture devoid of freedom has never created a broad liberal mind. According to John Stuart
Mill the despotism of custom and censorship can inflict enormous harm on any nation and stifle
progress in such a society.
Keywords: Liberty, Freedom of Expression, tyranny of the majority, individuality.
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Psychological and Cultural Significance of Sound Cognition
Prof. Dr. Slobodan Dan Paich
Director and Principal Researcher, Artship Foundation
San Francisco
Visiting Professor, Cultural Studies, University of Medicine and Pharmacy
Timisoara, Romania

Abstract
Opening addresses need and relevance of sharing gatherings (virtual or real) for thinking
together on the state of the world and holding possibilities. An example of Music as social
bonding instrument is explored.
Embryo hearing development
Sense of hearing that develops first has great ramifications for research on the roots of cultural
experiences. Artship Foundation Comparative Cultural Studies, B.M. Carlson Human
Embryology and Developmental Biology (2014) and H. Murkoff and S. Mazel’s pregnancy
advice page (2019).
Prehistoric Soundscape
Musicologist Iegor Reznikoff (2005) discovery discourse of the cave paintings and markings
related to prehistoric sound making
Farabi and Ibn Sina therapeutic sound findings
R. O Guvenc Music Therapy (2006) cites the way Ibn-i Sina (Avicenna, 980-1037) defines the
role music plays in the healing process. In his book 'Kitab'un Sife' twelwe chapters are totally
reserved for music acknowledging Farabi (870-950) music theory and practice
Mediterranian and Central Asian music transmitions
Women helping women music and dance circles: Tarantella Pizzica (Paich2005) Egyptian Zar
(Harding 1996) Turkic Kam/Bakshi (Sultanova, 2011)
Children choral music training by ear in the 1950-70
Work of Zlatan Vauda choral director and Milica Ilijin musicologist
Electronic Impact and stimulation side effects
Cultural differences of unamplified, amplified and impact sound communication
Music and Mirror Neurons Functions and virtual experiences quandary
"Behavioral imitation and its neural substrate provide the mechanism by which theory of mind
and empathy develops in humans". (A. N. Meltzoff 2003)
Conclusion
Based on examples cited will address possible relevance and continuity integration of
instinctual, ancient, historic and contemporary practices as care for societal well being.
Keywords: Embryo hearing, Prehistoric Soundscape, Therapeutic Sound, Ear Training, Mirror
Neurons
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Deaf Langugae and Culture in Georgia
Prof. Dr. Tamar MAKHAROBLIDZE
Ilia State University
School of Arts and Sciences
tamar.makharoblidze@iliauni.edu.ge

Abstract
Georgian Sign Language (GESL) is a native language for about 2500 Deaf and Hard of
Hearing people (DHH) in Georgia. These people are the linguistic minority in the country. In
the Soviet period sign languages in this region were highly influenced by the Russian language.
The Russian influence is easy to find in the lexical units and in the old Georgian dactyl
alphabet, which was totally based on the Russian one. In practice this means that many deaf
people can communicate in this “Soviet sign language” and they would like to keep this
possibility. However the process of nationalization has begun everywhere in the post-Soviet
region and sign languages are reintegrating creating their own dactyl alphabets and providing
the scientific researches of their own national sign languages.
I will discuss the local Deaf language, culture and identity. Georgian DHH was always
participates in different type of creative activities in the country enriching the Deaf cultural
identity.
I also will give a brief introduction to GESL. The grammatical structure of GESL shows an
interesting picture of the original, natural language. Sign languages have rich morphological
structures in terms of derivation and flexion.
In a very close creative collaboration with the local Deaf community, I elaborated the new
dactyl alphabet, which also can be introduced on this conference.
Keywords: Georgian Sign language, GESL, Sign Languages, Deaf culture, dactyl alphabet
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Okul Binaları, Okulda Sağlık Sorunları ve Okul Yaşam Doyumu: Türkiye ve ABD
Karşılaştırması
Doç. Dr. Semiha ŞAHİN
Dokuz Eylül University, Turkey
ORCID: 0000-0002-1135-0327
semiha.sahin@deu.edu.tr

Özet
Üretim ve dönüşüm yerleri olan okullar, öğrencilerin fizyolojik, bedensel, sosyal ve psikolojik
gelişimini ve yaşam doyumunu engellemek veya iyileştirmek gibi önemli rol oynarlar. Bu
araştırmada “okul binalarının okul yaşam doyumuna etkisinde fiziksel ve duygusal sağlığını
aracılık rolü” ABD ile karşılaştırmalı olarak incelenmiş; nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmanın örneklemi tabakalı ve seçkisiz örnekleme yoluyla seçilmiştir. Veri toplama aracı
olarak “Kaliteli Okul Binası Ölçeği”, Okulda Sağlık Ölçeği” ve “Okul Yaşam Doyumu Ölçeği
Kısa Formu” kullanılmıştır. Veri analizinde temel istatistiklerle birlikte korelasyon ve
regresyon testi yapılmıştır. Uygulama sonrası öğretmenlerden geçerli 225 ölçek elde
edilmiştir. Analizler SPSS’de “Process Macro” kullanılarak “bootstrap tekniği” ile yapılmıştır
(Hayes, 2018). Türkiye’deki araştırmada okul bina koşullarının okul yaşam doyumunu pozitif
yönlü anlamlı güçlü bir etkisi ((β=-0.46; R2=0.23; p< 0.05); okulda sağlık sorunları üzerinde
(β=-0.2207; R2=0.16) negatif yönde ve oku kaynaklı sağlık sorunlarının okul yaşam doyumu
üzerinde (β= -0.3672) negatif yönlü bir etkisi olduğu saptanmıştır. Okul bina koşullarının okul
yaşam doyumuna etkisinde sağlık sorunlarının rolü ise β=0.0810, %95 CI [0.0114, 0.1526]
düzeyindedir. ABD’de elde edilen verilere göre ise okul bina koşullarının okul yaşam doyumu
üzerine pozitif yönlü ve anlamlı güçlü (β=0.46) ve okulda sağlık sorunları üzerinde de (β=0.36; R2=0.06277) negatif yönde bir etkisi vardır. Okulda sağlık sorunları ise okul yaşam
doyumunu β=-0.3672 düzeyinde tahmin edilmektedir. Okul bina koşullarıyla yaşam doyumu
arasında okulda sağlık sorunlarının aracılık rolü ise -0.0032 (CI [-0.0199,0.0128])
düzeyindedir. Buna göre okul binalarının okul yaşam doyumuna etkisinde yüksek oranda
olmasa bile okul kaynaklı sağlık sorunlarının bir payı olduğu ortaya koyulmuştur. Kültürel
farka göre bu etki düzeyi biraz değişmektedir.
Anahtar kelimeler: Okul binaları, mimari, okulda sağlık, yaşam doyumu
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School Buildings, Health Problems at School and School Life Satisfaction: Turkey and the
US Comparison
Abstract
Schools are places of production and transformation. They play an important role in preventing
or improving students' physiological, bodily, social and psychological development and life
satisfaction. Their development motivates the students to learn, and provides rich learning
opportunities. New types of schools increase the effectiveness of education by improving
physical and emotional health and quality of life. In this study, “the school buildings’ impact of
the role of mediating physical and emotional health on school life satisfaction” was examined
in comparison with the USA; quantitative research method was used. The sample of the study
was selected by stratified and random sampling. "Quality School Building Scale”, “Health
Scale in School” and “School Life Satisfaction Scale Short Form” have been used as data
collection tools. A total of 225 scales were used in the research. Correlation and regression
testing were performed together with basic statistics in data analysis. The analysis were made
with "bootstrap technique" using "Process Macro" in SPSS (Hayes, 2018). A study in Turkey
found that school building conditions have a significant positive effect on school life
satisfaction (β=-0.46; R2=0.23; p< 0.05); a negative effect on school health problems (β=0.2207; R2=0.16) and a negative effect on school life satisfaction (β= -0.3672). The impact of
school building conditions on the role of health problems in the on school life satisfaction is
β=0.0810, 95% CI [0.0114, 0.1526]. According to data obtained in the United States, school
building conditions have a positive and significant effect on school life satisfaction (β=0.46)
and a negative effect on school health problems (β=-0.36; R2=0.06277). Health problems at
school estimate school life satisfaction at β=-0.3672. The mediating role of health problems in
school between school building conditions and life satisfaction is -0.0032 (CI [-0.0199,
0.0128]). Accordingly, it has been found that school buildings have a share of school-related
health problems, even if they are not high in the impact of school life satisfaction. According to
the cultural difference, this level of influence varies slightly.
Keywords: School buildings, architecture, health in school, life satisfaction
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Selçuklu ve Osmanlı’da Sosyoekonomik Kalkınma Modeli Olarak: Ahilik*
Kenan AYDIN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora Öğrencisi
kenanaydin29@hotmail.com

Özet
Ekonomik büyüme teorileriyle ve bu teorilere göre sermayenin sonsuza kadar artarak devam
edebileceği varsayımını baz alan düşüncelerin hâkim olduğu günümüz dünyasında baş gösteren
ciddi ekonomik, ekolojik ve -en önemlisi de- ahlaki krizlerin yaşandığı gerçeğiyle karşı karşıya
bulunmaktayız. Bu olumsuzlukların karşısında ortaya konulan çeşitli önleyici plan ve
programlarla birlikte çeşitli kalkınma paketleri ve modellerinin -ne yazık ki- krizlere istenildiği
derecede bir çözüm getirememiş olması; mevcut hâkim anlayışın sorgulanmasını, belki de yeni
sosyoekonomik kalkınma modellerinin oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Mevcut ekonomik
anlayışın sorgulanması ile birlikte tarih boyunca çeşitli krizlerin yaşandığı dönemlerin
incelenerek toplum için en uygun ve en başarılı örneği model alınarak sürdürülebilir ekonomik
kalkınma modeli oluşturulabilir. Mesela Batı’ya, orta çağ karanlığından çekip çıkarak, sanayi
devrimi yaşatan kapitalizmin temelinin Protestan iş ahlakına dayalı bir kalkınma modeli olduğu
aşikârdır. Türk toplumunun tarihinde de emsalsiz bir çalışma ahlakıyla, inanılmaz zor bir
sosyoekonomik krizin yaşandığı yıkık ve dağılmış bir devletin şaha kalkmasında, ardından
koca bir cihan devleti olarak ortaya çıkmasında çok büyük rolü olan önemli bir kuruluş vardır.
Bu da Ahi teşkilatıdır. Bu çalışmada sözü edilen teşkilatın ortaya çıkışına, ekonomik
anlayışının dayandığı kaynaklarına, ilkelerine, iş ahlakına değinilerek günümüz toplumunun
sosyoekonomik kalkınmasında prototip bir model oluşturulabileceği düşüncesi paylaşılacaktır.
Anahtar kelimeler: Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti, Ahilik, Ekonomi, Sosyoekonomik
Kalkınma modeli
Ahi Community as a Socio-Economic Development Model in Seljuk
and Ottoman Empires
Abstract
We are faced with the fact that the serious economic, ecological and - most importantly - moral
crises are taking place in today's world where dominate the thoughts based on the assumption
that capital can continue to increase forever. The fact that various development packages and
models along with various preventive plans and programs that have been put forward against
these drawbacks did not, unfortunately, provide a desired solution to these crises; it requires
*

Bu bildiri adlı tezden Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Politika Bölümü’de
hazırlanan “Gümüşhanevi Dergahı’nın Türkiye’de İslam Ekonomisine Katkıları” adlı tezden alınmıştır.
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questioning the dominant understanding, perhaps creating new socioeconomic development
models. Along with the questioning of the current economic understanding, a model of
sustainable economic development can be created by taking the most appropriate and
successful model as an example for the society by studying the periods of various crises
throughout history. For example, it is obvious that the foundation of capitalism, which pulled
the West out of the darkness of the Middle Ages and caused the industrial revolution, is a
development model based on Protestant business ethics. There is an important foundation in the
history of Turkish society with an unprecedented work ethic, which has a great role in the rise
of a ruined and dispersed state, which has experienced an incredibly difficult socioeconomic
crisis, and then emerged as a great world state. This is ahi community. In this study, the idea
that a prototype model can be created for the socio-economic development of modern society
by referring to the emergence of the aforementioned community, the resources on which its
economic understanding, its principles and business ethics are based, will be shared.
Keywords: Seljuk Empire, Ottoman Empire, Ahi Community, Economy, Socio-Economic
Development Model
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The Principle of Equal Democracy and Gender Equality in the European Union
Legislation

Ada GUVEN
Law Department, Faculty of Humanities
Beder University College
aguven@beder.edu.al

Abstract
The principle of equal democracy provides that all members of the society dispose of the same
voting rights and the same possibilities in taking part in decision-making and governing public
and private institutions. Equality between men and women is a founding principle of all
modern democracies and in Europe, one of the main objectives that both Member States and
the institutions of the Union have committed to pursuing with specific political actions and
legislative measures.
In the first part of the paper will be presented an overview of the evolution history of the
principle of equality in the EU Treaties resulting in the approvement by the European
Constitution not only of the principle of non-discrimination, but that of full equality of rights
and treatment also in the exercise of decision-making powers.
The article in the second part will analyze the articles of the Charter of Fundamental rights of
the European Union in the prospect of equal democracy and gender equality. The article will
conclude that the Charter sets out the rights universally guaranteed to all persons, bringing
together civil, economic, social and political rights in a single text and sanctioning their
indivisibility.
Keywords: equal democracy, gender equality, indirect representation, indirect discrimination
positive actions
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Öğretmen Algılarına Göre Okulların Bina Koşullarının Yeterliliği (İzmir Örneği)
Doç. Dr. Semiha ŞAHIN
Dokuz Eylül University, Turkey
ORCID: 0000-0002-1135-0327
semiha.sahin@deu.edu.tr

Özet
Okul binasının konumu, yeterli öğrenme ve dinlenme alanlarının olması, aydınlığı, akustşk
özellikleri, havalandırması, ferahlığı vb. gibi özelliklerinin günün koşullarına uygun olması
gerekmektedir. Okul özgü, sağlıklı ve estetik bina özelliklerine ihtiyaç vardır. Bu araştırmada
“Öğretmenlerin ve okullarının bazı özelliklerine göre okul binalarının yeterliliğine algıları”
incelenmiş; nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi tabakalı ve seçkisiz
örnekleme yoluyla seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak “Kaliteli Okul Binası Ölçeği”
kullanılmıştır. Uygulama sonrası öğretmenlerden geçerli 225 ölçek elde edilmiştir. Veri
analizinde temel istatistiklerle birlikte t ve f testi yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre,
öğretmenler eski tip okullar toplam ölçek, okulun genel özellikleri ve akustik açıdan olumlu
bulunmaktadır. Okul kademesine göre boyutlar ve toplam ölçekte ilkokullar ortaokula ve
ortaokullar da liselere göre öğretmenler tarafından daha olumlu algılanmştır. Cinsyete göre
erkek öğretmenler ışık kalitesini daha olumlu değerlendirirlerken, yaşa göre öğretmen algıları
arasında bir fark bulunamamıştır.
Anahtar Sözcükler: Okul binaları, öğretmen, yeterlilik, mimari
The Adequacy of the Building Conditions of Schools According to Teacher Perceptions
(İzmir Sample)
Abstract
The location of the school building, having adequate learning and resting areas, its lightness,
acoustic features, ventilation, spaciousness and so on., such features must be suitable for the
conditions of the day. Also, School-specific, healthy and aesthetic building features are needed.
In this study, "teacher perceptions according to some characteristics of teachers and their
schools” on the adequacy of school buildings” were examined. In the research, quantitative
research method was used and the sample of the study was chosen through stratified and
random sampling. “Quality School Building Scale” was used as data collection tool and 225
valid scales were obtained from teachers. In data analysis, t and f tests were used together with
basic statistics. According to the results of the study, the teachers are perceived more positive
in terms of old-style schools total scale, general characteristics of the school and acoustics.
According to the school level, primary schools than middle schools and middle schools than
high schools were perceived more positively by teachers. While male teachers evaluated the
light quality more positively according to gender, there was no difference between the
perceptions of teachers according to age.
Key words: School buildings, teacher, qualification, architecture
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The Analysis of the Ethic-Economic Sides of Loan Interest Aspect in Modern Islam
Dr. Vasil Khizanishvili
Doctor of Social Science in Economics
Invited Professor of Telavi State University
basil.khizanishvili@yahoo.com

Abstract
Islam gives for the worldly life the positive value system. Ethics of islamic economics is in
agreement with the West-Christian attitudes towards the individual ethical sphere. It is to ask
how much define ethics of islamic economics principles factual behaviours of Muslems,
because the basic determinable factor of the economic backwardness of Near East islamic
countries represents loan interest prohibition. The Quran forbids historically usury (riba).
Against this, it supports on the joint-stock (share) principle based temporal assignment of own
capital with a beforehand agreed part of win or loss. The supporters of islamic financial system
seem in this primary interest-yielding alternative form of the money loans. By such position
they hinder valuable participation of the process of Islamic economic modernization and
islamic financial systems in globalization process.
Keywords: financial systems, islamic financial system
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Okul Binalarının Akademik Başarıya Etkisinde Okul İkliminin Aracılık Rolü
Doç. Dr. Semiha ŞAHİN
ORCID: 0000-0002-1135-0327
Dokuz Eylül University, Turkey,
semiha.sahin@deu.edu.tr

Özet
Üretim ve dönüşüm yerleri olan okullar, öğrencilerin fizyolojik, bedensel, sosyal ve psikolojik
gelişimini olduğu gibi okul başarısına da etki eder. Binaların okul iklimi açısından tasarımı
önemlidir ve bu etkide okul ikliminin yeri merak konusu olmuştur. Bu araştırmada “okul
binalarının akademik başarıya etkisinde okul ikliminin aracılık rolü” incelenmiş; nicel
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi tabakalı ve seçkisiz örnekleme
yoluyla seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak “Kaliteli Okul Binası Ölçeği”, “Okulda İklimi
Öğretmen Ölçeği” ve “Okul Yaşam Doyumu Ölçeği Kısa Formu” kullanılmıştır. Uygulama
sonrası öğretmenlerden geçerli 225 ölçek elde edilmiştir. Veri analizinde temel istatistiklerle
birlikte korelasyon ve regresyon testi yapılmıştır. Analizler SPSS’de “Process Macro”
kullanılarak “bootstrap tekniği” ile yapılmıştır (Hayes, 2018). Türkiye’deki araştırmada okul
bina koşullarının akademik başarıya negatif yönlü anlamlı bir etkisi ((β=-0.03;) okul iklimi
üzerinde (β=0.18) yönde ve okul ikliminin akademik başarı üzerinde (β=0.11) pozitif yönlü
anlamlı bir etkisi olduğu saptanmıştır. Okul bina koşullarının akademik başarıya etkisinde okul
ikliminin aracılık rolü 𝛽=0.0211, %95 CI [0.0028, 0.0418] düzeyinde anlamlıdır. Buna göre
okul binalarının okul yaşam doyumuna etkisinde yüksek oranda olmasa bile okul kaynaklı
sağlık sorunlarının bir payı olduğu ortaya koyulmuştur.
Anahtar kelimeler: Okul binaları, mimari, okulda sağlık, yaşam doyumu
The Mediating Role of School Climate in the Effect of School Buildings on Academic
Achievement
Abstract
Schools are places of production and transformation. They play an important role in preventing
or improving students' physiological, bodily, social and psychological development and life
satisfaction. Their development motivates the students to learn, and provides rich learning
opportunities. New types of schools increase the effectiveness of education by improving
physical and emotional health and quality of life. In this study, “the school buildings’ impact of
the role of mediating physical and emotional health on school life satisfaction” was examined;
quantitative research method was used. The sample of the study was selected by stratified and
random sampling. "Quality School Building Scale”, “Health Scale in School” and “School Life
Satisfaction Scale Short Form” have been used as data collection tools. A total of 225 scales
were used in the research. Correlation and regression testing were performed together with
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basic statistics in data analysis. The analysis were made with "bootstrap technique" using
"Process Macro" in SPSS (Hayes, 2018). A study in Turkey found that school building
conditions have a significant positive effect on school life satisfaction ((β=-0.46; R2=0.23; p<
0.05); a negative effect on school health problems (β=-0.2207; R2=0.16) and a negative effect
on school life satisfaction (β= -0.3672). The impact of school building conditions on the role of
health problems in the on school life satisfaction is β=0.0810, 95% CI [0.0114, 0.1526].
According to data obtained in the United States, school building conditions have a positive and
significant effect on school life satisfaction (β=0.46) and a negative effect on school health
problems (β=-0.36; R2=0.06277). Health problems at school estimate school life satisfaction at
β=-0.3672. The mediating role of health problems in school between school building conditions
and life satisfaction is -0.0032 (CI [-0.0199, 0.0128]). Accordingly, it has been found that
school buildings have a share of school-related health problems, even if they are not high in the
impact of school life satisfaction. According to the cultural difference, this level of influence
varies slightly.
Keywords: School buildings, architecture, health in school, life satisfaction
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Dindarlık ve Ahlaki Olgunluk: Birleşik Krallık ve Türkiye’deki Türk-Müslüman Gençler
Üzerinde Nitel Bir Araştırma
Doç. Dr. Nurten KIMTER
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
n.kimter41@gmail.com

Özet
Türkiye 1960’lı yıllardan itibaren ekonomik nedenlerle yurtdışına göç vermeye başlayan bir
ülke olmuştur. Avrupa’da işgücüne bağlı olarak göç edilen ülkelerden birisi de Birleşik Krallık
olmuştur. Birleşik Krallık’ta 1970’li yıllarda göçmen sayısı neredeyse ikiye katlanmıştır.
Birleşik Krallık’a göç eden ve orada yaşayan Müslüman Türk nüfus hakkında kesin bir rakam
belirtmek oldukça zor gözükmektedir. Bununla birlikte Müslüman etnik gruplar içerisinde çok
az sayıda olan Türkler, yetmişli yılların başlarından itibaren Birleşik Krallık’a gelmişlerdir.
2017 İngiltere Yurt Ofisi'nin verilerine göre Birleşik Krallık’da yaklaşık 780,000 civarında
Türk yaşamaktadır. 1980’li yıllardan itibaren Birleşik Krallık’daki Türk ve Kürt göçmen
sayısında oldukça önemli artış görülmüştür. Göç eden kişiler gittikleri yerde çoğu zaman farklı
coğrafi, sosyo-kültürel çevrelerden, etnisitelerden ve dini inançlardan olan insanlarla bir arada
bulunurlar. Hızla küresselleşen dünyada birçok ülke; topraklarında farklı dil, kültür ve inanç
sahibi insanları barındırmakta ve çoğulcu bir toplum haline dönüşmektedir. Günümüz
dünyasında savaş, şiddet, terör, sosyal adaletsizlik, sömürgecilik, açlık, yoksulluk, çevre
felaketleri vs. gibi küresel anlamda bir takım ahlak problemlerinin ortaya çıktığı görülmektedir.
Her geçen gün artan şiddet ve sosyal problemlere bağlı olarak sevgi, saygı, barış, sosyal adalet,
merhamet, hoşgörü, demokrasi vb. değerlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç
duyulmaktadır. İçinde yaşadığımız toplumlarda henüz kimlik ve kişiliğini tam olarak
oluşturamamış olan genç insanlar, bu tür şiddet olaylarından ve toplumsal problemlerde daha
fazla etkilenmektedir. Türkiye’de son zamanlarda özellikle 2000’li yıllardan itibaren eğitimin
her kademesinde ahlak ve değerler eğitimine büyük önem verilmekte ve bazı projeler
geliştirilmektedir. Benzer şekilde Birleşik Krallık’ta da özellikle 1990’lı yılların ortalarından
itibaren öğrenci davranışlarının iyileştirilmesi hususuna büyük önem verildiği görülmektedir.
Son zamanlarda sosyal bilimler alanında yapılan araştırmalarda kültürler arası karşılaştırmalara
büyük önem verilmektedir Bu bağlamda her iki ülkede yaşayan toplam 56 gönüllü öğrenciye
(Turkiye: 23 + İngiltere: 33 = 56) din, dindarlık, ahlak ve ahlaki olgunlukla ilgili açık uçlu bir
takım sorular (9 adet açık uçlu soru) yöneltilmek suretiyle gençlerin din, dindarlık, ahlak ve
ahlaki olgunlukla ilgili duygu, düşünce ve davranış özellikleri keşfedilmeye ve ortaya
koyulmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda açık uçlu sorulara verilen cevaplardan elde
edilen veriler, nitel bir yöntemle ele alınarak içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu
gençlerin din, dindarlık, ahlak ve ahlaki olgunluğa ilişkin duygu, düşünce ve davranış
özellikleri tematik içerik analizi sonucu ana temalar ve alt temalar belirlenmek suretiyle
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başlıklar halinde ortaya koyulmaya ve din ve ahlak psikolojisi açısından bir takım
değerlendirmelerde bulunulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gençler, dindarlık, ahlak ve ahlaki olgunluk
Religiosity and Moral Maturity: A Qualitative Research on Tukish-Muslim Youth Living
in The United Kingdom and in Turkey
Abstract
Turkey has become a country which started to migrate for economic reasons since 1960. One
of the countries which migrated to Europe depend on labor force was the United Kingdom. In
the 1970’s number of immigrants almost doubled in the United Kingdom. It is very difficult to
give an exact number of Muslim who live in or migrate to the United Kingdom, therefore
Turkish people who were a very small number of ethnic groups, came to the United Kingdom
in the early seventies. According to the 2017 United Kingdom Dormitory almost 780.000
Turkish people lived in the United Kingdom. It has been seen a significant increase in the
number of Turkish and Kurdish immigrants in the United Kingdom with the year of 1980’ s.
Migrants often meet with people from different geographic, socio-cultural environments,
ethnicities and religious beliefs wherever they go. In the rapidly globalizing world, many
countries host people with different languages, cultures and beliefs and become a pluralistic
society. In today's world war, violence, terror, social injustice, colonialism, hunger, poverty,
environmental disasters, etc. ıt is seen that a number of moral problems emerged globally.
Depending on the increasing violence and social problems, love, respect, peace, social justice,
compassion, tolerance, democracy and so on values are needed more than ever. Young people
who have not yet fully established their identity and personality in the societies we live in are
more affected by such violence and social problems. The climate of Turkey lately especially
great importance is attached to training morals, values and education in all levels since the
2000s, and some projects are being developed. Similarly, it has been observed that in the UK,
great importance has been attached to the improvement of student behaviours, especially since
the mid-1990s.
Recent research in the field of social sciences places great emphasis on cross-cultural
comparisons. In this context, a total of 56 volunteer students living in both countries (from
Turkey: 23 + from England: 33 = 56) was directed an open-ended series of questions (13 openended questions) about the religion, religiosity, morality and moral maturity to find out their
thoughts and behaviours about the religion, religiosity, morality, moral maturity. As a result of
the research, the data obtained from the answers given to the open-ended questions were
handled with a qualitative method and content analysis was carried out. Feelings, thoughts and
behaviours of the young people about the religion, religiousness, morality and moral maturity
in question form have been presented in titles by determining main themes and sub-themes as a
result of thematic content analysis. Thus, some evaluations were made in terms of religion and
moral psychology.
Keywords: Young people, religiousness, morality and moral maturity
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Pandemi Sürecinde Müziğin İyileştirici Etkileri

Dr. Öğr. Üyesi Elvan KARAKOÇ
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü
elvankarakoc@karatekin.edu.tr

Özet
Geçmişten günümüze sanatın, müziğin fiziksel, ruhsal, tedavi edici etkileri olduğu yapılan
araştırmalarla bilinmektedir. Müzikle terapi denilen bu alanla, tıpta pek çok dalda insanları
tedavi etmek için müziğin sakinleştirici, iyileştirici, birleştirici etkileri kullanılmaktadır. Tüm
dünya ülkeleri olarak her alanda tarih sayfalarına geçtiğimiz bu pandemi sürecinde müziğin
birleştirici, kaynaştırıcı, iyileştirici, yenileyici, tedavi edici, etkileri bir kez daha fark
edilmektedir. İnsanların sağlığını korumak, onları kitlesel ölümlerden kurtarmak adına
devletler, sosyal, kültürel, ekonomi, eğitim her açıdan pek çok alanda kısıtlamalara gitmek
zorunda kalmıştır. Evde kal uygulamasıyla, herkesin kendi aile hayatında, dış dünyadan izole
bir şekilde yaşayarak covid-19 virüsünün bulaştırıcı etkilerinden uzaklaştırıldığı böylesine zor
günlerde, insanların pandeminin üzerlerinde yarattığı psikolojik, ruhsal etkilerinden
uzaklaşmak adına sanata, sanatın önemli dalı olan müziğe ihtiyaç duydukları görülmektedir. Bu
araştırma pandemi sürecinde müziğin iyileştirici etkilerini anlatmak amacıyla yapılmıştır.
Araştırmada, literatür taraması yapılarak, tarihimizde müzikle terapi alanında yapılan
çalışmalara yer verilmiş ve yaşadığımız bu pandemi sürecinde müziğin hangi alanlarda ve nasıl
kullanıldığına dair bilgiler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Müzik, Müzik Terapi,

SADAB 6th International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences
October 03-04, 2020 / Batumi, Georgia

Osmanlının Son Döneminde Mekke’de Arapça Yürütülen Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
(Harem-i Şerif Örneği)
Dr. Öğr. Üyesi, Mehmet YILMAZ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü
myilmaz93@comu.edu.tr

Özet
İslâm dinini doğru anlamak belirli seviyede Arap dilini öğrenmeyi gerektirmektedir. Zira Arap
dili, Allah kelâmının, Hz. Peygamber’in, sahabenin, tabiînin ve genel anlamda İslâm
kültürünün dilidir. Asr-ı saadetten bu yana “Oku” ümmetinin mensupları ilme önem vermişler
ve Arapça kaleme aldıkları çalışmalarla dünya medeniyetinin gelişmesine katkıda
bulunmuşlardır.
İslâm dininin doğuşundan Osmanlı dönemine kadar eğitim-öğretim faaliyetleri temelde cami ve
“ketâtîb” adıyla bilinen sıbyan mekteplerinde/yerel medreselerde sürdürülmüştür. Camilerde
kurulan ders halkalarında uzman hocalar tarafından özelde ilim talebelerine, genelde ise halka
yönelik tefsir, tefsir usulü, tecvit, hadis, hadis usulü, tevhit, fıkıh, fıkıh usulü, nahiv, edebiyat,
belâgat, siyer, İslâm tarihi gibi uzmanlık gerektiren dersler verilmiştir. Küçük yaştaki
çocukların eğitimlerini geliştirmek amacıyla Hz. Ömer tarafından sistemleştirilen ketâtîbde ise
daha çok Kur’ân-ı Kerîm, okuma-yazma, hesap yapma, hafızlık ve imlâ gibi dersler
okutulmuştur.1
Mekke kenti İslâm tarihi boyunca önemli ilim merkezlerinden biridir ve Osmanlı hâkimiyetinin
sonuna kadar bu özelliğini korumuştur. Medine-i Münevvere gibi Mekke kenti de Haremeyn
sebebiyle Osmanlılar tarafından pozitif ayrımcılığa tabi tutulmuş ve devlet kanalıyla maddî
olarak desteklenmiştir. Kuşkusuz bu durum Mekke’de ilmî faaliyetlerin ivme kazanmasında
etkilidir.
Mekke’de Arapça eğitim-öğretim faaliyetleri yürüten kurumlar Harem-i Şerîf ders halkaları,
resmî olmayan medreseler ve resmî okullardır. Ancak çalışma, ilgili dönemde Harem-i Şerîf
ders halkalarıyla sınırlı tutulacaktır. Buna göre ulaşılabildiği ölçüde Harem-i Şerîf ders
halkalarında eğitim-öğretim faaliyetleri, ders programları, hocaların atanması, denetlenmesi,
sınıflandırması, öğrencilerle ilgili hususlar, ders müfredatları, kitaplar ve takip edilen metotlar
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Harem-i Şerif, Eğitim-öğretim, Hocalar, Öğrenciler, Dersler

1

Bin Duheyş, ‘Abdullatîf ‘Abdullah, el-Ketâtîb fi’l-Haremeyni’ş-Şerîeyn ve mâ havlehumâ, (Mekke:
Mektebetu’n-Nahdati’l-Hadîse, 1986), 9.
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Abstract
The academic staff of TSMU Scientific-Research Skills Center (SRSC) is continuously
developing Research-Skills teaching in both theoretical and practical terms. Accordingly,
research conducted by SRSC aimed to assess students' knowledge about research and attitudes
prior and after studying “Basics of Scientific Research” study course, also to evaluate the
importance of the course and reveal students’ possible motivation changes towards becoming
future researchers. To accomplish the aim, study was conducted in two stages: on the first and
last classes of the course, 77 students of Faculty of Medicine completed the self-administered
pre- and post-test questionnaire anonymously. The possible answers to the questions were
graded by 1-5 points (5- maximum).
According to the results, 52% of students graded the question about “importance of research”
by maximum points in post-tests, in contrast with pre-test data (45%). Question about “research
is an integral part of the development of medicine”–82% of surveyed students rated by
maximum points (pre-test), whereas in post-test this indicator was increased till 92%. The
survey results also showed that the majority of students (60% pre-test; 70% post-test) is willing
to participate in scientific research. Regarding the question about importance of study course,
in pre-test 30% and in post-test 37% of students graded the course by maximum points.
Based on the above, SRSC will consider the survey results for improving research planning,
conduction, and better implementation of the study course.
Keywords: research skills, questionnaire, study course, attitude.
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Remigration and brain gain in the Baltics
Assoc. Prof. Dr. Zane Varpina
Stockholm School of Economics in Riga (Latvia)
Dr. Kata Fredheim
Stockholm School of Economics in Riga (Latvia)
kata.fredheim@sseriga.edu

Abstract
In the past two decades, the three Baltic countries lost a significant portion of their population.
A combination of low birth rates, ageing population and emigration contributed to the
decline. In the Baltic states, similarly to other Central and Eastern European countries return
migration is often portrayed as the magic solution to improve the countries’ demographic
trends, to reverse brain drain, a way to turn migration into a source of net human capital gains,
simply put ‘brain gain’. Policy makers and businesses may be responding to demographic shifts
based on hunches and prejudices. Lack of recent research contribute to the myths around
returnees, entrepreneurs and employers attitude.
This paper/ presentation presents the first results of a large scale Pan-Baltic study on return
migration and brain gain. In the study, granular data from 36 interviews highlights the
experiences of return migrants in the three countries. The study looks beyond statistics to
explore narratives and experiences. The data will be supplemented by interviews (40) with
managers and entrepreneurs as well as surveys with managers and entrepreneurs in the three
countries. This paper highlights personal narratives of return and Life in Latvia. It explores the
opportunities and challenges return migrants face. Combining the data about the now and plans
for the future could help policy makers and the business community. Through this research, we
learn about experiences of employers, business owners, employees and return migrants; this
will help to respond to today’s opportunities and challenges.
Keywords: return migration, Baltics, migration, qualitative
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Akşemseddin Divanından Örnekler –XIII
Doç. Dr. Muhammed Ali YILDIZ
Bartın Üniversitesi
Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı
Tasavvuf A.B.D.
alimyildiz@bartin.edu.tr

Özet
Bir seri halinde sunmaya devam ettiğimiz Akşemseddin Divanından Örnekler serisi, çeşitli
uluslararası platformlarda Akşemseddin’e ait olduğu şiirlerindeki mahlaslardan kesin olarak
bilinen 38 adet şiirinin parçalar halinde latinize edilip, diliçi Türkçe’ye çevirisi yapıldıktan
sonra bu şiirler ile ilgili kısa tasavvufi değerlendirmelerin yapıldığı bir çalışma serisidir.
Akşemseddin Divanından Örnekler serisinin önceki ayaklarında olduğu gibi Akşemseddin’e
ait ve daha önce sunulmamış birkaç yeni şiirinin latinizesi, günümüz Türkçe’sine dil içi
çevirisi ve kısa bir tasavvufi değerlendirmesi sunacağımız bildirinin içeriğini oluşturacaktır.
Yedincisini Fransa’nın başkenti Paris’te 2019 yılının Ekim ayında düzenlenen Uluslararası 2.
Erasmus Akademik Araştırmalar Sempozyumunda sunmuş olduğumuz diğerlerini ise
Türkiye’de düzenlenen çeşitli uluslararası sempozyumlarda da sunmuş olduğumuz bu serinin
on üçüncüsünü ise düzenleyeceğiniz VI. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış
Bilimleri Sempozyumunda sunmayı planlamaktayız. Hedefimiz, Akşemseddin’e ait 38 adet
şiirin çeşitli uluslararası sempozyumlarda sunumu tamamladıktan sonra, ‘Akşemseddin
Divanı’ başlığı altında Akşemseddin’in tüm şiirlerinin orijinal nüshası, latinizesi ve günümüz
Türkçesine dil içi çevrilerini toplayan bir kitap çıkarmaktır. Çıkaracağımız bu kitaba özel
‘Akşemseddin Divanı Sözlüğü’ başlığında bir özel bölüm eklemeyi de tasarlamaktayız. Çaba
bizden muvaffakiyet ise Allah’tandır.
Anahtar Kelimeler: Akşemseddin, Şiir, Tasavvuf, Divan, Latinize.
Examples from Akşemseddin Court –XIII
Abstract
The series of Examples from the Divan of Akşemseddin, where we continue to present a
series, is a series of short mystical evaluations on these poems after being latinized into pieces
of 38 poems known to be precisely from the pseudonyms of Akşemseddin's poems on various
international platforms and translated into Turkish. As in the previous leg of the “Examples
from the Divan of Akşemseddin” series, the latin of several new poems of Akşemseddin,
which have not been presented before, will constitute the content of the paper that we will
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present with an in-language translation into contemporary Turkish and a brief Sufism
evaluation. The seventh of the French capital of Paris held in October 2019 International 2.
Erasmus Academic Studies others we have offered in the symposium we have offered a
variety of international organized in Turkey. We are planning to present the thirteenth of this
series at the International Social Research and Behavioral Sciences Symposium. Our goal is
to publish a book that collects the original copy of Akşemseddin's poems, their Latin and their
intra-linguistic translations into contemporary Turkish, under the title of "The Divan of
Akşemseddin", after completing the presentation of 38 poems belonging to Akşemseddin at
various international symposiums. We are also planning to add a special chapter titled
"Akşemseddin Divan Dictionary" to this book we will publish. Effort and success from us is
from Allah.
Keywords: Akshemseddin, Poetry, Sufism, Court, Latinise.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Covid-19 Pandemi Sürecinde Sanat Etkinliklerinde
Yaşanan Değişiklikler
Dr. Öğr. Üyesi Fatma MİRALAY
Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
fatma.miralay@neu.edu.tr

Özet
Uzak Doğu’da başlayan ve hızla yayılan Corona virüsü salgını yakın zamanda dünyayı etkisi
altına almış ve küresel sağlık krizine dönüşmüştür. Yaşanan salgın süreci tüm dünyayı
etkilemiş ve toplumların yaşam şartlarını ciddi bir şekilde değiştirerek olumsuz yöne çekmiştir.
Sosyal yaşamdan, eğitime, ekonomiden siyasete ve en önemlisi sağlık sektörünü derinden
etkilemiştir. Süreç bireylerin evlerinden çıkmalarını ve ekonomik koşullarını ciddi anlamda
sarsmıştır. Sosyal bir varlık olan birey, süreç öncesindeki rutinlerine ve sosyal yaşamlarına
zorunlu sınırlılıklar getirmişlerdir. Uluslararası ve ulusal birçok sanat etkinliği bu kapsamda
iptal olmuş veya dijital platformlara taşınmıştır. Bu bağlamda sergiler, tiyatrolar, konserler,
kitap tanıtımları, edebiyat aktiviteleri, bienaller internet üzerinden izleyici ile buluşmuştur.
Coğrafi açıdan bakıldığında küçük bir ada olan Kıbırs adası, sanat etkinlikleri bakımında
incelendiğinde yüksek bir katılım ve etkinlik ajandasını gözler önüne sermektedir. Bu zorlu
süreçten her anlamda etkilenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’indeki sanat etkinlikleri de
zorunlu değişikliğe uğramış ve seyirciyle buluşması da farklı alternatif yollar aramıştır. Bu
araştırmanın amacı, 2020 Mart ayından itibaren KKTC ‘de süregelen Covid 19 pandemi
sürecinde sanat etkinlikleri ile sanatçıların eserlerini izleyici ile buluşturmasında yaşadıkları
sorunları kapsamaktadır. Bu çerçevede, araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman
analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmada KKTC’de yapılan belli başlı online sanatçı röportajlar
ve program kayıtları incelenmiştir. Araştırmada sanatçıların konuya ilişkin ciddi sorunlar
yaşadıkları ve izleyici ile aynı ortamda bulunmamaların sanat icraasındaki sinerjiyi yok ettiğini
ortaya koymuştur. Sanatçı ve sanat organizasyonlarının iptallerinin kurumlara, sanatçılara ve
aynı zamanda ülke ekonomisine büyük etkisi olduğu belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, sürecin
sanat açısından yeni bir boyuta evrildiği ve sanat dilinin duruma uyum göstererek değişkliğe
uğrayacağı tahmini sonuçları da ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Covid 19, Sanat, Sanatçı, Sanat etkinlikleri, KKTC.
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İş Değerlerinin Çalışan Performansına Etkisi
Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin ÇETİN
Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
scetin@bartin.edu.tr
Muhammed Yusuf GÖKÇEN
Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi
muhammedyusuf_93@hotmail.com

Özet
İş değerleri bireylerin yaptıkları iş ile ilgili önem verdiği konuları ve yapılan iş sonucundaki
beklentilerini ifade eder. Dolayısıyla her çalışanın yaptığı işe atfettiği değer farklılık
gösterebilir. Bu durum da çalışan performansını etkileyebilir. Bu çalışmanın amacı iş
değerlerinin çalışan performansı üzerindeki etkisinin analiz edilmesidir. Ayrıca bu çalışmada
kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarının iş değerleri ve performans ortalamalarının farklılık
gösterip göstermediği de incelenmiştir. Araştırma kapsamında Bartın’da görev yapan 330 kamu
kurumu ve 208 ‘i özel sektör çalışanı olmak üzere 538 bireyden veri toplanmıştır. Yapılan
analiz sonuçlarına göre iş değerleri alt boyutlarından faydacı ve sosyal iş değerleri çalışan
performansını pozitif yönlü ve anlamlı bir biçimde etkilemektedir. İş değerleri ölçeğinin diğer
boyutları olan fırsatcı, araçsal ve duygusal iş değerlerinin çalışan performansı üzerinde anlamlı
bir etkisi yoktur. Farklılık analizi için yapılan t testi sonuçlarına göre ise araçsal ve sosyal iş
değerleri ile performans ortalamalarında kamu ve özel sektör çalışanları arasında anlamlı fark
olduğu, özel sektör çalışanlarının ortalamalarının kamu kurumu çalışanlarından daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Araçsal İş Değerleri, Duygusal İş Değerleri, Sosyal İş değerleri, Çalışan
Performansı
The Effect of Work Values on Employee Performance

Abstract
Work values express the subjects that individuals attach importance to about their work and
their expectations in the result of the work done. Therefore, the value attributed to each
employee's work may differ. This can also affect employee performance. The purpose of this
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study is to analyze the effect of work values on employee performance. In addition, this study
compares the work values between public institutions employees and private sector employees.
This study based on the data from 538 individuals, including 330 public institutions employees
and 208 private sectors employees in Bartın. The result show that, pragmatist and social work
values from the sub-dimensions of work values affect employee performance positively and
significantly. Opportunistic, instrumental and affective work values, which are other
dimensions of the work values scale, do not have a significant effect on employee performance.
According to the results of the t test for the analysis of difference, it was determined that there
is a significant difference between public and private sector employees in instrumental and
social work values and performance means, and the means of private sector employees are
higher than public institution employees.
Keywords: Instrumental Work Values, Affective Work Values, Social Work Values,
Employee Performance
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Paramahansa Yogananda’nın Tanrı İnancı Hakkındaki Görüşlerine Bir Bakış
Dr. Öğr. Üyesi Hatice KELEŞ
Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
hkeles@bayburt.edu.tr

Özet
Yogananda Satsanga, 1893 yılında, Kuzeydoğu Hindistan’ın birleşik eyaletlerindeki Gorakhpur
şehrinde dünyaya gelmiştir. Doğduğu andan itibaren guru silsilesinden olan sirilerin odak
noktası olmuş ve onun hakkında Batı’ya, meditasyon tekniği olan Kriya Yoga’yı götürecek ve
insanları Tanrı’ya ulaştıracak kişi gözüyle bakılmıştır. Kehanetler doğrultusunda guruların da
desteği ile Amerika’ya gitmiş ve orada 1920 yılında Self-Realization Fellowship hareketini
kurmuştur. Bundan sonra İsa Mesih inancı çerçevesinde eski Hindu geleneklerinin ve
meditasyonlarının senkretik bir yapısını oluşturduğu öğretisini yaymıştır. Onun tanrı algılayışı
tek Tanrı inancına benzer bir yapı arz eder. Tanrının mutlak var olduğunu ve her şeyin
yaratıcısı olduğunu kabul etmiştir. Tanrıya ulaşmada kişinin kendi deneyimi ile hiçbir aracı
olmaksızın Tanrıya ulaşılacağını ileri sürmüştür. Tanrı herhangi bir mekanda bulunmayıp
kişinin gözlerini kapattığı zaman gördüğü karanlığın hemen arkasında ona ulaşabileceğini
öğretmeye çalışmıştır. Daima neşeli bir ruh halinde bulunulması gerektiğini ve böylece Tanrı
ile temasa geçilebileceğini ileri sürmüştür. Eski Ahit öğretileri ile Bhagavan Krishna’nın
öğrettiği orijinal Yoga’nın birbirleriyle tam uyumu ve temel birliktelikleri olduğunu iddia
ederek buna hakikat ilkeleri demiş ve bu ilkelerin tüm gerçek dinlerin ortak bilimsel temeli
olduğunu kanıtlamayı amaçlamıştır. Yoga ile İsa Mesih öğretilerini birleştirerek oluşturduğu
öğretisini, İncil vaazlarıyla desteklemiştir. Yogananda, kendisine inananlar tarafından, insanları
Tanrının Krallığına götürmekle görevli olan bilge, filozof ve guru olarak görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yogananda Satsanga, Self-Realization Fellowship, Tanrı, Kriya Yoga.
A View of Paramahansa Yogananda's Views About The Faith of God
Abstract
Yogananda Satsanga was born in the city of Gorakhpur in the United States of Northeast India
in 1893. From the moment he was born, he was the focal point of the siri from the guru lineage
and he was regarded as the person who would bring Kriya Yoga, the meditation technique, to
the West and bring people to God. In line with prophecies, he went to America with the support
of gurus and founded the Self-Realization Fellowship movement there in 1920. After that, he
spread the teaching that the ancient Hindu traditions and meditations formed a syncretic
structure within the framework of the belief of Jesus Christ. His perception of God has a
structure similar to that of one God. He admitted that God is absolute and the creator of all
things. He argued that in reaching God, one can reach God without any means of his own
experience. God tried to teach that when a person is not in any place and closes his eyes, he can
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reach him just behind the darkness he sees. He claimed that we should always be in a cheerful
mood so that God can be contacted. Claiming that the Old Testament teachings and the original
Yoga taught by Bhagavan Krishna were the exact harmony and basic union with each other, he
called it the principles of truth and aimed to prove that these principles were the common
scientific basis of all true religions. He supported his teaching, which he created by combining
yoga with the teachings of Jesus Christ, with the Bible sermons. Yogananda was seen by his
believers as the wise, philosopher, and guru who were tasked with leading people to the
Kingdom of God.
Keywords: Yogananda Satsanga, Self-Realization Fellowship, God, Kriya Yoga.
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The Importance of Foreign Languages for Engineers
Asst. Prof. Dr. Bülent ÇİFTPINAR
Anadolu University
bciftpinar@anadolu.edu.tr

Abstract
In this present age, the importance of knowing a foreign language is an undeniable fact. It is
imperative that everyone should know more than one foreign language. The reason for this
necessity might be summarised as the need to follow today’s world and to be open to
innovations. Too many languages rather than a single foreign language are required among the
young people in this globalising world. A survey has been conducted to measure whether the
importance of foreign languages is well understood by the engineering students. The survey
was conducted in 7 days between 18.12.2019 and 25.12.2019, and each question in the
questionnaire was answered by an average of 160 engineering students. The questions were
addressed to all engineering students i.e. students of eight engineering departments: Civil
Engineering, Environmental Engineering, Chemical Engineering, Industrial Engineering,
Electrical-Electronics Engineering, Computer Engineering, Mechanical Engineering, Materials
Engineering in the group selected for participation. According to the results of this
questionnaire, which the agreement level in the questions other than the first and the eighth will
increase from left to right, 1 refers to those who express absolutely negative opinions and 5
refers to those who express absolutely positive opinions and nearly all students understand the
importance of the foreign language in their own fields in today's world.
Keywords: foreign language; engineering; importance of foreign language in engineering
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Sürdürülebilir Pazarlama2 Kapsamında Paketli İçecek Pazarı İçin Yeniden Kullanılabilir
Ambalajlama

Dr. Öğr. Üyesi Meftune ÖZBAKIR UMUT
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
ozbakir_m@ibu.edu.tr

Özet
Özellikle çevresel sorunların kaynaklarından biri olarak gösterilen ve bu yönde eleştirilen
modern işletmecilik anlayışı yerini sürdürülebilir iş modellerinin geliştirildiği bir anlayışa
bırakmıştır. Sürdürülebilir iş modelleri ile işletmeler toplumsal pazarlama anlayışı gereği bir
taraftan müşteri tatminini sağlarken, diğer taraftan toplumun çıkarlarını da korumaktadır.
Sürdürülebilir işletmelerin; sosyal, ekonomik ve ekolojik çevreyi korumak için pazarlama
kararlarının her aşaması önem taşımaktadır. Sürdürülebilir pazarlama anlayışına göre önemli
pazarlama kararlarından biri ürün ambalajlama kararlarıdır. Lojistik, satış, kullanım gibi pek
çok aşamada ürünün korunması, tanıtılması, saklanması gibi yararları olan ambalajların
yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve kullanılan kaynağın azaltılmasına yönelik iş modelleri
geliştirilmelidir. Bu çalışmanın amacı; sürdürülebilir pazarlama için önemli olan yeniden
kullanılabilir ambalaj modelleri ve uygulama örneklerini inceleyerek paketli içecek sektörüne
ve pazarlama akademisyenlerine yönelik öneriler geliştirmektir. Kavramsal araştırma olarak
tasarlanan çalışmada, sürdürülebilirlik için ambalajlama kararlarının önemi, yeniden
kullanılabilir ambalaj modelleri ile uygulama örnekleri incelenerek, öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Pazarlama, Ambalaj, Yeniden Kullanım
Reusable Packagıng for Packaged Beverage Market Within The Scope of The
Sustainability Marketing
Abstract
The modern business approach, which is shown as one of the sources of environmental
problems and criticized in this direction, has been replaced by an understanding that sustainable
business models are developed. With sustainable business models, businesses ensure customer
satisfaction as well as protecting the interests of the society as required by societal marketing
understanding. In order to protect the social, economic and ecological environment, sustainable

2

Literatürde “sustainability marketing” kavramının karşılığı “sürdürülebilirlik pazarlaması” olsa da Türkçe literatürde kavram
“sürdürülebilir pazarlama” olarak karşılık bulduğu için bu hali kullanılmıştır.
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businesses’ marketing decisions are important at every stage. According to the sustainable
marketing approach, one of the important marketing decisions is product packaging decisions.
Business models should be developed for reuse, recycling and reduction of package which has
benefits such as product protection, promotion and storage in many states such as logistics,
sales, use. The aim of this study is to develop suggestions for the packaged beverage sector and
marketing academics by examining the reusable packaging models and application examples
that are important for sustainable marketing. In the study designed as a conceptual research, the
importance of packaging decisions for sustainability, reusable packaging models and
application examples were examined and suggestions were developed.
Keywords: Sustainable Marketing, Packaging, Reuse

SADAB 6th International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences
October 03-04, 2020 / Batumi, Georgia

The Positive Narratives in Depicting The Life Potentials of People With Disabilities

Benjamin AVDIĆ

Lama TALETOVIĆ

Edina KUDUZOVIĆ
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences,
University of Tuzla

Abstract
To talk about the Science of Education and Rehabilitation, as well as its experts: special
education teachers and therapists, in the modern concept of its scientific foundation means to
talk about researching new ways and promoting happiness and satisfaction in the lives of
people with disabilities. Scientific achievements that advocate the development of inclusive
practice, equity and equality of children, young people and adults with disabilities within the
community, imply the principle of the existence of an inclusive culture in society in order to
achieve the level of inclusive practice. On the other hand, creativity as a process that involves
observing and noticing phenomena in a unique way, and creating new ingenuine, unique
products, was the main tool of education and rehabilitation work on the book titled “A Capeless
Hero" as a kind of program to promote awareness of disability. “A Capeless Hero" is a project
that contains various aspects of education and rehabilitation sciences, whose final product is
being reflected in the creation of a same-titled book for children, followed by illustrations and
audio recording. The main characters - children with disabilities are depicted as superheroes
who have hidden superpowers. In a creative, streamlined and generally acceptable way, the
book promotes life potentials of persons with disabilities, the social obstacles they face, and a
universal model for addressing them.
Keywords: children, inclusive culture, life potentials
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Constraints of Investigative Journalism in Republic of Georgia

Magda MEMANISHVILI
Ph.D. in Journalism
International Black Sea University
Tbilisi, Georgia, Postal Code: 0178
Affiliated Associate Professor
mmemanishvili@ibsu.edu.ge

Abstract
Investigative journalism in Georgia took root after the collapse of the Soviet Union. In the 1990s,
journalistic investigations were published only in print media outlets. In the beginning of 2000s,
this field of journalism has also developed in TV media.
Our research had two purposes -first, to observe the trends of investigative journalism in Georgia;
Second, identify the challenges that investigative journalists face frequently. To achieve the first
goal, we interviewed 6 media experts using a semi-structured interview method; to achieve the
second goal, we interviewed 6 current investigative journalists through an in-depth interview. In
addition, Georgian regional media editors were interviewed through a questionnaire.The
interviews were analyzed using a quantitative method of content analysis.
Findings:
Investigative journalism suffers from a shortage of qualified staff, which is especially felt in
regional media outlets;
Some TV stations have a group of so-called investigative journalists. These groups create
journalistic material with revealing content, but behind their activities there is an interest of
political forces or financial groups;
The non-governmental sector is relatively weak and does not help investigative journalists as
effectively as it did before 2012. Moreover, in some cases, NGOs even compete with investigative
journalists, as they create their own journalistic products.
In conclusion, the survey showed that investigative journalism in Georgia still stay dependent on
finances payed by different donors.

Keywords: Media environment, Republic of Georgia, Investigative Journalism, Freedom of the
press
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Ortaokullarda Uygulanan Beden Eğitimi ve Spor Dersi Müfredat Programı
Kazanımlarının Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesi
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ORCİD: 0000-0002-3207-6726
kpepe@mehmetakif.edu.tr
Araştırmacı Çiğdem ALTUNTAŞ
Burdur Aile, Çalışma ve Sos. Hizmetler İl Müdürlüğü
Burdur/Türkiye
ORCID: 0000-0002-7097-0593
cigdem.altuntas@gmail.com
Araştırmacı Adem BEKTAŞ
Başköy Ortaokulu Kepez, Antalya /Türkiye
ORCID:0000-0003-1823-1408
meldem1825@hotmail.com

Özet
Araştırmada ortaokullarda okutulan beden eğitimi ve spor dersi müfredat programı
kazanımlarının öğrenciler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini,
Burdur İli il merkezi ortaokul 8. sınıflarında okuyan öğrenciler, örneklemini ise bu
öğrencilerden tesadüfî yöntemle belirlenmiş 415 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmada veriler anket yöntemiyle elde edilmiştir. Anketin anlaşılabilirliği, kapsam geçerliği
ve güvenirlilik sağlanmıştır. Anketin Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı 0,97 olarak
bulunmuştur. Anketler katılımcılara birebir görüşülerek doldurulmuştur. Ankete 208 kadın, 207
erkek olmak üzere toplam 415 birey cevap vermiştir.
Elde edilen verilere istatistik işlem olarak, frekans (%), Independent Samples T test işlemleri
uygulanmıştır. Yapılan istatistik işlem sonucunda, beden eğitimi ve spor dersi, kazanımlarında,
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cinsiyet ve okulun bulunduğu yer değişkenlerinde, istatistiksel olarak 0,05 manidarlık
düzeyinde anlamlı bir farklılık görülmemiştir(p>0,05). Soru önermelerine verilen cevapların
ortalama puanlarına baktığımızda ise, tüm kazanımlarda ortalama puanların çok ve pek çok
seçeneklerinde yoğunlaştığı görülmektedir.
Bu sonuca göre; ortaokullarda okutulan beden eğitimi ve spor dersinde verilmek istenen
“hareket yetkinliği öğrenme, aktif ve sağlıklı hayat öğrenme, kültürel birikimlerimiz ve
değerlerimizi öğrenme, kazanımlarının orta düzeyde verildiğini söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor, Müfredat, Ortaöğretim, Kazanım, Öğrenci

Evaluation of The Achievements of The Physical Education and Sports Course Program
in Secondary Schools in Terms of Students

Abstract
In the study, it was aimed to evaluate the physical education and sports course curriculum
achivements in terms of students in secondary schools. The population of the study consists of
the students studying in the 8th grade of the secondary schools in the city center of Burdur, and
the sample consists of 415 students who were randomly determined from these students.
The data in the study were obtained by the survey method. The comprehensibility, content
validity and reliability of the questionnaire were provided. The Cronbach's Alpha reliability
coefficient of the questionnaire was found to be 0.97. The questionnaires were filled with oneon-one interviews with the participants. A total of 415 individuals, 208 women and 207 men,
answered the questionnaire.
As a statistical process, frequency (%), Independent Samples T-test procedures were applied to
the obtained data. As a result of the statistical process, no statistically significant difference was
found at the level of significance of 0.05 in the variables of physical education and sports
lessons, achievements, gender and location of the school (p> 0.05). Looking at the average
scores of the answers given to the question propositions, it is seen that the average scores in all
outcomes are concentrated in many and many options.
According to this result; It can be said that “learning movement competence, learning active
and healthy life, learning our cultural knowledge and values, and achievements that are desired
to be given in physical education and sports lessons in secondary schools are given at a medium
level.
Keywords: Physical Education and Sports, Curriculum, Secondary Education, Achivement,
Student
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Collective Music Playing as a Cultural Learning Process Within Limitations Caused By
The Emergency Situation

Dr. Guntars BERNATS
University of Latvia
Latvia, Riga
guntars.bernats@inbox.lv

Irena ANDERSONE
University of Latvia
irena.trubina@gmail.com

Abstract
Music has a very important role in student development, it can help them acquire the skills for
expressing their opinion and critical assessment of the world as well as fosterself-confidence
and learning motivation. It is extremely important to promote the formation of collective
musical experience through a creative process that simultaneously develops their instrumental,
socialization and cooperation skills.
Due to the fast spread of the COVID-19 pandemic in the first half of 2020, many countries
adopted restrictive containment measures for assembling in public and introduced social
distancing. Amateur culture groups stopped their creative activities. The measures similarly
affected the groups formed within the study process in music schools as well as universities and
interest education groups. Consequently, the need has arisen to study the consequences of the
restrictions for musical groups and their participants.
The authors of the study surveyed general education music teachers and teachers of schools
majoring in music in Latvia as well as managers of musical groups about digital solutions in
distance learning. The analysis of the acquired data showed the willingness and necessity of the
teachers to overcome the crisis. However, providing distance learning required great effort from
the teachers who have worked at school for many years. The analysis of the questionnaire data
showed the necessity for improving professional skills in applying digital tools in the education
process. This means that the improvement of digital skills correlates with the continuity of
culture studies in musical education which include collective music playing.
Keywords: collective music playing, COVID-19, distance learning, digital solutions
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Ortaöğretim Öğrencilerinin Spor Ortamları ve Spora Katılım Durumları ile Katılımlarını
Engelleyen Faktörlerin İncelenmesi (Şanlıurfa İli Örneği)
Araştırmacı Tuba AYKAN
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Y. Lisans Öğrencisi/Burdur
ORCID:0000-0002-5021-7158
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Araştırmacı Adem BEKTAŞ
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Dr. Kadir PEPE
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi/Burdur
ORCİD: 0000-0002-3207-6726
kpepe@mehmetakif.edu.tr
Özet
Araştırma ortaöğretimde okuyan öğrencilerin beden eğitimi ve spor ortamları, spora katılım
durumları ile katılımlarını engelleyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Araştırma tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini, 2018-2019 eğitim-öğretim
yılında Şanlıurfa İli ortaöğretim okullarında okuyan öğrenciler, örneklemini ise bu
öğrencilerden tesadüfî yöntemle belirlenmiş 994 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmada veriler anket yöntemiyle elde edilmiştir. Anketin anlaşılabilirliği, kapsam geçerliği
ve güvenirliği sağlanmıştır. Anketin Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı 0,809 olarak
bulunmuştur. Anketler katılımcılarla birebir görüşülerek uygulatılmıştır. Bu şekilde 567 kadın,
427 erkek olmak üzere toplam 994 birey anketlere katılmıştır. Elde edilen verilere İstatistik

SADAB 6th International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences
October 03-04, 2020 / Batumi, Georgia
işlem olarak frekans (%), çapraz tablo (crosstab) ve ki-kare X2 ve Independent Samples T test
işlemleri yapılmıştır.
Araştırmanın sonucuna göre, katılımcıların okullarında yeterince spor yapacak ortamın
olmadığını, spor yapacak ortam açısından, ilçelerdeki okullara göre il merkezindeki okulların
daha avantajlı olduğunu, spora katılımlarının yeterli düzeyde olmadığını, spora katılımı
engelleyen faktörlerin ise, spor yapacak semt sahası ve tesislerinin yetersiz ya da
olmamasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Değişkenlerden cinsiyet değişkeninde
istatistiksel olarak 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı farklılıklar görülmezken(p>0,05),
okulların bulunduğu yer, il ve ilçe değişkenlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar
bulunmuştur(p<0,05).
Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor, Ortaöğretim, Spora Katılım, Engel.
An Examination of The Sports Environments and Sports Participation of Secondary
School Students and The Factors That Prevent Their Participation
(The Case of Şanlıurfa Province)
Abstract
The research was carried out to examine the physical education and sports environments of
secondary school students, their participation in sports and the factors that prevent their
participation.
The research is a research in scanning model. The population of the study consists of the
students studying at secondary schools in Şanlıurfa in the 2018-2019 academic year, and the
sample consists of 994 students selected randomly from these students.
The data in the study were obtained by the survey method. The comprehensibility, content
validity and reliability of the questionnaire were provided. Cronbach's Alpha reliability
coefficient of the questionnaire was found to be 0.809. The questionnaires were applied by
meeting the participants one-on-one. In this way, a total of 994 individuals, 567 women and
427 men, participated in the surveys. Frequency (%), cross table (crosstab) and chi-square X2
and Independent Samples T-tests were performed on the data obtained as a statistical process.
According to the results of the study, the participants' schools do not have enough sports
environment, in terms of sports environment, schools in the city center are more advantageous
than the schools in the districts. It can be said that the factors preventing participation in sports
are due to the insufficiency or lack of the district area and facilities to do sports. While there
were no statistically significant differences at 0.05 significance level in the gender variable,
statistically significant differences were found in the location, province and district variables of
the schools (p <0.05).
Keywords: Physical Education and Sports, Secondary Education, Participation in Sports,
Barrier.
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Covid-19 Pandemi Dönemi Özelinde Uzaktan Çalışma Dolayısıyla Ortaya Çıkan Bazı
Kritik Psikolojik Durumlar ile Kişiye ve İşe İlişkin Sonuçlar Üzerine Bir Araştırma
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi
İİBF İşletme Bölümü
hilmiye.turesin@cbu.edu.tr
ORCID ID: 0000-0002-7050-0495
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Özet
Esnek çalışma ve bunun türlerinden biri olarak uzaktan çalışma konusu, literatürde uzun
zamandır çok sayıda kritik psikolojik durum ve bireysel veya örgütsel çıktı ile
ilişkilendirilmektedir. Söz konusu araştırmaların önemli bir bölümü, bu çalışma sisteminin
beraberinde getirdiği olumlu etkileri kanıtlar niteliktedir. Öte taraftan, COVID-19 pandemisi
dolayısıyla Türkiye’de çok sayıda beyaz yakalı çalışan, uzaktan çalışma sistemine çok hızlı bir
geçiş yapmak zorunda kalmıştır. Pek çok durumda, örgüt yapılarının ve örgüt paydaşlarının
yeterince hazırlanma fırsatı bulamadan kendilerini içerisinde buldukları bu yeni çalışma
düzeninin işgörenler tarafından ne şekilde deneyimlendiği ve nasıl sonuçları beraberinde
getirdiği konusu net bir görünüm arz etmemektedir. Bu araştırma, COVID-19 pandemi
döneminde ilk kez uzaktan çalışma deneyimi yaşayan beyaz yakalı çalışanlarda, bu çalışma
düzeni dolayısıyla ortaya çıkan bazı kritik psikolojik durumlar ile kişiye ve işe ilişkin sonuçları
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma amacını gerçekleştirmek için nitel bir araştırma
tasarımı yapılmıştır. Yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak, 2020 yılı Eylül ayı
içerisinde çevrimiçi olarak ulaşılan 17 katılımcı ile 20-30 dakika arasında süren görüşmeler
yapılmıştır. Çeşitli mesleklere mensup katılımcıların yaşları 26 ile 49 arasında; iş deneyimleri 3
ile 25 yıl arasında değişmektedir. Kritik psikolojik durumları ölçmek üzere katılımcılara,
pandemi dolayısıyla yaşadıkları uzaktan çalışma dönemi boyunca; işinde anlam bulma, statü
algısı, hissedilen denetim baskısı, algılanan sosyal destek, iş güvencesi kaygısı gibi konulardaki
düşünceleri sorulmuştur. Kişiye ve işe ilişkin sonuçları ölçmek için ise toplam çalışma süresi,
iş-aile dengesi, çalışma motivasyonu, verimlilik, iş doyumu, kararlara katılım ve işe bağlı stres
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konularındaki deneyimleri hakkında sorular yöneltilmiştir. Genel bir değerlendirmeyle;
katılımcıların büyük kısmı haftalık toplam çalışma süresinin, üzerindeki denetim baskısının ve
işe bağlı stres düzeyinin arttığını ifade etmektedir. Buna karşılık, iş-aile dengelerinde bozulma
ve çalışma motivasyonunda düşüş yaşadıklarını belirtmektedirler. İşinde anlam bulma, statü
algısı, iş doyumu ve kararlara katılım düzeylerinde ise katılımcıların çoğu bir değişiklik
hissetmediğini belirtmiştir. Diğer değişkenlerde ise genel bir eğilim tespit edilememiştir.
Anahtar kelimeler: Esnek çalışma, Uzaktan çalışma, Pandemi, COVID-19, Nitel araştırma
A Research on Some Critical Psychological Situations Due to Teleworking and Personal
and Work-Related Results in The Covid-19 Pandemic
Abstract
Flexible working, and teleworking as one of its types, has long been associated with numerous
critical psychological situations and individual or organizational outcomes in the literature. A
significant portion of these research proves the positive effects of this working order. As a
result of the COVID-19 pandemic, so many white-collar workers in Turkey have been forced to
make a rapid transition to teleworking. In many cases, it is not clear how this new working
order, which organizational structures and organizational stakeholders find themselves in
without having the opportunity to be adequately prepared, is being experienced by employees
and what results it brings about. This research aims to reveal some critical psychological
situations and personal and work-related results in white-collar workers who have experienced
teleworking for the first time during the COVID-19 pandemic period. To this end, a qualitative
research design is used. Using the structured interview technique, each of 17 participants were
interviewed online for 20-30 minutes in September 2020. Participants from different
professions ranged in age from 26 to 49, and their work experience between 3 and 25. In order
to measure critical psychological situations, they were asked their opinions about their
experiences in terms of finding meaning in their work, perception of status, felt control
pressure, perceived social support, job security anxiety in the teleworking order of the
pandemic period. In order to measure personal and work-related results, questions were asked
about their experiences in total working time, work-family balance, work motivation,
productivity, job satisfaction, participation in decisions and work-related stress. Most of the
participants reported an increase in the weekly total working time, the pressure of control and
work-related stress. They also stated that they experienced a deterioration in work-family
balance and a decrease in work motivation. Most of the participants stated that they did not feel
any change in terms of finding meaning in their work, perception of status, job satisfaction and
participation in decision making. In other variables, a general trend could not be determined.
Keywords: Flexible working, Teleworking, Pandemic, COVID-19, Qualitative research
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Tohumculuk Sektörünün Mevcut Durumu ve Gelişimi
Prof. Dr. Hasan Vural
Bursa Uludağ Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
hvural@uludag.edu.tr

Özet
Ülkemizde tohumculuk sektörünün geleceğe dönük ümit verici olan ulaştığı seviye ve gelişim
dikkate alındığında yakalanan ivmenin korunması ve ileriye götürülmesi zorunluluğu, içinde
bulunduğumuz bu süreçte tarım sektörünün sahip olduğu ve giderek artan stratejik önemi
dikkate alındığında daha da önem kazanmıştır. Tohum fiyatlarındaki artışını, kullanılan ıslah
yöntemlerine, firmaların tohum eldesi için harcadıkları çıktılara bağlı olarak değişmektedir. En
önemli unsurlardan biri rekabettir. Bundan sonra izlenecek hedef ve stratejiler ise; ülkemizde
AB ile uyumlu, çağdaş ve günümüzün gereklerine uygun olarak yapılanmış, uluslararası
rekabete açık, köklü ve gelişmiş kuruluların mevcut olduğu tohumculuk sektörünü
geliştirmektir. Tohumculuk sektörü bu amaçla sektör olarak bir bütünlük içinde geliştirilmeli ve
desteklenmelidir. 1982 ile 1985 yılları arasında bir dizi yasal düzenleme ile tohumculuk
faaliyetleri serbest bırakıldıktan sonra ülkemiz tohumculuk endüstrisi hızla büyüyerek,
tohumculuk sektörünün 2017 yılı ticaret hacmi 1,4 milyar USD’ye ulaşmıştır. Hükümet
politikalarına bağlı olarak, tohumculuk pazarımızda önümüzdeki yıllarda özellikle yem bitkileri
ve serin iklim tahıllarında artışlar görülecektir. Türkiye tohumculuk pazarını oluşturan en
önemli ürün bileşenleri tahıllar, endüstri ve yem bitkileri ile sebzelerdir.
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Özet
Araştırmada deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma uyarlanmış beden eğitimi ve
spor etkinlikleriyle adolesanlarda (ergenlerde) empati kurma ve geliştirme programının ne
düzeyde etkili olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma gurubu, 2019-2020
eğitim-öğretim yılında Antalya Kepez İlçesine Bağlı Başköy Ortaokulu 7 ve 8. sınıf
öğrencilerinden, 13’ erkek,14’ü kadın olan toplam 27 gönüllü öğrenciden oluşmaktadır.
Araştırmada 5 haftalık empati geliştirme programı uygulanmıştır. 1. Hafta için güvenli bir
ortam oluşturulması ve gizli tokalaşma oyunu, 2. Hafta, nefes etkinlikleri ve yüz ifadesi
paslama oyunu, 3. Hafta, özerklik ve tüm sınıfın katıldığı bir oyun ve sınıf için herkesin ne
kadar önemli olduğu telkinleri (aidiyet), 4. Hafta, grup oyunları, empati ve aktif dinleme grup
koreografisi, 5. Hafta, hikaye anlatıcılığıdır. Araştırmada veriler, “Adolesanlarda Empati ve
Sempati Kurma Ölçeği”den (Zengin, Yalnızoğlu, Çaka, & Çınar, 2018) ve uzman
görüşlerinden yararlanılarak yarı yapılandırılmış sorular ile elde edilmiştir. Ölçek araştırma
grubuna ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır.
Elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak uygun istatistikî programda, frekans (%),
Paired Sample T-Test işlemleri yapılmıştır. Farklılıkların tespiti için 0,05 güven aralığı kabul
edilmiştir.
Verilerin değerlendirilmesi sonucunda, araştırma grubu ön test ve son test sonuçlarında bilişsel,
duygusal empati ve sempati duygularında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir;
ancak son-test aritmetik ortalamalarında 0,05 manidarlık düzeyine göre anlamlı olmasa da
artışların olduğu görülmüştür.
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Sonuç olarak, “uyarlanmış beden eğitimi ve spor etkinlikleriyle empati kurma ve geliştirme
programının” adolesanlarda (ergenlerde) empati geliştirmede etkili olduğunu söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimler: Adolesan, Empati, Eğitim, Beden Eğitimi ve Spor.
Investigation of Empathy Development in Adolescents With Adapted Physical Education
and Sports Activities
Abstract
Experimental research method was used in the research. The research was conducted to
determine how effective the empathy building and development program is in adolescents
(adolescents) with Adapted Physical Education and sports activities. The research group
consists of 27 volunteer students, 13 male and 14 female, from 7th and 8th grade students of
Başköy Secondary School in Antalya Kepez District in the 2019-2020 academic year. A 5week empathy development program was applied in the research. 1. Creating a safe
environment for the week and playing the secret handshake game, 2. Week, breathing activities
and facial expression rust game, 3. Week, autonomy and a game in which the entire class
participates, and suggestions of how important everyone is to the class (belonging), 4. week,
group games, empathy and active listening group choreography, 5. week is storytelling. The
data in the study were obtained by semi-structured questions using the "Scale of Empathy and
Sympathy in Adolescents" (Zengin, Yalnızoğlu, Çaka, & Çınar, 2018) and expert opinions. The
scale was applied to the research group as a pre-test and a post-test.
The data obtained were transferred to the computer environment and frequency (%), Paired
Sample T-Test procedures were performed in an appropriate statistical program. A confidence
interval of 0.05 was accepted for detecting the differences.
As a result of the evaluation of the data, there was no statistically significant difference in
cognitive, emotional empathy and feelings of sympathy in the pre-test and post-test results of
the research group. however, it was observed that there were increases in the posttest arithmetic
mean compared to the 0.05 significance level.
As a result, we can say that the "program of empathy and development with adapted physical
education and sports activities" is effective in developing empathy in adolescents.
Keywords: Adolescence, Empathy, Education, Physical Education and Sports.
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Bağcılar İlçesindeki Acil Toplanma Alanlarının Genel Özellikleri Ve Potansiyellerine
Eleştirel Açıdan Bakış
Dr. Celal ŞENOL
Marmara Üniversitesi,
Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü
celal.senol@marmara.edu.tr
Özet
Afet sonrası acil toplanma alanlarının önemi özellikle 1999 Marmara depreminde sonra daha
fazla hissedilmiştir. Bu doğrultuda şehir içlerinde bazı planlamalar ve düzenlemeler yapılmıştır.
İlk olarak belirli merkezlere AFAD tarafından UMKE konteynerleri yerleştirilmiştir. Daha
sonra afet anında insanların toplanabileceği alanların oluşturulmasına ve planlanmasına
başlanmıştır. Buna yönelik ilk olarak belediyelerin kayıtlarındaki park, yeşil alan ve bahçe gibi
açık alanlar acil toplanma merkezleri olarak planlanmıştır. Çalışmada Bağcılar ilçesinde
bulunan acil toplanma alanlarının genel durumu ve potansyelleri belirtilerek, nüfusa göre
kapasite ve uygunluğunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu analiz yapılırken özellikle
toplanma alanı ilan edilen yerlerin büyüklüğü, ulaşım açısından uygunluğu, konumu, altyapı
bilgileri, dağılışı gibi faktörler değerlendirmeye alınmıştır. İlçedeki toplanma alanlarının
verileri belediye ile Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) kayıtlarından alınmıştır.
Bu verilerle birlikte ilçenin mahalle bazında nüfus bilgileri dikkate alınmıştır. Bu iki veri
birlikte analiz edilerek mahalle ölçeğinde kişi başına düşen yeşil alan ortaya konulmaya
çalışılmıştır.
Anahtar Kelime: Afet, Acil Toplanma Alanı, Afet Yönetimi, Bağcılar
General Characteristics and Potential of Emergency Meeting Areas in Bağcılar District
Abstract
The importance of emergency meeting areas after the disaster was felt more especially after the
1999 Marmara earthquake. In this direction, some planning and arrangements have been made
within the city. Firstly, UMKE containers were placed in certain centers by AFAD. Then, the
creation and planning of areas where people can gather in the event of disaster began. For this
purpose, firstly open areas such as parks, green areas and gardens in manicipal registries were
planned as emergency meeting centers. In the study, it is aim to the general situation and
potentials of emergency meeting areas in Bağcılar district were stated and the capacity and
suitability according to the population was determined. While making this analysis, factors
such as the size of the places declared as meeting areas, suitability for transportation, location,
infrastructure information and distribution were taken into consideration. The data of the
meeting areas in the district were taken from the records of the municipality and the Directorate
of Disaster and Emergency Management (AFAD). With this data, the district's population
information on a neighborhood basis has been established. These two data were analyzed
together, it was tried to reveal the green area per capita on the neighborhood scale.
Keyword: Disaster, Emergency Assembly Area, Disaster Management, Bağcılar
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Ch.Aitmatov's Characters as a Subject of Medical Reflection
Нурида КАСЫМБЕКОВА
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,
И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы
nurida.kasymbekova@mail.ru
Назгүл КУБАНЫЧБЕК КЫЗЫ
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,
И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы
nazgul.kubanychbekkyzy@list.ru

Abstract
The article analyzes Chingiz Aitmatov's concept of mankurtism, which is the subject of
research in various fields of science, from a medical perspective. The factors that cause it and
the mechanisms of its development are analyzed on the basis of the facts in the work. The
effects of units of complex torture: sleep deprivation, food deprivation, active deprivation,
environmental factors, including the high temperature of the sun, on changes in human
consciousness are studied. The word "mankurt" is studied etymologically. An attempt is made
to find real similarities by competing with medical definitions and relevant examples in the
work. The study was conducted with the help of doctors and professors of medical sciences. As
a result, it was concluded that the method used by the jungles in the novel “The Day Lasts
More Than a Hundred Years” could lead to an anomalous state of the individual's
consciousness, which does not realize that he is left out of reality and unable to analyze mental
processes.
Keywords: mankurtizm, deprivation, torture, fever, consciousness.
Ч.АЙТМАТОВДУН КААРМАНДАРЫ МЕДИЦИНАЛЫК РЕФЛЕКСИЯНЫН
ПРЕДМЕТИ КАТАРЫ
Аннотация
Макалада Ч.Айтматовдун илимдин ар түрдүү тармактарында иликтөөнүн объектиси
болгон маңкуртчулук түшүнүгү медициналык ракурстан талдоого алынат. Ага себеп
болуучу факторлор жана анын өрчүү механизмдери чыгармадагы фактылардын
негизинде талданат. Коплекстүү кыйноонун бирдиктеринин: уйку депривациясынын,
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тамактануу депривациясынын, жигердүү кыймылдын депривациясынын, экологиялык
факторлордун, анын ичинде күндүн жогорку температурадагы ысыктыгынын адамдын
аң-сезимин өзгөртүүгө тийгизген таасири иликтенет. “Маңкурт” сөзү этимологиялык
иликтөөгө алынат. Медициналык аныктамалар менен чыгармадагы тийиштүү
мисалдарды жарыш берүү аркылуу реалдуу окшоштуктарды табуу аракети көрүлөт.
Изилдөө медицина илимдеринин докторлору жана профессорлорунун жардамы менен
жасалды. Жыйынтыгында “Кылым карытар бир күн” романындагы жуңжаңдар
колдонгон ыкма индивиддин аң-сезиминин бузулушун мүнөздөөчү, реалдуулуктан
сырткары калгандыгын аңдабаган, психикалык процесстерди талдай албаган
аномалиялык абалга келтириши мүмкүн деген бүтүм жаралды.
Негизги сөздөр: маңкуртчулук, депривация, кыйноо, жогорку температура, аң-сезим.
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Türkiye’nin İç ve Dış Ticaret Hadleri
Prof. Dr. Hasan Vural
Bursa Uludağ Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
hvural@uludag.edu.tr

Özet
Türkiye’de tarım sektörü halkın beslenmesini sağlama, milli gelire ve istihdama katkı sağlama,
sanayi sektörünün ihtiyacını karşılama ve ihracata sağladığı katkılar nedeniyle tarım
ekonomimizde önemli bir yere sahiptir. Tarımsal üretimin doğal koşullara bağlılığı göz önüne
alınarak üretim planlamalarının yapılması, devlet desteklemelerinin ihtiyacı karşılayabilecek
nitelikte olması gerekmektedir. Eğer bunlar göz ardı edilirse oluşan fiyat dalgalanmalarından
ekonomideki yaşanacak olan düşüşle tarım sektörü olumsuz etkilenecektir. Ülkemizin son
yıllardaki durumuna bakıldığında tarımın yerini sanayi ve hizmet sektörüne bıraktığı
görülmektedir. Tarım ve tarım dışı sektörler arasındaki değişimi esas alan iç ticaret hadleri,
tarım sektörünün sanayi sektörüne göre değişimlerini göstermektedir. Bu değişim sonucunda
fiyatlardaki artış tarım dışı sektörüne göre tarım daha fazla ise birim tarım ürünü ile diğer
sektörlerden daha fazla mal ve hizmet satın alabilecektir. Aksi yaşandığında ise daha az mal ve
hizmet satın alınacaktır.
1998-2017 yılları arasında iç ticaret hadleri net değişim ve gelir yöntemine göre hesaplanmıştır.
Bu yıllarda ara ara tarımın aleyhine sonra tekrar lehine şeklinde döngü birbirini izlemiştir.
Tarım ürünleri fiyat artış hızı, sanayi ürünleri fiyat artış hızının gerisinde kalmış çiftçi sattığı
bir birim mal ile aynı miktarda sanayi ürünü alamaz duruma gelmiştir. Tarım sektöründeki bu
olumsuz gelişme bazı yıllar iç ticaret hadlerinin lehe dönmesi ile ortadan kalksa da bu durum
kısa sürmüş ve tekrar aleyhe dönmüştür.
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The role of Salah al-Din University Students in Creating Erbil Governorate tourist
attractions (A study on Erbil Castle, Tourism, Development and Awareness State)
Aras İsmail Khadir
Aras.khider@su.edu.krd
Halat Cafer Hurşid Sabir
Varna.halat@gmail.com

Abstract
And the population in the tourist cities is the active and encouraging element for the
sustainability of the tourist movement if the population possesses tourist awareness and respect
for the tourist and does not use it when he comes to buy some gifts or historical artifacts or
when he visits religious shrines. The university segment represented by the students of the
academic levels and who are hopeful that they will become future leaders with their various
specializations and orientations are the important factor in educating the population and the rest
of society on the perspective of the tourist movement, so I took this research at the university
stage at Salahuddin University and the Faculty of Arts was a case study and for its six different
departments (Department of Information, English Language, History, Geography, Philosophy,
Department of Archeology) The study was limited to students of the second, third and fourth
stages, and a random sample of students and the mentioned academic stages and for all
scientific departments was chosen at a rate of 20%. In the light of this, a questionnaire was
designed to include a number of questions, randomly distributed to the sample, and the
responses to the questionnaire were represented by graphs and tables based on which
conclusions and recommendations (proposals) were formulated at the end of the research In
order to ensure what is called "sustainable tourism for the case of the Citadel of Erbil", there
must be an element of "investment" in the tourist wealth, equipment and tourist facilities that
take into account the requirements of tourists, and provide them with an appropriate climate for
comfort and entertainment, and this case applies to many of the leading countries in this field in
the Kurdistan Region Iraq, Turkey, Malaysia, and Turkey, but if there are several difficulties
and challenges that threaten the stability of the tourism sector and investment in it, this is an
obstacle to the effectiveness and sustainability of this sector, especially if it comes to the
security aspect that is considered the basic rule (Base) to attract investment as Capital is
invested in stability areas.The investor and tourist feel safe and stable in the receiving country,
in addition to the availability of services that make them go towards it, while if the security
situation is not available and there are many security threats and risks such as kidnappings,
targeting, threatening and surveillance of tourists, the investor will not be attracted to the
receiving country or region due to the absence of the distance Security.
Keywords: tourism training, the role of universities in tourism development, The state of the
Erbil Citadel from extinction to the forefront
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Van Ulupamir Köyü Kırgızlarında Darılma ve Barışma

Öğr. Gör. Abdülmukaddes KUTLU
Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
abdulmukaddeskutlu@gmail.com

Özet
Her toplum, kendi bireylerinin davranışlarını düzenlemek üzere çeşitli normlar ve değerler
üretir. Bu norm ve değerler zorlayıcı bir nitelik taşır ve bireylerin bunlara uyması istenir. Bu
sebeple bu norm ve değerler bireyin toplum içindeki yerini belirler. Toplum, iyi ve kötü olarak
değerlendirdiği davranışları bu şekilde değerlendirir. Bu bir nevi toplumsal kontrol niteliği
taşır. Birlik ve dirlik içinde yaşamanın gereği budur.
Elbetteki insanlar arasında türlü sebeplerle dargınlığın olması son derece doğaldır fakat
Ulupamir Kırgızlarında bu durumun topluma yansıması ve toplumda yeni değerler üretmesi
bakımından farklılık göstermektedir. İki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Darılma sonucunda
“Dostluk”, “Ayaş” gibi kan bağına dayanmayan bir akrabalığın kurulduğu dargınlıklar ve
sadece günü geldiğinde gösterilmesi icap eden dargınlıklar. Dargın olanlar aksakallar
tarafından barıştırılır ve Kuranı Kerim’e el basarak ant verip dost olurlar. Bu dostlar ömür boyu
birbirlerine ve büyüklerine “siz” diye hitap eder. Dostların bütün akrabaları “ayaş” sıfatını alır
ve bu sıfatla birlikte akrabalık “ayaş ata, ayaş ene, ayaş bala vb..” gibi akrabalıklar tesis edilir.
Diğer darılma türü ise sanki bir tür eğlence veya merasimde bir geçit töreni gibidir ve sadece
düğünlerde karşımıza çıkar. Düğün sahibine herhangi bir dargınlığı olan kişi düğüne davet
edildiği halde gelmez. Gönderilen elçiler hediye vererek dargın olan kişiyi getirir, barış sağlanır
ve düğün gerçekleşir. Bu dargınlığın türünde sebep son derece basit şeyler veya uzun zaman
önce olmuş kaale alınmayacak meselelerdir. Makalemizin amacı Van ili Erciş İlçesi Ulupamir
Köyü’nde yaşayan Kırgız Türklerinde bir “geleneğe” dönüşmüş olan bu konuyla
okuyucularımızı tanıştırmaktır.
Anahtar sözcükler: Kırgızlar, Ulupamir Köyü, Darılma, Gelenek

