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Mediation As An Effective Strategy For Conflict Resolution
Prof. Dr. Valeri MODEBADZE
Saint Andrew the First-Called Georgian
University of the Patriarchate of Georgia
Doctor of; Social Sciences
valery_4@yahoo.com

Abstract
Resolving conflicts is one of the most difficult and complicated issues, which requires special
skills and talents. Various methods are used to resolve the conflict (negotiation, mediation,
facilitation, arbitration, etc.) International conflict or international disputes are regulated in
exactly the same way as disputes within a country. Initially, the parties try to resolve the issue
through diplomacy. Although resolving disputes through diplomacy is a priority, when the
negotiation process comes to a standstill, the parties turn to a mediator.
This article describes and analyzes the role of mediation in the conflict resolution process. It
discusses what skills a successful mediator should possess. Scholars and experts agree that a
good mediator should have the appropriate knowledge, skills, sense of humor, tact, and detailed
information about the conflict in which he or she intends to engage.

Various mediation

strategies are also analyzed in detail, such as communication-facilitation strategy, procedural
strategy and directive strategy. This article describes main factors that need to be considered to
properly manage the mediation process.
Keywords: Conflict, Mediation, Communication-facilitation strategy, Procedural strategy,
Directive strategy
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Tarihsel Sosyoloji Üzerine Bir Değerlendirme
Prof. Dr. Hüseyin BAL
AKEV Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Huseyin.bal@akev.edu.tr

Özet
Bu çalışmada tarihsel sosyolojinin ne olduğu, sosyal tarih ile ilişkisi, sosyolojinin bir alt
disiplini olup-olmadığı, yöntemi ve gelişim süreci üzerinde durulmuştur. Çalışma literatür
taramasına dayanmaktadır.
Kurucu sosyologlar sosyoloji ile tarih arasında bir zorunlu ilişkiyi gördüler ve sosyolojinin
tarihsel-toplumsal bağlamda gelişebileceğine inandılar. Bu nedenle tarihsel-karşılaştırmalı
araştırmaları önemsediler. Kurucu sosyologlarda sadece “sosyoloji” vardı, “tarihsel sosyoloji”
yakın dönemde ortaya çıkan bir kavramdır.
W.Mills’in dediği gibi, iyi düşünülmüş her sosyal inceleme, tarihsel bir kavrayış genişliği,
tarihsel malzemenin tam kullanımı demektir. Ona göre, toplumbilim adını taşıyacak değerde bir
sosyolojinin tarihsel niteliğinin olması gerekir. Bu alanda çalışan birçok sosyal bilimci “tarihsel
sosyoloji” adıyla bir alt-disiplin oluşturma çabalarına olumlu bakmamıştır. Bazıları da bu
konuyu tartışmak yerine özgün çalışmalara yoğunlaşmışlardır.
Tarihsel-toplumsal araştırmaya yönelen sosyal bilimciler (sosyologlar, tarihçiler, iktisatçılar)
konu, yöntem ve teknikleri seçmede alabildiğine özgür davranmaktadırlar. Onlar tarihsel
kurumların, olguların, tekil olayların karşılaştırmalı olarak araştırılmasını, yorumlanmasını
amaçlarlar. Araştırma konuları bir toplum, birden fazla toplum, bölgeler veya dünya sistemi
olabilir. Tarihsel sosyoloji araştırmaları doğal olarak nitel yöntemin ruhuna uygun olur. Ancak
C.Tilly gibi, çok sayıda dokümanın analizini yaparken nicel yöntemi kullananlar da vardır.
Anahtar kelimeler: tarihsel sosyoloji, sosyal tarih, sosyoloji, tarihsel-karşılaştırmalı araştırma
An Evaluation of Historical Sociology
Abstract
This study elaborates on what historical sociology is, its relation to social history, whether it is a
sub-discipline of sociology, and its method and the development process. It is based on a
literature review.
The founding sociologists saw a necessary relationship between sociology and history and
believed that sociology could develop in a historical-social context. Therefore, they gave
importance to historical-comparative studies. For the founding sociologists there was only
"sociology", "historical sociology" is a recent concept.
As W. Mills says, any social study to complete its intellectual journey needs to take into
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consideration the intersections between personal stories and history within a society. According
to him, a sociology worthy of being called so must have a historical character. Many social
scientists working in this field did not approve the efforts to create a sub-discipline called
"historical sociology". Some of them concentrated on conducting distinctive research instead of a
discussion on the issue.
Social scientists (sociologists, historians, economists) who turn to historical-social research act
freely in choosing the subjects, methods and techniques. They aim at comparative research and
interpretation of historical institutions, facts and individual events. Research may focus on a
single society, multiple societies, regions or world systems. Historical sociology studies conform
to the spirit of the qualitative research methods; however, like C. Tilly, there are those who use
quantitative methods as well.
Keywords: historical sociology, social history, sociology, historical-comparative research
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Abstract
In this information age evolving with digital transformation, all people need digital skills to
study, work, communicate, access online private and public services and find trustworthy
information. Digital skills can be defined as those needed to “use digital devices, communication
applications, and networks to access and manage information” (UNESCO). A digital economy
based on individuals with digital skills is vital for innovation, growth, employment and
sustainable competitiveness. In this context, digital skills are in demand and become a necessity
more than ever, together with digital solutions that affect almost all aspects of our daily lives. In
addition, digital skills are essential as they form the basis of how modern work is conducted.
That’s why digital skills are essential for many modern professions. These digital skills can be
classified as basic skills those needed in a day-to-day professional or personal context and
advanced digital skills pertaining to specific areas of digital business. The need for digital skills
will continue to grow rapidly with the rise of flexible working practices that have increased with
the pandemic. Despite the importance of these digital skills, there is a skills gap in all around the
world as to different governmental, international institutions’ reports. Therefore, in order to
understand and interpret the new dynamics in digital skills, it is necessary to reveal these digital
skills and highlight the skills gap via benchmarking countries, industries and as well as jobs.
Based on this need, in this study it is aimed to clarify digital skills needed for different business
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context and to address the skills gap in various countries, sectors, jobs. It can be stated that this
study is important in terms of trying to reveal the needed digital skills and those gap which will
help us to understand and invest in gaining these skills.
Keywords: Digital Skills, Digital Skills Gap, Digital Divide, Dijital Transformation, Flexible
Working Practices
Dijital Becerileri Açığa Çıkarma: Eleştirel Bir İnceleme
Özet
Dijital dönüşümle evrilen bilgi çağında, tüm insanlar okumak, çalışmak, iletişim kurmak,
çevrimiçi özel ve kamu ve hizmetlerine erişmek ve güvenilir bilgiler bulmak için dijital
becerilere ihtiyaç duymaktadır. Dijital beceriler, “bilgiye erişmek ve yönetmek için dijital
cihazları, iletişim uygulamalarını ve ağları kullanmada ihtiyaç duyulan beceriler” (UNESCO)
olarak tanımlanmaktadır. Dijital becerilere sahip bireylerce temellendirilen bir dijital ekonomi,
inovasyon, büyüme, istihdam ve sürdürülebilir rekabet gücü için hayati önem taşımaktadır. Bu
çerçevede dijital beceriler, günlük hayatımızın neredeyse tüm yönlerini etkileyen dijital
çözümlerle birlikte, her zamankinden daha fazla talep görmekte ve zorunlu bir ihtiyaç haline
gelmektedir. Buna ilaveten, dijital beceriler modern işlerin nasıl yürütüldüğünün temelini
oluşturması bakımından son derece önemlidir. Bu nedenle birçok modern meslek için dijital
beceriler temel becerilerdir. Bu dijital beceriler, günlük kişisel veya profesyonel bağlamda
ihtiyaç duyulan temel beceriler ve dijital işin belirli alanlarıyla ilgili ileri düzey dijital beceriler
olarak sınıflandırılmaktadır. Dijital becerilere duyulan ihtiyaç, pandemiyle artan esnek çalışma
uygulamalarının artışıyla süratle artmaya devam edecektir. Bu dijital becerilerin önemine
rağmen, dünyanın her yerinde farklı hükümetlerin, uluslararası kuruluşların raporlarına göre bir
beceri açığı, eksikliği sözkonusudur. Bu nedenle, dijital becerilerdeki yeni dinamikleri anlamak
ve yorumlamak için, bu dijital becerileri ortaya çıkarmak ve beceri açığını ülkelerin ve
endüstrilerin yanı sıra işlerin de kıyaslamasıyla vurgulamak gerekmektedir. Bu ihtiyaçtan
hareketle, bu çalışmada farklı iş bağlamları için ihtiyaç duyulan dijital becerilerin netleştirilmesi
ve çeşitli ülkelerde, sektörlerde, işlerdeki beceri açığının ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Bu
çalışmanın, ihtiyaç duyulan dijital becerileri, bu becerileri anlamamıza ve bu becerileri kazanma
doğrultusunda yatırım yapmamıza yardımcı olacak beceri eksikliklerini ortaya çıkarmaya
çalışması açısından önemli olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Dijital Beceriler, Dijital Beceri Eksiklikleri, Dijital Ayrım, Dijital
Dönüşüm, Esnek Çalışma Uygulamaları
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ХАРАКТЕРИСТИКА В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ
(на примере Азербайджанской Республики)
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Актуальность темы и постановка проблемы.
Здоровье– важный фактор и качественная характеристика работоспособности и
нормального гармонического развития ребенка. Эффективность воспитания, обучения и
образования детей зависит от их здоровья, а от здоровья детей зависят перспективы
развития общества. Поэтому государство должно быть заинтересовано в здоровом
развитии детей.
Для оценки потенциала здоровья детей необходимо анализировать физиологический,
психологический и социальный аспекты. Вместе с тем, очень важно изучить основные
факторы, определяющие сохранение и перспективы здоровья детей. Особый вопрос - дети
с ограниченными возможностями (дети-инвалиды) из семей с различными условиями.
Проблема здоровья этих детей и влияние этих возможностей и условий на формирование
их личности является одной из животрепещущих актуальных вопросов социальной
политики государства.
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Tema: “Sağlık Çocukların Kişilik Oluşumunda Önemli Bir Faktör Ve Nitel Karakteristik Olarak (Azerbaycan
Cumhuriyeti Örneği)”.
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Объектом исследования являются дети в возрасте от 0 до18 лет.
Предметом исследования – изучение влияние здоровья как важного фактора и
качественной характеристики на формировании личности детей.
Основная цель исследования – проанализировать и изучить особенности влияния
здоровья как важного фактора и качественной характеристики в формировании личности
детей - как сложного фундаментального процесса комплексного характера.
Методы и методология исследования.
На различных этапах исследования будут использоваться основные методы научного
познания, в том числе, индукция, дедукция, методы системного и междисциплинарного
анализа, а также методы сравнения, анализа и синтеза. Среди примененных
социологических методов в изучении данной проблематики можно отметить методы
анкетного опроса, экспертного опроса, научного наблюдения и анализа документов. В
исследовании будет использоваться теоретический анализ научной литературы,
международно-правовых актов, национального законодательства, статистики, интернетресурсов и др.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что
наряду с научно-теоретическим смыслом исследования не вызывает сомнений и его
практическая значимость.
Научные результаты исследования могут быть использованы при подготовке лекционных
курсов, проводимых в вузах, а также теоретические выводы, могут быть полезны
организациям, деятельность которых связана с проблемами здоровья, формирования и
развития личности детей и заинтересованных в ее оптимизации, в социальной политике
государства и т.п. От того, насколько здоровы дети, оптимально и согласованно решается
видимое противоречие между различными факторами в процессе сохранения здоровья
детей, что в свою очередь влияет на формирование их личности, во многом зависит
гармоничное и эффективное обустройство будущего общества. Ибо дети – будущее
общества.
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Abstract
The COVID-19 pandemic has caused the education system to suffer an unprecedented trauma in
human history. Such a health emergency has caused financial issues, and affected the education
system; we can say that everyone around the world has responded rapidly. States have promptly
prepared to guarantee the continuity of instructing and, to ensure the protection of the students
and educators, have passed to online teaching. Something very similar occurred in Albania. The
emergency made us face new things and difficulties, especially in the field of education.
Numerous activities have been reorganized which have empowered the continuation of teaching:
on the radio, on TV or as academic packs to be done at home, using many communication
platforms, with the sole motivation of limiting as much as possible the consequences of covid-19
in the education system.
Despite the various circumstances and challenges our institution faced at the beginning of the
pandemic, there are still many questions waiting to be answered and on which we have based our
paper. How are we facing the difficulties of online learning? Were professors and students
trained and ready for the new of teaching and learning? What are the online learning conditions
of our students? What the measures were taken by Ministry of Education, Sports and Youth? ...
Etc. These questions and other were posed in a survey of students at our University's Department
of Foreign Languages made the situation clear to us and helped us determine the measures we
need to take to improve the situation.
Keywords: student, online teaching, covid-19, technology, foreign language.
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Abstract
The process of integration of the Republic of Albania into the European Union poses a series of
challenges that Albania must overcome in order to be a part of other member states in the union.
This process means meeting the standards on the basis of which the European Union functions.
To be a part of this organization, all the countries must abide to the required standards through
social, economic, political and strategic capacities.
The purpose of this research paper is to identify the commitment of the Republic of Albania in
the Euro-integration process. The dedication that Albania has in the integration process will
determine the opportunities, capacities and the current stage of Albania in this process.
The methodology used in this paper is a mixture of qualitative and quantitative analysis. The
qualitative approach will be used in the collection and analysis of data provided by secondary
sources, while the quantitative approach will be used in data measurements.
Albania has signed the Stabilization and Association Agreement in 2009, took the place of
candidate status in June 2014 and was given the opportunity to open negotiations in March 2020.
Albania's commitment to the Euro-integration process is in moderate progress. The opening of
negotiations and progress in several areas such as justice reform, political dialogue on electoral
reform, approximation of legislation with that of the European Union, good foreign relations
with neighboring countries, active role in regional processes and common security are positive
indicators of Albania on this path.
Full integration of Rep. of Albania in the European Union raises a number of challenges
(political will for reforms, economic growth, completion of justice reform and electoral reform,
increasing civil and political rights) in which national institutions must show commitment,
transparency, trust in citizens and EU institutions, as well as real, tangible results that are in line
with European Union standards.
Keywords: European Union, acquis communautaire, process, politics, integration, strategy.
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Özet
Doğumdan ölüme kadar içinde bulunduğumuz hukuki ortam, hukuk alanın önemini daha
görünür kılmaktadır. Bu alanda yapılan çeviriler hata kabul etmemekte, aksi takdirde, haksız
yargılamalar olabilmektedir. Hukuk çevirisinin en doğru şekilde ve yanlış anlaşılmaya yer
vermeyecek şekilde yapılabilmesi için standart bir hukuk terminolojisi bir gereklilik olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’deki serbest hukuk çevirmenlerinin karşılaştığı
terminolojik sorunlar, betimleyici analiz yöntemiyle incelenmekte ve bu sorunlara bir çözüm
olarak, standart çok dilli bir hukuk terminolojisi veri tabanının devlet bünyesinde hazırlanarak
kullanıma sunulması önerilmektedir. Bu çerçevede, standart bir hukuk terminolojisinin, bu
alanda çalışan çevirmenler ile çeviri süreci üzerinde ne gibi etkileri olduğu da açığa
çıkarılmaktadır. Türkiye’deki serbest çevirmenlerin karşılaştığı hukuk terimleriyle ilgili sorunlar,
profesyonel bir site olan proz.com ile sosyal medya ağlarındaki çeşitli çevirmen dayanışma
grupları taranarak tespit edilmiştir. Çalışma neticesinde, proz.com ile çeşitli çevirmen dayanışma
gruplarına kayıtlı serbest çevirmenlerin paylaşımlarının, daha ziyade, bir hukuk teriminin ilgili
dilde eşdeğerini bulmaya yönelik soruları kapsadığı gözlemlenmiştir. Bazı hukuki ifadelerin
ilgili çalışma dilinde nasıl karşılanacağıyla ilgili sorular da sorulmuş ve asıl sorunun, ilgili terim
veya ifadelerin eşdeğerlerinin standart bir kullanımının olmamasına bağlı geliştiği görülmüştür.
Bu bağlamda karşılaşılan terminolojik sorunların çözümü için devlet bünyesinde, çok dilli
standart bir terminoloji veri tabanının hazırlanarak kullanıma sunulması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çeviribilim, Hukuk Çevirisi, Serbest Çevirmenler, Terminolojik Sorunlar,
Çok Dilli Terminoloji Veri Tabanı
The Terminological Problems faced by Freelance Legal Translators in Turkey:
Preparation of a Multilingual Standardized Terminology Database as a Solution Proposal
Abstract
The legal environment we are exposed to makes the importance of the legal field more visible.
There is no place for error in legal translations, otherwise there may be unfair judgments. A
standard legal terminology is a requirement for legal translation to be done in the most accurate
way without any misunderstandings. In this study, the terminological problems faced by
freelance legal translators in Turkey are examined with descriptive analysis. It is also revealed
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the possible effects of a standardized legal terminology on legal translators and the translation
process. Legal terminological problems faced by freelance translators in Turkey are identified by
examining a professional site proz.com and various translator solidarity groups on social media.
It has been observed that the posts of legal translators cover generally questions regarding the
equivalent of a legal term in the relevant language. There are also questions on how to meet
some legal expressions. It has been found that the main problem is due to the lack of a standard
use of equivalents of relevant terms or expressions. In this context, in order to solve the
terminological problems encountered, it is proposed that a multilingual standardized terminology
database is prepared within the state and made available to freelance translators.
Keywords: Translation Studies, Legal Translation, Freelance Translators, Terminological
Problems, Multilingual Terminology Database
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Özet
Bu makalede Shu'ubiyya konusu tartışılacaktır. Firdevsi’nin biyografisinin ve bu hareketi
kitabının içinde nasıl geçtiği belirtilecek. Shu'ubiyya hareketin amaçlarının incelediğinde
Şehname’de sıkça karşımıza çıkar. Firdevsi, Şehname’yi siyasi bakış açısıyla mı kaleme alıp
almadığı hakkında tartışılacaktır. Bazı insanlar Şehname’ye şiir ve efsane olarak bakmaktadır
fakat bu makale Şehname’nin sadece bir efsane olup olmadığı hakkında bilgi vermektedir.
Firdevsi’nin Şehname’yi yazarken bir amaç doğrultusunda mı yazılmış yoksa sadece şiir olarak
yazdığını incelenecektir. Bu makale bir araştırma yöntemi ile yazılmıştır ve Şehname'nin
bilgilerine dayanmaktadır.
Anahtar kelimeler; Shu'ubiyya, Firdevsi, Şehname, Şiir, Arap
A Glimpse Of Ferdowsi's Patriotism İn The Shahnameh
Abstract
This article will discuss the subject of Shu'ubiyya. It will be stated how Ferdowsi's biography
and how this movement took place in his book. When we examine the aims of the Shu'ubiyya
movement, it often appears in the Shahnameh. Ferdowsi will be discussed about whether he
wrote the Shahnameh from a political point of view. Some people view the Shahnameh as poetry
and legend, but this article gives information about whether the Shahnameh is just a legend. It
will be examined whether Firdewsi wrote the Shahnameh for a purpose or just as a poem. This
article was written with a research method and is based on the knowledge of Shahnameh.
Keywords; Shu'ubiyya, Ferdowsi, Shahnameh, Poetry, Arabic
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Mazhar Bey’in Farkındalık Yolculuğu
Ayfer Şeyma ÜSTÜN
Marmara Üniversitesi
Yayıncılık Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi
ORCID: 0000-0003-1600-5394

Özet
Mitolojik yapıya dayalı içeriklerin, okur ve izleyicinin ortak beğeni duygusuna hitap edebildiği
bilinmektedir. Joseph Campbell bu durumu Kahramanın Yolculuğu paradigması üzerinden
açıklayarak metinleri; yola çıkış, erginlenme ve geri dönüş aşamaları üzerinden mitik kurgu
çerçevesinde açıklamaktadır. Okuduğumuz, izlediğimiz ya da karşılaştığımız anlatıların hep
“aynı” hikaye olduğunu, öne sürdüğü yolculuk kavramı çerçevesinde açıklamaktadır. Bu
yolculuk, kahramanın fiziksel dönüşümü olabildiği gibi genellikle psikolojik temelleri olan bir
erginlenme metaforunu da barındırmaktadır. Senaryosu ve yönetmenliğini Yavuz Turgul’un
üstlendiği Yol Ayrımı filmi de Campbell’ın bahsettiği kahramanın erginleşme izleğini
görebildiğimiz bir filmdir. Bu çalışmada Yol Ayrımı filminin Kahramanın Yolculuğu
paradigması üzerinden okuması yapılacak, baş rol Mazhar Bey’in (Şener Şen) filmdeki
dönüşümü üzerinden döngüye uyan ve bu döngüden ayrılan yönleri değerlendirilecektir. Nitel
analiz tekniği kullanılarak gerçekleştirilecek araştırmada içerik analizi yöntemi kullanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş Mitoloji, Joseph Campbell, Yavuz Turgul, Yol Ayrımı
Mazhar Kozan’s Journey of Awareness
Abstract
It is known that content based on mythological structure can appeal to the common sense of taste
of the reader and the audience. Joseph Campbell explains this situation through the Hero's
Journey paradigm; explains the mythic fiction through the stages of departure, initiation and
return. He explains that the narratives we read, watch or encounter are always “the same” story,
within the framework of the concept of journey he proposes. This journey can be the physical
transformation of the hero, as well as an initiation metaphor, which usually has psychological
foundations. The movie Yol Ayrımı, written and directed by Yavuz Turgul, is a movie where we
can see the initiation of the hero Campbell mentioned. In this study, the movie Yol Ayrımı will
be read through the Hero's Journey paradigm, and the aspects that fit and depart from the cycle
will be evaluated through the transformation of the leading role Mazhar Bey (Şener Şen) in the
movie. In the research, which will be carried out using the qualitative analysis technique, the
content analysis of the relevant movie will be carried out by using the content analysis method.
Keywords: Contemporary Mytology, Joseph Campbell, Yavuz Turgul, Yol Ayrımı
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Türkiye’de Kadınların Sosyoekonomik Statülerinin Boşanma Oranlarına Etkilerinin
Mekansal Analizi
Burcu SÜKÜTİ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri A.B.D
burcusukuti@ogr.bandirma.edu.tr
Y. Lisans Öğrencisi
Dr. Öğr. Üyesi Ayça ÖZEKİN
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Ekonometri Bölümü
aozekin@bandirma.edu.tr

Özet
Aile kavramı, bireylerin kültürel ve sosyal değerler bakımından diğer bireylerle etkileşim
içerisinde olmasını sağlayan temel yapı olarak görülmektedir. Zaman içerisinde her toplum kendi
iç dinamikleri ile kendine özgü bir aile yapısı ortaya koymuştur. Ancak toplumların değişme ve
gelişmelerine paralel olarak aile yapısı da dönüşüm geçirmiş ve değişen aile içi ilişkiler boşanma
oranlarının artması gibi sonuçlar doğurmuştur. Literatürde artan boşanma oranlarının en önemli
sebepleri, sanayileşmenin getirdiği bireyselleşme ile değişen akraba çevresi anlayışı ve kapalı
toplum yapısı, kadınların ekonomik özgürlüğünün artması ve boşanma olanaklarının
kolaylaşması olarak görülmektedir. Türk toplumunda da zaman içerisinde kadının aile içindeki
yeri; eğitim düzeyi, gelir durumu, işgücüne katılımı ve diğer sosyoekonomik değişkenlerden
etkilenmiştir. Ayrıca 1988 yılında yürürlüğe giren 3444 Sayılı Boşanma Kanunu da, çiftlerin
boşanmalarında kolaylıklar sağlamıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de boşanma oranlarının
kadınlara ilişkin sosyoekonomik değişkenlerden ne kadar etkilendiğinin, bu değişkenlerin
Türkiye’de halen kısmı olarak var olduğu düşünülen kapalı toplum yapısından etkilenebileceği
varsayımı çerçevesinde incelenmesidir. Bu bağlamda, Türkiye’de 2008, 2014 ve 2019 için
Mekânsal Gecikme (SAR) ve Mekânsal Hata (SEM) Modelleri ile 26 alt bölgeyi (İBBS Düzey
2) kapsayacak şekilde karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular, tüm yıllar için
boşanma oranlarının ülkenin doğusundan batısına doğru arttığını göstermektedir. Buna ek olarak
yıllar içerisinde boşanma oranlarındaki artışın kadınlara ilişkin sosyoekonomik değişkenlerle
açıklanma gücünün arttığı ve 2019 yılında bu açıklama gücünün en yüksek düzeyde olduğu
gözlemlenmiştir. Bu sonuç Türkiye’de boşanma oranlarının kadınların sosyoekonomik
statülerinden ve toplumun iç dinamiklerinin oluşturduğu bölgesel farklılıklardan etkilendiğini
göstermekte ve literatürdeki benzer bulguları desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Boşanma Oranı, Mekansal Veri Analizi, SAR Modeli, SEM Modeli.
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İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
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ORCID: 0000-0002-2238-4979
Abstract
Career decision-making self-efficacy (CDMSE) refers to having positive beliefs regarding one’s
future career. CDMSE is related to positive career outcomes such as career self-management
behaviors. This study aims to explore CDMSE levels of 345 senior business school students in a
large public university in Turkey, within the CSM framework. As the data collection tool, a 25item short-form of the Career Decision-Making Self-Efficacy Scale was used. In order to
determine career self-management behaviors, questions regarding involvement in career
development center activities, internship and work experiences, job search behavior were placed
in the survey form. For the construct validity of CDMSE, AMOS 21.0 was used. In order to test
the hypotheses, independent group t-test and one-way ANOVA analyses were conducted via
SPSS 25.0. The study findings indicate that students with work experience have higher scores
from planning, information gathering dimensions as well as CDMSE scale. In addition, students
who prepared a CV before graduation have higher CDMSE scores in all sub-dimensions. The
most important finding of this study is that as the frequency of job search increases, the selfefficacy levels of the students also increase. This study indicates that career self-management
behaviors are positively linked to CDMSE levels of undergraduates.
Keywords: Career decision-making self-efficacy, Career self-management, Business school,
Undergraduates, Job search behavior
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Özet
Hisse senedi piyasalarının etkileşimi uzun vadeli yatırım yapma hedefinde olan uluslararası
yatırımcılar açısından önemli bir konudur. Bu bağlamda çeşitli yöntemler kullanılarak hisse
senedi piyasası analiz edilebilmektedir. Çalışmada yükselen piyasalar kapsamında Meksika,
Endonezya, Nijerya ve Türkiye’nin oluşturduğu MINT ülkeleri hisse senedi piyasaları
incelenmiştir. Bu amaçla, MINT ülkeleri borsa endeksleri arasındaki uzun dönemli ilişki
incelenmiştir. Çalışmadaki veriler “investing.com” adlı siteden elde edilmiştir. Çalışmanın
kapsamı Ocak 2019 ile Nisan 2021 dönemi olarak belirlenmiş ve bu dönem pandemi öncesi ve
pandemi dönem olmak üzere iki ayrı döneme ayrılmıştır. Pandemi öncesi dönemde MINT
ülkeleri borsa endeksleri arasında herhangi bir uzun dönemli ilişki bulunmamıştır. Buna karşılık,
pandemi döneminde ise MINT ülkeleri borsa endeksleri arasında uzun dönemli ilişki elde
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: MINT ülkeleri, Eşbütünleşme, Yükselen Piyasalar, Portföy Çeşitlendirmesi
Cointegration Relationship among MINT Countries’ Stock Markets
Abstract
The integration of stock markets is an important issue for international investors making longterm investments. In this context, the stock markets can be analyzed using various methods. This
study examines the stock markets of MINT (Mexico, Indonesia, Nigeria, Turkey) countries
which is emerging markets. For this purpose, the long-term relationship between the stock
market indices of MINT countries has been analyzed. The data were obtained from
“investing.com”. The study covers the period between January 2019 and April 2021 and this
period is divided into two seperate periods, pre-pandemic and pandemic period. There is no
long-term relationship between the stock market indices of MINT countries in the pre-pandemic
period. However, there is a long-term relationship between the stock market indices of MINT
countries during the pandemic period.
Keywords: MINT Countries, Cointegration, Emerging Markets, Portfolio Diversification
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Abstract
In this work, we reformulate iterative kernel method (IKM) and apply it for solving a system of
Fredholm integral equations of the first kind (SFIE-1st k). The algorithm of the technique is
suggested. It is supported by numerical examples for illustrating the capacity and usefulness of
the technique and some new theorems have been proved. The comparison between the results
and exact solution are written. In addition, we compute the least square error (LSE) of IKM and
running time (RT) for running the program of the technique.
Keywords: Iterative kernel method, SFIE-1st k, separate kernel and analytic function.

30

SADAB 9th International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences
June 25-27, 2021b / Antalya, Turkey
Injunctive measures and alternative dispute resolution of consumer disputes, under EU
regulatory framework: are the ADR procedures adequately tailored?
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Abstract
The slowness of traditional dispute resolution procedures is most likely to represent the main
obstacle faced by consumers as litigants, especially in the case of B2C contracts concluded
online, with or without cross-border components. The study approaches the use of ADR
procedures as regulated by Directive 2013/11/EU on alternative dispute resolution for consumer
disputes, since the emergence of alternative procedures presents crucial components for
practitioners and litigants that apply for alternative, out-of-court dispute resolution procedures.
The ADR procedures do not apply to: (a) the mechanisms for resolving consumer complaints
carried out by traders through their internal procedures; (b) non-economic services of general
interest; (c) disputes between traders in B2B contracts; (d) direct negotiations between the
consumer and the trader; (e) the attempts made by a judge to settle a dispute during the judicial
proceedings relating to that dispute; (f) proceedings brought by a trader against a consumer,
which do not fall within the scope of the ADR procedures. ADR entities meet the following
requirements: (a) maintain an up-to-date web page that allows parties to easily access
information on the ADR procedure and allows consumers to file a complaint online and
documents necessary supporting documents; (b) provide, upon request to the parties, on a
durable medium, the information provided; (c) allow the consumer to lodge a complaint in
writing, on paper or on another durable medium; (d) allow the exchange of information between
the parties by digital means; (e) accept both national and cross - border disputes; (f) ensure that
the processing of personal data is undertaken in accordance with the provisions of Regulation
2016/679 for the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the
free movement of such data, as well as on the establishment of specific measures and procedures
to ensure a satisfactory level of protection of the rights of persons whose personal data are
subject to processing in ADR procedures. ADR experts have (a) the necessary knowledge and
skills in the field of alternative dispute resolution or judicial settlement of consumer disputes, as
well as a good general understanding of the law; (b) are appointed for a term of office of
sufficient duration, but not less than 3 years, to ensure the independence of their actions, and
may not be dismissed without good cause; (c) do not receive any instructions from either party or
their representatives (in accordance with the principle of impartiality); (d) are remunerated in a
manner not related to the outcome of the ADR procedure; (e) communicate without delay to the
ADR entity any circumstance which may affect them or which may be considered to be affecting
their independence and impartiality or which may give rise to a conflict of interests with any of
the parties to the dispute which is subject to resolve; the obligation to communicate such
elements remains a permanent obligation throughout the ADR procedure. Transparency of the
procedure will be analysed in the second part of the study, since ADR entities are incumbent
upon an obligation to publish on their websites, on a durable medium if requested, and by any
other means they deem appropriate, clear and easy-to-understand information on the natural
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persons responsible for ADR procedures for which their appointment has been made and the
duration of their term of office; the expertise, impartiality and independence of the individuals
responsible for ADR, in the case of the Alternative Settlement Centre; the membership of ADR
entities in the networks of ADR entities that facilitate the settlement of cross-border disputes; the
types of disputes they are competent to resolve; the rules of procedure governing the settlement
of a dispute and the legitimate reasons based on which the ADR entity may refuse to undertake
the resolving of a particular dispute; the language in which complaints may be submitted to the
ADR entity and in which the ADR procedure is conducted; the types of rules that the ADR entity
may have in place for resolving disputes, such as legal provisions, fairness considerations, codes
of conduct, as well as the preliminary requirements which the parties may be required to fulfil
before the commencement of the ADR procedures.
Keywords: alternative dispute resolution, ADR procedures, consumer, injunctive measures
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Abstract
After the Constitutional Revolution and after the establishment of the Pahlavi regime; The onestructure political system was established in Iran and the model of governing the country was
determined as a centralized administrative system and bureaucracy. In a centralized system of
government, all policies and decisions are adopted in the capital, and legal powers and duties are
adopted in the center and in the country and in all activities and programs are implemented
uniformly and uniformly. With this uniformity approach in this system; Capacity differences;
The biological foundations and natural resources and human resources located in the country are
ignored and the development capacities in the country are identifiable; Not management and
operation.
This descriptive-analytical study wants to answer the main question of what is the relationship
between a centralized political system and the development of territorial failure by examining the
relationship between a centralized political system and sustainable development?
Keywords: Sustainable Development; political system, Centralized administrative system
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Yoksulluk Nafakası
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Özet
Günümüzde boşanma oranlarının artmasıyla birlikte, geçimi eşleri tarafından sağlanan kişilerin
yoksulluğa düşme oranında da artış görülmektedir. Bunun önlenmesi amacıyla yoksulluğa
düşebilecek olan eşe yoksulluk nafakası talep edebilme hakkı tanınmaktadır. Bu hak ile birlikte
ileride maddi anlamda karşılaşılabilecek zorluklar önlenmek istenmektedir.
Eşlere tanınmış olan yoksulluk nafakası hakkının hangi koşullar altında, kimlerin talep
edebileceği, nerede ve ne zaman talep edebileceği Türk Medeni Kanunu başta olmak üzere çeşitli
düzenlemelerde kendine yer bulmuştur. İlgili düzenlemeler eşlerden birinin yoksulluğa
düşmesini önlemek amacıyla getirilmiş olsa da diğer eşin maddi durumunu da gözetmekte ve ona
göre yoksulluk nafakası talebi değerlendirilmektedir. Burada amaç geçimini sağlayamayacak
durumda olduğu için yoksulluğa düşecek olan eşin durumunu iyileştirmektir. Ancak bu
iyileştirmenin de bir sınırlaması vardır. Bu sınırlamaların yoksulluk nafakası isteminde
bulunabilecek olan kişilerin taleplerinde aşırıya kaçılmasını önlemek için getirildiği
anlaşılmaktadır.
Yoksulluk nafakası talebinde bulunabilecek kişiler evlilik birliğini sona erdirmek amacıyla
gerekli işlemleri yapan kişilerdir. Bununla birlikte, yoksulluk nafakası talebinde bulunabileceği
gibi bu hakkın kullanılmaması da mümkündür. Ayrıca yoksulluk nafakası hakkının sona ermesi
kişinin iradesi ile olabileceği gibi iradesi dışında da gerçekleşebilir. Diğer ülkelerde de yoksulluk
nafakası hakkı mevcuttur. Bunun ülkemizde uygulanan yoksulluk nafakasından farkının ne
olduğunun araştırılması gerekmektedir. Bunun araştırılması ile uygulamada birçok uyuşmazlığın
çözülmesi amaçlanmaktadır.
Sosyal hayatta mevcut olan değişikliklerin kanunlara yansımış ve bu durumdan nafaka
müessesesi de nasibini almıştır. Bu bildiri ile nafaka tanımı, şartları ve türleri konusunda bilgi
verilecek ve yoksulluk nafakasına ilişkin çeşitli hukuki değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aile Hukuku, Boşanma, Nafaka, Yoksulluk Nafakası
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Geçmişten Günümüze İlkokul Programlarında Yer Alan Tarih Derslerinde Kullanılan
Yöntem, Teknik, Araç ve Gereçlerin İncelenmesi
Öğr. Gör. Dr. Osman AKHAN
Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
ORCID:0000-0001-6532-7985
Özet
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan, 1924 ilk mektep programından 2005 ilköğretim
Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’na kadar geçen süreçte değişen ilkokul programlarında yer
alan tarih derslerinin öğretiminde kullanılan yöntem, teknik, araç ve gereçlerin incelenmesi bu
çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman
incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın kapsamı doğrultusunda doküman olarak 1924,
1930, 1936, 1948, 1962, 1968, 1971 ilkokul programları; 1998 ve 2005 tarihli ilköğretim Sosyal
bilgiler programları incelenmiştir. Elde edilen veriler ise betimsel analiz yöntemine dayalı olarak
çözümlenmiştir. Çalışmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, değişen ilkokul
programlarında tarih dersinde kullanılan yöntem, teknik, araç ve gereçlerin 2005 tarihli programa
kadar benzer şekilde, geleneksel öğretim anlayışı çerçevesinde olduğunu; 2005’te ise
yapılandırmacı anlayış çerçevesinde oluşturulan sosyal bilgiler öğretim programı ile tarih
konularının öğretim sürecinde kullanılan araç-gereç ve yöntem-tekniklerin, öğrenci merkezli
olarak farklılıklar gösterdiğini söylemek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: İlkokul, tarih, sosyal bilgiler, öğretim programı, meb
A Study on Methods, Techniques, Tools and Materials Used in History Lessons in Primary
School Curricula from Past to Present
Abstract
The aim of this study is to examine the methods, techniques, tools and materials used in the
teaching of history lessons in the primary school curricula, published by the Ministry of National
Education, from the first school curriculum of 1924 to the 2005 Primary Education Social
Studies Curriculum. Document analysis method, one of the qualitative research methods, was
used in the study. In line with the scope of the research, primary school curricula of 1924, 1930,
1936, 1948, 1962, 1968, 1971 and Primary Education Social Studies curricula dated 1998 and
2005 were examined. The data obtained were analyzed based on the descriptive analysis method.
When the results of the study are evaluated in general, it is possible to say that the methods,
techniques, tools and materials used in the history lesson in the changing primary school
curricula were similar until the 2005 curriculum, i.e. within the framework of traditional teaching
understanding, whereas after 2005, when the social studies curriculum was created within the
framework of the constructivist approach, the tools, materials, methods and techniques used in
the teaching process of history, tended to have a student-centered orientation.
Keywords: Primary school, history, social studies, curriculum, meb
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Özet
1973 yılında Şili’de yaşanan darbe ve ülkenin uzunca bir süre askeri diktatörlük altında
yönetilmesi, geçmişi hatırlamanın yasak olduğu bir dönemi başlatmıştır. 1990 yılında
demokratik günlerine adım atan Şili’de her alanda olduğu gibi sinema alanında da geçmişle
yüzleşen, geçmişe tanıklık sağlayan ve geçmişle hesaplaşan film örnekleri çoğalmıştır. Patricio
Guzman, Allende döneminde toplumsal sorunların açığa çıkması için mücadele eden, politik
filmleriyle tanınan belgesel sinemacıdır. Guzman, ülkesinde yaşanan darbenin ardından sürgün
sinemasındaki çalışmalarıyla da sinemayı etkili bir hatırlatma aracı olarak kullanmıştır.
Belgesel sinema, üçüncü sinema yönetmenleri tarafından tercih edilen önemli bir türdür. Şilili
yönetmen Patricio Guzman’ın “Nostalgia for the Light” (Işığa Özlem, 2010) belgeseli de üçüncü
sinema kapsamında değerlendirilmesi gereken bir yapımdır. Nostalgia for the Light belgeselinin
merkezinde Şili’nin 1973 yılında yaşadığı darbenin yol açtığı yıkımın izleri yer alır. Bu
çalışmanın temel amacını, Guzman’ın Pinochet darbesinin yarattığı travmatik geçmişi, belgesel
sinemanın tanıklara başvurma tekniğiyle ne şekilde sorguladığı ve tartıştığı oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Belgesel Sinema, Patricio Guzman, Nostalgia for the Light, Şili Sineması.
Tracing the Past in Chilean Cinema: A Review of the “Nostalgia for the Light”
Documentary
Abstract
After the coup in 1973 and the military dictatorship ruling the country for a long time, a period in
which remembering the past is forbidden has begun in Chile. In Chile that transitioning to
democracy in 1990, examples of films that confront, witness and settle accounts with the past
have increased in the field of cinema as in every field. Patricio Guzman is a documentary
filmmaker known for his political films, who fought to reveal social problems during the Allende
era. Guzman also used cinema as an effective reminder tool with his work in exile cinema after
the coup in his country.
Documentary cinema is an important genre preferred by third cinema directors. Chilean director
Patricio Guzman’s documentary “Nostalgia for the Lights” is also a production that should be
evaluated within the scope of the third cinema. At the center of the documentary Nostalgia for
the Light are the traces of the destruction caused by Chile’s 1973 coup. The main purpose of this
study is how Guzman questioned and discussed the traumatic past caused by the Pinochet coup,
with the technique of applying to the witnesses of documentary cinema.
Keywords: Documentary Cinema, Patricio Guzman, Nostalgia for the Light, Chilean Cinema.
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Örgüt Kültürünün Firma Performansına Etkisinde Örgütsel Çevikliğin Aracılık Rolü
Doktora Öğr. Emine SEVER
İstanbul Kültür Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Prof. Dr. Mahmut PAKSOY
İstanbul Kültür Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Özet
Bu çalışmanın amacı, örgüt kültürünün firma performansına etkisinde, örgütsel çevikliğin
aracılık etkisini tespit edebilmektir. Çalış ma kapsamında öncelikle örgüt kültürü, örgütsel
çeviklik ve firma performansı hakkında kavramsal çerçeve oluşturulmuş̧, ardından araştırma
kapsamında gerçekleştirilen anket uygulamasından elde edilen bulgu ve sonuçlara yer
verilmiştir. Araştırma örneklemini, İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli ve Zonguldak
illerindeki İmalat, Hizmet, IT, Perakende ve Tarım sektörlerine ait 140 firma çalışanı
oluşturmaktadır. Anket verileri, tesadüfî olmayan kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak,
çevrimiçi anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmada nicel veri analizi uygulanmıştır. 5’li Likert
ölçeği kullanılan anket formu, demografik sorular ile örgüt kültürü, örgütsel çeviklik ve firma
performansı ölçeklerinden oluşmaktadır. Model olarak yapısal eş itlik modellemesi tercih edilen
araş tırmada verilerin analizinde SPSS 25.0 ve AMOS 22 paket programları kullanılmış tır.
Geçerlilik testi için doğrulayıcı faktör analizi, güvenilirlik için Cronbach’s alpha değerlerine
bakılmış tır. Çalış ma bulgularına göre klan, adhokrasi ve hiyerarşi kültürlerinin firma
performansına etkisinde, örgütsel çevikliğin aracılık etkisi bulunmaktadır. Fakat, pazar
kültürünün aracılık etkisi tespit edilememiştir. Demografik özellikler açısından da örgüt kültürü,
örgütsel çeviklik ve firma performansı algıları arasında anlamlı farklıklar tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, Örgütsel Çeviklik, Firma Performansı
The Mediating Effect of Organizational Agility in The Relationship Between
Organizational Culture and Firm Performance
Abstract
The aim of this study is to determine the mediating effect of organizational agility on the impact
of organizational culture on firm performance. Within the scope of the study, firstly, a
conceptual framework about organizational culture, organizational agility and firm performance
was created, and then the findings and results obtained from the survey application conducted
within the scope of the research were included. The research sample consists of 140 company
employees belonging to the Manufacturing, Service, IT, Retail and Agriculture sectors in the
provinces of Istanbul, Ankara, Izmir, Tekirdağ, Kocaeli and Zonguldak. The survey data were
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collected by the online survey method using the non-coincidental convenience sampling method.
Quantitative data analysis was applied in the research. The questionnaire form using a 5-point
Likert scale consists of demographic questions and organizational culture, organizational agility
and firm performance scales. In the study, in which structural equation modeling was preferred
as a model, SPSS 25.0 and AMOS 22 package programs were used in the analysis of the data.
Confirmatory factor analysis was checked for validity test and Cronbach's alpha values were
checked for reliability. According to the findings of the study, organizational agility has a
mediating effect on the effect of clan, adhocracy and hierarchy cultures on firm performance.
However, the mediating effect of market culture could not be determined. In terms of
demographic characteristics, significant differences were determined between perceptions of
organizational culture, organizational agility and firm performance.
Keywords: Organizational Culture, Organizational Agility, Firm Performance
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Peyami Safa’nın Sözde Kızlar Romanındaki Kadın Karakterlerin Kadın İmgesi Bağlamında
Değerlendirilmesi
Dr. Yasemin KURTLU
Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Ar-Ge Birimi
ORCID ID: 0000-0002-1896-3767
Uz. Esengül TAN HATUN
Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Ar-Ge Birimi
ORCID ID:0000-0003-3584-3107

Özet
Tarihin her döneminde kadının kişilik gelişimi ve toplumda üstlendiği rol tartışmaların odağı
olmuş ve bu tartışmalar zaman zaman uç noktalara vararak günümüze kadar gelmiştir. 20.
yüzyılda yaşanan değişimler toplumun kadın algısının da değişmesine neden olmuştur. Kadın
annelik rolü dışında toplumsal roller üstlenmeye başlamış, toplumun her alanında çeşitli
kimliklerle görünür olmuştur. Değişen kadın algısıyla birlikte değer yargıları da değişmeye
başlamış ve bunlar edebiyatçılar tarafından toplumun birer aynası olan edebî eserlere
yansıtılmıştır. Edebî eserler incelendiğinde dönemin, siyasi, kültürel ve felsefi özelliklerinin
izleri görülmektedir. Bu dönemde birçok yazar sosyal bir sorun olarak kadın konusunu ele
almıştır. 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkan kültürel değişimleri eserlerine yansıtan isimlerden
biri de Peyami Safa’dır. Onun “Sözde Kızlar” romanı kadın eksenli kültürel değişimin ele
alındığı romanlardan birdir. Bu nedenle çalışmada Peyami Safa’nın “Sözde Kızlar” romanındaki
kadın söyleminin kadın imgesi bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda “Sözde Kızlar romanında eleştirisi yapılan kültürel değişimler nelerdir? 20.
Yüzyıl başları kadın imgesi “Sözde Kızlar” romanına nasıl yansımıştır? “Sözde Kızlar”
romanında ortaya konulan kadın söylemi nasıldır?” araştırma sorularına cevap aranmıştır. Bu
doğrultuda metin okuması yapılmış ve metinde kadın karakterlerin tasvir edildiği bölümler kadın
imgesi bağlamında değerlendirilmiştir. Çalışma betimsel araştırma yöntemi göre yürütülmüştür.
Araştırmada doküman incelemesiyle elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. İçerik
analizi tematik yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar tablolaştırılarak sunulmuş ve sonuçlara ilişkin
alan yazın temelinde tartışma ve değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirme sonucuna göre
Peyami Safa’nın “Sözde Kızlar” romanda kadın kişiliğinin iki uçlu ele alındığı ve kadının
toplumsal kimliğinin annelik rolü üzerinden değerlendirildiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Kadın, 20. Yüzyıl Kadın İmgesi, Kültürel Bağlamda Kadın, Peyami Safa,
Sözde Kızlar Romanı.
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İflas Dışı Adi Konkordatoda Kesin Mühlet ve Hukuki Sonuçları
Merve YALVAÇ
Avukat, Ankara Barosu
merve.yalvac@std.antalya.edu.tr

Özet
Konkordato kurumu iflasa tabi borçluların iflas etmesini önlemek, iflasa tabi olmayan
borçluların ise mali durumlarının düzeltilmesini sağlamak amacıyla kabul edilmiş bir hukuki
imkândır. 2018 yılına kadar konkordato, mühlet süresinin kısa olması ve iflasın ertelenmesi
kurumuna nazaran daha sıkı şartlara tabi olması nedeniyle Türk hukuk sistemi açısından büyük
ölçüde uygulama alanı bulamamış bir hukukî imkân olarak kalmıştır.
28 Şubat 2018 tarihinde kabul edilen 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile iflasın ertelenmesi kurumunun ihdas amacını
gerçekleştirmediği ve konkordato kurumunun daha etkin ve aktif bir şekilde kullanılmasının
ticari ve sosyal hayat bakımından bir ihtiyaç olduğu gerekçesi ile iflasın ertelenmesi
kurumuna ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 4949 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun döneminde uygulama alanı bulamayan
konkordato kurumu, iflasın ertelenmesi kurumunun kaldırılmasıyla birlikte son derece önemli
hâle gelmiştir. 7101 sayılı Kanunla İcra ve İflas Kanunu’nun konkordatoya ilişkin hükümlerinde
önemli değişiklikler yapılmıştır. 7101 sayılı Kanun ile getirilen değişikliklerin başında geçici
mühlet ve kesin mühlet kararı ayrımı bulunmaktadır. Geçici mühlet kararı ve kesin mühlet kararı
ayrı maddelerde düzenlenmiş, geçici mühlet kararının kesin mühlet kararı ile aynı sonuçları
doğuracağı belirtilmiştir. Çalışmamızın konusu olan kesin mühletin hukuki sonuçları, İİK m.294
ile m.297 arasında düzenlenmiştir.
Tebliğimizde öncelikle konkordato kurumuna ilişkin genel açıklamalar yapılacak, müteakiben
geçici ve kesin mühlet müesseselerinin farkları ve etkilerine değinilecek, en
sonda ise kesin mühletin hukuki sonuçlarına yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: İflâs Dışı Adi Konkordato, Geçici Mühlet, Kesin Mühlet, Kesin Mühletin
Hukuki Sonuçları.
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Anonim Şirketler Genel Kurul Kararlarının İptali
Nida OCAK DOĞAN
Avukat, Antalya Barosu
nida.ocak@std.antalya.edu.tr

Özet
Anonim şirketler, ticari amaç ile kurulan sermaye şirketi ve şirketi oluşturan pay sahiplerinden
bağımsız bir tüzel kişiliktir. Anonim şirket tüzel kişiliğini, ortaklık ilişkisi tesis eden pay
sahipleri oluşturur. Pay sahiplerini bir araya getirerek anonim şirket ortaklığının genel yönetimi
ve işleri ile ilgili karar alabilen organ ise “Genel Kurul” dur.
Anonim şirketteki pay sahiplerinin şirkete dair haklarını kullandığı Genel Kurul, 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanununda ve şirket esas sözleşmesinde açıkça öngörülen hallerde karar alır.
Kanun kapsamındaki kimi görev ve yetkileri devredilmez olan Genel Kurul, olağan ve
olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanabilir. Genel Kurulun toplanması, gündemi, çağrı
usulü, toplantı ve karar yeter sayısı kanunda kapsamlı ve detaylı bir incelemeye tabi tutulmuştur.
Genel Kurul kararları genel olarak hukuki işlem niteliğinde kabul edilmektedir. Türk Hukukunda
anonim şirket genel kurul kararlarının hükümsüzlüğü ve iptal sebepleri Kanuna aykırılık, esas
sözleşme hükümlerine aykırılık, dürüstlük kuralına aykırılık olarak belirlenmiştir. Esas
sözleşmeye veya dürüstlük kuralına aykırı genel kurul kararlarına karşı alındıkları tarihten
itibaren ancak üç ay içinde iptal davası açılabilir. Bu süre hak düşürücü süre olup, hâkim
tarafından re’sen dikkate alınacaktır. Pay sahipleri, yönetim kurulu ve her bir yönetim kurulu
üyesi gerekli şartların bulunması halinde Genel Kurul kararlarının iptali için dava açma hakkına
sahiptir. Birden fazla iptal davası açılması halinde ise davalar birleştirilerek görülür.
Genel Kurul kararının iptaline ilişkin dava, basit yargılama usulüne tabi olup, davaya bakan
mahkeme, yönetim kurulu üyelerinin görüşünü aldıktan sonra, dava konusu kararın
yürütülmesinin geri bırakılmasına karar verebilir. Genel Kurul kararı aleyhine iptal davası
açıldığında; Yönetim Kurulu, davanın açıldığını ve duruşma gününü usulüne uygun olarak ilan
eder ve şirketin internet sitesine koyar. Mahkeme tarafından, yargılama neticesinde Genel Kurul
kararının iptaline karar verilirse, Yönetim Kurulu, kesinleşen bu kararın bir suretini derhâl ticaret
siciline tescil ettirmek ve internet sitesine koymakla yükümlüdür. Genel Kurul kararlarının
iptaline ilişkin mahkeme kararı, kesinleşmesiyle birlikte, tüm pay sahipleri hakkında hüküm
ifade eder. Bu bildiri ile anonim şirket genel kurulunun yapısı hakkında bilgi verildikten sonra
genel kurul kararlarının iptalinin şartları, usulü ve sonuçlarına değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Anonim Şirket, Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, İptal
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Tescilsiz Markaların Korunması

Aslıhan ERCAN
Avukat, İstanbul Barosu
aslihan.ercan@std.antalya.edu.tr

Özet
Marka, bir işletmeyi benzer mal veya hizmet sınıfındaki diğer işletmelerden “ayırt etmeye”
yarayan işaret veya adlardır. Markanın ayırt edicilik fonksiyonu, mal veya hizmetlerin tüketiciye
tanıtılması bakımından oldukça önemlidir. Bu kapsamda değişen ve gelişen ekonomik koşullar
da göz önünde bulundurulduğunda, marka hakkını koruma ihtiyacının giderek önem kazandığı
görülmektedir.
İşletmelerin marka hakkı kural olarak tescil ile korunur. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile
hangi işaretlerin marka olarak tescil edilebileceği, markaların tescil edilebilme koşulları ve tescil
usulü açık bir şekilde düzenlenmiş olup, tescile engel olacak mutlak ve nispi ret nedenleri de
ayrıca düzenlenmiştir.
Marka hakkı kural olarak tescil ile korunsa da, günümüz ticari hayatının olağan koşulları ve
hakkaniyet ilkesi göz önünde bulundurulduğunda, bazı tescilsiz markaların da koruma hakkından
yararlanabileceğini söylemek mümkündür. Bu kapsamda Sınai Mülkiyet Kanunu, sınırlı
durumlarda da olsa tescilsiz markanın korunmasına imkan sağlamaktadır. Nitekim nispi ret
nedenlerinden biri olarak düzenlenen madde 6/3 hükmündeki şartların gerçekleşmesi
durumunda, tescilsiz markanın sahibi “ilk hakkın üstünlüğü” ilkesi gereğince, kullandığı işaretin
başka biri adına tesciline itiraz edebileceği gibi, madde 25/1 hükmü gereğince de tescil edilmiş
markanın hükümsüzlüğünü talep edebilecektir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 54 ve devamında düzenlenen “haksız rekabet”
hükümleri de tescilsiz markanın korunmasına imkan sağlamaktadır. Zira marka hukuku, marka
hakkı sahibini rakiplerine karşı koruduğu için aynı zamanda haksız rekabet hukukunun bir dalı
olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle Sınai Mülkiyet Kanunu ile yeterli koruma sağlanamadığı
durumlarda, eğer şartları mevcut ise Türk Ticaret Kanunu haksız rekabet hükümlerine
başvurularak, koruma sağlanması talep edilebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Marka, İşletme, Tescil, Haksız Rekabet.
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Singapur Sözleşmesi
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Özet
Küreselleşen dünyada sınır-ötesi ticari ilişkilerde uluslararası düzeyde güven ve teminat
sağlanması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, hem ticari uyuşmazlıkların hem yatırım
anlaşmaları hususundaki uyuşmazlıkların güvenilir, sürdürülebilir ve barışçıl bir çözüm yolu
olan arabuluculuk ile çözüme kavuşturulması teşvik edilmektedir.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu tarafından hazırlanan Singapur
Sözleşmesi, uluslararası ticari uyuşmazlıkların, -hakemliğin hayata geçirilmesini düzenleyen
New York Sözleşmesi gibi- arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulması ve arabuluculuk
sürecinin sonunda yapılan sulh anlaşmasının hukuki geçerlilik kazandırılmasını ve icrasının
sağlanmasını amaçlamaktadır. Böylelikle uyuşmazlıkların tahkim ve dava usulüne nazaran daha
az maliyet ile ve daha kısa zamanda çözüme kavuşturulması ve taraf iradesini yansıtması gibi
avantajları olan arabuluculuğun yabancılık unsuru içeren ticari uyuşmazlıklarda kullanılması ve
süreç sonunda edinilen anlaşma belgesinin icrasının kolaylaşması amaçlanmıştır.
Singapur Sözleşmesi ile birlikte sınır-ötesi ticari ilişkilerin kurulmasının kolaylaşması ve yatırım
anlaşmalarının güven içerisinde yapılması amaçlanmaktadır. 7 Ağustos 2019 tarihinde
Türkiye’nin de dahil olduğu 46 ülke tarafından imzalanan Singapur Sözleşmesi 12 Eylül 2020
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2021 yılı itibariyle 53 ülke Sözleşme’yi imzalamıştır. Türkiye,
Singapur Sözleşmesinin 11 Mart 2021 tarihinde TBMM’de 7282 sayılı Kanunla uygun
bulunduğuna ilişkin kanunu resmi gazetede yayımlayarak iç hukuk yollarını tamamlamıştır. Bu
bildiride Singapur Sözleşmesinde düzenlenen esaslar ile ilgili bilgi verilecek ve sözleşmenin
Türk Hukuk Sistemine etkileri incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: UNCİTRAL, Arabuluculuk, Singapur Sözleşmesi, Ticari Uyuşmazlık,
Anlaşma Belgesi
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Özet
Türk hukuk sisteminde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda (TBK) düzenlenen bir sözleşme
tipi olmamakla birlikte; Yüklenici müteahhitin sözleşmede belirtilen yapıyı inşa etmek suretiyle
eser meydana getirme ve işsahibinin verdiği yetkiye dayanarak bağımsız bölümlerin satışına
aracılık etmek borçlarını üstlendiği buna karşılık arsa sahibinin(iş sahibinin) ise arsası üzerinde
inşa edilecek bağımsız bölümleri üçüncü kişilere satmayı vaad ettiği ve inşa edilen bağımsız
bölümlerin satılmasıyla elde edilecek geliri yükleniciyle paylaşmayı borçlandığı sözleşmeler
“Gelir paylaşımı esasına dayalı inşaat sözleşmesi olarak “tanımlanmaktadır.
Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri de Yükleniciye (eseri)inşaatı tamamlama, bağımsız bölümleri
meydana getirme ve iş sabine teslim etme, iş sahibine ise sözleşme koşullarına uygun olarak
yükleniciye ait olan bağımsız bölümlerin mülkiyetini karşı tarafa vermeyi vaad ettiği karma
nitelikli sözleşmeler olarak adlandırılmaktadır.
Gelir paylaşımlı inşaat sözleşmelerinde Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden farklı olarak;
yüklenici eseri meydana getirme borcunun karşılığında arsa payı veya bağımsız bölüm değil
inşaat sonrası meydana gelecek bağımsız bölüm eserin satış gelirinden pay almaktadır.
Hasılat(Gelir) paylaşımlı inşaat sözleşmelerinde, arsa sahibi tarafından yerin zilyetliği veya
mülkiyeti yükleniciye inşaat yapması, satması, pazarlaması için devredilmektedir. Yüklenicinin
borcu ise eseri meydana getirip iyi bir pazarlamayla satıştan elde edilecek yüksek geliri
sözleşmede kararlaştırılan oranda arsa sahibine ödemektir.
Öğretide gelir paylaşımı esasına dayalı inşaat sözleşmelerinin hukuki niteliğinin adi ortaklık
vasfında olduğuna dair görüşler de bulunmaktadır. Adi ortaklık sözleşmesinin tanımı
TBK.620.maddesinde düzenlenmektedir; Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin
emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir.
Adi ortalığın diğer bir önemli unsuru ise ortak amacı birlikte gerçekleştirmek unsurudur. Adi
ortaklığı oluşturan kişilerin ortaklık amacına ulaşmak için güçlerini birleştirmeleri ve bu amaç
uğrunda çalışmaları gerekir. Adi ortaklığın kurulması bakımından kanunda bir şekil şartı
bulunmamaktadır.
Yargıtay 2013 yılında almış olduğu bir kararda adi ortaklığın tüm unsurlarından yola çıkarak
kişi, sözleşme, katılım payı, amaç, müşterek gayeye ulaşmak için birlikte çalışma unsuru şeklinde
tüm unsurlarıyla ele alarak uyuşmazlık konusu Satış ve Hasılat Paylaşımlı Konut yapım
Sözleşmesi”nin niteliğini adi ortaklık olarak tespit etmiştir.

Adres: Migros Ticaret A.Ş. Batı Akdeniz Bölge Direktörlüğü, 5M Migros AVM .Arapsuyu Mah.Atatürk Blv.No:3,
Konyaaltı /Antalya, Gsm: 05323821598
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Yargıtay hukuk genel kurulu kararlarının bağlayıcı olmayışı sebebiyle Yargıtay 3.hukuk
dairesince 2014 yılında verilen başka bir kararda ortak amaç ve ortak amaç için birlikte çaba
unsurları taşıyıp taşımadığı bakımından değerlendirip adi ortaklık olmadığı ve eser sözleşmesi
hükümlerinin uygulanmasına karar vermiştir.
Kanaatimizce her somut olayda sözleşme hükümleri ayrı ayrı değerlendirilmeli ortak amaç ve
amaca ulaşmak için birlikte çalışma gayesi açık olarak görüldüğü durumlarda adi ortaklık
hükümleri, ortak amaç ve amaca ulaşmak için birlikte çalışma gayesi açık olarak görülmediği
durumlarda eser sözleşmesi istisnai olarak adi ortaklık hükümleri uygulanmalıdır.
Bu bildiride gelir paylaşımı esasına dayalı inşaat sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve
adi ortaklık kavramlarından kısaca bahsedildikten sonra adi ortaklığın unsurları ve gelir
paylaşımı esasına dayalı inşaat sözleşmelerinin adi ortaklık olarak tanımlanması hususu
değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gelir paylaşımı esasına dayalı inşaat sözleşmesi, Kat karşılığı inşaat
sözleşmesi, Adi ortaklık, Sözleşme Hükümleri
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İş Yaşamında Yalnızlığın Örgütsel Ses Üzerindeki Etkisi
Dr. Ümit ŞEVİK
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
ORCID: 0000-0002-3543-5923
umit.sevik@jsga.edu.tr

Özet
Örgütsel ses ve sessizlik iki ayrı kutupta bulunan çok boyutlu kavramlardır. Literatürde örgütsel
sessizlik ile yalnızlık arasındaki ilişkilerin incelendiği çalışmalar bulunurken örgütsel ses ve
yalnızlık arasındaki ilişkilere yönelik yeteri kadar çalışma bulunmamaktadır. Hirschman
(1970)’ın çıkış, ses ve sadakat modeli kapsamında çalışanlar, olumsuzluklara çeşitli tepkiler
vermektedirler. İşgörenlerin verdikleri tepkiler kapsamında bu çalışmada iş yaşamındaki
yalnızlığın örgütsel ses üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda
Ankara’da çalışan 330 işgörene kolayda örnekleme yöntemi ile anket uygulanmıştır. Çalışmada
“İşyerinde Yalnızlık Ölçeği” ile “Örgütsel Ses Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma kapsamında
veriler SPSS 24 ve AMOS 24 programları kullanılarak analiz edilmiştir. Oluşturulan modelin
uyum değerlerinin (CMIN\DF=2,192; GFI=0,879; AGFI=0,848; IFI=0,927; RMSEA=0,060)
kabul edilebilir değerler arasında olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda duygusal
yoksunluk alt boyutunun savunmacı ses üzerinde pozitif ilişkisi (β=0,623, p<0.001) bulunurken,
sosyal arkadaşlığın kabullenici ses (β=-0,349, p<0.001) ve korumacı ses (β=-0,758, p<0.001)
üzerinde negatif ilişkisi tespit edilmiştir. Ayrıca değişkenler arasında demografik özelliklere göre
anlamlı farklılıklara bakılmış ve gelecekte yapılacak çalışmalara tavsiyelerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İş Yaşamında Yalnızlık, Örgütsel Ses
The Effect of Loneliness in the Workplace on Organizational Voice
Abstract
Organizational voice and silence are multidimensional concepts located at two different poles.
While there are studies in the literature examining the relationship between organizational
silence and loneliness, there are not enough studies on the relationship between organizational
voice and loneliness. Within the scope of the “exit, voice and loyalty” model of Hirschman
(1970), employees give various reactions to negativities. In this study, the effects of loneliness in
the workplace on organizational voice were examined within the scope of the responses of the
employees. In line with the purpose of the study, a questionnaire was applied to 330 employees
working in Ankara using the convenience sampling method. In the study, "Workplace Loneliness
Scale" and "Organizational Voice Scale" were used. Within the scope of the study, the data were
analyzed using SPSS 24 and AMOS 24 programs. It was determined that the fit values of the
model (CMIN\DF=2.192; GFI=0.879; AGFI=0.848; IFI=0.927; RMSEA=0.060) were found to
be between acceptable values. As a result of the analyzes, the emotional deprivation subdimension has a positive relationship on the defensive voice (β=0.623, p<0.001), while social
companionship sub-dimension has a negative relationship on the acquiescent voice (β=-0.349,
p<0.001) and prosocial voice (β = -0.758, p<0.001). In addition, significant differences between
variables according to demographic characteristics were examined and recommendations were
made for future studies.
Keywords: Loneliness in the Workplace, Organizational Voice
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Zorunlu Vatandaşlık Davranışı İle Presenteeism Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Açelya TELLİ DANIŞMAZ
Yıldız Teknik Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon ABD
İşletme Yönetimi Programı
ORCID: 0000-0001-8344-7315
acelya.telli@hotmail.com

Doç. Dr. Serdar BOZKURT
Yıldız Teknik Üniversitesi, İİBF - İşletme Bölümü
ORCID: 0000-0002-4745-9965
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Doç. Dr. Yasemin BAL
Yıldız Teknik Üniversitesi, İİBF - İşletme Bölümü
ORCID: 0000-0002-3718-3424
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Özet
Örgütsel vatandaşlık davranışının karanlık yüzü olarak nitelendirilen zorunlu vatandaşlık
davranışı kavramı, örgütsel davranış ile birlikte organizasyonların son zamanlarda üzerinde
durmaya başladığı bir kavram haline gelmiştir. Zira zorunlu vatandaşlık davranışı, çalışan ve
organizasyonla ilgili pek çok sonucu yakından ilgilendiren bir kavram olarak karşımıza
çıkmaktadır. Farklı fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarına rağmen işe gelmeye devam etmek olarak
ifade edilen presenteeism ise zorunlu vatandaşlık davranışı ile ilişkisi olabileceği düşünülen bir
diğer kavramdır. Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı, zorunlu vatandaşlık davranışı ile
presenteeism arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaçla Türkiye’de çeşitli sektörlerde beyaz
yakalı olarak çalışan 374 kişiye online anket formu şeklinde yöneltilen sorulardan elde edilen
veriler SPSS Statistics 26, SPSS Process ve AMOS istatistik paket programları aracılığıyla analiz
edilmiştir. Analizlerden elde edilen bulgular neticesinde; zorunlu vatandaşlık davranışları ile
presenteeism arasında pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Zorunlu Vatandaşlık Davranışı,
Presenteeism.
Examination The Relationship Between Compulsory Citizenship Behavior and
Presenteeism
Abstract
The concept of compulsory citizenship behavior, described as the dark side of organizational
citizenship behavior, has become a concept that organizations have recently begun to focus on
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with organizational behavior. Because compulsory citizenship behavior appears as a concept
closely related to many results related to the employee and the organization. Presenteeism, which
is expressed as continuing to come to work despite different physical and mental health
problems, is another concept that is thought to be related to compulsory citizenship behavior. In
this direction, the study's primary purpose is to examine the relationship between compulsory
citizenship behavior and presenteeism. For this purpose, the data obtained from the questions
directed to 374 white-collar workers in various sectors in Turkey in the form of an online
questionnaire were analyzed through SPSS Statistics 26, SPSS Process, and AMOS statistical
package programs. As a result of the findings obtained from the analysis, there is a positive and
moderately significant relationship between compulsory citizenship behaviors and presenteeism.
Keywords: Organizational
Presenteeism.

Citizenship

Behavior,
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından Sosyal Yardım Alan Kadınların Bazı SosyoDemografik Özellikleri ile Yoksullukla Bağlantılı Deneyim ve Görüşleri 4
Dr. Melike YALÇIN
Bağımsız Araştırmacı
melikeyalcin84@gmail.com
ORCID: 0000-0002-2312-276X

Özet
Bu araştırma ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından sosyal yardım alan yoksul
kadınların bazı sosyo-demografik özellikleri, yoksullukla bağlantılı deneyim ve görüşleri ile
yoksullukla baş etme ve güç durumlarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmada nicel
araştırma yöntemi kullanılmış olup, veriler Ankara ili Altındağ, Mamak ve Keçiören İlçe Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından sosyal yardım alan ve araştırmaya katılmayı kabul
eden kadınlar ile Görüşme Formu kullanılarak yüz yüze görüşme yapılarak elde edilmiştir.
Araştırmaya katılan yoksul kadınlar, genç yetişkin dönemde, eğitim düzeyi düşük, evli ve en az
bir çocuk sahibi, çalışmayan ve geçimini sosyal yardımlarla sağlayan kadınlardır. Yoksulluğu
ihtiyaçlarını karşılayamamak olarak tanımlamakta ve yoksulluğun nedenini işsizlik olarak
belirtmektedirler. Katılımcılar sosyal yardımları yoksullukla baş etme stratejisi olarak görmekte
olup, verilen yardımların geçimlerini sağlamaya yetmediğini düşünmektedirler. Kadınların
yoksulluktan erkeklere göre daha çok etkilendiğini düşünmekte, güçlü yanlarını ise en çok iyi bir
anne ve eş olma üzerinden tanımlamaktadırlar.
Anahtar Kelimeler: Sosyal yardımlar, Kadın Yoksulluğu, Sosyal Hizmet

Some Socio-Demographic Characteristics of Women Receiving Social Assistance from
Social Assistance and Solidarity Foundations, and Experiences and Views Related to
Poverty

Abstract
With this research, it is aimed to reveal some socio-demographic characteristics, experiences and
opinions related to poverty, and power situations of coping with poverty of poor women who
receive social assistance from social assistance and solidarity foundations. The quantitative
research method was used in the study, and the data were obtained by making face-to-face
interviews with women who received social assistance from Ankara province Altındağ, Mamak
and Keçiören Social Assistance and Solidarity Foundations and accepted to participate in the
study.
4

Bu bildiride yazarın doktora tezindeki verilerin bir kısmı kullanmıştır.
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The poor women participating in the research are young adult women with a low level of
education, married, have at least one child, are unemployed and earn their living on social
assistance. They define poverty as not being able to meet their needs and state the reason for
poverty as unemployment. Participants see social assistance as a strategy to cope with poverty
and think that the aid given is not enough to provide for their livelihood. They think that women
are affected more by poverty than men, and they define their strengths mostly as being a good
mother and wife.
Keywords: Social Assistance, Women Poverty, Social Work
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Sosyal Adalet Yaklaşımı ve Sosyal Hizmet
Dr. Büşra USLU AK
Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu
Toplum Merkezleri ve Yerel İnisiyatifler Projesi
dr.busrausluak@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5667-6809

Özet
Sosyal politika, toplumsal eşitsizlikleri azaltmayı hedefleyen uygulamalar ve düşünceler bütünü
olarak tanımlanabilir. Bir başka ifadeyle, sosyal politikanın amacı, bir toplumda sosyal adaletin
tesisinin gerçekleştirilmesidir (Sunal, 2011). Sosyal adalet ise çok fazla tanımı olmasına rağmen
genel bir şekilde şöyle tanımlanabilir: “toplumun her kesiminin hayat standardını yakaladığı,
gelir dağılımı, istihdam, sağlık, sosyal güvenlik, eğitim ve siyasi temsil gibi birtakım ölçülerin
fırsat eşitliği çerçevesinde dikkate alınması sonucu sosyal alanda sağlanan denge durumu”.
Toplumun tüm üyelerinin toplumun kaynaklarından faydalandığı ve sorumluluklarının eşit
olduğu bir toplumsal ortamda sosyal adaletin varlığından söz edilebilir (Tuncay & Erbay, 2006).
Sosyal adalet ilkeleri, insan hakları, kolektif sorumluluk ve çeşitliliğe saygı sosyal hizmet
disiplinin merkezindedir. Sosyal hizmet uzmanları toplumu ve bireyleri ilgilendiren durumlarda
sosyal adaleti gerçekleştirilmesini destekler, eşitsizlik, ayrımcı politikalar ve uygulamalar ile
mücadele ederler. Bu sözlü bildiride, sosyal adalet yaklaşımının sosyal hizmet disiplininde yeri
ve öneminin kuramsal arka planı ve bir vaka örneği ile açıklanması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Hizmet, Sosyal Adalet.
Social Justice Approach And Social Work
Abstract
Social policy can be defined as a set of practices and ideas that aim to reduce social inequalities.
In other words, the aim of social policy is to establish social justice in a society (Sunal, 2011).
Although there are many definitions of social justice, it can be defined generally as follows: “the
state of balance in the social sphere as a result of taking into account some measures such as
income distribution, employment, health, social security, education and political representation
within the framework of equality of opportunity, where every segment of the society has
achieved the standard of living”. It can be concluded that there is social justice in a social
environment if all the members of the society benefit from the resources of the society and have
equal responsibilities (Tuncay & Erbay, 2006). Social justice principles, human rights, collective
responsibility and respect for diversity are central to the social work discipline. Social workers
support the realization of social justice in situations that concern society and individuals, and
struggle with inequality and discriminatory policies and practices. In this oral presentation, it is
aimed to explain the place and importance of social justice approach in social work discipline
with its theoretical background and a sample case.
Keywords: Social Work, Social Justice.
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Finansal Okuryazarlık ve Davranışsal Finans Eğilimleri İlişkisine Yönelik Bir İnceleme:
Sermaye Piyasasi Kurulu Lisansına Sahip Olan ve Olmayan Bireysel Yatırımcı
Karşılaştırması
Ceyda USLU
Yıldız Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Öğrencisi
ceydauslu130@gmail.com
Doç.Dr. Senem ÇAKMAK ŞAHİN
Yıldız Teknik Üniversitesi
İİBF, İktisat Bölümü

Özet
Davranışsal finans yaklaşımına göre bireysel yatırımcılar yatırım kararlarını alırlarken tam
rasyonel davranışlar sergilememektedirler. Davranışsal iktisat yaklaşımı bu iddiasıyla klasik
iktisadın temel varsayımı olan tam rasyonellik varsayımını reddetmektedir. Davranışsal finansa
göre bireylerin yatırım kararlarını etkileyen psikolojik, sosyal, kültürel ve sosyo demografik pek
çok faktör bulunmaktadır. Bireyin tam rasyonel olmadığı ve yatırım kararlarını etkileyen pek çok
unsurun varolduğu iddiası davranışsal finans yaklaşımının merkezi öğeleri olduğu için söz
konusu faktörlerin etkileri ve boyutları da davranışsal finans çalışmalarının yoğunlaştığı konuları
oluşturmaktadır. Davranışsal finansın ortaya koyduğu eğilimleri bireyleri yatırım kararları
verirken rasyonellikten uzaklaştırmaktadır. Söz konusu eğilimler: aşırı güven, aşırı iyimserlik,
demirleme, duygusal eğilim, sosyal eğilim, temsil etme, mevcudiyet, pişmanlıktan kaçınma ve
kayıptan kaçınma başlıklarından oluşmaktadır. Bu çalışmada bireysel yatırımcılara etki eden
faktörlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu etkileri ölçmek amacıyla 253 katılımcıyla anket
çalışması gerçekleştirilmiştir. Ankette 3 adet sosyo-demografik, 3 adet yatırım, 5 adet finansal
okuryazarlık, 21 adet yatırım ve davranışsal finans eğilimleriyle ilişkili olmak üzere toplamda 32
adet soru bulunmaktadır. Çalışmada finansal okuryazarlık ile davranışsal finans eğilimleri
ilişkisinin ortaya konması amacıyla, davranışsal finans eğilimleri başlığı altındaki sorulara
verdikleri cevaplar ayrıştırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu Lisansı’na sahip olmayan bireysel
yatırımcıların davranışsal finans eğilimleri karşılaştırılmaktadır. Elde edilen veriler “SPSS
Statistics 25” programı kullanılarak ve verilerinin birbirleriyle olan ilişkisi ki-kare testi (x²/chi–
square) analiziyle incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Davranışsal Finans, Bireysel Yatırımcı, Finansal Yatırım Araçları,
Sermaye Piyasası Kurulu Lisansı
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A Review of The Relationship Between Financial Literacy and Behavioral Finance Trends:
Comparison Of Individual Investors With And Without A Capital Markets Board (Spk)
License
Abstract
According to the behavioral finance approach, individual investors do not display fully rational
behaviors while making their investment decisions. With this claim, the behavioral economics
approach rejects the assumption of full rationality, which is the basic assumption of classical
economics. According to behavioral finance, there are many psychological, social, cultural and
socio-demographic factors that affect the investment decisions of individuals. Since the claim
that the individual is not fully rational and that there are many factors affecting investment
decisions are the central elements of the behavioral finance approach, the effects and dimensions
of these factors constitute the subjects that behavioral finance studies focus on. The tendencies
revealed by behavioral finance move individuals away from rationality while making investment
decisions. These tendencies include: overconfidence, over-optimism, anchoring, emotional
disposition, social disposition, representation, presence, regret avoidance, and loss aversion. In
this study, it is aimed to examine the factors affecting individual investors. A survey was
conducted with 253 participants to measure these effects. In the survey, there are 32 questions in
total, including 3 socio-demographic, 3 investment, 5 financial literacy, 21 investment and
behavioral finance trends. In the study, in order to reveal the relationship between financial
literacy and behavioral finance trends, behavioral finance trends of individual investors who do
not have a Capital Markets Board License are compared by separating their answers to the
questions under the heading of behavioral finance trends. The obtained data are examined by
using the "SPSS Statistics 25" program and the relationship of the data with each other by the
chi-square test ( x² / chi-square) analysis.
Keywords: Behavioral Finance, Individual Investor, Financial Investment Instruments, Capital
Market Board License
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Toksik Liderliğin Örgütsel Sessizliğe Etkisi
Dr. Öğr. Üyesi Canan TİFTİK
İstanbul Gelişim Üniversitesi
ctiftik@gelisim.edu.tr

Özet
Liderlik davranışları üzerine günümüzde birçok çalışma yapılmaktadır. Bunun nedeni, örgütlerin
gittikçe artan rekabet gücü ve değişen şartlar karşısında liderliğin öneminin kavranması ve
liderlik üzerinde araştırma yapılması gereğinin hissedilmeye başlanmasıdır. Çünkü örgüt içinde
liderlerin sergiledikleri davranışlar, doğrudan çalışanlara etki etmekte ve çalışanların davranışları
buna göre yön bulmaktadır (Erol ve Köroğlu, 2013). Bu bağlamda liderlik genel olarak olumlu
bir süreç olarak algılanmakta ve araştırmalar da genellikle bu olumlu özellikler üzerine
yoğunlaşmakladır. Olumlu liderlik türleri ile ilgili oldukça fazla araştırma yapılmasına rağmen
yıkıcı, toksik ve narsist liderlik gibi olumsuz liderlik türleri ile ilgili sınırlı sayıda araştırma
bulunmaktadır (Tepper, 2007; Uzunbacak, Yıldız ve Uzun, 2019). Oysaki bu tür liderlik
yaklaşımları çalışanların performansını, etkililiğini, üretimini ve örgüt içi işbirliğini olumsuz
etkilemektedir. Halta olumsuz liderlik yaklaşımları liderin kendine, örgüte, izleyenlere ve
etkileşimde bulunanların ailelerine de zarar verebilmektedir (Gündüz ve Dedekorkut, 2014).
Olumsuz liderliği sadece liderin kişilik özellikleri açısından tanımlamak olumsuz liderliği
anlamlandırmak için yeterli değildir. Bunların yanında motivasyon, durum ve zorlayıcı etkenler
gibi özellikler de olumsuz liderliğin ortaya çıkmasında etkili olabilmektedir. Ayrıca çevre
koşulları, rekabet unsurları ve liderin karakter özellikleri de lideri olumsuz davranışlara sevk
edebilmektedir (Goldman, 2006). Olumsuz liderlik, izleyenler üzerinde baskı kuran, kendisinden
çekinilen, kişileri ve grupları zorlama ile onları çalıştıran, çoğu zaman etkin karar alamayan veya
başarısı tartışılan, başarıyı kendine mal eden, farklılıkları yakalayamayan ve farklılıkları bir güç
olarak değerlendiremeyen engelleyici lider davranışları olarak tanımlanmaktadır (Çetin ve
Beceren, 2007).
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Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Ortaöğretim Merkezi Sınavı (LGS)’nın
Üstünlükleri ve Sınırlıkları
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Özet
Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğretmenlerine göre, 2017-2018 eğitim öğretim yılında
uygulamaya konulan ortaöğretim merkezi sınavının üstün ve sınırlı yönlerini ortaya koymaktır.
Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi, Ankara İli Mamak
İlçesinde yer alan ortaokullarda görev yapan ve verilerin toplandığı dönem itibarıyla 8. sınıflara
derse girmiş olan toplam 47 öğretmen oluşturmuştur. Çalışmada, araştırma yöntemi olarak, nitel
araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi uygulanmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı
olarak, yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, betimsel
analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular şunlardır: 1-Ortaokul
öğretmenlerine göre, merkezi yerleştirme sınavının önceki lise giriş sınavlarına göre üstün yönü,
en çok, sınavın ayırt ediciliğinin yüksek olması; sınırlı yönü ise üst düzey beceri gerektirmesidir.
2-Merkezi yerleştirme sınavının, başarılı/başarısız öğrenciyi ayırt edicilik özelliği, yalnızca evet
şeklindeki sorularda yüksek, fakat üst düzey yetileri olan ve hızlı/pratik soru çözen öğrenciyi
ayırt etmede yeterli değildir. 3-Merkezi yerleştirme sınavında öğrencilere sorulan beceri temelli
soruların ortaokul öğretim programındaki kazanımlara göre, soruların zorlayıcılığı uyumlu; fakat
sorular üst düzey davranışları ölçme, uzunluğu, içerik anlaşılabilirliği ve ders kitapları ile
örtüşmesi uyumlu değildir. 4-Merkezi yerleştirme sınavının, ortaokul öğretim programında
belirtilen ve geliştirmeyi hedeflediği temel becerileri ölçme düzeyi yeterlidir; fakat programda
yer alan hedefler, üst düzey becerileri sorgulamada yeterli değildir. 5-Ortaokul öğretmenleri,
çoğunlukla, uygulanan sistemde öğrencinin evinin yakınında okula gidecek olması ve sınav
mecburiyetinin olmamasının, öğrenci başarısını etkileyeceği yönünde görüş belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Sınav, Ortaokul, Ortaöğretim, Öğretmen, Öğrenci
Advantages and Limitations of The Secondary Education Center Exam (Sece) According to
The Opinions of Middle School Teachers
Abstract
The purpose of this research is to present the advantages and limitations of the Secondary
Education Center Exam (SECE) conducted in 2017-2018 academic year in the opinions of
middle school teachers. The study group of the research was consisted of 47 middle school
teachers those who entered lessons the 8th grades as of the data collection period in Mamak
district. As research method, semi-structured interview model, one of the qualitative research
methods, was used in the study. As the data collection tool, structured interview form is applied.
The data obtained from the interviews have been analyzed using the method of descriptive
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analysis. The findings obtained in the research are given below: 1- According to middle school
teachers, the advantage of secondary education center exam as regards previous high school
admission exams is high distinctiveness and limitation of SECE requires high-level skills. 2- The
distinctiveness of successful/unsuccessful students of SECE is high when it comes to yes/no
questions. However, it is not qualified to discern from students who is solving problems
fast/practical and high level skilled. 3- In SECE, difficulty of skill-based questions is coherent
with learning outcomes in secondary education curriculum. Nevertheless, they are not coherent
with assessment of high-level behaviors, extent, content intelligibility and schoolbooks. 4- In
SECE, assessment of basic skills stated and aimed to improve in secondary education curriculum
is adequate. However, the aims in curriculum are not adequate to question high-level skills. 5According to middle school teachers, student achievement was affected by the students mostly
register the closest school to their home and there is no obligation to have an exam.
Keywords: Exam, Middle School, Secondary Education, Teacher, Student
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Özet
Bu araştırmada pandemi döneminde ilkokul öğretmenlerinin stres yönetim düzeylerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda öğretmenlerin stres yönetim tarzlarının cinsiyet, yaş,
kıdem, eğitim durumu, medeni durum, çocuk sayısı, kıdem ve branş değişkenlerine göre farklılık
gösterip göstermediği ayrıntılı olarak incelenmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden
ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, İstanbul ili Küçükçekmece
ilçesinde görev yapmakta olan 412 ilkokul öğretmeninden oluşturmaktadır. Araştırma verileri,
Sosyo-Demografik Bilgi Formu ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği kullanılarak elde
edilmiştir. Pandemi sürecinden dolayı veriler online formlar aracılığı ile toplanmıştır.
Araştırmada frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, sıra ortalaması betimleyici
istatistikleri kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenirliği Cronbach Alfa
katsayısıyla test edilmiş, ölçeğin güvenilir olduğu belirlenmiştir. Verilerin normal dağılım
gösterip göstermediği Kolmogrov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri yardımıyla belirlenmiştir.
Tüm değişkenler için verilerin normal dağılmadığı belirlenmiştir. Değişkenlere nonparametrik
testler uygulanmıştır. İki gruplu değişkenlere Mann-Whitney U Testi, üç ve daha fazla gruplu
değişkenlere Kruskal-Wallis testi yapılmıştır. Kruskal-Wallis testi sonucunda farklılık bulunan
ve varyansları homojen olan değişkenlere Post Hoc testlerinden Bonferroni, varyansları homojen
olmayan değişkenler Tamhane’s T2 testi uygulanmıştır. Araştırmada; erkek öğretmenlerin
çaresiz yaklaşım, boyun eğici yaklaşım, iyimser yaklaşım ve genel puan ortalamaları kadın
öğretmenlerden yüksek bulunmuştur. 20-29 yaş grubundaki öğretmenlerin çaresiz yaklaşım ve
boyun eğici yaklaşım puan ortalamaları 40-49 yaş grubundakilerden, 20-29 yaş grubundakilerin
genel puan ortalamaları 40-49 yaş grubundakilerden yüksek bulunmuştur. Lisans mezunu
öğretmenlerin çaresiz yaklaşım, boyun eğici yaklaşım ve genel puan ortalamaları yüksek lisans
mezunlarından yüksek bulunmuştur. Bekâr öğretmenlerin çaresiz yaklaşım, boyun eğici
yaklaşım, iyimser yaklaşım ve genel puan ortalamaları evlilerden yüksek bulunmuştur. Çocuğu
olmayan öğretmenlerin çaresiz ve boyun eğici yaklaşım puan ortalamaları 1 çocuğu olanlardan;
1 çocuğu olanların sosyal destek arama puan ortalamaları çocuğu olmayan öğretmenlerden
yüksek bulunmuştur. Tarih öğretmenlerinin kendine güvenli yaklaşım puan ortalamaları sınıf
öğretmenlerinin puan ortalamalarından; sınıf öğretmenlerinin çaresiz yaklaşım, boyun eğici
yaklaşım, sosyal destek arama ve genel puan ortalamaları fen bilimleri öğretmenlerinin puan
ortalamalarından yüksek bulunmuştur. Öğretmenlerin en fazla kendine güvenli yaklaşım tarzını,
en az sosyal destek arama tarzını kullandıkları; kendine güvenli yaklaşım düzeylerinin çok
yüksek, çaresiz yaklaşım, boyun eğici yaklaşım, iyimser yaklaşım ve sosyal destek arama
düzeylerinin yüksek, genel olarak stresle başa çıkma tarzlarını kullanma düzeylerinin yüksek
olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak; öğretmenlerin kendine güvenli yaklaşım
düzeylerinde yalnızca branşlarda anlamlı fark bulunmaktadır. Erkekler kadınlardan; 20-29 yaş
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grubundakiler 30-39 yaş grubundakilerden; lisans mezunları yüksek lisans mezunlarından;
bekârlar evlilerden çocuğu olmayanlar 1 çocuğu olanlardan, sınıf öğretmenleri fen bilimleri
öğretmenlerinden daha fazla çaresiz yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım tarzını kullanmaktadırlar.
Erkekler kadınlardan, bekârlar evlilerden daha fazla iyimser yaklaşım tarzını kullanmaktadırlar.
1 çocuğu olanlar çocuğu olmayanlardan; sınıf öğretmenleri fen bilimleri öğretmenlerinden daha
fazla sosyal destek arama tarzını kullanmaktadırlar. Stresle başa çıkma tarzlarını erkekler
kadınlardan; 20-29 yaş grubundakiler 40-49 yaş grubundakilerden; lisans mezunları yüksek
lisans mezunlarından; bekârlar evlilerden; sınıf öğretmenleri fen bilimleri öğretmenlerinden daha
fazla kullanmaktadırlar.
Anahtar Kelimeler: İlkokul Öğretmenleri, Pandemi, Stres, Stres yönetimi.
Prımary School Teachers’ Stress Management In The Pandemıc Perıod
Abstract
In this study, it was aimed to determine the stress management levels of primary school teachers
during the pandemic period. In this direction, it has been examined in detail whether the stress
management styles of teachers differ according to gender, age, seniority, educational status,
marital status, number of children, seniority and branch variables. Relational survey model, one
of the quantitative research methods, was used in the research. The sample of the research
consists of 412 primary school teachers working in the Küçükçekmece district of Istanbul.
Research data were obtained by using the Socio-Demographic Information Form and the Scale
of Coping Styles with Stress. Due to the pandemic process, data were collected through online
forms. In the research, descriptive statistics of frequency, percentage, arithmetic mean, standard
deviation, rank average were used. The reliability of the scale used in the study was tested with
the Cronbach Alpha coefficient, and it was determined that the scale was reliable. Whether the
data showed normal distribution was determined with the help of Kolmogrov-Smirnov and
Shapiro-Wilk tests. It was determined that the data for all variables were not distributed
normally. Nonparametric tests were applied to variables. Mann-Whitney U Test was applied to
variables with two groups and Kruskal-Wallis test was applied to variables with three or more
groups. Post Hoc tests, Bonferroni, were applied to variables with homogeneous variances and
differences as a result of the Kruskal-Wallis test, and Tamhane's T2 test for variables whose
variances were not homogeneous. In the research; Male teachers' helpless approach, submissive
approach, optimistic approach and general mean scores were found to be higher than female
teachers. The mean scores of the helpless approach and submissive approach of the teachers in
the 20-29 age group were higher than those in the 40-49 age group, and the general score
averages of those in the 20-29 age group were higher than those in the 40-49 age group. The
helpless approach, submissive approach and overall score of the undergraduate teachers were
found to be higher than the graduate graduates. The helpless approach, submissive approach,
optimistic approach and general mean scores of the single teachers were found to be higher than
the married ones. The helpless and submissive approach mean scores of the teachers without
children are those with 1 child; The mean scores of seeking social support of those who have 1
child were found higher than teachers who did not have a child. The self-confident approach
mean scores of history teachers are based on the average scores of classroom teachers;
Classroom teachers' desperate approach, submissive approach, seeking social support and
general mean scores were higher than the average scores of science teachers. The teachers used
the most self-confident approach and the least social support seeking style; It was concluded that
the levels of self-confident approach are very high, the levels of helpless approach, submissive
approach, optimistic approach and seeking social support are high, and the levels of using stress
coping styles in general are high.
Keywords: Pandemic, Primary School Teacher, Stress, Stress Management.
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Özet
Problem çözme becerileri özel gereksinimli bireylerin güçlük yaşadığı alanlar arasında yer
almaktadır. Problem çözme becerileri matematik dersi amaçları arasında yer almasının yanı sıra
özel gereksinimli bireylerin eğitim müfredatında önemli bir kısmını oluşturmakta ve matematik
öğretiminde odak nokta olarak değerlendirilmektedir. Özel gereksinimli bireylere problem
çözme becerilerinin öğretiminde yararlanılabileceği pek çok yöntem ve strateji bulunmaktadır.
Buna karşın alanyazında etkili olduğu araştırmalarla ortaya konmuş yöntem ve stratejilerin
kullanımı ön plana çıkmaktadır. Süreç temelli bir öğretim stratejisi olan STAR stratejisi de bu
kapsamda yer almaktadır. Adını yöntemin basamaklarının İngilizce karşılığının ilk harflerinin
birleşiminden alan bu strateji dört ana basamaktan oluşmaktadır. Bu basamaklar problemin
incelenmesi, problemin görselleştirilmesi, problemin cevaplanması ve çözümün kontrol
edilmesidir. Ana basamakların yanında on iki ara basamak içeren stratejide temelde belli bir
prosedür takip edilerek ve problemlerin görselleştirilerek çözülmesi amaçlanmaktadır. Farklı
yetersizlik gruplarındaki bireylerle etkili sonuçlar verdiği alanyazında vurgulanan STAR
stratejisi öğretmenlerin sınıf içerisinde yararlanabilecekleri bir problem çözme stratejisi olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Özel Gereksinimli Bireyler, Problem Çözme, Star Stratejisi
STAR Strategy in Teaching Problem Solving Skills to Individuals with Special Needs
Abstract
Problem solving skills are among the areas where individuals with special needs experience
difficulties. Problem solving skills are not only among the objectives of mathematics course, but
also constitute an important part of the education curriculum of individuals with special needs
and are considered as the focal point in mathematics teaching. There are many methods and
strategies that can be used in teaching problem solving skills to individuals with special needs.
On the other hand, the use of methods and strategies that have been proven to be effective in the
literature comes to the fore. The STAR strategy, which is a process-based teaching strategy, is
also included in this scope. This strategy, which takes its name from the combination of the first
letters of the English equivalent of the steps of the method, consists of four main steps. These
steps are examining the problem, visualizing the problem, answering the problem, and checking
the solution. The strategy, which includes twelve intermediate steps in addition to the main steps,
basically aims to solve the problems by following a certain procedure and visualizing the
problems. Emphasized in the literature that it gives effective results with individuals in different
disability groups, the STAR strategy emerges as a problem-solving strategy that teachers can use
in the classroom.
Keywords: Special Education, Individuals with Special Needs, Problem Solving, Star Strategy
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Özet
Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde “Özel eğitim
ihtiyacı olan bireylerin takip ettikleri program esas alınarak gelişim özellikleri, eğitim ihtiyaçları
ve performansları doğrultusunda hedeflenen amaçlara ulaşmaya yönelik hazırlanan ve bu
bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programı” olarak
tanımlanmaktadır. BEP, bireyselleştirilmiş bir eğitim sürecine gereksinim duyan özel
gereksinimli bireylerin eğitim ortamlarından maksimum düzeyde yararlanabilmesi için gerekli
bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. BEP, öğretmen, aile, öğrenci, rehber öğretmen başta
olmak üzere öğrencinin eğitim sürecinde yer alması gereken tüm paydaşların yer aldığı BEP
geliştirme ekibi tarafından hazırlanması gerekmektedir. BEP içeriğinde öğrencinin performans
düzeyi, kazandırılması planlanan amaçlar, değerlendirme süreci, uygulama süreci, gerekli destek
programlar, gerçekleştirilmesi planlanan uyarlamalar, öğretim programı ve gerekiyorsa ek
düzenlemelerin yer alması beklenmektedir. BEP ekibinin oluşturulmasıyla başlayan süreç
öğrenci performansının ve gereksinim duyulan destek hizmetlerin belirlenmesiyle
sürdürülmektedir. Öğrenciye kazandırılması planlanan amaçlar, bu süreçte kullanılacak öğretim
yöntemleri, değerlendirme süreçleri ve planlarının belirlenmesi ile program oluşturulur.
Ardından hazırlanan programın uygulanması ve öğrencinin yeniden değerlendirilmesi biçiminde
sürdürülür. BEP’in, öğrenciye aileye ve öğretmene önemli yararlar sağlayan bir uygulama olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Özel Gereksinimli Bireyler, Kaynaştırma, Bireyselleştirilmiş
Eğitim Programı
Individualized Education Program Preparation Process
Abstract
Individualized education program (IEP) is defined in the Special Education Services Regulation
as “Special education program that includes support education services to be given to these
individuals and is prepared to achieve the targeted goals in line with their developmental
characteristics, educational needs and performances based on the program followed by
individuals with special education needs” is defined. IEP emerges as a necessary element for
individuals with special needs who need an individualized education process to benefit from the
educational environment at the maximum level. The IEP should be prepared by the IEP
development team, which includes all the stakeholders that should be involved in the education
process of the student, especially the teacher, family, student, counselor. It is expected that the
student's performance level, the objectives to be gained, the evaluation process, the application
process, the necessary support programs, the adaptations planned to be carried out, the
curriculum and, if necessary, additional regulations will be included in the content of the IEP.
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The process, which starts with the creation of the IEP team, continues with the determination of
student performance and the support services needed. The program is created by determining the
aims planned to be acquired by the student, the teaching methods to be used in this process, the
evaluation processes and plans. Then, it is continued in the form of the implementation of the
prepared program and the re-evaluation of the student. IEP emerges as an application that
provides significant benefits to the student, the family and the teacher.
Keywords: Special Education, Individuals with Special Needs, Inclusion, Individualized
Education Program
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Özet
Bu araştırmanın amacı, resmî ve özel okul yöneticilerinin bilgi yönetimi süreçlerindeki algılarını
belirlemektir. Yöneticiler, eğitim bilimleri ve okul yönetiminde içinde bulundukları genel ve özel
bilgi ağı-ağlarının farkında olmaları ve bu farkındalıklarını çevreleriyle paylaşmalıdır. Bilginin
üretilmesi, kullanılması, paylaşılması ve saklanması konusunda çaba göstermeleri kritik öneme
sahiptir. Resmî ve özel okullarda kanunlar ve mevzuatlar ortak olsa da yönetim faaliyetlerinde ve
kurumsal kaynaklarda büyük farklılıklar vardır. Bu araştırma bulgularının resmî ve özel okul
yöneticilerinin bilginin üretilmesi, kullanılması, paylaşılması ve saklanması sürecindeki algı
düzeyinin ve bu düzeyler arasındaki farklılıkların belirlenmesinde önem taşıyacağı
düşünülmektedir. Nicel araştırma türünde, betimsel tarama modeline uygun olarak nicel veri
toplama ve karşılaştırmalı analizlerin gerçekleştirildiği bir araştırmadır. 2020-2021 EğitimÖğretim Yılında T.C MEB’e bağlı, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesindeki resmî ve özel
okullarda görevli yöneticiler araştırma örneklemini oluşturmaktadır. “Okul Yöneticilerinin Bilgi
Yönetim Süreçlerine Yönelik Algılarını Belirleme Ölçeği” isimli yeni bir ölçek geliştirilmiştir.
E-anket formu biçiminde, okul yöneticilerinin e-posta adreslerine gönderilerek, evreni temsil
eden 222 resmî ve 91 özel okul yöneticisine uygulanmıştır. Yöneticilerin bilgi yönetimini
algılama puanları arasında cinsiyet değişkeni açısından bir farklılık olmadığı, yaş düzeyinin
farklılığa sebep olduğu, en son mezun olunan yükseköğrenim türünün farklılık oluşturmadığı,
mezun oldukları fakülte ve öğretmenlik branşlarının farklılık oluşturabildiği, görev aldıkları
eğitim kurumunun okul türünün resmî okullarda görev yapan okul yöneticilerinde farklılık
yarattığı, okul yöneticiliğindeki toplam görev sürelerinin de bilgi yönetimine yönelik algı
puanlarında farklılık oluşturduğu bulunmuştur. Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin görev
aldıkları okulların yasal statüsüne bağlı olarak bilgi yönetimi sürecini algılama puanları arasında
düşük düzeyde bir farklılık olduğu bulunmuştur.
Anahtar Sözcükler: Okul, Okul Yönetimi, Bilgi Yönetimi.
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Comparison of Information Management Processes in Management Activities of Public
and Private Schools
Abstract
The purpose of this thesis is to indicate the perceptions of state and private school administrators
in knowledge management processes. Administrators must be aware of general and special
networks related with information management and share these awarenesses with their
colleagues. Efforts by administrators in producing, using, sharing and saving of information have
critical significance. Although both public and private schools are subject to the same
regulations, there are big differences between their management activities and resources. In the
quantitative research type, it is a research in which quantitative data collection and comparative
analysis processes are carried out in accordance with the descriptive scanning model. School
administrators who work in state and private schools in Küçükçekmece District of İstanbul
Province, affiliated to the Ministry of National Education in the 2020-2021 Academic Year,
constitute this population. A new scale named “Scale for Determining School Administrator’s
Perceptions About Information Management Process” was developed. The e-questionnaire form
was applied to 222 state and 91 private school administrators, representing the population, by
sending to their e-mail addresses. It was found that there is no difference between the
administrators perception of knowledge management in terms of gender variable, the age level
causes a difference, the last academy education type does not make a difference, the faculties
they graduated from and the branches of teaching can make a difference, there is a difference of
the school type that state administrators work in, the total tenure periods in school administration
also caused a difference in perception scores towards knowledge. It was found that there is a low
difference between the perception points of the administrators participating in this research,
depending on the legal status of the school they work.
Keywords: School, School Management, Information Management
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Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Sınıf İçi Uyarlamalar
Arş. Gör. Ahmet Serhat UÇAR
Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
asucar@anadolu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-5910-8751

Özet
Özel gereksinimli bireylerin tipik gelişim gösteren akranlarına kıyasla bireysel farklılıklara sahip
olması eğitim süreçlerinde uyarlama kavramını gündeme getirmektedir. Eğitsel anlamda
uyarlama bireye kazandırılması planlanan bilgi ve becerilerin bireyin özellikleri göz önüne
alınarak ona uygun hale getirilerek sunulması olarak tanımlanabilir. Özel gereksinimli
öğrencilere yönelik uyarlamaların yapılabilmesi için öncelikle öğrenci özelliklerinin ve öğrenme
özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Öğretmenlerin sınıf içerisinde gerçekleştirebileceği
uyarlamalar ortam, öğretim materyalleri, öğretim hızı, öğretimin içeriği ve değerlendirme
başlıkları altında açıklanabilir. Öğrenme ortamının ısı ve ışık düzeyi, öğrencinin sınıf
içerisindeki konumu öğretim ortamında gerçekleştirilebilecek uyarlamalardan başlıcalarıdır.
Öğretim materyallerinde öğrenci düzeyine göre seçim yapılabilir ya da gerekliyse etkileşimli
materyaller tercih edilebilir. Öğretimin hızının ise öğrenci düzeyi göz önüne alınarak
belirlenmesi önerilmektedir. Öğretimin içeriğinin belirlenmesi sürecinde özel gereksinimli
öğrencilerin performans düzeyleri göz önünde bulundurularak gereksinim duydukları bilgi ve
becerilere göre düzenlenmesi gerekmektedir. Öğretim planının uygulanması sürecinde
kullanılacak öğretim yöntemi, gerekliyse ipuçları ve pekiştireçler farklılaştırılarak öğretim
oturumunun daha etkili biçimde gerçekleştirilmesi sağlanabilir. Temelde özel gereksinimli
bireylerin hedeflenen bilgi ve becerileri üst düzeyde kazanmasına hizmet eden uyarlamaların
etkililiğinin vurgulandığı çok sayıda araştırma bulgusu mevcuttur.
Anahtar Kelimeler: Özel Gereksinimli Öğrenciler, Sınıf İçi Uyarlamalar, Öğretimsel
Uyarlamalar
In-Class Adaptations for Individuals with Special Needs
Abstract
The fact that individuals with special needs have individual differences compared to their
typically developing peers brings up the concept of adaptation in educational processes.
Educational adaptation can be defined as presenting the knowledge and skills that are planned to
be acquired by the individual by taking into account the characteristics of the individual. In order
to make adaptations for students with special needs, first of all, student characteristics and
learning characteristics should be known. Adaptations that teachers can make in the classroom
can be explained under the headings of environment, teaching materials, teaching speed, content
of teaching and evaluation. The heat and light level of the learning environment and the position
of the student in the classroom are the main adaptations that can be made in the teaching
environment. In teaching materials, selection can be made according to the level of the student or
interactive materials can be preferred if necessary. It is suggested that the speed of teaching
should be determined by considering the student level. In the process of determining the content
of the teaching, it should be arranged according to the knowledge and skills they need, taking
into account the performance levels of students with special needs. The teaching method to be
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used in the implementation of the teaching plan, and if necessary, the tips and reinforcers can be
differentiated to ensure that the teaching session is carried out more effectively. There are many
research findings that emphasize the effectiveness of adaptations that serve individuals with
special needs to acquire the targeted knowledge and skills at a high level.
Keywords: Students with Special Needs, Classroom Adaptations, Instructional Adaptations
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Yabancı Hukukun Uygulanması
Dr. Öğr. Üyesi Güven YARAR
Antalya Bilim Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı
guvenyarar1@hotmail.com
ORCID:0000-0003-2568-9775

Özet
Türk mahkemelerinde her zaman Türk hukuku uygulanmaz. Yabancılık unsuru taşıyan özel
hukuka ilişkin bazı işlem ve ilişkilere yabancı hukukun uygulanması gerekir. Zira 5718 sayılı
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun (MÖHUK) 2. maddesinin 1.
fıkrasında; hâkim, Türk kanunlar ihtilâfı kurallarını ve bu kurallara göre yetkili olan yabancı
hukuku re’sen uygular denilmek suretiyle yabancı hukukun uygulanabileceği ve yabancı
hukukun uygulanıp uygulanmayacağı konusunda hâkimin takdir hakkının olmadığı belirtilmiştir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun (HMK) hukukun uygulanması başlığını taşıyan 33.
maddesinde de hâkim, Türk hukukunu re’sen uygular denilmek suretiyle taraflar talep etmese
dahi kanunlar ihtilafı kuralları uyarınca yetkili olan yabancı hukukun uygulanması gerektiği
sonucuna ulaşmak mümkündür. Zira MÖHUK yabancılık unsuru içeren hukuki iş, işlem ve
ilişkileri düzenlese de bir Türk hukuku düzenlemesidir ve MÖHUK’un 2. maddesinde Türk
kanunlar ihtilâfı kurallarının ve bu kurallara göre yetkili olan yabancı hukuku re’sen
uygulanması gerektiği açıkça belirtilmiştir.
Yabancı hukukun uygulanmasında karşılaştırmalı hukukta iki temel anlayış mevcuttur. Bunlar;
yabancı hukukun vakıa olarak uygulanması ve hukuk olarak uygulanmasıdır. Yabancı hukukun
vakıa olarak uygulanması durumunda, hâkim yabancı hukuku bir vakıa olarak kabul eder ve
yabancı hukuku re’sen uygulamaz. Bu durumda, yabancı hukukun taraflarca ileri sürülmesi,
hatta ispat edilmesi gerekmektedir. Yabancı hukukun hukuk olarak uygulanması durumunda ise
hâkim yabancı hukuku re’sen uygular. Bu ihtimalde, yabancı hukukun taraflarca ileri sürülmesi
veya ispat edilmesi gerekli değildir. Yabancı hukuku olaya uygulamak hâkimin görevi olup
taraflar ileri sürmese dahi hâkim yabancı hukuku uygulamalıdır. Türk hukukunda yabancı hukuk
vakıa olarak değil hukuk olarak uygulanır.
Bu bildiri kapsamında, yabancı hukukun uygulanmasının amacı açıklanmaya çalışılacak
ardından yabancı hukukun nasıl uygulanacağına yer verilecektir. Akabinde yabancı hukukun
içeriğinin tespitinde hâkimin yararlanabileceği yöntemlere ve yabancı hukukun uygulanmasını
engelleyen hâllere değinilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yabancılık Unsuru, Yabancı Hukukun Uygulanması, MÖHUK, Kamu
Düzeni
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Teknolojik Gelişme ve İktisadi Etkileri: Seçilmiş Göstergeler ve Gelişen Ekonomiler İçin Bir
Değerlendirme
Prof. Dr. Yusuf BAYRAKTUTAN
Kocaeli Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü
ybayraktutan@kocaeli.edu.tr
ORCID: 0000-0002-4453-3701
Merve ACAR
Kocaeli Üniversitesi, SBE İktisat ABD
195210006@kocaeli.edu.tr
ORCID: 0000-0001-5853-4943

Özet
Uzun dönemli iktisadi büyüme ve kalkınma performansının yönünü belirlemekte yol gösterici
olan teknolojik gelişme, verimlilik ve uluslararası rekabet gücünün artmasına, dış ticaret ve refah
artışlarının gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ekonomilere
göre konumu, teknolojiye erişimden ziyade teknolojik gelişmeleri uyarlama, gerçekleştirme ve
kullanma becerisi tarafından şekillendirilecektir.
Bu çalışmanın amacı seçilmiş gelişen ekonomilerde (Brezilya, Meksika, Polonya, Rusya ve
Türkiye) teknoloji politikalarını ve politika göstergelerinin seyrini incelemektir. Bu çerçevede
teknoloji ve yenilik kavramları, teknolojinin iktisadi etkileri, seçilmiş ülkelerdeki teknoloji
politikalarının gelişimi ile temel göstergelerin seyri üzerinden teknolojik gelişmenin büyüme ve
ihracat üzerindeki etkisi ele alınmaktadır.
Örneklemde yer alan ülkelerin verileri incelendiğinde, teknoloji kabiliyeti geliştirilerek rekabet
avantajı oluşturulduğunda, orta ve yüksek teknoloji içeren ürün ihracatının arttığı ve büyüme
performansının iyileştiği görülmüş; yenilik odaklı faaliyetlerin desteklenmesi, uzun vadeli
stratejik ve ekonominin yapısına uygun teknoloji politikalarının geliştirilmesi ve bu politikaları
sürdürülebilir kılacak kurumsallaşmanın gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji Politikaları, Teknolojik Gelişme Göstergeleri, İktisadi Büyüme,
İhracat, Gelişen Piyasa Ekonomileri.
Abstract
Technological improvement, which is a guide in determining the direction of long-term
economic growth and development performance, contributes to the increases in productivity,
international competitiveness, foreign trade, and welfare. The position of developing countries in
relation to developed economies will be shaped by the ability to adapt, realize, and use
technological developments rather than to access/transfer technology.
The aim of this study is to examine the course of technology policies and policy indicators in
selected emerging economies (Brazil, Mexico, Poland, Russia, and Turkey). In this framework,
the concepts of technology and innovation, the economic effects of technology, the development
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of technology policies in selected countries, and the effect of technological development on
growth and exports through the tendency in basic indicators are discussed.
Reviewing the data of countries in sample, it has been observed that exports in medium and
high-tech products increase, and growth performance improve when competitive advantage was
obtained by developing technological capability; supporting innovation-oriented activities, and
implementing longterm strategic technology policies based on economic structure, and making
these policies sustainable via institutionalization have been recommended.
Keywords: Technology Policies, Technological Development Indicators, Economic Growth,
Exports, Emerging Market Economies.
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Pandemi Sürecinde E-Ticaret
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Edanur ERGÜN
Kocaeli Üniversitesi, SBE YLS Öğrencisi İzmit/Kocaeli
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ORCID: 0000-0003-2212-287X

Özet
Salgın hastalıklar, kapsam, süre ve boyutuna bağlı olarak, insani, demografik ve sosyal sonuçları
yanında iktisadi ve ticari bakımdan toplumsal hayatı etkiler. Covid-19 da, küresel salgın
hastalıklardan biri olarak tarihe geçecektir. Devam eden bu salgının daha ne kadar süreceği ve
mutasyonlarıyla nasıl evrileceği belli olmadığı için, etkilerinin ne zaman sonlanacağı ve yol
açacağı ilave değişimler belirsizliğini korumaktadır.
Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Covid-19
pandemisi süreci, tüketici davranışlarını da etkilemiştir. Nitekim tüketiciler, salgının etkilerini
azaltmak amacıyla uygulanan zorunlu karantina, sokağa çıkma yasakları, sosyal mesafe vb.
uygulamalar ve kişisel önlemlerin sonucu olarak satın alma biçimlerini değiştirmişlerdir.
Değişen tüketim alışkanlıklarıyla beraber tüketiciler, ihtiyaçlarını karşılamak için bu dönemde
yüz yüze alışveriş yerine daha güvenli olan e-ticarete yönelmiştir. Zira e-ticaret, fiziksel teması
en aza indirmekte; bu da salgının yayılmasını önlemek için en çok dikkat edilmesi gereken husus
olmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemi sürecinde değişen tüketici davranışlarıyla birlikte eticarete olan yönelimin araştırılmasıdır. Bu doğrultuda çalışmada ilk olarak pandemi tarihine
değinilmiş ve devam eden Covid-19 salgını hakkında bilgi verilmiştir. Ardından Covid-19
etkisiyle değişen tüketici davranışlarıyla e-ticarete etkisi, ürün grupları bağlamında Türkiye ve
dünya açısından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler, erişilebilen veriler yardımıyla
yapılmıştır. Covid-19 pandemisi ile birlikte Türkiye ve dünyada e-ticaret hacminin salgın öncesi
69

SADAB 9th International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences
June 25-27, 2021b / Antalya, Turkey
döneme kıyasla önemli ölçüde arttığı gözlemlenmiştir. Artan e-ticaret hacmi içinde farklı ürünler
bakımından değişim oranı, tüketici önceliklerinin koşullardan etkilenmesine bağlı olarak, ürün
gruplarında farklılık göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Covid-19, Tüketici, Tüketici davranışları, E-ticaret

E-Commerce in The Pandemic Process
Abstract
Epidemic diseases affect social life in economic and commercial aspects, as well as their human,
demographic and social consequences, depending on their scope, duration and size. Covid-19
will also go down in history as one of the global epidemic diseases. Since it is unclear how long
this ongoing epidemic will last and how it will evolve with its mutations, it remains unclear
when its effects will end and will lead to additional changes.
The Covid-19 pandemic process, which emerged in Wuhan, China in December 2019 and spread
rapidly around the world, also affected consumer behavior. As a matter of fact, consumers are
subject to compulsory quarantine, curfews, social distance, etc. They changed their purchasing
patterns as a result of practices and personal precautions. With the changing consumption habits,
consumers turned towards safer e-commerce instead of face-to-face shopping in this period in
order to meet their needs. Because e-commerce minimizes physical contact; this is the most
important issue to prevent the spread of the epidemic.
The aim of this study is to investigate the trend towards e-commerce with changing consumer
behavior during the Covid-19 pandemic. In this direction, the study first touched on the history
of the pandemic and gave information about the ongoing Covid-19 outbreak. Subsequently,
changing consumer behavior with the effect of Covid 19 and its effect on e-commerce were
evaluated in terms of Turkey and the world in the context of product groups. These evaluations
were made with the help of accessible data. With the Covid-19 pandemic, it has been observed
that the volume of e-commerce in Turkey and the world has increased significantly compared to
the pre-epidemic period. The rate of change in terms of different products within the increasing
e-commerce volume differs in product groups, depending on the effects of consumer priorities
by conditions.

Keywords: Pandemic, Covid 19, Consumer, Consumer behavior, E-commerce
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Hasan Cüneyt BOZKURT
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Özet
Türkiye’de eğitim denetiminin geçmişte nasıl bir nitelik gösterdiğini anlayabilmenin yollarından
biri de aynı dönemde üretilen kültürel değerleri incelemektir. Genel olarak sanat, özelde ise
edebiyat ve sinema eserlerini incelemek bu konuda bir fikir verebilir. Örneğin Doğan’ın (2017),
“Hababam Sınıfı Filmlerinde Yer Alan Ölçme Ve Değerlendirmeye İlişkin Alt Metinlerin
İncelenmesi” adlı çalışması söz konusu kapsamda değerlendirilebilir. Bu araştırmada, beş
kitaptan oluşan Rıfat Ilgaz’ın Hababam Sınıfı roman ve oyun serileri ele alınmıştır. Araştırmanın
amacı bu serinin eğitim denetimi kuramları temelinde nasıl bir nitelik gösterdiğini saptamaktır.
Araştırmada nitel desen temelinde doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle
kitaplarda eğitim denetimi ile ilişkili olabilecek sahneler (ifadeler) tespit edilmiş, sonra bu
sahneler alan yazın temelinde eğitim denetimi kuramlarıyla ilişkilendirilmeye çalışılmıştır.
Kitapların yeni baskılarıyla araştırmada kullanılan baskıları arasında alıntı yapılan sahneler
açısından anlamlı bir fark görülmediği saptanmıştır. Elde edilen bulgularda denetimle ilgili
ifadeler; “Hababam Sınıfı” adlı romanda ve “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı” adlı oyunda üçer;
“Hababam Sınıfı İcraatın İçinde” adlı romanda iki, “Hababam Sınıfı Baskında” ve “Hababam
Sınıfı Uyanıyor” adlı oyunlarda birer tanedir. Bu on anlamlı alıntının (ifadenin/sahnenin) her
birindeki diyaloglarda ve anlatımlarda denetimle ilgili cümle veya paragraflar, analiz birimi
olarak kullanılmışlardır. Araştırma sonucunda kliniksel, farklılaştırılmış, sanatsal ve gelişimsel
denetim kuramlarıyla ilişkilendirilebilecek birer; bilimsel ve öğretimsel denetim kuramlarıyla
ilişkilendirilebilecek üçer anlamlı ifade bulunmuştur. Alıntılar, geçerlilik ilkesi doğrultusunda
kitaplarda olduğu biçimiyle aktarılmış ve denetim kuramlarıyla ilişkileri, uyumlu ve uyumsuz
yönleriyle birlikte tarafsız bir şekilde incelenmiştir. Araştırmacının tarama sınırlılıkları
kapsamında söz konusu araştırma başlığında yapılmış başka bir çalışma yoktur. Araştırmanın
geçici sonuçları itibariyle eserlerin geçtiği dönemdeki eğitim denetimi anlayışının bilimsel ve
öğretimsel kuram ağırlıklı bir nitelik gösterdiği söylenebilir. Bu kapsamda bir öneride bulunmak
gerekirse araştırmacılar geçmişteki başka kültürel öğeleri inceleyerek eğitim denetimi
anlayışlarıyla ilgili tespitlerde bulunabilirler.
Anahtar Kelimeler: Eğitim denetimi, Okul denetimi, Öğretmen denetimi, Eğitim denetimi
kuramları
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Educational Supervision Theories in the Novel and Theatre series the title of “Hababam
Class”
Abstract
One of the ways to understand the quality of educational supervision in Turkey in the past is to
examine the cultural values produced in the same period. Examining the works of art in general
and literature and cinema in particular can give an idea about this issue. For example, Doğan's
(2017) study titled "Examination of Subtexts Regarding Measurement and Evaluation in
Hababam Class Films" can be evaluated in this context. In this research, Rıfat Ilgaz's Hababam
Class novel and theater series consisting of five books are discussed. The aim of the research is
to determine what kind of quality this series shows on the basis of educational supervision
theories. In the research, document analysis method was used on the basis of qualitative design.
First of all, scenes that may be related to educational supervision in the books were determined,
then these scenes were tried to be associated with educational supervision theories on the basis of
the literature. It was determined that there was no significant difference between the new editions
of the books and the editions used in the research in terms of the scenes (expressions) cited.
Statements related to the audit in the findings obtained; three each in the novel "Hababam Class"
and in the theater "Hababam Class Failed"; there are two in the novel "Hababam Class is in
Action" and one each in the theater "Hababam Class is in Raid" and "Hababam Class Awakens".
In each of these ten meaningful quotations (statement/scene), the sentences or paragraphs related
to the audit are used as the unit of analysis in the dialogues and expressions. As a result of the
research, they can be associated with clinical, differentiated, artistic and developmental control
theories; three meaningful expressions were found that can be associated with scientific and
instructional control theories. The quotations were transferred as they were in the books in line
with the principle of validity and their relations with auditing theories were examined
objectively, together with their compatible and incompatible aspects. Within the scope of the
researcher's screening limitations, there is no other study conducted on the subject of the
research. In terms of the temporary results of the research, it can be said that the understanding
of educational supervision in the period in which the works took place had a scientific and
instructional theory predominance. In this context, if it is necessary to make a suggestion,
researchers can make determinations about their understanding of educational supervision by
examining other cultural elements in the past.
Keywords: Educational supervision, School supervision, Teacher supervision, Educational
supervisiontheories
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Özet
Kronik hastalıklar, geri dönüşü olmayan değişimler içermesi ve bireye verdiği hasarın her geçen
gün artmasıyla tarif edilmektedir. Kardiyovasküler hastalıklar, kanser, kronik solunum yolu
hastalıkları veya diyabet bu gruptadır. Bu hastalıklara pek çok psikososyal sorun da eşlik
etmektedir. Tüm bunların neticesinde, bireyin işlevselliği azalmakta, işteki performansı
düşmekte, ailevi uyumu olumsuz yönde etkilenmektedir. Ayrıca birey, var olan inançlarını
sorgulamakta ve hastalığın yaşamındaki anlamı üzerine bakış açısı geliştirmeye çalışmaktadır.
Bu anlamlandırma biçimi kimi zaman hastayı destekleyici olabilirken kimi zamansa yıkıcı
özellik taşıyabilmektedir. Şüphesiz, bu anlamlandırma biçimi, bireyin hastalığa uyum
sağlamasında ve yaşamdaki iyilik halinin güçlendirilmesinde önemli role sahiptir. Dolayısıyla,
kronik hastalıklarda sadece fiziksel tedaviyi dikkate alan bir planlamanın ötesinde bireyin yaşam
kalitesini artıran psikolojik destek hizmetlerinin de gerçekleştirilmesi mühimdir. Bu bağlamda,
bireylerin manevi iyilik hallerini destekleyecek ve manevi çatışmalarını çözümlemelerine imkan
sağlayacak anlam merkezli danışmanlık programlarının önemi gündeme gelmektedir. Bu
bildiride, hayati tehlike barındıran kronik hastalıkların manevi ihtiyaçlarından yola çıkarak
kültürel özelliklerin göz önünde bulundurulduğu anlam merkezli danışmanlık modeli
sunulacaktır. Geliştirilen bu modelin amacı bireylerin anlam ihtiyacını karşılamak ve baş
etmelerini güçlendirmektir. Sunulacak bu modelin deneysel araştırmalar ve sahada çalışan
uygulayıcılar için örnek teşkil edeceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Din Psikolojisi, Maneviyat, Anlam, Kronik Hastalık, Danışmanlık
Meaning-Centred Counselling Model Suggestion for Chronic Patients
Abstract
Chronic diseases are characterized as involving irreversible changes and ever-increasing damage
to the diseased individuals day by day. Cardiovascular diseases, cancer, chronic respiratory
diseases and diabetes are in this group. These diseases are accompanied by many psychosocial
problems. As a result of all these, the functionality of these individuals declines, their work
performance decreases, and their family harmony is adversely affected. Also, they question their
current beliefs and try to develop a perspective on the meaning of the disease in their life. While
this way of making sense can sometimes be supportive for the patient, it can sometimes be
destructive. Undoubtedly, this way of making sense has an important role in the adaptation of
these individuals to the disease and in strengthening their well-being in life. Beyond a plan that
only considers physical treatment for chronic diseases, therefore, it is important to also provide
psychological support services that can increase the life quality of these individuals. This
indicates the importance of meaning-centred counselling programs that will support the spiritual
well-being of individuals. This paper will present the meaning-centred counselling model, which
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is based on the spiritual needs of individuals with life-threatening chronic diseases and takes
cultural characteristics into consideration. The purpose of this newly-developed model is to meet
the meaning needs of individuals and to strengthen their coping skills. It is thought that this
model will set an example for experimental research and practitioners working in the field.
Keywords: Psychology of Religion, Spirituality, Meaning, Chronic Diseases, Counselling
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Abstract
In discourse, Transition Relevance Place (TRP), which transpires when the speaker changes in
turn-taking, indicates numerous issues about participants' relationships, intentions, and roles in
that conversation. For example, silence has the power to signal various concerns, ranging from
comfort to awkwardness. Overlapping might mean cooperation or challenge depending on the
context. Besides, etiquette in a conversation is scrupulously observed in formal exchanges, and
interrupting the speaker is considered a severe violation of etiquette in conversations.
Interlocutors have tendencies to obey the sequences of transition in conversations, and
exceptions are functional as participants of a conversation would perceive them as divergent
from the expected flow. In this sense, TRP is rather observable in a register regarding the
possible effects it might contribute to it. Register, as an area of sociolinguistics, defines language
use proper to a particular function in a context. Therefore, this study will argue that in an
American comedy sitcom, Brooklyn Nine-Nine, the interlocutors reconstruct the usual formal
register by demolishing hierarchy through TRP.
Keywords: Register, American, Discourse, Transition Relevance Place.
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Özet
Araştırmanın temel amacı üniversite öğrencilerinin ahlaki uzaklaşma düzeyleri ile algıladıkları
ana-baba tutumları ve sahip oldukları kontrol odağı türü (iç-dış) arasında ilişki olup olmadığını
incelemektir. İlişkisel tarama metoduyla yürütülen araştırmanın örneklemini 2020-21 eğitim
yılında öğrenim görmekte olan ve çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 127 kadın 78
erkek toplam 205 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Covid-19 pandemisi sebebiyle
araştırmanın verileri yalnızca online anket üzerinden toplanmıştır. Veriler SPSS 26 programı ile
T-Test, Anova, Pearson Korelasyon ve Çoklu Doğrusal Regresyon kullanılarak analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda demokratik ana-baba tutumu ile iç kontrol odağı arasında ilişki gözlenirken
otoriter ve koruyucu ana-baba tutumu ile dış kontrol odağı arasında ilişki gözlenmiştir.
Araştırmanın önemli bir bulgusu da dış kontrol odağına sahip olmanın ahlaki uzaklaşma
üzerinde yordayıcı etkisi olmasıdır. Çalışma sonunda araştırma değişkenlerinin farklı yaş
gruplarında ve ilkokul-lise-üniversite gibi kademelerden oluşan daha geniş bir örneklem
grubunda incelenmesi önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ahlaki Uzaklaşma, Ebeveyn Tutumu, Kontrol Odağı
The Relationship Between Moral Disengagement, Perceived Parental Attitude and Locus of
Control in University Students
Abstract
The principle aim of the study is to examine whether there is a relationship between university
students' moral disengagement levels and their perceived parental attitudes and the type of locus
of control they have (internal-external). The sample of the research conducted with the relational
screening method consists of 205 university students, 127 women and 78 men, who were
studying in the 2020-21 academic year and voluntarily accepted to participate in the research.
Due to the Covid-19 pandemic, the data of the research was collected only through the online
survey. Pearson Product-Moment Correlation analysis, Regression analysis, independent groups
t-test and one way ANOVA were used to analyze the data obtained from the study. As a result of
the research, a positive relationship was observed between democratic parental attitude and
internal locus of control, and between authoritarian and protective parental attitude and external
locus of control. Another important finding of the study is that having an external locus of
control has a predictive effect on moral disengagement. At the end of the study, it was suggested
to examine the research variables in different age groups and in a larger sample group consisting
of stages such as primary school, high school, and university.
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Abstract
With the political tension between either domestically legitimate or illegimate actors in Syria, the
civil war broke out on March 15, 2011 so that many people had impelledly or forcedly to migrate
neighboring countries via crossing the land or maritime boundaries. These demographic
transitions, in which many people, particularly children, lost their lives, led admittedly European
and Middle Eastern governmental actors and institutions to follow the state of migratory
exception policies. The state of exception revealing the homo sacer through including the
exclusion of bodies for Giorgio Agamben, corresponds to the temporary suspension of existing
legal norms, but the permanent state of this temporality. By problematizing the illustrations from
European and Middle Eastern countries, this paper thus deals with the inclusionary exclusion of
Syrians as homines sacri produced by the residential countries as suspending laws in force that
can devalue people's lives and deaths.
Keywords: the state of exception, Syrians, homo sacer, inclusive exclusion
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Özet
Bu araştırmada, hastane çalışanlara uygulanan kurumsal eğitim programlarının çalışanların örgütsel
bağlılık ve motivasyon düzeyleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırma evrenini İstanbul ilinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı özel hastanelerde çalışanlar
oluşturmuştur. Örneklem ise İstanbul ilinin her iki yakasında bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı
özel hastanelerde çalışan, kolayda örnekleme yöntemiyle araştırmacı tarafından kolaylıkla
ulaşılabilen birimlerden belirlenen ve araştırmaya gönüllü katılmayı seçen 139 hastane çalışanıyla
sınırlandırılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında; araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel
ve Eğitim Programlarına İlişkin Bilgi Formu; Türkçe’ye geçerlilik ve güvenilirlik analizleri Wasti
(2000) tarafından yapılmış olan Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve Dündar, Özutku ve Taşpınar (2007)
tarafından geliştirilmiş olan Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır.
Çalışmanın uygulama bölümünde nicel araştırma teknikleri kullanılmış, verilerin analizlerinde
IBM’in SPSS programından yararlanılmıştır. Kişisel değişkenler, eğitim programlarına ilişkin
değişkenler ve ölçeklerden alınan skorlara yönelik verilerin öncelikle betimsel analizi yapılarak
frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri verilmiştir. Ölçek ve
boyutlarından alınan puan ortalamalarının kişisel değişkenlere ve eğitim programlarına göre anlamlı
farklılık gösterip göstermediği t testi (iki grubun karşılaştırmasında) ve ANOVA testi (ikiden fazla
grubun karşılaştırmasında) ile değerlendirilmiştir. Anlamlı farklılık saptandığında bu anlamlılığın
hangi gruplar arasında olduğunun saptanabilmesi için LCD Post Hoc testi yapılmıştır.
Araştırma sonucunda hastane çalışanlarının örgütsel bağlılıkları orta düzeyde, motivasyonları ise
yüksek düzeyde bulunmuştur. 41 yaşın altında, kadın ve bulunduğu kurumda dahil olmak üzere
şimdiye dek kurumsal gelişim eğitimi almamış olanların devam bağlılıkları düşüktür. Lisans (4
yıllık üniv.) mezunlarının içsel ve genel motivasyonları yüksek lisans/doktora mezunlarına kıyasla
anlamlı düzeyde daha düşüktür. Bulundukları kurum dahil olmak üzere şimdiye dek kurumsal
gelişim eğitimi dışındaki diğer eğitimleri almamış olanların duygusal bağlılıkları, dışsal ve genel
motivasyonları daha düşüktür. Kurumdaki toplam çalışma süresi 1-2 yıl, 3-5 yıl ve 6-10 yıl olan
çalışanların duygusal, normatif ve örgütsel bağlılıkları ve ayrıca içsel, dışsal ve genel
motivasyonları, toplam çalışma süresi 11-15 yıl olanlara kıyasla anlamlı düzeyde daha düşüktür.
Son bir yıl içinde işten ayrılmayı düşünenlerin içsel ve genel motivasyonları, ayrılma düşüncesi
yaşamayanlara kıyasla anlamlı düzeyde daha düşüktür. Katılımcıların yüzde 90,65’i genel olarak
kurumsal gelişim eğitim programlarını çalışanlar için yararlı bulmaktayken yüzde 87,05’i bu
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programları süre ve içerik yönünden yeterli bulmamaktadır. Kurumsal gelişim eğitimlerini yararlı
bulmayanların duygusal, normatif ve genel örgütsel bağlılıklarının yanı sıra içsel, dışsal ve genel
motivasyonları da anlamlı düzeyde daha düşüktür.
Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda; hastane yöneticilerinin çalışanlarında devam
bağlılıklarını yükseltecek uygulamalarda bulunması, bu yönde yapılacak uygulamalarda özellikle 41
yaşın altında, kadın ve bulunduğu kurumda dahil olmak üzere şimdiye dek kurumsal gelişim eğitimi
almamış olanların öncelikli hedeflenmesi; hastane çalışanlarında içsel ve genel motivasyonun
yükseltilebilmesi amacıyla çalışanlar arasında lisansüstü eğitimin teşvik edilmesi; duygusal bağlılık,
dışsal ve genel motivasyonun yükseltilebilmesi için kurumsal gelişim eğitimi dışındaki diğer
eğitimlerin de sağlanması; çalışanları elde tutmaya yönelik uygulamalara ağırlık verilmesi;
çalışanlarda içsel ve genel motivasyonun yükseltebilmesi için işten ayrılma düşüncesini azaltacak
uygulamalarda bulunulması; çalışanlarda örgütsel bağlılık ve motivasyonun artırılabilmesi için
kurumsal gelişim eğitimlerinin yararına yönelik bilgilendirme ve eğitimler sağlanması; çalışanlarda
devam bağlılığın artırılabilmesi için çalışanlara verilecek kurumsal gelişim programlarının süre ve
içerik yönünden geniş tutulması önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim Programları, Hastane, Kurumsal Eğitim, Motivasyon, Örgütsel
Bağlılık.
The Impact of Corporate Training Programs on Organizational Commıtment and Motivation
in Hospital Employees
Abstract
In this study, it was aimed to determine the effect of institutional training programs applied to
hospital employees on the organizational commitment and motivation levels of the employees.
The population of the research has been composed of employees in public and private hospitals
affiliated to the Ministry of Health in Istanbul. The sample was limited to 139 hospital employees
who work in the Ministry of Health on both sides of the city of Istanbul, selected from the units
easily accessible by the researcher and chose to participate in the study voluntarily. In collecting the
data of the research; The Information Form on Personal and Educational Programs developed by the
researcher, the Organizational Commitment Scale, of which the validity and reliability analyzes
were made in Turkish by Wasti (2000), and Motivation Scale developed by Dündar, Özutku and
Taşpınar (2007) were used.
Quantitative research techniques were used in the application part of the study, and IBM's SPSS
program was used in data analysis. Descriptive analysis of the data regarding personal variables,
variables related to educational programs, and scores obtained from scales was first made and their
frequency, percentage, mean, standard deviation, minimum, and maximum values were given.
Whether the mean scores obtained from the scales and their dimensions differ significantly
according to personal variables and educational programs was evaluated with the t-test (in the
comparison of two groups) and the ANOVA test (in the comparison of more than two groups).
When a significant difference was detected, the LCD Post Hoc test was used to determine which
groups this significance was in.
As a result of the research, the organizational commitment of the hospital staff was found to be
medium and their motivation was found to be high. Those under the age of 41, women, and those
who have not received institutional development training, have low continuity commitment. The
intrinsic and general motivation of undergraduate (4-year university) graduates is significantly
lower than those of master's / doctoral graduates. The emotional attachment, extrinsic and general
motivations of those who have not received any other training other than corporate development
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training, including their institution, are lower. Emotional, normative and organizational
commitments as well as internal, external and general motivations of employees with a total
working time of 1-2 years, 3-5 years and 6-10 years in the institution are significantly lower than
those with a total working time of 11-15 years. The intrinsic and general motivations of those who
thought to quit in the last year were significantly lower than those who did not have the idea of
quitting. While 90.65 percent of the participants generally find corporate development training
programs useful for employees, 87.05 percent do not find these programs sufficient in terms of
duration and content. Those who do not find institutional development training useful have
significantly lower internal, external and general motivations as well as significantly lower
emotional, normative and general organizational commitments.
In line with the results obtained in the study, it was suggested that hospital managers should
implement practices that would increase the attendance commitment of their employees. In the
practices to be carried out in this direction, it’s recommended to primarily target those under the age
of 41, including women and those who have not received institutional development training until
now. For increasing the internal and general motivation of hospital staff, it’s suggested to encourage
postgraduate education among employees. For increasing emotional commitment, extrinsic and
general motivation, it’s suggested to provide other training other than institutional development
training and to focus on practices aimed at retaining employees. For increasing the internal and
general motivation of the employees, it’s recommended to implement practices that will reduce the
thought of leaving the job. For increasing the organizational commitment and motivation of the
employees, it is recommended to provide information and training for the benefit of corporate
development training. Lastly, it’s recommended that corporate development programs to be given to
employees should be extended in terms of duration and content in order to increase the continuity of
employees.
Keywords: Training Programs, Hospital, Corporate Training, Motivation, Organizational
Commitment.
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Özet
Çalışmamız pandemi döneminde telerehabilitasyon temelli ergoterapi uygulamalarının, duyusal
modülasyon seviyesine ve fonksiyonel aktivite performansına etkisini belirlemeyi amaçlamıştır.
Çalışmamıza 5-9 yaşları arasında duyu bütünlüğü bozukluğuna sahip 5 çocuk birey dahil edildi.
Bireylere 8 hafta, haftada 2 seans olmak üzere toplam 16 seans telerehabilitasyon uygulaması online
kanallarla (Zoom/Skype) gerçekleştirildi. Dunn Duyu profili ve WeeFIM Fonksiyonel Bağımsızlık
Ölçümü tedavi öncesi ve sonrasında uygulandı. Seans öncesi ve sonrası veriler SPSS 23.00 ile
karşılaştırıldı. Sonuçta çocuklarda telerehabilitasyon uygulamalarının görsel, vestibuler, taktil ve
çoklu duyusal işlemleme üzerinde ve fonksiyonel aktivite seviyesinde olumlu etkileri saptandı
(p<0.05). Pandemi gibi yüz yüze rehabilitasyonu olumsuz etkileyen koşullarda telerehabilitasyon
uygulamaları güvenli ve alternatif yaklaşımlar olabilir. Ergoterapi alanında daha fazla
telerehabilitasyon araştırmalarına ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: telerehabilitasyon, duyu bütünleme, pandemi, aktivite performansı,
ergoterapi
Effect of Telerehabilitation-Based Occupatıonal Therapy Interventıons on Sensory
Modulation and Occupatıonal Performance in The Covid-19 Pandemıc: Case Serıes
Abstract
Our study aimed to determine the effect of telerehabilitation-based occupational therapy
interventions on the level of sensory modulation and functional occupational performance during
the pandemic period. Five children between the ages of 5 and 9 with sensory integration
disorders were included in our study. A total of 16 sessions of telerehabilitation, 8 weeks, 2
sessions per week, were carried out via online channels (Zoom/Skype). Dunn Sensory Profile
and WeeFIM Functional Independence Measure were applied before and after treatment. Data
before and after the session were compared with SPSS 23.00. As a result, positive effects of
telerehabilitation interventions on visual, vestibular, tactile and multi-sensory processing and
functional activity level were determined in children (p<0.05). In conditions that negatively
affect face-to-face rehabilitation, such as a pandemic, telerehabilitation interventions can be safe
and alternative approaches. More telerehabilitation researchs are needed in the field of
occupational therapy.
Keywords: telerehabilitation, sensory integration, pandemic, occupational performance,
occupational therapy
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Özet
Bu araştırmanın amacı, Hayat Bilgisi ders kitaplarında yer alan soruların eleştirel düşünmeye
katkısını öğretmen görüşlerine göre incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden
durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim
yılında Van ilinde görev yapmakta olan 12 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunun
belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden, ölçüte dayalı örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile
toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonunda elde
edilen bulgulara göre sınıf öğretmenleri eleştirel düşünme becerisine sahip bireyleri sorgulayıcı,
farklı bakış açısına sahip, problemlere çözüm üretebilen, bilgiyi özümseyen, analiz ve
değerlendirme yapabilen bireyler olarak görmektedirler. Birinci sınıf öğretmenleri, Hayat Bilgisi
ders kitaplarında yer alan soruların öğrencilerin eleştirel düşünme becerisine olumlu katkı
sağladığını belirtirken ikinci ve üçüncü sınıf öğretmenleri katkı sağlamadığını belirtmişlerdir.
Sınıf öğretmenlerinin tamamı Hayat Bilgisi ders kitaplarında yer alan soruların öğrencilerin
eleştirel düşünme becerilerine daha fazla katkı sağlayabilmesi için soru sayısının artırılmasını ve
soruların gerçek hayat ile ilişkilendirilmesi önermişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Hayat Bilgisi Dersi, Eleştirel Düşünme, Ders Kitabı.
Investigation of Contributions of The Questions In Life Science Course Books to Critical
Thinking According to The Views of Teachers
Abstract
The aim of this study is to examine the contribution of the questions in the Life Science course
books to critical thinking according to the views of teachers. A case study pattern, which is one
of the qualitative research methods, was used in the research. The study group consists of 12
Classroom Teachers working in the province of Van in the 2018-2019 academic year. In order to
determine the study group, criterion based sampling method was used. Data were collected by
semi-structured interview form developed by the researcher. Content analysis method was used
for data analysis. According to the findings of the research, classroom teachers see individuals
who have critical thinking skills as questioners, have a different point of view, can produce
solutions to problems, assimilate information, analyze and evaluate. First grade teachers stated
that the questions in the Life Science course books contributed positively to the students' critical
thinking skills, while the second and third grade teachers think vice versa. All of the classroom
teachers suggested that the number of questions should be increased and the questions should be
linked to real life so that the questions in the Life Science course books can contribute more to
the students' critical thinking skills.
Keywords: Life Science Curriculum, Critical Thinking, Course Book.

82

SADAB 9th International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences
June 25-27, 2021b / Antalya, Turkey
Spinal Anestezi Altında Yüksek Riskli Yaşlı Hastalarda Uzun Süreli Kompleks Lomber
Füzyon Cerrahisi: Bir Retrospektif Analiz
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Nevzat FİRİDİN
Siirt Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalı
firidin.md@gmail.com
ORCID: 0000-0002-0927-8848

Özet
Amaç: Çalışma, genel anestezinin (GA) kontrendike olduğu kompleks lomber omurga cerrahisi
geçiren yüksek riskli hastalarda spinal anestezi (SA) sonuçlarını belirlemekti.
Yöntem: Çalışmada lomber omurga hastalığı olan 22 yüksek riskli hastanın retrospektif analizi
yapıldı. 12 hasta ASA IV ve 10 hasta ASA III olarak sınıflandırıldı. Ameliyat boyunca
hemodinamik parametreler izlendi. Ameliyat sonrası postoperatif anestezi bakım ünitesinde
geçirilen süre, hemodinamik değişiklikler, bulantı ve kusma insidansı, idrar retansiyonu, spinal
baş ağrısı, analjezik kullanımı, deliryum tablosu olup olmayacağı, duyu bloğunun gerilemesi ve
hastanede kalış süresi kaydedildi. Hasta ve cerrah memnuniyeti de değerlendirildi.
Bulgular: Bu 22 hastanın tamamına entrümantasyon ve füzyon ameliyatı yapıldı. Ameliyat
sonrası ağrı kontrolü mükemmeldi. Postoperatif kusma 2 hastada (%0,9), bulantı 4 hastada
(%1.8) gelişti. Hastalarda deliyum tablosu ve idrar retansiyonu gözlemlenmedi. Hastalar yüksek
düzeyde memnuniyet bildirdi. Spinal anestezi de genel anesteziye göre hastane yatış süresi
açısından %33 daha kısaydı (p<0,05). Sonuçlar: Çalışma sonuçlarımız, iyi perioperatif
hemodinamik stabilite sağlayan ve uygun maliyetli olan SA, yüksek riskli lomber omurga
ameliyatlarında genel anesteziye güvenli, güvenilir ve tatmin edici bir alternatif olduğunu
desteklemektedir. Spinal anestezi teknikleri ile beraber postoperatif morbidite ve mortalite
azaltma bakımından faydalı olacağını düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler: Genel anestezi,
Yüksek riskli hastalar, Bel cerrahisi, Spinal anestezi
Anahtar Kelimeler: Genel anestezi, Yüksek riskli hastalar, Bel cerrahisi, Spiral anestezi
Complex Lumbar Fusion Surgery in High-Risk Elderly Patients Under Spinal Anesthesia:
A Retrospective Analysis
Abstract
Purpose: The study was to determine spinal anesthesia (SA) outcomes in high-risk patients
undergoing complex lumbar spine surgery where general anesthesia (GA) is contraindicated.
Method: A retrospective analysis of 22 high-risk patients with lumbar spine disease was
performed in the study. 12 patients were classified as ASA IV and 10 patients as ASA III.
Hemodynamic parameters were monitored throughout the surgery. Postoperative time spent in
the postoperative anesthesia care unit, hemodynamic changes, incidence of nausea and vomiting,
urinary retention, spinal headache, analgesic use, presence of delirium, regression of sensory
block, and length of hospital stay were recorded. Patient and surgeon satisfaction were also
evaluated.
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Results: All of these 22 patients underwent instrumentation and fusion surgery. Postoperative
pain control was excellent. Postoperative vomiting developed in 2 patients (0.9%) and nausea in
4 patients (1.8%). Delirium picture and urinary retention were not observed in the patients.
Patients reported a high level of satisfaction. Spinal anesthesia was 33% shorter than general
anesthesia in terms of hospital stay (p<0.05).
Conclusion: Our study results support that SA, which provides good perioperative
hemodynamic stability and is cost-effective, is a safe, reliable and satisfactory alternative to
general anesthesia in high-risk lumbar spine surgeries. We think that it will be beneficial in terms
of reducing postoperative morbidity and mortality together with spinal anesthesia techniques.
Keywords: General anesthesia, High-risk patients, Lumbar surgery, Spinal anesthesia
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İşyeri Arkadaşlığı ve İşe İlişkin Duyuşsal İyi Oluş Halinin İşyeri Mutluluğu Üzerindeki
Etkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma
Arş. Gör. Dr. Şerife UĞUZ ARSU
Aksaray Üniversitesi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
serifeuguz@gmail.com
ORCID: 0000-0002-7922-4597
Özet
İşyerinde kurulan arkadaşlıklar ve işe ilişki insanların beslediği duyguların, çalışanların
mutluluğunu etkileyeceği fikri bu çalışmanın temel motivasyon kaynağı olmuştur. Bu noktadan
hareketle bu çalışmada, akademisyenlerin işyeri arkadaşlığı ve işe ilişkin duyuşsal iyilik
algılarının işyeri mutluluğu üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Üniversitelerde insanlar
arası etkileşimin üst seviyede olması ve sosyal ilişkilerin birçok sektörden daha yoğun
olmasından dolayı akademik personeller örneklem olarak seçilmiştir. Bu amaca uygun olarak
Aksaray Üniversitesi’nde çalışmakta olan akademik personelden veri toplanmıştır. Oluşturulan
veri toplama aracı 152 akademik personele (74 araştırma görevlisi, 58 öğretim görevlisi ve 20
çeşitli unvanlara sahip öğretim üyesi) uygulanmıştır. Araştırmanın iki temel hipotezi olan işyeri
arkadaşlığı ve işe ilişkin duyuşsal iyi oluş halinin işyeri mutluluğu üzerindeki etkisini incelemek
için elde edilen veriler ışığında regresyon analizi uygulanmıştır. Ulaşılan regresyon analizi
bulgularına göre işyeri arkadaşlığı alt boyutlarının her ikiside işyeri mutluluğunu pozitif yönde
etkilemiştir. İşe ilişki duyuşsal iyi oluş hali alt boyutlarından pozitif duygular işyeri mutluluğunu
pozitif yönde etkilerden negatif duygular negatif yönde etkilemiştir.
Anahtar Kelimeler: İşyeri Arkadaşlığı, İşe İlişkin Duyuşsal İyi Oluş Hali, İşyeri Mutluluğu,
Akademik Personel
The Effect of Workplace Friendship and Job-Related Affective Well-Being on Workplace
Happiness: A Research on Academics
Abstract
The idea that friendships established in the workplace and the emotions nurtured by people
related to work will affect the happiness of the employees has been the main motivation source
of this study. From this point of view, this study aimed to examine the effect of academicians'
workplace friendship and job-related affective well-being on workplace happiness. Academic
staff were chosen as samples because of the high level of interaction between people in
universities and the fact that social relations are more intense than many sectors. In accordance
with this purpose, data were collected from academic staff working at Aksaray University. The
data collection tool created was applied to 152 academic staff (74 research assistants, 58
lecturers and 20 faculty members with various titles). Regression analysis was applied in the
light of the data obtained to examine the effects of workplace friendship and job-related affective
well-being, which are the two main hypotheses of the study, on workplace happiness. According
to the findings of the regression analysis, both of the sub-dimensions of workplace friendship
positively affected workplace happiness. While positive emotions, one of the sub-dimensions of
job-related affective well-being, positively affected workplace happiness, negative emotions
negatively affected them.
Keywords: Workplace Friendship, Job-Related Affective Well-Being, Workplace Happiness,
Academic Staff

85

SADAB 9th International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences
June 25-27, 2021b / Antalya, Turkey

Çin Halk Cumhuriyeti Dış Politikası: Tarihsel Miras ve Yeni Açılımlar Işığında BM Barış
Güçlerine Katılım
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ARIÖZ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F
zarioz@bandirma.edu.tr
ORCID: 0000-0001-7470-5407
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Kürşad ÖZEKİN
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Özet
Çin Halk Cumhuriyeti’nin dış politika davranışını belirleyen önemli tarihsel unsurlardan birisi,
Afyon Savaşlarından 1949 yılına kadar, yaklaşık bir yüzyıl süren bağımsızlık mücadelesi
olmuştur. Bu tarihsel miras, Çin'in uzun tarihi boyunca dış politikaya yönelik temel yaklaşımını
şekillendirmiştir. Uluslararası ilişkilerin eşit ve egemen bir üyesi olarak muamele görmek,
ülkesel bütünlüğün garanti edilmesi ve ekonomik kalkınma ve bağımsızlığın sağlanmasına
yönelik öncelikli hedefler, Çin Halk Cumhuriyeti dış politikasının belirgin süreklilikler
göstermesine neden olmuştur. Bu çerçevede çalışma bu temel süreklilikleri, Soğuk Savaş
dönemi, Çin’in dışa açıldığı ve bağımsız politikalar izlediği 1970 sonrası dönem ve ekonomik ve
siyasi anlamda yükselişe geçtiği son dönem olmak üzere üç temel bölüm altında inceleyecektir.
Özellikle Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra, tek kutuplu yeni dünya düzenine yönelik itirazı
ve uluslararası sitemle bütünleşmiş bir aktör olarak kendini inşa etmesi çabası, Çin’i BM'yi
eylemlerinin merkezi olarak belirlemeye yöneltmiştir. BM'ye karşı değişen tutumu ve “barışçıl
yükseliş” nosyonu çerçevesinde izlediği uzlaşmacı ve çok yönlü dış politika, Çin'i barışı koruma
faaliyetlerine aktif olarak katılmaya teşvik etmiştir. Çalışmada söz konusu değişim, Çin’in dış
politikadaki geleneksel çizgisinden bir ayrılma olarak değil aksine uluslararası ilişkilerde
bölgesel ve küresel düzeyde etkili ve egemen bir güç olamaya dair sürekli hedefinin bir teazhürü
olarak değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: BM Barış Güçleri, ÇHC Dış Politikası, Barışçıl Yükseliş, BM, Çok
Taraflılık
Foreign Policy of the People's Republic of China: Participation in UN Peacekeeping Forces
in the Light of Historical Heritage and New Openings
Abstract
One of the important historical factors determining the foreign policy of the People's Republic of
China has been the independence struggle that lasted for almost a century, from the Opium Wars
to 1949. This historical legacy has shaped China's basic approach to foreign policy throughout its
long history. The primary objectives of being treated as an equal and sovereign member of
international relations, guaranteeing territorial integrity, and ensuring economic development and
independence have induced the foreign policy of the People's Republic of China to show evident
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continuties. In this context, the study will examine these fundemental continuities, under three
main episodes through the Cold War period, the post-1970 period when China opened up and
pursued independent policies, and the lastest period in which China has risen in economic and
political terms. Especially after the end of the Cold War, its objection to the unipolar new world
order and its effort to build itself as an integrated actor in the international system led China to
determine the UN as the center of its actions. Its changing attitude towards the UN and its
conciliatory and multilateral foreign policy within the framework of the notion of “peaceful rise”
encouraged China to actively participate in peacekeeping activities. In this study, this new trend
is not considered as a departure from the traditional line in China's foreign policy, but rather as a
manifestation of its constant goal of being an influencial and sovereign power in international
relations at regional and global levels.
Keywords: UN Peacekeeping Forces, Foreign Policy of PRC, Peaceful Rise, UN,
Multilateralism
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Duygusal Zeka ve Girişimcilik İlişkisi: Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri
Örneği
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Aksaray Üniversitesi / Sağlık Hizmetleri MYO /
Tibbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
nihan_dinc85@hotmail.com,
ORCID: 0000_0002_5142_874X

Özet
Bu araştırma, bir devlet ve bir vakıf üniversitesinin sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda
okuyan öğrencilerin duygusal zeka ve girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişkiyi belirlemek
amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 2021 bahar yarıyılında sağlık hizmetleri meslek
yüksekokulunda okuyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 396 öğrenci, araştırmanın
örneklemini oluşturmaktadır. Veriler; Öğrenci bilgi formu, Duygusal Zeka Ölçeği ve
Girişimcilik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı
istatistikler, Kruskal Wallis Testi, Anova Testi, Mann Whitney U Testi, Spearman Korelasyon
Testi kullanılmıştır. Öğrencilerin %77’si kadın olup, %53’ü’si 18-20 yaş aralığındadır. %54,8’i
okul başarısının orta düzeyde ve % 58,4’ü aile içi ilişkilerinin iyi düzeyde olduğunu belirtmiştir.
Öğrencilerin %69,9’u daha önce girişimcilik dersi almamış olup, %43,2’si mezun olduktan sonra
kamuda çalışmayı planlamakta ve %87,4’ü sosyal ilişkilerde başarılı olduğunu belirtmiştir.
Duygusal zeka toplam puan ortalaması 144,19±24,34 ve girişimcilik toplam puan ortalaması
132,65±20,77 olarak bulunmuştur. Korelasyon analizi sonucunda, öğrencilerin duygusal zeka
düzeyleri ve girişimcilik eğilimleri arasında orta düzeyde ve pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır
(p<0,05). Bu bulguya göre; öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri arttıkça girişimcilik eğilimleri
de artmaktadır. Ayrıca toplam puan ortalamalarına göre öğrencilerin duygusal zeka ve
girişimcilik eğilimlerinin ortalamadan yüksek olduğu söylenebilmektedir. Yapılan
karşılaştırmalarda okunan bölüm, sosyal ilişkiler ve anne yaklaşımını duygusal zeka puanlarını
etkilediği belirlenmiştir (p<0,05). Girişimcilik toplam puan ortalamalarını ise sosyal ilişkiler,
baba yaklaşımı, okul başarısı, aile içi ilişkiler, çalışma durumu ve mezun olduktan sonraki planın
(p<0,05). Sonuç olarak; sosyo demografik değişkenlerin öğrencilerin duygusal zeka ve
girişimcilik toplam puan ortalamalarını etkilediği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Duygusal Zeka, Girişimcilik
Abstract
This research was conducted descriptively in order to determine the relationship between
emotional intelligence and entrepreneurial tendencies of students studying at a health services
vocational school of a state and a foundation university. The sample of the study consists of 396
students who attended the health services vocational school in the spring semester of 2021 and
accepted to participate in the study. Data; Student information form was collected using
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Emotional Intelligence Scale and Entrepreneurship Scale. Descriptive statistics, Kruskal Wallis
Test, Anova Test, Mann Whitney U Test, Spearman Correlation Test were used to evaluate the
data. 77% of the students are women, 53% of them are between the ages of 18-20. 54.8% of
them stated that their school success was at a medium level and 58.4% stated that their family
relations were at a good level. 69.9% of the students have not taken entrepreneurship lessons
before, 43.2% plan to work in public after graduation and 87.4% stated that they are successful
in social relations. Emotional intelligence total score average was found to be 144.19 ± 24.34 and
entrepreneurship total score average 132.65 ± 20.77. As a result of the correlation analysis, it
was found that there is a moderate and positive relationship between the emotional intelligence
levels and entrepreneurial tendencies of the students (p <0.05). According to this finding; As the
emotional intelligence levels of the students increase, their entrepreneurial tendencies also
increase. In addition, it can be said that the emotional intelligence and entrepreneurial tendencies
of the students are higher than the average according to their total score averages. In the
comparisons, it was determined that the reading section affected the emotional intelligence
scores of social relations and mother approach (p <0.05). On the other hand, entrepreneurship
total score averages are based on social relations, father's approach, school success, family
relations, working status and post-graduation plan (p <0.05). As a result; It was determined that
socio-demographic variables affect the emotional intelligence and entrepreneurship total score
averages of the students.
Keywords: Student, Emotional Intelligence, Entrepreneurship
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Türkçe Dikotik Cümle Tanımlama Testinin Mobil Uygulamasının Geliştirilmesi Ve
Değerlendirilmesi
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İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Odyoloji Anabilim Dalı
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ORCID: 0000-0001-6072-9723

Özet
Santral İşitsel İşlemleme, santral sinir sistemindeki işitme bilgilerinin algısal olarak işlenmesini
ve bu işlemenin temelini oluşturan ve elektrofizyolojik işitme potansiyellerine yol açan
nörobiyolojik aktiviteyi ifade eder. Çalışmada yetişkinler için santral işitsel işleme
değerlendirilmesinde kullanılacak Türkçe dikotik cümle tanımlama testinin oluşturulmasına ve
mobil uygulama tasarlayıp kullanılmasına karar verilmiştir. Test materyalleri; Google’ da en çok
aranan ve kullanılan kelime ve cümlelerden, gazetelerden, Yazlı Türkçenin Kelime Sıklığı
Sözlüğü (1945-1950)’nden seçilerek oluşturulmuştur. Oluşturulan cümleler ses kayıt
stüdyosunda kadın ve erkek konuşmacıya okutularak ses kaydı alınmış ve ses kaydı ile
cümlelerin bilinebilirlik kontrolü sağlanmıştır. Belirlenen cümlelerin spektral ve koherans
analizleri (MATLAB R2019b) yapılmıştır. Testin uygulanabilmesi için bireylerin rahat
anlayabileceği ve kullanabileceği android işletim sistemine sahip mobil uygulama hazırlanmıştır.
Koherans analizi ile uyumlu olan cümleler mobil uygulamaya eklenmiştir. Testin normalizasyon
değerlendirmesi 18-30 yaş arası normal işitmeye sahip 30 birey ile mobil uygulama üzerinden
yapılmıştır. Türkçe dikotik cümle tanımla test sonuçlarının ortalaması % olarak belirtilmiştir.
Yönlendirilmiş sol kulak skoru %98,3, yönlendirilmiş sağ kulak skoru %99,3, yönlendirilmemiş
sol kulak skoru %100, yönlendirilmemiş sağ kulak skoru %100 elde edilmiştir. Dikotik olarak
cümlelerin dengeli ve eşdeğer sunulmasında koherans ve spektral analizinin iyi bir yöntem
olduğu ve mobil uygulamaya rahatlıkla eklendiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Cümle listeleri, Dikotik cümle tanımlama, Koherans analiz, Mobil
uygulama, Spektral analiz
Development and Evaluation of the Mobile Application of the Turkish Dichotic Sentence
Idendification Test
Abstract
Central Auditory Processing refers to the perceptual processing of hearing information in the
central nervous system and the neurobiological activity that underlies this processing and leads
to electrophysiological hearing potentials. In the study, it was decided to create a Turkish
dichotic sentence idendifıcation test to be used in the evaluation of central auditory processing
for adults and to design and use a mobile application. Test materials; It was created by choosing
the most searched and used words and sentences on Google, newspapers, Word Frequency
Dictionary of Written Turkish (1945-1950). The sentences created were read to male and female
speakers in the sound recording studio, and the sound recording was taken and the knowability
control of the sentences was provided with the sound recording. Spectral and coherence analyzes
(MATLAB R2019b) of the determined sentences were performed. In order to apply the test, a
mobile application with the android operating system was prepared that individuals can easily
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understand and use. Sentences that are compatible with coherence analysis have been added to
the mobile application. The normalization evaluation of the test was carried out with 30
individuals aged 18-30 with normal hearing via the mobile application. Dichotic sentence
idendifıcation in Turkish and the average of the test results is indicated as %. Directed Report
Left Ear Average was 98.3%, Directed Report Right Ear Average was 99.3%, Free Report Left
Ear Average was 100%, Free Report Right Ear Average was 100%. It has been concluded that
coherence and spectral analysis is a good method in presenting dichotically balanced and
equivalent sentences and can be easily added to the mobile application.
Keywords: Coherence analysis, Dichotic sentence idendifıcation, Mobile application, Spectral
analysis, Sentence lists
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Özet
Optik disk hipoplazisi (ODH) tek ya da çift taraflı gelişebilen azalmış retina sinir lifi sayısı ve
normal gelişim gösteren retinal doku ile birlikte olan progresif olmayan bir tablodur. ODH’li
bireylerde görme azalması, görsel alan değişiklikleri ve renkli görmede defektler
görülebilmektedir. Çalışmaya sağ gözünde ODH bulunan, 3 yaşında erkek bir pediatrik olgu
dahil edilmiştir. Olgunun kişisel, çevresel ve okupasyonel faktörlerinin bütüncül değerlendirmesi
için Kanada Okupasyonel Performans Modeli (CMOP), müdahale uygulaması için ise Görsel
Algılama Referans Çerçevesi kullanılmıştır. CMOP kapsamında problem alanları, çatal kaşık
tutmada zorlanma bu nedenle yemekleri dökerek yeme, kağıt üzerindeki küçük resimleri ayırt
edememe renk ve şekil-zemin algısında zayıflık ve kaba motor becerilerde zayıflık (tek ayak
üstünde durma, yerinde zıplama) olarak belirlenmiştir. 8 haftalık müdahale planında kısa dönem
hedefler, görsel ayırt etme (tanıma, eşleştirme, sınıflandırma) becerilerinin gelişmesi, renk algısı
ve şekil algısının gelişmesi, yardımcı araç-gereç yardımı ile (kalınlaştırılmış çatal kaşık) yemek
yemede bağımsızlık seviyesini artırma; uzun dönem hedefler, şekil zemin algısının gelişmesi,
görsel dikkatin gelişmesi ve görsel motor integrasyonun gelişmesi olarak belirlenmiştir.
Hedeflere yönelik oluşturulan ergoterapi müdahale programı ile olgunun kalınlaştırılmış çatalkaşık yardımı ile bağımsız yemek yemesi, basit şekillerde, büyük parçalı ve parlak renkli yapboz parçalarını birleştirebilir hale gelmesi, tek ayak üzerinde durabilme süresinin artması ve iki
ayak üzerinde zıplayabilmesi sağlanmıştır. ODH gibi görme alanını etkileyen tanılarda görsel
algı çalışmalarını içeren daha çok sayıda ve kanıt temelli ergoterapi çalışmasına ihtiyaç
duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: optik disk hipoplazisi, holistik bakış, görsel algılama, ergoterapi
An Investigation of the Efficacy of Occupational Therapy Intervention According to the
Canadian Model of Occupational Performance in a Child with Optic Disc Hypoplasia: A
Case Study
Abstract
Optic disc hypoplasia (ODH) is a non-progressive condition that can develop unilaterally or
bilaterally, with decreased retinal nerve fiber count and normally developing retinal tissue.
Decreased vision, visual field changes and defects in color vision mau be seen in individuals
with ODH. A 3-year-old male pediatric case with ODH in the right eye was included in the
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study. The Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) was used for the holistic
evaluation of the individual, environmental and ocupational factors of the case, and the Visual
Perception Reference Frame was used for the intervention application. The problem areas within
the scope of CMOP were determined as difficulty in holding cutlery and therefore eating by
spilling food, inability to distinguish small pictures on paper, weakness in perception of color
and figure-ground, and weakness in gross motor skills (standing on one leg, jumping in place).
The short-term goals in the 8-week intervention plan, development of visual discrimination
(recognition, matching, classification) skills, development of color perception and figure
perception, increasing the level of independence in eating with the help of auxiliary equipment
(thickened cutlery); the long-term goals were determined as the development of figure-ground
perception, the development of visual attention and the development of visual motor integration.
With the target spesicif occupational therapy intervention program, the case was able to eat
independently with the help of thickened cutlery, to be able to combine simple figures, large
pieces and brightly colored puzzle pieces, to increase the time to stand on one leg, and to jump
on two legs. There is a need for more evidence-based occupational therapy studies including
visual perception studies in diagnoses affecting the visual field such as ODH.
Keywords: optic disc hypoplasia, holistic view, visual perception, occupational therapy
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Covid-19 Pandemisinde Telerehabilitasyon Temelli Ergoterapi Uygulamalarının Duyusal
Modulasyon Düzeyi ve Aktivite Performansına Etkisi: Olgu Serisi
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Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi
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ORCID: 0000-0002-6656-965X
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Özet
Çalışmamız pandemi döneminde telerehabilitasyon temelli ergoterapi uygulamalarının, duyusal
modülasyon seviyesine ve fonksiyonel aktivite performansına etkisini belirlemeyi amaçlamıştır.
Çalışmamıza 5-9 yaşları arasında duyu bütünlüğü bozukluğuna sahip 5 çocuk birey dahil edildi.
Bireylere 8 hafta, haftada 2 seans olmak üzere toplam 16 seans telerehabilitasyon uygulaması
online kanallarla (Zoom/Skype) gerçekleştirildi. Dunn Duyu profili ve WeeFIM Fonksiyonel
Bağımsızlık Ölçümü tedavi öncesi ve sonrasında uygulandı. Seans öncesi ve sonrası veriler
SPSS 23.00 ile karşılaştırıldı. Sonuçta çocuklarda telerehabilitasyon uygulamalarının görsel,
vestibuler, taktil ve çoklu duyusal işlemleme üzerinde ve fonksiyonel aktivite seviyesinde
olumlu etkileri saptandı (p<0.05). Pandemi gibi yüz yüze rehabilitasyonu olumsuz etkileyen
koşullarda telerehabilitasyon uygulamaları güvenli ve alternatif yaklaşımlar olabilir. Ergoterapi
alanında daha fazla telerehabilitasyon araştırmalarına ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: telerehabilitasyon, duyu bütünleme, pandemi, aktivite performansı,
ergoterapi
Effect of Telerehabılıtatıon-Based Occupatıonal Therapy Interventıons on Sensory
Modulation And Occupational Performance In The Covid-19 Pandemic: Case Series
Abstract
Our study aimed to determine the effect of telerehabilitation-based occupational therapy
interventions on the level of sensory modulation and functional occupational performance during
the pandemic period. Five children between the ages of 5 and 9 with sensory integration
disorders were included in our study. A total of 16 sessions of telerehabilitation, 8 weeks, 2
sessions per week, were carried out via online channels (Zoom/Skype). Dunn Sensory Profile
and WeeFIM Functional Independence Measure were applied before and after treatment. Data
before and after the session were compared with SPSS 23.00. As a result, positive effects of
telerehabilitation interventions on visual, vestibular, tactile and multi-sensory processing and
functional activity level were determined in children (p<0.05). In conditions that negatively
affect face-to-face rehabilitation, such as a pandemic, telerehabilitation interventions can be safe
and alternative approaches. More telerehabilitation researchs are needed in the field of
occupational therapy.
Keywords: telerehabilitation, sensory integration, pandemic, occupational performance,
occupational therapy
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Türkçe Dikotik Sayı/Kelime Testinin Mobil Uygulamasının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi
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Sağlık Bilimleri Enstitüsü /Odyoloji Anabilim Dalı
ORCİD: 0000-0001-6186-38-60
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Özet
İşitme testi normal olan bireylerde dinleme becerileri sağ ve sol kulakta farklı olabilir. Santral
işitsel işleme, dikotik (eş zamanlı) bilgilerin duyusal olarak işlendiği kompleks bir sistemdir.
Aynı zamanda birden fazla beceriden meydana gelir. Dinleme becerisi düşük bireylerde işitsel
performans düşebilir. Dinleme becerilerinin değerlendirilmesinde sıklıkla dikotik testler
kullanılmaktadır. Yeni bir Türkçe Dikotik Sayı/Kelime Testi geliştirilmesi, referans aralığının
belirlenmesi, kolay uygulanabilirliğinin artırılması, yaygınlaştırılması için kolay arayüzlü mobil
uygulamasını geliştirmek istedik. Kelimelerin seçimi için toplumun en sık kullandığı kelimeler
“https://trends.google.com” adresinde Türkiye lokasyonu tarandı. Kelimelerin bilinebilirlikleri
belirlendi. 345 kelimeden uygun olanlarla, 0- 9 arasındaki rakamlar erkek/kadın ses sanatçısı
tarafından stüdyoda seslendirildi. Sayı/ Kelimelerin koherans/ spektral analizi MATLAB R2019
kullanılarak yapıldı. Dikotik Sayı/Kelime Testi olarak kadın/erkek ses tercihi sunarak kulaklıkla
uygulanabilecek Android tabanlı mobil uygulama geliştirildi. Sayı/Kelimelerin incelemelerinde
frekans-şiddet özellikleri örtüşen 35 çift kelime, 8 çift sayı elde edildi. Test, 18-30 yaş
aralığındaki normal işitmesi olan 30 kişiye uygulanmıştır. Dikotik Sayı/Kelime Testinin (% ile)
yönlendirilmiş
sağ
kulak
ortalama
skoru
%96,3/97,3,
sol
kulak
skoru
%95,0/94,7,yönlendirilmemiş sağ kulak skoru %97,3/99,0,sol kulak skoru %96,0/97,3 olarak
elde edilmiştir. Bu sayede Türkçe Dikotik Sayı/Kelime Testi’nin düşük maliyetli, kolay ve
yaygın olarak uygulanabilmesinin önü açılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dikotik Testler, MATLAB, Mobil Uygulama, Spektral Analiz, Koherans
Analizi
Development And Evaluatıon of Mobile Applıcation of The Turkish Dichotic
Digit/Word Test
Abstract
Individuals with a normal hearing test, may have different listening skills in the right and left
ears. Central auditory processing is a complex system in which dichotic (simultaneous)
information is processed sensorially. It also consists multiple skills. Auditory performance may
decrease in individuals in case of low listening skills. Dichotic tests are frequently used in the
assessment of listening skills. The aim of the study was to develop a new Turkish Dichotic
Digit/Word Test, determining its reference range, and developing a mobile application with an
easy interface for increasing its applicability and prevalence. For the selection of words, the most
frequently used words by the society were searched at the “https://trends.google.com” with
Turkey as location. The recognition of the words was determined.The appropriate 345 words and
the numbers between 0-9 was vocalized by male/female vocal artists in the studio. The
coherence/spectral analysis of the words/numbers was performed with MATLAB R2019. An
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Android-based mobile application was developed as a Dichotic Digit/Word Test that can be
applied with headphones by offering a male/female voice preference. In the analysis of
Digit/Words, 35 pairs of words and 8 pairs of numbers were obtained with overlapping
frequency-intensity characteristics. The test was administered to 30 person aged 18-30 with
normal hearing. Directed right ear mean score of Dichotic Digit/Word Test (%); 96.3%/97.3, left
ear score 95.0/94.7%, undirected right ear score 97.3/99.0%, left ear score was obtained as
96.0/97.3%. This paved the way for the Turkish Dichotic Digit/Word Test to be applied at low
cost, easily and widely.
This paved the way for the Turkish Dichotic Number/Word Test to be applied at low cost, easily
and widely.
Keywords: Dichotic Tests, MATLAB, Mobile Application, Spectral Analysis, Coherence
Analysis
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İspanya Dış Politikasında İmparatorluk Geçmişi ve Latin Amerika5
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Biga İ.İ.B. Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Y. Lisans Öğrencisi
Doç. Dr. Filiz Çoban ORAN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İ.İ.B. Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
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Özet
İspanya dış politikasında İspanyolca konuşan Latin Amerika ülkeleriyle ilişkiler tarihi ülkenin
imparatorluk geçmişine uzanan özel ve ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Latin Amerikalı halklarla
paylaşılan kültürel tarih, kimlik ve ortak dil anlatısına dayanarak, İspanya hala diplomatik
ilişkilerde, kültürel yatırım ve dış yardımda öncü rolünü bütün ülkelerden daha fazla sürdürmeyi
amaçlamaktadır. Ayrıca, bu bölgeyle devam eden ilişkiler Madrid’in İber yarımadasından tüm
dünyaya uzanan küresel rolü için dış politikasının en temel alanlarından biridir. İspanya, Latin
Amerika ile ilişkilerinde İber-Amerikan kimliğine vurgu yaptığı için, bu çalışma çağdaş İspanya
dış politikasında Latin Amerika’nın yerini sosyal-inşacı yaklaşımla analiz etmeye çalışmaktadır.
Özellikle, İspanya’nın Avrupa Birliğine üyeliğinin bu ilişkilere etkisini araştırmaktadır. Sonuç
olarak, ulusun Avrupa kimliğinin 1980lerdeki demokratikleşme sürecinden beri İber-Amerikan
kimliğinden daha fazla ağırlık kazandığını iddia etmektedir. Bu nedenle, Avrupa ile ilişkiler,
Latin Amerika’yı dış ilişkilerde ikincil pozisyona itmiştir.
Anahtar kelimeler: İspanya dış politikası, ulusal kimlik, Latin Amerika, Avrupa kimliği
The Imperial Past and Latin America in Spain’s Foreign Policy
In Spain’s foreign policy, the relationships with the Spanish-speaking Latin American countries
have a special privileged place which dates back to the country’s imperial past. Based on a
narrative of common language and a shared cultural history and identity with the Latin American
people, Spain still aims to maintain its leading role in diplomatic relations, cultural investment,
and foreign aid more than any country. Moreover, the ongoing relationships with this region has
been one of the key areas of Madrid’s foreign policy for its global role expanding from the
Iberian Peninsula to the entire world. Since Spain emphasises on the concept of Ibero-American
identity in its relations with the Latin America, this study attempts to use a social-constructivist
approach in analysing the place of the Latin America in the contemporary Spanish foreign
policy. Specifically, it searches for the influences of Spain’s European Union membership on
these relationships. Consequently, it argues that European identity of the nation has gained a
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greater weight than its Ibero-American identity since the democratisation process of 1980s.
Thus, the relationships with Europe have pushed the Latin America to a secondary position in
the foreign affairs.
Keywords: Spanish foreign policy, national identity, Latin America, European identity
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Özet
Araştırma kapsamında Akyazı genelindeki termal turizm potansiyelinin sağlık ve turizm
yönetimi, pazarlama yaklaşımı ve sürdürülebilirliği açısından incelemek için SWOT analizinin
ortaya koyulması hedeflenmektedir. Analiz gerçekleştirilirken sağlık turizmi ve termal turizm
alanında yöredeki ilgili paydaşlarla derinlemesine mülakatlar yapılarak farklı bakış açılarıyla
konu ile ilgili faydalı bilgiler toplanmıştır. Bu kapsamda 10 paydaş ile görüşülmüşütür.
Görüşmeler ortalama bir saat sürmüştür. Toplanan veriler SWOT analizi alt boyutlarıyla
değerlendirilmiş ve bunlara dayalı olarak ilçenin termal sağlık turizm potansiyelinin ortaya
çıkarılması ve geliştirilmesi için çeşitli stratejik öneriler sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre
Akyazı’nın termal sağlık turizmi açısından doğal güzelliklere, termal su kaynaklarına sahip
olması, ulaşım imkanlarının kolay olması güçlü yönleri arasında yer almaktadır. Zayıf yönleri
arasında şehir tanıtımının, sosyal etkinlik alanlarının yetersiz olması gösterilmektedir. Sektör
yatırımlarının çoğunlukla büyük illere yöneltilmiş olması ise çevresel tehditler arasında yer alır.
Dünya nüfusunun yaşlanıyor olması, sağlık turizm hizmetlerinin SGK kapsamında olması da
Akyazı sağlık turizminin gelişimini destekleyecek fırsatlar olarak olarak değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Termal Turizm, SWOT Analizi
Evaluation of Akyazı Thermal Tourism Potential in the Scope of Health Tourism
Abstract
Within scope of the research, it is aimed to reveal the SWOT analysis to examine thermal
tourism potential in Akyazı in terms of health and tourism management, marketing approach and
sustainability. While performing analysis, in-depth interviews were conducted with relevant
stakeholders in the region in the field of health tourism and thermal tourism, and useful
information on subject was collected from different perspectives. In this context, 10 stakeholders
were interviewed. The interviews lasted an average of one hour. The collected data were
evaluated with SWOT analysis sub-dimensions and based on these, various strategic suggestions
were presented to reveal and develop thermal health tourism potential of the district. In terms of
thermal health tourism, According to results of research, Akyazı's natural beauties, thermal water
6
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resources and easy transportation are among its strengths. Among its weaknesses, lack of city
promotion and social activity areas are shown. The fact that sector investments are mostly
directed to big cities is among environmental threats. The ageing of world population and the
fact that health tourism services are covered by SGK are also considered as opportunities to
support development of Akyazı health tourism.
Keywords: Health Tourism, Thermal Tourism, SWOT Analysis
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Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları İle Matematik Kaygı
Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
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Özet
Bu araştırmanın amacı, dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ile
matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında Van ili Edremit
İlçesindeki ilkokullarda öğrenim gören 623 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma
verileri Hacıömeroğlu (2014) tarafından uyarlanan "Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği Kısa
Formu", Bindak (2005) tarafından geliştirilen “Matematik Kaygı Ölçeği” ve araştırmacı
tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde
tanımlayıcı analizler, Parametrik Fark Testleri (bağımsız gruplar t testi ve ANOVA) ve
korelasyon analizi kapsamında Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı kullanılarak
elde edilen değer 0,05 anlamlılık düzeyinde çift yönlü hipotez testi ile değerlendirilmiştir.
Analizler sonucunda dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarının
ortalamanın üstünde olduğu, öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarının cinsiyet ve
anne eğitim düzeyine göre farklılaşmadığı ancak baba eğitim düzeyine göre farklılaştığı
görülmüştür. Araştırmada ayrıca öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları ile matematik
kaygı düzeyleri arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Araştırma
sonucunda tespit edilen bu ilişki dördüncü sınıf öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumları ile
matematik kaygı düzeylerini etkileyen birçok ortak değişkenin varlığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Matematik Tutumu, Matematik Kaygısı, İlkokul.
Investigation of the Relationship Between the Attitudes of Fourth Grade Students Towards
Mathematics Lesson and Their Levels of Mathematics Anxiety
Abstract
The aim of this study is to examine the relationship between fourth grade students' attitudes
towards mathematics and their mathematics anxiety levels. Relational screening model was used
in the research. The study group of the research consists of 623 fourth grade students studying in
primary schools in Edremit District of Van province in the 2019-2020 academic year. The
research data were obtained by using the "Attitude Scale Short Form" adapted by Hacıömeroğlu
(2014), the "Mathematics Anxiety Scale" developed by Bindak (2005), and the "Personal
Information Form" prepared by the researcher. In the analysis of the data, the value obtained by
using descriptive analysis, Parametric Difference Tests (independent groups t-test and ANOVA)
and Pearson Product-Moment Correlation Coefficient within the scope of correlation analysis
was evaluated with a two-way hypothesis test at the 0.05 significance level. As a result of the
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analyzes, it was seen that the attitudes of the fourth grade students towards the mathematics
lesson were above the average, and the attitudes of the students towards the mathematics lesson
did not differ according to gender and mother education level, but differed according to the
education level of the father. In the study, it was also observed that there was a negative and
significant relationship between students' attitudes towards mathematics and their mathematics
anxiety levels. This relationship, which was determined as a result of the research, shows the
existence of many common variables that affect the attitudes of fourth grade students towards
mathematics and their mathematics anxiety levels.
Keywords: Math Attitude, Math Anxiety, Primary School.

102

SADAB 9th International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences
June 25-27, 2021b / Antalya, Turkey
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Özet
Balıkesir merkezli kurulan Karesioğulları Beyliği, gerek Marmara Denizi gerekse Ege Denizi
sahillerine ve müstakil bir donanmaya sahip bir beylik olması hasebiyle hem stratejik hem de
askeri harekatlar açısından çok önemli bir konuma sahipti. Beyliğin toprakları Çanakkale Boğazı
vasıtasıyla Anadolu’yu Rumeli’ne bağlaması açısından büyük bir önem taşıdığından Osmanlı
Devleti’nin ilgisini çekmiştir. Bu bağlamda 1345 yılında Orhan Bey tarafından çıkılan Karesi
Seferi neticesinde beyliğe son verilerek topraklarının Osmanlı Beyliği’ne ilhak edilmesiyle
birlikte Giresun(Savaştepe) Nahiyesi de Osmanlı sınırlarına dahil olmuştur. Osmanlı Devleti’nin
idari taksimatı içerisinde Giresun Nahiyesi, Karesi Sancağı’na ve Hüdavendigar Vilayeti’ne
bağlı bir nahiye merkezi olarak yer almıştır. Bölgenin Osmanlı Devleti tarafından fethedilip
Osmanlı idâri sisteminin kurulmasından itibaren yoğun olarak Yörük Cemaatlerinin ikamet ettiği
nahiyenin ilk tahriri Hicri 936-Miladi 1530 tarihinde yapılmıştır. Bu tahrir kayıtları günümüzde
Türkiye Cumhuriyeti, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan 153
numaralı Tapu Tahrir Defteri olarak bulunmaktadır. Biz bu çalışmada, ilgili defterdeki Giresun
Nahiyesi ile ilgili kısımlardan nahiyenin tahmini nüfusu, idari yapısı dahilinde şehir ve kırsal
yerleşimleri ile nüfusu ayrıca bölgede sakin yörük cemaatlerinin durumlarını tespit etmeye
gayret edeceğiz. Ayrıca nahiyenin şehir ve kırsaldaki vergi gelirleri ile nahiyede üretimi yapılan
ürünler ve fiyatları hakkında bilgi vereceğiz. Nahiyenin şehir ver kırsal gelirlerini ayrı ayrı tespit
ettikten sonra bu gelirleri de kendi arasında kulluk vergileri, tarımsal ve hayvansal ürünlerden
alınan vergiler ve bâd-ı hevâ vergileri şeklinde gruplandırarak nahiyenin ekonomik yapısını
ortaya koymaya gayret edeceğiz. Osmanlı Devleti’nin eski başkenti olan Hüdavendigar (Bursa)
Eyaleti sınırları içerisinde yer alan Giresun Nahiyesi, hem eski başkentin hem de yeni başkent
olan İstanbul’un iaşesinin sağlanmasında Karesi Sancağı’na katkıda bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Giresun(Savaştepe) Nahiyesi, Yörük Cemaati, Karesi Sancağı
Social and Economic Situation of Giresun (Savaştepe) Township in 1530
Abstract
Karesioğulları Principality, which was established in Balıkesir, had a very important position in
terms of both strategic and military operations because it was a principality with both the
Marmara Sea and the Aegean Sea coasts and an independent navy. Since the lands of the
principality were of great importance in terms of connecting Anatolia to Rumelia via the
Dardanelles, it attracted the attention of the Ottoman Empire. In this context, Giresun
(Savaştepe) Township was included in the Ottoman borders with the annexation of its lands to
the Ottoman Principality by ending the principality as a result of the Karesi Campaign launched
by Orhan Bey in 1345. Within the administrative division of the Ottoman Empire, Giresun
Township took place as a town center affiliated to Karesi Sanjak and Hüdavendigar Province.
Since the conquest of the region by the Ottoman Empire and the establishment of the Ottoman
administrative system, the first census of the town, where the Yörük communities resided, was
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made in Hijri 936-Gregorian 1530. These cadastral registers are available today as Land Registry
Book numbered 153 in the Republic of Turkey, State Archives Presidency, Prime Ministry
Ottoman Archives. In this study, we will try to determine the estimated population of the town,
its urban and rural settlements within its administrative structure, and the situation of the quiet
nomadic communities in the region from the parts related to Giresun township in the relevant
book. In addition, we will give information about the tax revenues of the town and the
countryside, the products produced in the town and their prices. After determining the city and
rural incomes of the district separately, we will try to reveal the economic structure of the district
by grouping these incomes as servitude taxes, taxes on agricultural and animal products, and
bad-i-hate taxes. Giresun Township, located within the borders of Hüdavendigar (Bursa)
Province, the former capital of the Ottoman Empire, contributes to the Karesi Sanjak in the
provision of both the old capital and the new capital, Istanbul.
Keywords: Giresun (Savaştepe) Township, Yörük Community, Karesi Sanjak
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Abstract
Since the seminal paper of Bloch (1995), consumers’ responses to product design have become a
multidisciplinary research area. From engineering to social sciences, researchers have applied
several methods (such as surveys, experiments, ethnography, scale development) to understand
how consumers’ react design stimuli and evaluate product design features. Previous conceptual
papers suggest models for consumers’ cognitive, affective and behavioral processes in response
to product design (Bloch, 2015; Crilly et al., 2004; Luchs and Swan, 2011). However, we still
have limited knowledge about the scope of consumer-level product design research. This paper
aims to understand core themes and interdisciplinary characteristics of consumer-level product
design research by using bibliometric review. The search of relevant keywords in the Web of
Science database extracted 4614 articles’ information and 399 articles from 51 journals were
selected to include for bibliometric review after screening and coding processes. VOSviewer
program and Bibliographic Coupling method (Eck and Waltman, 2010; 2014) was used for
bibliometric mapping and visualization of articles’ shared references. Results of the bibliometric
analysis revealed three clusters of journals, which are widely interested in consumers’ responses
to product design: marketing, industrial design, and industrial engineering. Most representative
journals in each cluster are Journal of Product Innovation Management (k = 24) in the Marketing
cluster, International Journal of Industrial Ergonomics (k = 35) in the Engineering cluster, and
International Journal of Design (k=21) in Industrial Design cluster.
Keywords: Product design, industrial design, consumer responses, bibliometric analysis
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Hizmet Kalitesinin İyileştirilmesinde Teknoloji Kullanımının Önemi
(Eğitim Sektöründe Bir Uygulama)
Burak POLER
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Dış Ticaret Enstitüsü
bupoler@gmail.com

Özet
Eğitim kurumlarında teknoloji kullanımı, hizmet kalitesinin iyileştirilmesindeki en önemli konu
başlıklarından birisidir. Bilgisayar ve bilgisayar teknolojilerinin kullanılması ile başlayan
çalışmalar üzerinde dünya genelinde önemli adımlar atılmıştır. Eğitim kurumlarında teknoloji
kullanımı 21.yüzyil becerileri açışından son derece önemlidir. Ülkemizde 2012 yılı itibariyle
uygulamaya geçen fatih projesi kapsamında bu konuda önemli bir adım atılmıştır. 4 yıllık süreçte
1 milyon 438 bin 700 adet tablet dağıtılırken, 347 bin 367 etkileşimli tahta takılmıştır, etkileşimli
tahta sayesinde kurumlar zaman ve görsel ders anlatıma önemli bir çözüm getirmiştir. 2021 yılı
itibariyle ülkemizdeki tüm eğitim kurumlarında etkileşimli tahtaların olmasıyla bu konunun ne
kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. 2019 yılında projesi başlatılan TBA atölyeleri
kapsamında ise kurumlarda 3D yazıcılar, robot setleri, drone’lar, açık kaynaklı kartlar,
bilgisayarlar başta olmak üzere birçok teknolojik ekipman temini sağlanmaktadır. Bu çalışma
içerisinde hizmet kalitesi iyileştirilmesinde teknoloji kullanımı ve eğitim sektöründe hizmet
kalitesinin iyileştirilmesine sağladığı avantajlar ve eğitim kurumlarına bu konuda çözüm önerisi
sunabilmek, teknolojik atölye kurulumu düşünen eğitim kurumlarının sorularını yanıtlayabilmek
ve süreçlerini hızlandırmak amaçlanmıştır.
Çalışma sonucunda ise eğitim kurumları teknoloji’den uzak bir eğitim modeli ile kurum
içerisinde geçirilen verimsiz süre ve fazladan harcanan emeğe maruz kaldığı tespit edilmiştir.
Teknolojik ekipmanlardan uzak bir eğitim anlayışıyla ders içerisinde geçirilen verimsiz
zamanlardan kaçılması mümkün değildir. Çağımızın getirmiş olduğu zorunluluklar ve
gelişmekte olan teknolojik sektörler açışından öğrencilerin teknolojik ekipmanlarını ders
içerisinden aktif olarak kullanabilmesi ve bu sistemler üzerinden kendilerini geliştirebilmesi
oldukça önemlidir.
Kurumların dahil olmak istediği bu teknolojik eğitim süreçleri haliyle kurum adına maliyetler
ortaya koymaktadır. Birçok resmi veya özel kurum bu maliyetlerden dolayı teknolojik eğitim,
teknolojik atölye kurulumunu yanaşmamaktadır. Fakat çalışma neticesinde çok ufak maliyetlere
dahi olsa eğitim kurumları bu çalışmalara istedikleri halde dahil olabilecekleri neticesi ortaya
çıkmaktadır. Tüm bunların dışında hiçbir mali zorunluluk olmadan online olarak ulaşabilecekleri
yazılım ve kodlama programları vasıtasıyla teknolojik eğitimlere basit yollarla ulaşabilecekleri
‘de ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Fatih Projesi, Etkileşimli Tahta, TBA Atölyesi, 3D Yazıcı, Robot Setleri,
Drone, Açık Kaynaklı Kartlar, Bilgisayar, Yazılım ve Kodlama
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The Importance of Using Technology in Improving Service Quality
(An Application in the Education Sector)
Abstract
The use of technology in educational institutions is one of the most important topics in
improving service quality. Important steps have been taken all over the world on the studies that
started with the use of computers and computer technologies. The use of technology in
educational institutions is extremely important in terms of 21st century skills. An important step
has been taken in this regard within the scope of the Fatih project, which has been implemented
in our country since 2012. While 1 million 438 thousand 700 tablets were distributed in a 4-year
period, 347 thousand 367 interactive boards were installed. Thanks to the interactive board,
institutions brought an important solution to time and visual lectures. With the presence of
interactive whiteboards in all educational institutions in our country by 2021, it is better
understood how important this issue is. Within the scope of TBA workshops, the project of
which was started in 2019, many technological equipment, especially 3D printers, robot sets,
drones, open source cards, computers, is provided in institutions. In this study, it is aimed to use
technology in improving service quality, the advantages it provides in improving service quality
in the education sector, and to offer solutions to educational institutions in this regard, to answer
the questions of educational institutions considering the establishment of technological
workshops and to accelerate their processes.
As a result of the study, it has been determined that educational institutions are exposed to
unproductive time and extra effort spent in the institution with an education model that is far
from technology. It is not possible to escape from the unproductive times spent in the classroom
with an understanding of education away from technological equipment. In terms of the
necessities of our age and the developing technological sectors, it is very important for students
to be able to use their technological equipment actively during the course and to improve
themselves through these systems.
These technological training processes that institutions want to be involved in naturally present
costs on behalf of the institution. Many public or private institutions do not accept technological
training and technological workshop installation due to these costs. However, as a result of the
study, it is concluded that educational institutions can participate in these studies even if they
want very small costs. Apart from all these, it is also revealed that they can access technological
trainings in simple ways through software and coding programs that they can access online
without any financial obligation.
Keywords: Fatih Project, Interactive Board, TBA Workshop, 3D Printer, Robot Kits, Drone,
Open Source Cards, Computer, Software and Coding
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Burak POLER
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Özet
Eğitim kurumlarında teknoloji kullanımı, hizmet kalitesinin iyileştirilmesindeki en önemli konu
başlıklarından birisidir. Bilgisayar ve bilgisayar teknolojilerinin kullanılması ile başlayan
çalışmalar üzerinde dünya genelinde önemli adımlar atılmıştır. Eğitim kurumlarında teknoloji
kullanımı 21.yüzyil becerileri açışından son derece önemlidir. Ülkemizde 2012 yılı itibariyle
uygulamaya geçen fatih projesi kapsamında bu konuda önemli bir adım atılmıştır. 4 yıllık süreçte
1 milyon 438 bin 700 adet tablet dağıtılırken, 347 bin 367 etkileşimli tahta takılmıştır, etkileşimli
tahta sayesinde kurumlar zaman ve görsel ders anlatıma önemli bir çözüm getirmiştir. 2021 yılı
itibariyle ülkemizdeki tüm eğitim kurumlarında etkileşimli tahtaların olmasıyla bu konunun ne
kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. 2019 yılında projesi başlatılan TBA atölyeleri
kapsamında ise kurumlarda 3D yazıcılar, robot setleri, drone’lar, açık kaynaklı kartlar,
bilgisayarlar başta olmak üzere birçok teknolojik ekipman temini sağlanmaktadır. Bu çalışma
içerisinde hizmet kalitesi iyileştirilmesinde teknoloji kullanımı ve eğitim sektöründe hizmet
kalitesinin iyileştirilmesine sağladığı avantajlar ve eğitim kurumlarına bu konuda çözüm önerisi
sunabilmek, teknolojik atölye kurulumu düşünen eğitim kurumlarının sorularını yanıtlayabilmek
ve süreçlerini hızlandırmak amaçlanmıştır.
Çalışma sonucunda ise eğitim kurumları teknoloji’den uzak bir eğitim modeli ile kurum
içerisinde geçirilen verimsiz süre ve fazladan harcanan emeğe maruz kaldığı tespit edilmiştir.
Teknolojik ekipmanlardan uzak bir eğitim anlayışıyla ders içerisinde geçirilen verimsiz
zamanlardan kaçılması mümkün değildir. Çağımızın getirmiş olduğu zorunluluklar ve
gelişmekte olan teknolojik sektörler açışından öğrencilerin teknolojik ekipmanlarını ders
içerisinden aktif olarak kullanabilmesi ve bu sistemler üzerinden kendilerini geliştirebilmesi
oldukça önemlidir.
Kurumların dahil olmak istediği bu teknolojik eğitim süreçleri haliyle kurum adına maliyetler
ortaya koymaktadır. Birçok resmi veya özel kurum bu maliyetlerden dolayı teknolojik eğitim,
teknolojik atölye kurulumunu yanaşmamaktadır. Fakat çalışma neticesinde çok ufak maliyetlere
dahi olsa eğitim kurumları bu çalışmalara istedikleri halde dahil olabilecekleri neticesi ortaya
çıkmaktadır. Tüm bunların dışında hiçbir mali zorunluluk olmadan online olarak ulaşabilecekleri
yazılım ve kodlama programları vasıtasıyla teknolojik eğitimlere basit yollarla ulaşabilecekleri
‘de ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Fatih Projesi, Etkileşimli Tahta, TBA Atölyesi, 3D Yazıcı, Robot Setleri,
Drone, Açık Kaynaklı Kartlar, Bilgisayar, Yazılım ve Kodlama
The Importance of Using Technology in Improving Service Quality
(An Application in the Education Sector)
Abstract
The use of technology in educational institutions is one of the most important topics in
improving service quality. Important steps have been taken all over the world on the studies that
started with the use of computers and computer technologies. The use of technology in
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educational institutions is extremely important in terms of 21st century skills. An important step
has been taken in this regard within the scope of the Fatih project, which has been implemented
in our country since 2012. While 1 million 438 thousand 700 tablets were distributed in a 4-year
period, 347 thousand 367 interactive boards were installed. Thanks to the interactive board,
institutions brought an important solution to time and visual lectures. With the presence of
interactive whiteboards in all educational institutions in our country by 2021, it is better
understood how important this issue is. Within the scope of TBA workshops, the project of
which was started in 2019, many technological equipment, especially 3D printers, robot sets,
drones, open source cards, computers, is provided in institutions. In this study, it is aimed to use
technology in improving service quality, the advantages it provides in improving service quality
in the education sector, and to offer solutions to educational institutions in this regard, to answer
the questions of educational institutions considering the establishment of technological
workshops and to accelerate their processes.
As a result of the study, it has been determined that educational institutions are exposed to
unproductive time and extra effort spent in the institution with an education model that is far
from technology. It is not possible to escape from the unproductive times spent in the classroom
with an understanding of education away from technological equipment. In terms of the
necessities of our age and the developing technological sectors, it is very important for students
to be able to use their technological equipment actively during the course and to improve
themselves through these systems.
These technological training processes that institutions want to be involved in naturally present
costs on behalf of the institution. Many public or private institutions do not accept technological
training and technological workshop installation due to these costs. However, as a result of the
study, it is concluded that educational institutions can participate in these studies even if they
want very small costs. Apart from all these, it is also revealed that they can access technological
trainings in simple ways through software and coding programs that they can access online
without any financial obligation.
Keywords: Fatih Project, Interactive Board, TBA Workshop, 3D Printer, Robot Kits, Drone,
Open Source Cards, Computer, Software and Coding
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Şirketler Topluluğunda Hâkim Şirketin Talimatı İle Köprü Kredi Kullandırılması
Nedeniyle Bağlı Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılacak Sorumluluk Davası
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Özet
Şirketler topluluğunun oluşmasını sağlayan hâkimiyet, bir şirketin yatırım, işletme ve finansman
politikalarını belirleme ve kontrol etme gücü olarak tanımlanmaktadır. Hâkim şirketin bağlı
şirkete bazı iş ve işlemleri yapması veya yapmaması hususunda talimat vermesi hâkimiyet
ilişkisinin zorunlu bir sonucudur. Lâkin işbu hâkimiyet ilişkisinin kötüye kullanılması da
mümkündür. Bağlı şirketin kredi kullanıp bu krediyi hâkim şirkete aktarması şirketler
topluluğunda sık karşılaşılabilecek bir durumdur. Zira şirketler topluluğundaki hâkimiyet ilişkisi
bu tür köprü kredi işlemleri için elverişlidir. Bu çalışmada, şirketler topluluğunda hâkim şirketin
talimatı ile bağlı şirket üzerinden köprü kredi kullanılması durumunda bağlı şirket yönetim
kurulu üyelerine, bağlı şirket paysahiplerince sorumluluk davası açılıp açılamayacağı
tartışılmaktadır. Sorumluluk davası açılabilmesi için söz konusu köprü kredi kullandırma
işleminin bağlı şirketi zarara uğratması gerekmektedir. Köprü kredi kullandırılması Danıştay’ın
güncel içtihadı çerçevesinde finansman hizmeti olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle bağlı
şirketin anapara, faiz, vergi gibi kredi maliyetlerine ek olarak emsallere uygunluk ilkesine göre
belirlenmiş bir finansman hizmeti ücretini de hâkim şirkete yansıtması gerekmektedir.
Yansıtılmayan maliyet kalemleri açısından hâkim şirkete örtülü kazanç aktarımı yapıldığı kabul
edilebilecek, bağlı şirketin bu şekilde zarara uğraması nedeniyle bağlı şirket yönetim kurulu
üyelerine sorumluluk davası açılabilecektir. Elinde yeterli bilgi ve belge olmayan paysahipleri
oluşan zararı tam olarak belirleyemeyecekleri için sorumluluk davasını belirsiz alacak davası
olarak açabileceklerdir.
Anahtar Kelimeler: Şirketler Topluluğu, Köprü Kredi, Sorumluluk Davası, Örtülü Kazanç
Aktarımı, Hakimiyet İlişkisinin Kötüye Kullanılması
Liability Lawsuit to be Filed against the Board Members of the Subsidiary Company due
to the Use of Bridge Credit with the Instruction of the Parent Company in the Corporate
Groups
Abstract
The control, which creates corporate groups, is defined as the power to determine and control a
corporation's investment, operation and finance policies. It is an inevitable outcome of the
control relationship that the parent company instructs the subsidiary company to do or not to do
some business and transactions. However, it is also possible to abuse this control relationship. It
is common in corporate groups that the subsidiary uses a loan and transfers this loan to the parent
because the control relationship in the corporate groups provides suitable settings for such bridge
loan transactions. In this study, it is discussed whether a liability lawsuit can be filed against the
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members of the board of directors of the subsidiary company, by its shareholders, in case of
using a bridge loan through the subsidiary company with the instruction of the parent company
in the corporate groups. For a liability lawsuit to be filed, the aforesaid bridge loan transaction
must harm the subsidiary company. The use of bridge credits is defined as a financial service
within the current jurisprudence of the Council of State. Hence, the subsidiary company is
required to reflect a financial service fee determined according to the arm's length principle, to
the parent company, in addition to loan costs such as principal, interest, and taxes. In terms of
unreflected cost items, it can be accepted that a constructive dividend is transferred to the parent
company. Thus, liability lawsuits may be filed against the members of the board of directors of
the subsidiary company due to such losses. Shareholders who do not have sufficient information
and documents will be able to file a liability lawsuit as an unquantified debt lawsuit since they
cannot fully determine the losses incurred.
Keywords: Corporate Group, Bridge Loan, Liability Lawsuit, Constructive Dividend, Abuse Of
Control Relationship.
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Abstract
Chronic venous insufficiency is disabled venous return, some of the time causing lower
appendage inconvenience, edema and skin changes. The causes are clutters that lead to venous
hypertension, as a rule due to venous harm or venous valve inadequacy, as happens after deep
vein thrombosis (DVT). The determination is made on the premise of anamnesis, physical
examination, and color Doppler ultrasound. Treatment comprises of compression, wound care,
and once in a while surgery. Anticipation requires treatment with DVT, which employments
versatile leggings. Varicose veins have been recognized as a risk factor for deep vein thrombosis
(DVT). However, venous reflux has not carried the same correlation. This study evaluated the
association between chronic venous insufficiency and DVT. Given the relatively high financial
costs, the duration of treatment as and the questionable effect of therapeutic measures given the
high recurrence rate, chronic venous insufficiency is a significant public health and economic
problem. Given that chronic venous insufficiency as well as deep vein thrombosis cause health
problems for millions of people around the world on a daily basis, the main question is whether
the causes are poor physical condition and reduced mobility or genetic factors.
Keywords: chronic venous insufficiency, deep vein trombosis, venous reflux, leg veins, venous
reflux, AV fistula, venous malformations, recurrent varicose veins.
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Özet
Tahkimde hakemlerin ihtiyati tedbir kararı veremeyecekleri, bunu ancak kamu gücüne sahip
mahkemelerin verebilecekleri görüşü yıllar boyunca hâkim iken, tahkimin önem kazanması ve
tahkime duyulan güvenin artmasıyla birlikte hakemlere ihtiyati tedbir kararı verme yetkisi
verilmiştir. Fakat hakemlerin cebri icraya konu olabilecek veya resmi bir merciinin yerine
getirmesi gereken ihtiyati tedbirlere karar verme yetkileri bulunmamaktadır. Bu nedenle
tarafların tahkim yargılamasından önce veya tahkim yargılaması sırasında mahkemelerden tedbir
kararı talep etmeleri mümkündür. Hukuk Muhakemeleri Kanununda bulunan (HMK)
hakemlerin mahkemeler tarafından verilen ihtiyati tedbir kararlarını kaldırabilmeleri hükmü
tartışmalıdır. Zira Anayasa’da belirtildiği üzere, mahkeme kararlarını yasama ve yürütme
organları dahi değiştiremezken, özel bir yargılama usulü olan tahkimde hakemlerin
mahkemelerce verilen ihtiyati tedbir kararlarını kaldırabilmesi hukuka aykırılık oluşturmaktadır.
Ayrıca bu durum ihtiyati tedbir kararlarını ancak tedbir kararını veren mahkemenin
kaldırabilmesini düzenleyen HMK hükmü ile bağdaşmamaktadır. Milletlerarası Tahkim
Kanunu’nda (MTK), HMK’ye paralel olarak, hakemlerin cebri icra organlarınca icra edilmesi
gereken tedbir kararları veremeyecekleri düzenlenmiştir. Buna karşın yine MTK’da, hem
UNCITRAL Model Kanun’dan hem de HMK’den farklı olarak hakemlerin ihtiyati haciz kararı
verebilecekleri düzenlenmiştir. Niteliği itibariyle devlet organlarınca icra edilmesi gereken
kararlar olan ihtiyati haciz kararlarının hakemlerce verilebilmesi Kanunlar arasında bir çelişki
yaratmaktadır. Bu çalışmada, mahkemeler ile hakemler arasında ihtiyati tedbir kararı verme
bakımından oluşan hukuki ilişki HMK ve MTK hükümleri çerçevesinde tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İhtiyati Tedbir, İhtiyati Haciz, Milletlerarası Tahkim, İç Tahkim,
Mahkeme.
Adjudgement of Interim Injuction by Courts and Arbitrators according to Provisions
Regulating Arbitration in CPC and IAA
Abstract
While the opinion that the arbitrators cannot issue interim injunctions in arbitration and that only
the courts with public power can issue interim injunctions has been dominant for years, with the
increasing importance of arbitration and the increasing trust in arbitration, the arbitrators have
been given the authority to issue interim injunctions. However, arbitrators do not have the
authority to issue an interim injunction that may be subject to compulsory enforcement or that an
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official authority must fulfill. For this reason, the parties can request an interim injunction from
the courts before or during the arbitration adjudgment. The provision in the Civil Procedure
Code (CPC) that enable arbitrators to revoke interim injunction orders given by the courts is
controversial. Because, as stated in the Constitution, even the legislative and executive organs
cannot change the court decisions. It is unlawful for the arbitrators to revoke the interim
injunction orders given by the courts given special legal procedure characteristics of arbitration.
Besides, it is inconsistent with another provision of the CPC, which regulates that only the court
that issued the interim injunction can revoke the interim injunction. In the International
Arbitration Act (IAA), parallel to the CPC, it is stipulated that arbitrators cannot issue interim
injunctions that compulsory enforcement organs must enforce. On the other hand, it is also
regulated in the IAA that arbitrators can issue a precautionary attachment, different from the
UNCITRAL Model Law and the CPC provisions. The fact that precautionary attachment
decisions, which are among the decisions that the state organs must enforce, can be issued by the
arbitrators creates a contradiction between these said laws. In this study, the legal relationship
between courts and arbitrators in terms of issuing interim injunctions is discussed with respect to
the provisions of the CPC and IAA.
Keywords: Interim Injuction, Precautionary Attachment, International Arbitration, Domestic
Arbitration, Court.
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Sanat (Resim) Eleştirisinde Görsel Sosyolojiden Yararlanmak
Arş. Gör. Dr. Uğur YILMAZ
Aksaray Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı
uyilmaz.rssm@gmail.com
ORCID: 0000-0003-0435-5012

Özet
Görsel formları çözümlemeye yönelik yaklaşımlar görsellerin yapısını, işlevlerini ve insan
üzerindeki etkilerini anlamaya yardımcı özelliklere sahiptir. Görsellerin toplumsal özelliklerini
anlama konusunda ise sosyolojik bir bakışa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda görsellerin
toplum ile ilişkilerini anlamlandırma konusunda karşımıza sanat sosyolojisi ve görsel sosyoloji
çalışmalarının çıktığı görülmektedir. Bu araştırmada odaklanılan görsel sosyoloji çalışmalarının,
genel sosyoloji altında fotoğraf üzerinden toplumu anlama konusunda imaj tabanlı bir araştırma
yaklaşımını karşımıza çıkarmaktadır. Sanat ve sanat eğitiminde imaj çözümleme konusunda var
olan yaklaşımlara ek olarak (pedagojik eleştiri, göstergebilimsel çözümleme, ikonografik analiz
vb.) görsel sosyoloji çalışmalarından yararlanma konusu ise bir problematik olarak karşımıza
çıkarmaktadır. Bu bağlamda araştırmada, bir görsel kültür formu olarak görsel sanat eserinin
eleştirisinde (çözümlenmesinde) görsel sosyolojiden kuramsal ve yöntemsel olarak nasıl
yararlanılabileceği üzerine odaklanılmış; görsel sosyolojinin belgesel fotoğrafçılık örnekleri
üzerinden gerçekleştirdiği çözümleme çalışmaları üzerinden sanat (resim) eleştirisi örnekleminde
değerlendirmelerde bulunulması amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda, fotoğraf imgeleri
üzerinden toplumsal içerikli veri elde etmeyi olanaklı kılan görsel sosyoloji araştırmalarının
sanat (resim) eleştirisi bağlamında alternatif bir çalışma alanı olarak değerlendirilebileceği
görülmüştür. Bu anlamda görsel sosyolojinin, sanat sosyolojisinin verileri ışığında sanat ve
toplum etkileşimini çözümlemeye olanak sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma sonuçları
bağlamında görsel sosyolojiden sanat eleştirisinde yararlanmaya ilişkin çeşitli önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Görsel Sosyoloji, Sanat Eleştirisi, Sanat Sosyolojisi, Görsel Sanatlar
Eğitimi, Resim
Using Visual Sociology in Art (Painting) Criticism
Abstract
Approaches to analyzing visual forms have features that help to understand the structure,
functions, and effects of images on people. A sociological perspective is needed on
understanding the social characteristics of images. In this sense, it is seen that sociology of art
and visual sociology studies have emerged in terms of making sense of the relations of visuals
with society. Visual sociology studies focused in this research reveal an image-based research
approach to understanding society through pictrure under general sociology. In addition to the
existing approaches to image analysis in art and art education (pedagogical criticism, semiotic
analysis, iconographic analysis, etc.), the subject of using visual sociology studies poses a
problem. In this context, this research focuses on how visual sociology can be used theoretically
and methodologically in the criticism (analysis) of visual artwork as a form of visual culture, and
it is also aimed to make evaluations in the art (painting) criticism sample through the analysis
studies carried out by visual sociology on documentary picture examples. As a result of the
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research, it was seen that visual sociology researches that make it possible to obtain socially
meaningful data through photographic images can be considered as an alternative field of study
in the context of art (painting) criticism. In this sense, it is thought that visual sociology will
enable us to analyze the interaction of art and society in the light of the data of sociology of art.
In the context of the results of the research, various suggestions were made regarding the use of
visual sociology in art criticism.
Keywords: Visual Sociology, Art Criticism, Sociology of Art, Visual Art Education, Painting
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Özet
Bu araştırmanın amacı, Hofstede’in kültür boyutlarının (güç mesafesi, bireycilik/ kollektiflik,
belirsizlikten kaçınma, erillik/dişilik, kısa/uzun vadeli oryantasyon) girişimcilik niyetine
etkisinin olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda, kültür boyutları ve girişimcilik
niyeti arasındaki ilişki analiz edilmektedir. Araştırmanın evrenini, İstanbul ilinde yaşayan 15
yaş-65 yaş arası tüm bireyler; örneklemini ise bu bireylerden tesadüfi örneklem yöntemi ile
seçilen 460 birey oluşturmaktadır. Bu doğrultuda 460 kişi ile ankete dayalı bir uygulama
yapılmış ve sonuçlar analiz edilmiştir. Araştırmada ilgili literatür başlığı altında; girişimcilik ve
girişimcilik niyeti, Hofstede’in kültürel boyutları açıklanmaya çalışılmış, devamında anketten
elde edilen bulgulara yer verilerek, sonuç ve öneriler ile çalışma tamamlanmıştır. Araştırma
sonucunda kültürel boyutlardan güç mesafesi ve belirsizlikten kaçınmanın düşük olmasının
girişimcilik niyetini pozitif yönde etkilediği, dişil değerlerin yüksek olmasının ise girişimcilik
niyetini negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Geert Hofstede, kültürel boyutlar, girişimcilik, girişimcilik niyeti
The Effect of Cultural Dimensions on Entrepreneurial Intention
Abstract
The aim of this research is to determine whether Hofstede's cultural dimensions (power distance,
individualism/collectivism, uncertainty avoidance, masculinity/femininity, short/long-term
orientation) have an effect on entrepreneurial intention. For this purpose, the relationship
between cultural dimensions and entrepreneurial intention was analyzed. The universe of the
research is all individuals between the ages of 15 and 65 living in the province of Istanbul; The
sample consisted of 460 individuals selected by random sampling method from these individuals.
In this direction, a questionnaire-based application was made with 460 people and the results
were analyzed. Under the title of the relevant literature in the research; Entrepreneurship and
entrepreneurial intention, Hofstede's cultural dimensions were tried to be explained, and then the
study was completed with the results and suggestions by giving place to the findings obtained
from the survey. As a result of the research, it was determined that low power distance and
uncertainty avoidance, which are cultural dimensions, effect entrepreneurship intention
positively, while high female values effect entrepreneurial intention negatively.
Keywords: Geert Hofstede, cultural dimensions, entrepreneurship, entrepreneurial intention
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Özet
Tükenmişlik, bireylerin duygusal isteklerinin fazla olduğu örgütlerde uzun soluklu olarak
çalışılmasından dolayı ortaya çıkan, bedensel yıpranma, çaresiz olma, yaşanan hayal kırıklığı,
ümitsizlik, olumsuz bir benlik kavramının gelişmesi, yapılan işe, hayata ve iş yerinde çalışan
bireylere karşı negatif davranışların gelişmesi şeklinde semptomların olduğu bir durum olarak
açıklanmaktadır. Kişinin kendini kontrol edebilmesi ve tanıyabilmesi, arzularını öteleyebilmesi,
kendi motivasyonunu sağlayabilmesi, çevresindeki kişilere anlayışla yaklaşabilmesi, engeller
karşısında direnebilmesi ve etkin ilişkiler kurabilmesi için ihtiyacı olan yeterliklere ise duygusal
zekâ adı verilmektedir. Bu çalışmanın amacı; sağlık çalışanlarının mesleki tükenmişlik ve
duygusal zekâ düzeyini belirlemek, çeşitli demografik ve mesleki özelliklerle mesleki
tükenmişlik ve duygusal zekâ arasındaki farklılıkları ve son olarak sağlık çalışanlarında duygusal
zekâ ile mesleki tükenmişlik arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yapılan analizler sonucunda
cinsiyet, yaş, medeni durumu gelir durumu gibi kişisel özeliklerin duygusal zekâ ve mesleki
tükenmişlik açısından fark yaratıp yaratmadığı incelemiş ve bu kişisel faktörlerin toplam ve alt
boyutlarda etkili olduğu görülmüştür (p<0,05). Ayrıca katılımcıların mesleki özellikleri de
unvan, mesleki hizmet süresi, öğrenim durumu, meslekten ve ücretten memnun olma kriterleri
açısından incelenmiş ve bu faktörlerin toplam ve alt boyutlarda etkili olduğu görülmüştür
(p<0,05). Araştırmada ayrıca mesleki tükenmişlik ve duygusal zekâ arasındaki ilişki Pearson
korelasyon analizi saptanmış ve aradaki etki ise regresyon analizi ile incelenmiştir. Buna göre
sağlık çalışanlarında mesleki tükenmişlik ile duygusal zekâ arasında anlamlı ve negatif yönlü
ilişkilerin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, Duygusal Zekâ, Sağlık Çalışanları, Sağlık Yönetimi
Investigation of the Relationships Between Occupational Burnout and Emotional
Intelligence in the Health Sector
Abstract
Burnout is characterized and described as a condition by symptoms such as physical weariness,
helplessness, disappointment, hopelessness, development of a negative self-concept,
development of negative behaviors towards work, life and individuals working in the workplace,
which occur due to long-term working in organizations where individuals have high emotional
demands. Emotional intelligence is the competencies that a person needs in order to be able to
control and recognize himself, to postpone his desires, to provide his own motivation, to
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approach the people around him with understanding, to resist obstacles and to establish effective
relationships. The aim of this study is to determine the level of professional burnout and
emotional intelligence of health workers, to examine the relationship between various
demographic and occupational characteristics, professional burnout and emotional intelligence,
and finally, the relationship between emotional intelligence and occupational burnout in health
workers. As a result of the analyzes made, it was examined whether personal characteristics such
as gender, age, marital status, income status make a difference in terms of emotional intelligence
and professional burnout, and it was seen that these personal factors were effective in total and
sub-dimensions (p<0.05). In addition, the professional characteristics of the participants were
examined in terms of title, professional service period, educational status, satisfaction with the
profession and salary, and it was seen that these factors were effective in total and subdimensions (p<0.05). Finally, the relationship between professional burnout and emotional
intelligence was examined by Pearson correlation analysis and regression analysis. Accordingly,
it was determined that there were significant and negative relationships between occupational
burnout and emotional intelligence in healthcare workers (p<0.05).
Keywords: Burnout, Emotional Intelligence, Healthcare Professionals, Health Management
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Howard Saul Becker ve Janet Wolff’un Düşünceleri Üzerinden Sanatsal Üretimin Sosyolojik
Değerlendirmesi: Sanatın Kolektif Niteliği
Arş. Gör. Dr. Uğur YILMAZ
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Özet
Bu araştırmanın amacı Sosyolog Howard Saul Becker ve Janet Wolff’un düşünceleri ekseninde
sanat olgusunun yapısal özelliklerini sanat sosyolojisi bağlamında değerlendirmektir. Sanatı
meydana getiren etmenlere yönelik olarak bütüncül bir bakış açısını karşımıza çıkaran ve
araştırmaya konu olan söz konusu sosyologların çalışmaları bu araştırma kapsamında incelemeye
konu olmuştur. Sanat, sanat eseri ve izleyici arasındaki etkileşimi çözümlemeye olanak sunan
sanatın kolektif (ortaklaşmacı) niteliği konusunun, sanatın üretim süreçlerine yönelik toplumsal
içerikli değerlendirmelerde bulunmaya imkan sağlamaktadır. Bu değerlendirmelerin genel
özelliği ise sanatın toplumsal üretimiyle ilgili olarak kolektif olarak nitelendirilen bir üretim
söylemini karşımıza çıkarmasıdır. Bu kapsamda bireysel eylemlerin sonucunda meydana gediği
varsayılan resim, fotoğraf, grafik tasarım, seramik, hat, ebru vb. sanat dallarına ait eserlerin
üretim süreçlerinin arka yapısını çözümleme konusunda Howard S. Becker ve Janet Wolff’un
sosyolojik yaklaşımları kuramsal bir dayanak noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırma
kapsamında ele alınan sosyologların konuya ilişkin çalışmaları üzerinden gerçekleştirilen
değerlendirmeler sonucunda sanatın, kolektif üretim eylemi olarak ifade edilen üretim, alımlama
ve dağıtım süreçlerinin ortak bir sonucu olarak anlamlı hale geldiği anlaşılmıştır. Kolektif üretim
söylemiyle sanatçı, izleyiciler, malzeme sağlayıcılar, sanat mesenleri/hamileri, sanatın toplumla
buluşmasında rol oynayan aracı kişi ya da kurumlar vb. boyutların üretim sürecindeki rollerine
dikkat çekildiği görülmüştür. Bu bağlamda sanatsal üretimin sınırlarını sanatçı faktörünün
dışında kalan toplumsal faktörlerle ilişkili olarak değerlendirmenin sanat üzerine sosyolojik
bakış konusunda değerli bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmıştır. Araştırma sonuçlarından yola
çıkarak son bölümde, sanatsal üretimin sosyolojik özellikleri üzerine kuramsal ve pedagojik
boyutlarda değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sanat Sosyolojisi, Sanatsal Üretim, Görsel Sanatlar, Sanat Eğitimi, Resim
Sociological Evaluation of Artistic Production on the Opinions of Howard Saul Becker and
Janet Wolff: The Collective Quality of Art
Abstract
This research aims to evaluate the structural characteristics of art phenomenon in the context of
sociology of art in the axis of the opinions of Sociologists Howard Saul Becker and Janet Wolff.
The studies of these sociologists, who presented a holistic perspective on the factors that make
up art and are the subject of the research, were examined within the scope of this research. The
subject of the collective (consociational) nature of art, which enables to analyze the interaction
between art, artwork, and the audience, enables to make social evaluations about the production
processes of art. The general feature of these evaluations is that they reveal a production
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discourse that is characterized as collective in relation to the social production of art. In this
context, the sociological approaches of Howard S. Becker and Janet Wolff appear as a
theoretical basis for analyzing the background of the production processes of works of art such
as painting, photography, graphic design, ceramics, calligraphy, and marbling, etc., which are
assumed to be the result of individual actions. As a result of the evaluations carried out through
the studies of the sociologists discussed within the scope of the research, it was understood that
art became meaningful as a common result of the production, reception, and distribution
processes expressed as collective production action. With the discourse of collective production,
it has been observed that dimensions such as artists, viewers, material providers,
sponsors/patrons of art, intermediaries, or institutions that play a role in the meeting of art with
the society are highlighted in the production process. In this context, evaluating the boundaries
of artistic production in relation to social factors outside the artist factor has emerged as a
valuable approach to the sociological perspective on art. Based on the results of the research,
theoretical and pedagogical evaluations were made on the sociological characteristics of artistic
production in the last section.
Keywords: Sociology of Art, Artistic Production, Visual Arts, Art Education, Painting
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Özet
Günümüz toplumlarının önemli sorunlarından biri olarak gösterilen yoksulluk ekonomik
boyutunun yanı sıra sosyal, siyasal, psikolojik boyutları olan çok yönlü bir kavramdır. Yanlış
kamu politikaları ve gelir bölüşümünde adaletin sağlanamaması gibi nedenlerin yol açtığı
yoksulluk sorunu ile mücadelede devletler, sivil toplum kuruluşları, kâr amacı gütmeyen
kuruluşlar başta olmak üzere ulusal ve uluslararası boyutta çözüm önerileri geliştirilmektedir. Bu
çerçevede çalışmanın amacı, yoksulluk sorunu ile mücadele kullanılan vergisel düzenlemeleri
değerlendirmektir. Toplumsal refahın maksimize edilmesi amacı ile politikalarını şekillendiren
devletler mali amacın yanı sıra mali olmayan amaçlarla da vergi politikalarını yaygın olarak
kullanmaktadır. Ekonomik ve siyasal istikrarın sağlanması, büyüme ve kalkınma hedeflerine
ulaşılması ve gelir dağılımında adaletin sağlanması amaçları ile dolaylı-dolaysız vergiler, düz
oranlı- artan oranlı- azalan oranlı vergi düzenlemeleri gibi farklı uygulamalar ile subjektif ve
objektif unsurlar dikkate alınarak maliye politikasının sosyal amacı doğrultusunda vergi
sistemleri şekillendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Vergi, Gelir dağılımı, Vergi adaleti
Tax Policies to Struggle Poverty as a Social Problem
Abstract
Poverty, which is considered to be one of the important problems of today's society, is a multidimensional concept that has social, political, and psychological aspects as well as the economic
aspect. National and international solutions are being developed, primarily by states, nongovernmental organizations, and non-profit organizations to fight the poverty problem caused by
reasons such as wrong public policies and failure to ensure justice in income distribution. Within
this context, the aim of the study is to analyze the taxation regulations used to struggle the
poverty problem. States that shape their policies with the aim of maximizing social welfare
widely use taxation policies for non-financial purposes as well as financial purposes. Taxation
systems are shaped in line with the social purpose of fiscal policy, taking into account different
practices such as indirect-direct taxes, flat- progressive- regressive rate taxation regulations, and
subjective and objective factors with the aim of ensuring economic and political stability,
achieving growth and development goals and ensuring justice in income distribution.
Keywords: Poverty, Tax, Income distibution, Tax justice
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Özet
Araştırmanın temel amacı, okul yöneticilerinin sergiledikleri dönüşümcü ve etkileşimci liderlik
tarzlarının bireysel yaratıcılık üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmanın temel amacını
sınamak adına; Kocaeli’deki devlet ilkokul, ortaokul ve liselerinde görev yapan 252 öğretmen ve
23 müdür yardımcısı olmak üzere toplamda 275 kişilik bir örneklem grubuna anket
uygulanmıştır. Toplanan veriler SPSS 22 ve Amos 18 programları yardımıyla
değerlendirilmiştir. Verilerin analizi sonucunda dönüşümcü liderliğin alt boyutlarının tümünün
(İdealleştirilmiş etki (davranış), idealleştirilmiş etki (nitelik), entelektüel uyarım, ilham verici
motivasyon ve bireysel önem) bireysel yaratıcılık üzerinde pozitif etkili olduğu, etkileşimci
liderliğin koşullu ödül alt boyutu ile beklentiyle yönetim (pasif) alt boyutunun bireysel
yaratıcılık üzerinde pozitif; beklentiyle yönetim (aktif) alt boyutunun yaratıcılık üzerinde negatif
bir etkisinin olduğu görülmüştür. Çalışmanın sonuçlarının etkileşimci ve dönüşümcü liderliğin
bireysel yaratıcılığın geliştirilmesi bağlamında ilgili literatüre önemli katkılarının olacağı
değerlendirilmektedir.
Anahtar kelimeler: Etkileşimci Liderlik, Dönüşümcü Liderlik, Liderlik Tarzları, Yaratıcılık,
Bireysel Yaratıcılık.
The Effects of Transformatıonal and Transactıonal Leadershıp on Creatıvıty
Abstract
The main purpose of the study is to investigate the relationship between the leadership style
exhibited by school administrators and the creativity potentials of teachers. In order to test the
main purpose of the research; A questionnaire was applied to a sample group of 275 people in
total, 252 teachers and 23 vice principals working in public primary, secondary and high schools
in Kocaeli. The collected data were evaluated with the help of SPSS 22 and Amos 18 programs.
Within the scope of the research, the relationship between individual creativity and subdimensions of transformational and transactional leadership was examined. As a result of the
7
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analysis of the data, it was found that there is a positive relationship between individual
creativity and all sub-dimensions of transformational leadership (Idealized effect (Behavior),
idealized effect (Quality), intellectual stimulation, inspiring motivation and individual
importance); positive among the conditional reward sub-dimension of interactional leadership;
positive between the expectation and management (Passive) sub-dimension; It has been observed
that there is a negative relationship between expectation and management (Active) subdimension. Accordingly: all the sub-dimensions of transformational leadership; (Idealized effect
(Behavior), idealized effect (Quality), intellectual stimulation, inspirational motivation and
individual importance) and interactional leadership, conditional reward and expectation
management (Passive) sub-dimensions positively affect individual creativity, interactive
leadership with anticipation (Active) It was concluded that the sub-dimension negatively affected
individual creativity. It is considered that the results of the study will have significant
contributions to the literature and concrete suggestions for the concepts of transactional and
transformational leadership to the practice.
Keywords: Transactional Leadership, Transformational Leadership, Leadership Styles,
Creativity, Individual Creativity.
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Biçimsel Muhasebe Eğitimiyle Pandemi Dönemindeki Uzaktan Eğitim Kalitesinin SWOT
Analizi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÜNSAL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
İİBF-İşletme
ahmetunsal@mail.ru
ORC: 0000-0002-8295-155

Özet
COVID 19 nedeniyle ortaya çıkan olağanüstü şartlar nedeniyle başta ekonomik, sosyal, sağlık,
eğitim konularında birçok olumsuzluklar ve kayıplar yaşanmıştır. Bunlardan eğitim alanında
yaşanan olumsuzlukların gerçeğe dayalı olarak ortaya konulması hem geçmişin geri beslemesine
olanak sağlayacak hem de gelecekte benzer olağan üstü durumlarda geleceğin planlamasına katkı
yapacaktır. Bunun yanında uzaktan verilen derslerde bazı dersler pratiği sınıfta veya
laboratuvarda yapılması zorunlu aktif öğrenmeye dayalı derslerken, bazıları pasif öğrenmeye
dayalı derslerden oluşmaktadır. Muhasebe dersleri de pratiği sınıfta öğrenmeye dayalı aktif
öğrenme sürecine dayalı ders olup, muhasebe eğitim sürecinde gerek ders yürütücülerin gerekse
öğrencilerin uzaktan eğitimden nasıl etkilendiklerinin ortaya konulmasını gerektirmektedir. Bu
maçla öncelikle kampüs içi eğitimle çevrim içi eğitim eğitimle uzaktan eğitimin biçimsel
karşılaştırılması yapılmıştır. Sonrasında kampüsten ve uzaktan yapılan eğitimin aktif tabanlı,
pasif tabanlı öğrenimin içeriksel bilgileri incelenmiştir. Pandemi döneminde muhasebe dersleri
ve öğrencileri üzerine yapılan nitel ve nicel araştırmaları teorik bilgilerle birleştirilerek pandemi
dönemindeki muhasebe eğitiminin Zorlukları, olanakları, gücü, acizliklerinden oluşan ZOGA
(SWOT) analizi yapılmış ve edinilen bulgulara göre bir takım öneriler ortaya atılmıştır.
Anahtar Kelimeler: “Uzaktan Eğitim”, Pandemi, ZOGA, Muhasebe
Swot Analysis of The Quality of Distance Education in The Pandemic Period By
Formal Accounting Education
Abstract
Due to the extraordinary conditions that emerged due to COVID 19, many negativities and losses
have been experienced, especially in economic, social, health and education. Revealing the
negativities experienced in the field of education based on reality will both allow the past to feed
back and contribute to the planning of the future in similar extraordinary situations in the future.
In addition, in distance courses, some courses are based on active learning, which must be
practiced in the classroom or in the laboratory, while some are courses based on passive learning.
Accounting lessons are also lessons based on active learning process, the practice of which is
based on classroom learning, and it requires revealing how both the instructors and the students
are affected by distance education in the accounting education process. With this match, first of
all, a formal comparison of on-campus education and online education and distance education
was made. Afterwards, the contextual information of active-based and passive-based education
on campus and distance education was examined. By combining the qualitative and quantitative
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research on accounting lessons and students during the pandemic period with theoretical
knowledge, a SWOT analysis consisting of the difficulties, possibilities, strengths and
weaknesses of accounting education during the pandemic period was made and some
suggestions were put forward according to the findings.
Keywords: “Distance Education”, Pandemic, SWOT, Accounting
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Covid-19 Sürecinde Küreselleşme Eleştirisi
Dr. Birol UZUNAY
biroluzunay@hotmail.com
Dr. Beyza TOKSOY
Okan Üniversitesi
beyza.toksoy@okan.edu.tr

Özet
2020 Mart ayından bu yana yaşadığımız ve etkileri halen devem eden COVID-19 sürecinin,
21.yüzyılın en önemli toplumsal değişimlerini oluşturacağı yorumlanıyor. COVID-19 virüs
yayılım sürecinde; sadece sağlık, ekonomi ve sosyal hayat değişmedi. Bu kısa kriz döneminde,
ülkelerin ve toplumların küreselleşmeye olan bakış açısı da değişmeye başladı. Çünkü virüsün
bulaşma yöntemi küreselleşmenin sonuçlarından olan “serbest ulaşım, sınırsız ticaretin” bir
sonucudur. Küreselleşme olgusu bu kadar güçlü olmasaydı virüs Çin’in uğraştığı bir sağlık
sorunu olarak kalacaktı. Virüsün kendisi, küreselleşme yöntemiyle yayılırken; virüse karşı alınan
tedbirler ulusal düzeyde kaldı. Bu çelişkili sonuç, küreselleşmenin sorgulanmasına neden
olmuştur. Küreselleşme eleştirileri, tıbbi tedbirlerin ulusal sınırlarda kalıp; diğer ülkelerle
paylaşılmamasıyla, uluslararası kuruluşların soruna karşı etkisiz kalmasıyla, ekonominin tüm
dünyada aynı anda bozulmasıyla ve sınırların bencilce kapatılıp fakir ülkelerin unutulmasıyla
devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Covid 19, Küreselleşme, Kriz
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Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Bir Analiz8
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
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ORCID: 0000-0003-2159-7531
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Özet
Küreselleşme süreci ülkeler üzerinde politik, sosyal ve ekonomik değişimlere yol açmaktadır. Bu
değişimlerin meydana getirdiği sonuçlar farklı görüşlerin oluşmasına sebep olsa da ülkelerin dışa
açık stratejiler izlemesi ve uluslararası konjonktürde yapısalcı politikalar uygulaması ekonomik
büyüme süreçlerinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de küreselleşme
ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Toda-Yamamoto nedensellik yaklaşımı kullanarak
analiz etmektir. Çalışmada kullanılan değişkenler kişi başına reel GSYH, ekonomik
küreselleşme, ticari küreselleşme, finansal küreselleşme, sosyal küreselleşme, kişiler arası
küreselleşme, bilgi küreselleşmesi, kültürel küreselleşme, politik küreselleşme ve genel
küreselleşme endekslerinden oluşmaktadır. Çalışma dönemi ise 1980-2018 olarak belirlenmiştir.
Yapılan Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçlarında ticari küreselleşmeden ekonomik
büyümeye doğru tek yönlü, ekonomik büyümeden finansal küreselleşmeye doğru tek yönlü, bilgi
küreselleşmesi ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü, politik küreselleşmeden ekonomik
büyümeye doğru tek yönlü ve ekonomik büyümeden genel küreselleşmeye doğru tek yönlü
nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Kişiler arası küreselleşme ve ekonomik büyüme ile kültürel
küreselleşme ve ekonomik büyüme arasında ise herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit
edilememiştir. Yapılan analiz sonuçlarına dayanarak Türkiye’de ticari, bilgi ve politik
küreselleşmenin ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediği söylenebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Ekonomik büyüme, KOF, Toda-Yamamoto Nedensellik
Testi, GSYH
The Relationship Between Globalization and Economic Growth: An Analysis for Turkey
Abstract
The process of globalization leads to political, social and economic changes on countries. Even
though the outcomes of these changes pave the way for generation of different opinions, the fact
that the countries follow open strategies and implement structuralist policies in the international
conjuncture plays an important role in the economic growth processes. The aim of this study is to
analyze the relationship between globalization and economic growth in Turkey using the TodaYamamoto causality approach. The variables used in the study consist of real GDP per capita,
economic globalization, trade globalization, financial globalization, social globalization,
interpersonal globalization, information globalization, cultural globalization, political
Bu çalışmada Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Mert Kılıç’ın hazırlamış olduğu “Ekonomik
Büyüme ve Küreselleşme İlişkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama” başlıklı yüksek lisans tezi temel alınmıştır.
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globalization and general globalization indexes. The period for the study was determined as
1980-2018. Toda -Yamamoto causality test results indicated a unidirectional causality running
from trade globalization to economic growth, unidirectional from economic growth to financial
globalization, bidirectional between information globalization and economic growth,
unidirectional from political globalization to economic growth, and unidirectional from
economic growth to general globalization. No causality relationship was found between
interpersonal globalization and economic growth and cultural globalization and economic
growth. Based on the outcomes of the analysis, it can be said that trade, information and political
globalization positively affects economic growth in Turkey.
Keywords: Globalization, Economic growth, KOF, Toda-Yamamoto Causality Test, GDP
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The Effect Of Corticosteroids on The Health of Patients After Overcoming COVID-19
Infection
Muhibić Tarik
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Lamija MUHIBIĆ, MD
University of modern sciences CKM Mostar
Faculty of health Studies

Abstract
Corticosteroid drugs—counting cortisone, hydrocortisone and prednisone—are valuable in
treating numerous conditions, such as rashes, incendiary bowel malady and asthma. But these
drugs moreover carry a hazard of different side impacts. Corticosteroid drugs are utilized to treat
rheumatoid joint pain, provocative bowel infection (IBD), asthma, hypersensitivities and
numerous other conditions. These drugs moreover offer assistance stifle the resistant framework
in arrange to anticipate organ dismissal in transplant beneficiaries. Corticosteroids moreover
treat Addison's infection, a generally uncommon condition where the adrenal organs aren't able
to deliver indeed the least sum of corticosteroid that the body needs. Corticosteroids carry a
hazard of side impacts, a few of which can cause genuine wellbeing issues. After you know what
side effects are conceivable, you'll be able take steps to control their affect.
Keywords: corticosteroid drugs, COVID-19, side effects, therapy, dysfunction.
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Sosyal Medyada Suskunluk Sarmalı Değerlendirmesi: Ekşi Sözlük Örneği
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Özet
Günümüzde artan sosyal mecralar ve internet kullanımının neticesinde, bireylerin görüşlerini
ifade etme oranlarında ciddi bir artış söz konusudur. Çeşitli haber sitelerinin kullanıcı
yorumlarına açılması, forum adı verilen sitelerin sayısının ve etki alanının artması, sözlük olarak
adlandırılan sitelerin zaman zaman gündemi etkilemeye kadar varan görünürlüğü artmıştır. Buna
ek olarak facebook, twitter, instagram benzeri yapılarda bireylerin özel hayatlarına ilişkin
bilgileri paylaşabilecek imkânlarının bulunması ve buna benzer birçok sanal mekânın aktif
olarak kullanılması bireylerin görüşlerinin, yaşam tarzlarının, tüketim alışkanlıklarının gün
yüzüne çıkmasını sağlamaktadır.
Etkileşimin artması ve görüş, yaşam tarzı, kültürel seviyesi açısından farklılık gösteren bireylerin
bu araçları ortak olarak kullanabilmesinin önünde hiçbir engelin olmayışı, çeşitli çatışmaları
beraberinde getirmektedir.
Bu çalışmada Türk Toplumu’nda kutsal ya da önemli sayılan bir takım değerler konusunda karşıt
görüşlü olan bireylerin; toplumun her kesiminden kullanıcılarının olduğu ve yaygın olarak
benimsenen ortak fikirlere yöneltilmiş olan olumsuz görüşleri incelenecektir. Günümüzde gerek
kullanıcı sayısı bakımından gerek gün içindeki tekil ziyaretçisi bakımından gerekse etki alanı
bakımından diğer sitelerden ayrılan Ekşi Sözlük özelinde bir değerlendirme yapılacaktır.
Çalışmada kullanılacak olan yöntem içerik analizi olacaktır ve örnekleme yöntemi olarak da aşırı
ve aykırı durum örneklemesi kullanılacaktır. Belirlenen milli ve dini değerler çerçevesinde
baskın düşünceden ayrılan kullanıcı yorumları incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Suskunluk Sarmalı, Toplumsal Değerler, Sosyal Medya.
An Assessment of Spiral of Silence in Social Media: Case of Ekşi Sözlük
Abstract
Today, as a result of increased social circles and the use of the Internet, there is a serious
increase in the rate of expressing individual opinions. Opening of various news sites to user
comments, increase in the number and domain of sites called forums, the visibility of the sites,
which are referred to as dictionaries, from time to time to affect the agenda, Possibility to share
information about private lives of individuals in facebook, twitter, instagram etc., and the active
use of many similar virtual spaces causes the opinions, lifestyles and consumption habits of
individuals are exposed to daylight.
Increased interaction and the fact that there are no obstacles for individuals who differ in their
views, lifestyle, and cultural level to use these tools in common, bring with them various
conflicts.
In this study, it is aimed that the individuals who are opposing to the sacred or important values
of the Turkish society; the users of all segments of the society will be examined and their
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negative opinions directed towards commonly adopted common ideas will be examined. an
evaluation will be made in terms of the number of users and in terms of the unique visitor in the
day, in terms of the domain of the Ekşi Sözlük, which is separated from other sites.
The method to be used in the study will be content analysis and extreme and contraindication
sampling will be used as the sampling method. Within a few specified national and religious
values, user comments that have been broken up will be reviewed.
Keywords: Spiral of Silence, Social Values, Social Media.
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Özet
Göstergebilim, göstergelerin kuramsal açıklaması ve bu göstergelerin işlevlerinin çözümlemesi
olarak tanımlanagelir. Amacının, insan dünyasını oluşturan gösterge sistemlerinin düzenini ve
işleyişini anlamak olduğunu ortaya konmaktadır. Göstergebilimin, çoğunlukla ilgili çalışmaların
eksik olduğu kültür alanında yöntemsel bir netlik getirdiğini vurgulanmaktadır. Dolayısıyla bu
çalışmanın amacı, başarılı bir Covid-19 mücadelesi sergileyen Güney Kore’nin, internet
ortamında göstergeler aracılığıyla nasıl bir strateji izlediğini çözümlemektir. Salgının
başlangıcını takiben Mayıs 2020 itibariyle arama motoru kullanılarak ilgili anahtar kelimeler ile
arama yaptırıldı ve yapay zekanın sıklık sayısına dayanarak listelediği görseller ikon, belirti ve
sembol kategorilerinde incelenmiştir. Amerika, Türkiye, İngiltere’nin aksine, göstergelerde
Güney Kore farklılıklar sergilemektedir. Görseller çok daha çeşitli ve renkli olarak
düzenlenmiştir. Diğer ülkelerin aksine alarm ve tehlike temsili yerine halkı yatıştırmaya yönelik
görsel ve renk kullanımı bulunmaktadır. Temsillerde, gençler ön planda, Kore ünlüleri ‘elçi’
rolünde, devlet arka planda dururken, elçiler ön plandadır. Eller, birlik, destek ve gücü temsil
etmekte, bu destek fikrini tamamlayan sloganlar da kullanılmaktadır. Bulgular, göstergelerin
bilinçli şekilde seçildiğini işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Göstergebilim, Güney Kore
Comprehending the Successful Fight against COVID-19 via Semiotics: The Case of South
Korea
Abstract
Semiotics is defined as the theoretical explanation of signs and the analysis of their functions. Its
purpose is to comprehend the order and functioning of the sign systems that make up the human
world. Semiotics brings methodological clarity in the field of culture, in which relevant studies
are often found to be lacking. Therefore, this study explores the strategies employed via
analyzing the signifiers utilized on the websites in South Korea, where a successful Covid-19
struggle has been displayed. Following the onset of the epidemic, as of May 2020, an internet
search was employed with the relevant keywords, and the signifiers listed by the artificial
intelligence based on the frequency count of use were examined in the categories of icons,
indexes, and symbols. Contrary to America, Turkey, and England, South Korea exhibits
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differences in using the signifiers. Images are arranged in a much more diverse and colorful way.
Unlike other countries, instead of representing alarm and danger, visuals and colors are utilized
to calm the public. In these visuals, young people are foregrounded, and Korean celebrities are in
the role of ambassadors. So, while the state remains in the background, the youngsters and
ambassadors are at the forefront. Hands represent unity, support, strength, and the slogans also
complement this idea of support. The findings indicate that the signifiers used were selected on
purpose.
Keywords: COVID-19, Semiotics, South Korea
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Çalışanların İş Stresi ve Aile İlişkilerinin İşten Ayrılma Niyetleri ve İş Tatminleri
Üzerindeki Etkileri: Çad Havayolları Üzerinde Bir Araştırma 9
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Özet
İş stresi ve aile ilişkileri, çalışanların hayatının farklı alanlarında etkisini göstermektedir. Bu
çalışmada çalışanların iş stresi ve aile ilişkilerinin işten ayrılma niyeti ve iş tatmini üzerindeki
etkileri araştırılmıştır. Yapılan çalışma kapsamında Çad Havayollarında görev yapan ve kolayda
örnekleme yolu ile seçilen 250 çalışana anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler AMOS ve SPSS
programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, çalışanların iş stresinin, iş
tatminleri negatif, aile ilişkilerinin ise pozitif yönde etkilediği saptanmıştır. Çalışamada ayrıca
çalışanların iş stresinin, işten ayrılma niyetlerini pozitif ve aile ilişkilerinin ise negatif olarak
etkilediği görülmektedir. Buna sonuçlara göre çalışanlarda iş stresinin artması işten ayrılma
niyetinin artmasına, iş tatminlerinin azalmasına; iş aile ilişkinin ise işten ayrılma niyetinin
azalmasına ve iş tatminin artmasına sebep olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İş stresi, Aile ilişkileri, İşten ayrılma niyeti, İş tatmini.
Abstract
Work stress and family relations display their impacts in different areas of employees' lives. In
this study, the effects of job stress and family relations of employees on turnover intention and
job satisfaction were researched. Within the scope of the study, a questionnaire was given out to
250 employees working at Chad Airlines who were selected by easy sampling. The obtained data
was analyzed with AMOS and SPSS program. According to the results of the analysis, it was
realized that the job stress of the employees affected their job satisfaction negatively but their
family relations positively. It is also seen in the study that the job stress of the employees affects
their turnover intentions positively and their family relations negatively. According to the results,
an increase in job stress in employees leads to an increase in intention to leave as well as a
decrease in job satisfaction; On the other hand, the work-family relationship causes a decrease in
the intention to leave and an increase in job satisfaction.
Keywords: Job Stress, Family Relations, Turnover Intention, Job Satisfaction.

Bu çalışma, İssa Saleh Senoussi’nin Doç. Dr. Özgür Kökalan danışmanlığında yürütülen “Çalışanların İş Stresi ve Aile
İlişkilerinin İşten Ayrılma Niyetleri ve İş Tatminleri Üzerindeki Etkileri: Çad Havayolları Üzerinde Bir Araştırma” isimli yüksek
lisans tezinden üretilmiştir.
9

135

SADAB 9th International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences
June 25-27, 2021b / Antalya, Turkey
İlköğretim Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının Çeşitli Değişkenler Açışından
İncelenmesi
Arş. Gör. Dr. Ramazan BULUT
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Afyon Eğitim Fakültesi
bulut0476@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3897-0216

Özet
Birçok alışkanlıkta olduğu gibi küçük yaşlarda doğru adımlarla öğrencilere ders çalışma
alışkanlığı kazandırabilir. Bu alışkanlığın küçük yaşlarda kazandırılması öğrencinin akademik
başarısına olumlu katkılarda bulunmaktadır. İlerleyen dönemlerde de öğrencinin mesleki hayata
erken atılmasına ve akademik kariyerini ilerletmesine olumlu katkılarda bulunabilmektedir.
Öğrencileri pek çok açıdan etkileyen bu olumlu alışkanlık, araştırmanın çalışma konusu olarak
seçilmiştir. Araştırmanın genel amacı, ilköğretim öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının
çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Afyonkarahisar ilinin merkez
ilçesinde bulanan bir ilköğretim okulu oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, kolay
ulaşılabilir durum örnekleme tekniği kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırmada ilişkisel tarama
yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama amacıyla kullanılan form, üç bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde demografik bilgileri ortaya koymak amacıyla hazırlanan sorular yer almaktadır.
Diğer iki bölümde ise iki ölçek yer almaktadır. Veri toplama aracının uygulanmasından sonra
elde edilen veriler üzerinde, uygun istatistiksel analizler yapılmıştır. Ardından elde edilen
bulgular tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar şu şekilde
özetlenebilir: Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun ders çalışma alışkanlığının
yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Araştırmanın yürütüldüğü grupta bulunan kızların ders
çalışma düzeylerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu ancak iki grup arasındaki bu
farkın istatistiksel olarak anlamsız olduğu belirlenmiştir. Özel bir kuruma (dershane) giden
öğrencilerin, gitmeyen öğrencilere göre daha düzenli ders çalıştıkları söylenebilir. Öğrencilerin
anne ve baba eğitim durumları açısından ders çalışma alışkanlıklarının ise anlamlı derecede
değişmediği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Ders Çalışma, Alışkanlık, Öğrenci
An Analysis of Basic Education Students’ Study Habits in Terms of Various Variables
Abstract
As for other habits the study habit can be taught to children from early ages. Acquiring this habit
from early ages has positive effects on students’ academic achievement. It positively affects
students’ whole education life as well as their professional life. This study deals with the study
habits of students. The aim of the study is to analyse the study habits of basic education students
based on different variables. The participants who were attending a basic education school in
Afyonkarahisar were selected using the convenience sampling technique. In the study the
correlational survey method was employed. The data collection tool is consisted of three sections
of which the first one deals with the demographical information about the participants. The other
two sections include the scale. The data obtained were analysed through statistical techniques.
The findings are presented in Tables followed by the interpretation and discussion. The major
findings of the study can be stated as follows: the majority of the participants are found to have
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higher levels of study habits. Although it is much higher for female students, the difference
between female and male students is not statistically significant. It can be argued that those who
attend the private teaching institutions have a regular study habit in contrast to those who do not.
It is also found that the educational background of the parents do not have any significant effect
on their children’s study habits.
Keywords: Studying, Habit, Student
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Özet
Türkiye bulunduğu konum itibarıyla en fazla göç alan ülkeler arasında yer almaktadır. Özellikle
2011 yılında Suriye’de çıkan iç savaş sebebiyle ülkemize yoğun bir göç yaşanmıştır. Geçici
koruma altındaki Suriyeli vatandaşlar için sosyo-kültürel açıdan uyum sağlayabilmeleri adına
2016 yılında Avrupa Birliğiyle imzalanan protokolle Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine
Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) faaliyetlerine başlamıştır. GEM( Geçici
Eğitim Merkezi)’lerde, kamplarda ve devlet okullarında yabancı uyruklu öğrencilere eğitim
verilmesiyle başlanan projenin faaliyetleri Suriyeli vatandaşların uzun vaatte ülkelerine
dönmeyecekleri düşüncesiyle sadece devlet okullarında devam etmektedir (MEB). Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından yabancı öğrencilerin Türkçe dil becerileri düzeylerinin arttırılması yoluyla
eğitim sistemine uyumlarının sağlanması için 2019/15 genelgesiyle devlet okullarında uyum
sınıfları açılmıştır. Uyum sınıfı dersleri PİKTES Öğretmenleri tarafından verilmektedir. Uyum
sınıflarında eğitime devam eden Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimi ile ilgili Piktes
öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koymak ve çıkan sonuçlara göre önerilerde bulunmak
amacıyla yapılan çalışmada nitel araştırma desenlerinde durum çalışması kullanılmıştır. PİKTES
öğretmenlerinin görüşleri yarı yapılanmış görüşme tekniğiyle alınıp analiz edilmiştir. Çalışmada
ilgili litaratür başlığı altında; PİKTES projesi ve uyum sınıfları içeriği açıklanmaya çalışılmış,
devamında sahadan elde edilen bulgulara yer verilerek, sonuç ve önerilerle çalışma
tamamlanmıştır. Araştırmada uyum sınıfında eğitim öğretim faaliyetlerinin yetersiz olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı uyruklu öğrenciler, uyum sınıfları, PİKTES öğretmenleri
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Özet
Çalışma hayatının ana unsurlarından olan iş yükü, yönetici tarafından verilmiş olan bir işin
çalışan tarafından belli bir süre ve kalitede yerine getirilmesi gereken miktarı olarak
tanımlanmaktadır. Yönetici tarafından verilen işin zorluk derecesi ve çalışanın iş kapasitesi,
kişinin iş yükü algısını oluşturmaktadır. Bu çalışmada Demiryolu Tren İşletmelerinde görev
yapan makinistlerin iş yükü algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın örneklem grubunu Demiryolu Tren İşletmelerinde görev yapan 449 tren makinisti
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan
kişisel bilgi formu ile Keleş Ay (2010) tarafından geliştirilen “İş Yükü Algısı Ölçeği”
makinistlere uyarlanarak kullanılmıştır. Söz konusu ölçek tek boyut altında toplanan 9 maddeden
oluşan 5’li Likert tipinde bir ölçektir. Verilerin analizinde açımlayıcı faktör analizi,
Kolmogorov-Smirnov normallik testi, bağımsız örnekler t testi ve tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) kullanılmıştır. ANOVA sonucunda ortalaması farklılık gösteren grupların tespitinde
ise Tukey çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre,
işçi statüsünde çalışan makinistlerin iş yükü algılarının memur statüsünde çalışan makinistlere
göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda eşi çalışan makinistlerin
eşi çalışmayan makinstlere göre ve çocuk sahibi olan makinistlerin çocuk sahibi olmayan
makinistlere göre iş yükü algılarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bir diğer bulguya
göre, eğitim düzeyi daha yüksek olan ve lisans mezunu olan makinistlerin iş yükü algıları ön
lisans mezunu olan makinistlere göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Makinistlerin iş
yükü algılarının medeni durumlarına ve meslekteki çalışma sürelerine göre ise anlamlı bir
farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Demiryolu Tren İşletmesi, Makinist, İş Yükü Algısı
Investigation of Workload Perceptions of Machinists Working in Railway Train Company
Abstract
Workload, which is one of the main elements of working life, is defined as the amount of work
given by the manager that must be performed by the employee for a certain period of time and
quality. The degree of difficulty of the work given by the manager and the work capacity of the
employee constitute the perception of the workload of the person. In this study, it is aimed to
examine the workload perceptions of the machinists working in the Railway Train Company
according to various variables. The sample group of the research consists of 449 machinists
working in the Railway Train Company. In the research, the personal information form created
by the researchers and the "Workload Perception Scale" which is developed by Keleş Ay (2010)
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and adapted to machinists were used as data collection tools. The scale is a 5-point Likert-type
scale consisting of 9 items collected under one dimension. Exploratory factor analysis,
Kolmogorov-Smirnov normality test, independent samples t-test and one-way analysis of
variance (ANOVA) were used in the analysis of the data. Tukey multiple comparison test was
used to determine the groups whose averages differed as a result of ANOVA. According to the
findings obtained as a result of the study, it has been determined that the workload perception of
the machinists working in the worker status is significantly higher than the machinists working
in the civil servant status. At the same time, it has been determined that the workload perception
of the machinists whose wife is working is higher than the machinists whose wife is not working,
and that the machinists who have children have higher workload perception than the machinists
who do not have children. According to another finding, the workload perception of the
machinists with a higher education level and a bachelor's degree is found to be significantly
higher than the machinists with an associate degree. It has been concluded that the workload
perception of the machinists does not show a significant difference according to the marital
status and working time in the profession.
Keywords: Railway Train Company, Machinist, Workload Perception
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Özet
Emek, insan toplumunun hayatta kalmasının, gelişmesinin temelidir ve uyumlu
çalışma ilişkileri, sosyal kalkınmanın önemli bir köşe taşıdır. Uyumlu çalışma
ilişkileri kurmak, genellikle ekonomik kalkınma, sosyal istikrar ve insanların
mutluluğu gibi siyasi hedeflerle yakından bağlantılıdır. 2020 yılının başında, Çin'in
Hunan Eyaleti, Wuhan'da ciddi yeni koronavirüs salgını patlak vermiştir. COVİD19 salgınının patlak vermesinden sonra Çin hükümeti, salgının kapsamını ve hızını
etkin bir şekilde kontrol altına alan ve insanların can güvenliğini sağlayan seyahat
kısıtlaması gibi katı ve özel önlemler almıştır. COVİD-19 salgını Çin'in ekonomik
kalkınma hızını büyük ölçüde etkilemiştir. Aynı zamanda işletmelerin iş
geliştirmelerine de çeşitli sorunlar ve zorluklar getirmiştir. Birçok şirket çalışanı
işten çıkarılma ve maaş kesintisine maruz kalmıştır. COVİD-19 salgınının ortaya
çıkması, iş operasyonları ve iş gücü yönetimine de bir dizi zorluk getirmiştir.
Çalışma ilişkileri, en temel sosyal ilişkilerden biridir ve COVİD-19 salgınının
başlangıcında ilk etkilenenler onlardır. İlgili kişilerin sayısı ve etkinin kapsamı,
insanların önceki deneyimlerinin ötesindedir. Bu ani olayların çalışma ilişkileri
üzerinde büyük etkisi olmuştur. Bu makale, COVİD-19 salgınının Çin'deki
şirketlerin çalışma ilişkileri üzerindeki etkisini analiz etmekte ve mevcut durumda
Çin'deki çalışma ilişkilerini stabilize etmek için birkaç öneri sunmaktadır. Yazar,
büyük kamu acil durumları karşısında, hükümet ve işletmelerin birbirlerini
desteklemesi ve zorluklarla mücadelede birlikte çalışması gerektiğine
inanmaktadır. Bu nedenle yazar, yalnızca hükümet açısından değil, aynı zamanda
işletme düzeyinde de çalışma ilişkilerinin istikrara kavuşturulması için önerilerde
bulunmuştur. Sadece Çin'in gelecekteki büyük acil durumlara müdahale etmesi için
bir referans sağlamayı değil, aynı zamanda uyumlu bir çalışma ilişkisi inşa etmede
Türkiye'nin COVİD-19 salgınına karşı mevcut tepkisine alternatif fikirler sunmayı
ummaktadır.
Anahtar Kelimeler: COVİD-19, Çalışma İlişkisi, Sosyal Güvenlik, Çalışma
Güvenliği
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Özet
Bu çalışma kitap okuma alışkanlığı düzeyi ile öfke ve öfke kontrolü arasındaki ilişkiyi
incelemeyi hedeflemiştir.
Kitap okuma alışkanlığına sahip olmak analitik düşünme, hayal gücü, algılama konusunda fayda
sağlamaktadır. Öfke ise bireyin kendisini ifade etmekte zorlandığı durumda sergilediği
kontrolsüz davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Bireyin duygularını ve düşüncelerini ifade
edebilmesi kendisini bilgi ve kültürel açıdan donanımlı olması ile paraleldir. Bu sebeple
çalışmamızda kitap okuma düzeyinin arttıkça, öfke düzeyinin azalacağı düşünülmüştür.
Çalışmanın katılımcıları 202 kadın, 79 erkek olmak üzere 281 üniversite öğrencisidir. Çalışma
nicel, tarama türü olup, veriler online olarak elde edilmiştir.
Çalışmada, demografik bilgi formu ve Gömleksiz tarafından (2004) geliştirilen kitap okuma
alışkanlığına ilişkin bir tutum ölçeği ile Spielberger ve arkadaşları tarafından geliştirilen (1983)
ve Özer tarafından (1994) uyarlanan sürekli öfke ve öfke ifade tarzları ölçeği kullanılmıştır.
Ölçekleri yorumlamak için SPSS 25.0 programı kullanılmıştır.
Çalışmanın sonucunda, öfke düzeyi açısından erkeklerin lehine, kitap okuma alışkanlığında ise
kadınların lehine anlamlı fark bulunmuştur. Ekonomik düzey ile öfkeyi ifade etme tarzı arasında
orta düzey lehine fark bulunmuştur. Düşük ekonomik düzeyde öfkeyi içte yaşama düzeyi yüksek
bulunmuştur. Yüksek ekonomik düzeyde öfkeyi içte ve dışta yaşama düzeyi yüksek
bulunmuştur. Kitap okuma düzeyi ile öfke kontrol edebilme arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kitap Okuma Alışkanlığı, Öfke, Öfke Kontrolü, İçte Öfke, Dışta Öfke
Abstract: This study aimed to examine the relationship between reading habits and anger and
anger control.
Having the habit of reading books benefits from analytical thinking, imagination, perception.
Anger is defined as uncontrolled behavior by the individual when he has difficulty expressing
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himself. The ability of the individual to express his feelings and thoughts is in parallel with the
fact that he/she is equipped with knowledge and culture. For this reason, it was thought that as
the reading level increases, the level of anger decreases.
The participants of the study were 281 university students, 202 women and 79 men. The study is
quantitative, scanning type, and the data has been obtained online.
In the study, the demographic information form and an attitude scale related to the reading habit
developed by Gömleksiz (2004) and the continuous anger and anger expression styles developed
by Spielberger and his colleagues (1983) and adapted by Özer (1994) were used. The SPSS 25.0
program was used to interpret scales.
As a result of the adjustment, therewas a significant difference in the gender gain favor of men
and in the habit of reading books in favor of women. There was a difference between the
economic level and the way he expressed anger in favor of the intermediate level. At the low
economic level, anger was found to be high in the interior. At the high economic level, anger
was found to be high in the inside and outside. A significant correncies were found between
reading levels and anger control.
Keywords: Reading Habits, Anger, Anger Control, Anger Inside, Anger on the Outside
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Abstract
Socio-demographic factors affect individual decision-making behaviour. It is also because of
demografic traits, that decision-making behaviour varies not only among different individuals,
but also along the lifecycle of the same individual. The same logic stands for the relation of
demographics and financial behaviour. We use R- programme to develop descriptive and
regression analysis to identify the importance of behavioral factors in the albanian individual
investor behaviour. We evaluate several statistical models to measure the impact of
demographics on investor behaviour, where variables of investor behaviour are used as
dependent ones and demographic factors are used as independent variables. We conclude that
age and level of education are statistically important. We also conclude that other demographic
factors such as gender, income and financial literacy are statistically important. As one other
conclusion of the study is the fact that the vast majority of investors in financial assets in Albania
consist of male heads of households, one significant suggestion is that financial supervisory
institutions in Albania should design and apply incentivising programs aiming to raise awareness
and increase the level of participation of women in albanian financial market.
Keywords: albanian, demographic, investing, financial assets, statistical analysis.
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Abstract
The 20th century in art begins with the manifestations of avant-garde artists of various trends,
groups, schools. They declared that they were abandoning tradition, the classical artistic
experience that was in crisis. Avant-garde art sought to discover new means of expression, to
affirm a new truth, perhaps incomprehensible, strange to the crowd of ordinary people, but clear
to the artist. This trend in the art of the XX century. It is customary to denote the term
"modernism" - the general name of the directions of art and literature of the late XIX - early XX
century. In a broad sense, it covers Cubism, Dadaism, Surrealism, Futurism, Expressionism,
Abstract Art, Functionalism, etc., that is, all the avant-garde trends that opposed traditionalism as
the only true "art of our time." Modernist trends in Western art (Expressionism, Cubism,
Futurism, etc.) offered new experimental techniques. All forms of modernism longed to get rid
of the influence of the past.
Keywords: compositional construction, prototypes, plot collisions, symbolic overtones.
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Abstract
The current study attempts to review in brief the linguistic analysis of pandemic-related words
and expressions in the wake of Covid 19 through a descriptive qualitative method.
The present study tries to investigate the nature and the attempt of the old realities to new
circumstance, introducing Covid -19’s coinages into our vocabulary through semantic shifts
which has contributed to the explosion of the new words in the English language in the wake of
Covid 19.
The data were collected from different sources about language use including social media, news
articles, books, Oxford Corpus and number of different websites retrieved from March 2020 to
June 2020.
The findings of this study revealed rapid growth of pandemic-related words and expressions,
sudden surge in some types of word-formation processes which are example of neologism
including borrowing, compounding, blending, acronyms and multiple processes which played a
significant role during the outbreak of COVID-19. In the acronym, for example, the initials,
WFH (Work From Home) and PUI Person Under Investigation). In compounding, for example,
the words “handsanitizer”, “lockdown”, self-quarantine. In borrowing, for example, the words,
“Rapid test”.
In blending, for example, “covidiot”, “covidient’, covidivorce”, “coronacation’, COVID -19Corona Virus Disease -2019,
The findings shed light on the importance of new coinage related to Covid-19 situation, which is
significant in everyday discourse.
Keywords: Covid 19, word- formation process, neologism, pandemic-related words;
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Abstract
The object of research is the concept of "freedom" in linguistic consciousness. The research is
focused on the study of the characteristics of the concept of "freedom" depicted in the British and
American linguo-culture and philosophy. Freedom is one of the core concepts of linguistics and
philosophy. That is why, different schools define the essence of freedom in various ways.
The emergence of new linguistic directions is a precondition for a paradigm shift. This shift is
explained by the desire to fully describe all manifestations of language.
The strength of any science is conditioned by the diversity of views, approaches, and directions
in it. Due to this diversity, any science, including linguistics, is evolving and manages to
overcome dogmatism.
Keywords: Freedom, Linguistic Consciousness, Lingocultural Analysis, Philosophical and
Existential Consciousness.
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Abstract
Modern linguistics is moving steadily from immanent linguistics to anthropocentric linguistics linguistics that is open to the influence of external factors and freely integrates with other spaces
of thought.
The emergence of new linguistic directions is a precondition for a paradigm shift. This shift is
explained by the desire to fully describe all manifestations of language.
The interest being related to language functioning gave rise to political linguistics; the study of
the relations between language and culture, language and gender has laid the foundation for
linguoculturology, ethnolinguistics and linguogenderology; a new form of language functioning
(electronic communication) has created internet-linguistics.
Keywords: Synergistic Paradigm, Anthropocentric Paradigm, Paradigm Shift, Metalinguistics.
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Özet
Sosyal bilimciler ve sosyal politika uygulayıcıları çeşitli yöntemler kullanarak sporda şiddetin
azaltılması için uzun zamandır mücadele etmektedirler. Bu çalışmada bu yöntemlerden birisi
olarak kabul edilebilecek olan spor reklamlarında çocukların kullanılmasının etkinliği analiz
edilecektir. Türkiye’de bilindiği üzere çeşitli spor karşılaşmalarının açılış seremonilerinde
çocuklar sporculara eşlik etmekte ve çocuklarla ilgili görseller fair-play temalı mesajları iletmek
üzere kullanılmaktadır. Ne var ki alanyazında bu yaklaşımın etkinliğine dair herhangi bir
bulguya rastlanılmamaktadır. Çalışmanın ilk ayağında pilot bir araştırma tasarlanmıştır ve
deneysel olarak çocuk görsellerinin sporla ilgili mesajlara yerleştirilmesinin etkinliği Fenerbahçe
taraftarları (n=132) için hazırlanan bir video üzerinden analiz edilmiştir. Bu çalışmanın
sonucunda hazırlanan videonun içeresine çocuk görselleri yerleştirmenin rakip takım
taraftarlarına karşı saldırgan tutumu anlamlı bir şekilde düşürdüğü görülmüştür. Araştırma süreci
devam etmekte olup ikinci çalışmada araştırma hipotezinin daha büyük bir örneklem (üç büyük
takım taraftarları; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş) üzerinde test edilmesi hedeflenmektedir.
Ayrıca çocuk görsellerinin spor reklamlarında kullanılmasının taraftarların takım ürünlerini satın
alma ve takıma bağış yapma niyetlerini etkileyip etkilemediği de ikinci çalışmada test
edilecektir.
Anahtar Kelimeler: sporda saldırganlık, sporda şiddet, reklamlarda çocuk, spor pazarlaması
Analyzing The Effect of Kids’ Images on Fans’ Aggression In Sports ADS
Abstract
Social scientists and social policymakers strive hard to fight against violence in sports by
benefiting from several approaches and as one of these approaches, placing kids’ images in
sports appeals will be analyzed in the current study. In various sports branches, kids are
accompanying players in the opening ceremony, and the image of kids is being used for
delivering fair-play messages. However, to the best of the authors’ knowledge, the effectiveness
of these efforts is not analyzed yet. In the first step of the current study, a pilot study was devised
in which the effectiveness of placing child images to sports appeals was analyzed experimentally
through a video created for Fenerbahçe fans (n=132). Findings illustrated that placing child
images into the video decreased fan aggression significantly. The research process is still
ongoing, and the second study aimed to test the research hypothesis on a more significant sample
(fans of the so-called three bigs of Turkey; Fenerbahçe, Galatasaray, and Beşiktaş). Furthermore,
whether placing images of kids in sports appeals significantly affects intention to buy team’s
products and intention to donate for the team will be tested in the second study.
Keywords: aggression in sports, violence in sports, kids in ads, sports marketing
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Özet
Araştırmanın temel amacı, okul yöneticilerinin sergiledikleri dönüşümcü ve etkileşimci liderlik
tarzlarının bireysel yaratıcılık üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmanın temel amacını
sınamak adına; Kocaeli’deki devlet ilkokul, ortaokul ve liselerinde görev yapan 252 öğretmen ve
23 müdür yardımcısı olmak üzere toplamda 275 kişilik bir örneklem grubuna anket
uygulanmıştır. Toplanan veriler SPSS 22 ve Amos 18 programları yardımıyla
değerlendirilmiştir. Verilerin analizi sonucunda dönüşümcü liderliğin alt boyutlarının tümünün
(İdealleştirilmiş etki (davranış), idealleştirilmiş etki (nitelik), entelektüel uyarım, ilham verici
motivasyon ve bireysel önem) bireysel yaratıcılık üzerinde pozitif etkili olduğu, etkileşimci
liderliğin koşullu ödül alt boyutu ile beklentiyle yönetim (pasif) alt boyutunun bireysel
yaratıcılık üzerinde pozitif; beklentiyle yönetim (aktif) alt boyutunun yaratıcılık üzerinde negatif
bir etkisinin olduğu görülmüştür. Çalışmanın sonuçlarının etkileşimci ve dönüşümcü liderliğin
bireysel yaratıcılığın geliştirilmesi bağlamında ilgili literatüre önemli katkılarının olacağı
değerlendirilmektedir.
Anahtar kelimeler: Etkileşimci Liderlik, Dönüşümcü Liderlik, Liderlik Tarzları, Yaratıcılık,
Bireysel Yaratıcılık.
The Effects of Transformatıonal and Transactıonal Leadershıp on Creatıvıty
Abstract
The main purpose of the study is to investigate the relationship between the leadership style
exhibited by school administrators and the creativity potentials of teachers. In order to test the
main purpose of the research; A questionnaire was applied to a sample group of 275 people in
total, 252 teachers and 23 vice principals working in public primary, secondary and high schools
in Kocaeli. The collected data were evaluated with the help of SPSS 22 and Amos 18 programs.
Within the scope of the research, the relationship between individual creativity and subdimensions of transformational and transactional leadership was examined. As a result of the
analysis of the data, it was found that there is a positive relationship between individual
creativity and all sub-dimensions of transformational leadership (Idealized effect (Behavior),
idealized effect (Quality), intellectual stimulation, inspiring motivation and individual
10
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importance); positive among the conditional reward sub-dimension of interactional leadership;
positive between the expectation and management (Passive) sub-dimension; It has been observed
that there is a negative relationship between expectation and management (Active) subdimension. Accordingly: all the sub-dimensions of transformational leadership; (Idealized effect
(Behavior), idealized effect (Quality), intellectual stimulation, inspirational motivation and
individual importance) and interactional leadership, conditional reward and expectation
management (Passive) sub-dimensions positively affect individual creativity, interactive
leadership with anticipation (Active) It was concluded that the sub-dimension negatively affected
individual creativity. It is considered that the results of the study will have significant
contributions to the literature and concrete suggestions for the concepts of transactional and
transformational leadership to the practice.
Keywords: Transactional Leadership, Transformational Leadership, Leadership Styles,
Creativity, Individual Creativity.
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Özet
Müslümanlar arasında iman konusu ve konu etrafında ortaya çıkan telakkiler, çok erken
dönemlerde başlamış ve itikadi temelde İslam mezheplerinin oluşmasında çok büyük etken
olmuştur. İman konusu Hz. Adem (a.s.) ile başlayıp son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)'e
kadar hep ön planda olmuş, Kur'an ve Sünnette sıkça yer almış, ibadetin de, ahlakın da,
muamelatın da başına geçmiştir. Dünya ve Ahiret hayatındaki hükümler, kişinin iman durumuna
göre şekillenmektedir. Dolayısıyla her daim önemini koruyan iman konusu günümüzde de halen
önemini korumaya devam etmektedir. İslam dünyasında geniş bir nüfuza sahip olduğu bilinen
İmam Mâtürîdî'nin görüşü bu konuda en çok dikkat çeken görüşlerdendir. İmam Mâtürîdî
kurduğu sistem ve ilmi mücadelesiyle kendinden sonra gelen pek çok düşünür için ilham kaynağı
olmuş ve İslam düşüncesinin gelişmesine büyük katkı sunmuştur. Çalışma kapsamında, İmam
Mâtürîdî'nin düşünce sistemine göre; imanın nasıl tanımlandığı, imanın amelle, bilgiyle, İslam
ile bağlantısı, mukallidin imanı, imanda artma-eksilme, imanda istisna ve büyük günah meselesi
incelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İman, Mâtürîdî, İslam, Tasdik, Amel
Imam Mâtürîdî's Conception of Faith
Abstract
The matter of faith among muslims and the ideas arising from this matter began very early and
had a great impact on the formation of İslamic sects. The matter of faith, starting with Adam,
became at the forefront until the last Prophet Muhammed all the time, occasionally taking part in
Sunnah and the Quran, it led worship, morals and treatment. The rules in this worldly life and
afterlife take form according to the faith condition of a person. Therefore, the matter of faith
maintainsits importance nowadays. The point of view of Imam Mâtürîdî, who is known to have
a great impact on the world of Islam, is one of the most remarkable views. Imam Mâtürîdî
became an inspirer for many scholars coming after him with his system and scientific effort. In
this study, it is attempted to analyze the description of faith according to Imam Mâtürîdî’s
thought system, the connection of faith with act, knowledge and Islam, the faith of imitators,
increasing and decreasing in faith, exceptions in faith and the problem of great sin.
Keywords: Faith, al-Mâtürîdî, Islam, Attestation, Act
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Abstract
During the research of the proverbs and traditional sayings we confront with certain problemstheir allegorical meaning was not connected to a certain fact, accordingly for making sense of
them it was necessary to investigate them in the context, such opportunity was given in the oral
histories. The topic of investigation of proverbs and traditional sayings became our aim during
fieldwork when we discovered that population used it wide scale, especially aged people.
Presented investigation gives the contextual analysis of proverbs and traditional sayings. Why
these two? We think that it is difficult to mark out the boundaries of them as sometimes one part
of a proverb is spread independently and is transformed into traditional saying. A proverb is a
simple, one-sentence saying expressing a perceived truth based on common sense or experience.
If we run over the history of the topic we will have various pictures.
Respodents talking on social, cultural, traditional, religious and philosophical topics used
correctly corresponding proverbs and traditional sayings. There was also revealed variational
diversity. Thus the material under investigation showed that proverbs and traditional sayings are
closely connected to the way of life up today not losing topicality.

This work was supported by “Shota Rustaveli National Science Foundation of Grorgia (SRNSFG)” [PHD-193709, “Georgian Modern Folklore (By Oral Histories)”].
11
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Özet
Paylaşma tarihten bu yana insanların hayatında büyük bir önem taşımaktadır. Paylaşmanın
insanları tüketime teşvik etmediği, paylaşımcı yaklaşımlar sonucunda aşırı tüketimin
önlenmesini sağladığı görülmektedir. Paylaşım ekonomisi platformları bir toplum içerisindeki
tüm bireyleri ilgilendirmekte, özellikle ekonomik ve çevresel sorunlara karşı toplum içerisinde
bilinç oluşmasını sağlamaktadır. Bu nedenle paylaşım ekonomisinin sosyal dinamikler üzerine
oturduğu görülmektedir. Paylaşım ekonomisi platformları da bu anlamda büyük önem
taşımaktadır (Plewnia & Guenther, 2018); (Psarros, Rinne, Jordan, & Pastrats, 2014).
Paylaşım ekonomisi sürdürülebilirlik yaklaşımını temel almakta ve kıt kaynakların verimli
şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle paylaşım ekonomisi platformları ve seçimi
büyük önem taşımaktadır.
Küreselleşmenin etkileri tüketim alanına da farklı şekillerde yansımakta ve farklı tüketim
davranışlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Küreselleşmenin dünyanın sınırlarının kalkarak mesafelerin kısalması, bir bütün olarak dünya
bilincini yoğunlaşma süreci olarak gören anlayış sonucunda dünya hiç olmadığı kadar dinamik
bir yer haline gelmektedir (Robertson, 1992)
Bu doğrultuda da geleneksel tüketim davranışları da teknolojik gelişmelerle paralel bir şekilde
gelişerek ve değişerek ‘ortak tüketim’ kavramının etki alanın daha da yaygınlaşmasına olanak
tanımaktadır. Mal ve hizmetlere sahip olmaktan çok erişiminin daha önemli olduğunu
vurgulayan Bardhi ve Eckhardt (2012), ortak tüketimde mülkiyet hakkının devrindense sahip
olmanın önemi üzerinde durmuşlardır.
Geçmişten bugüne kadar birçok farklı işletme ve iş modelinin ekonomi ve iş dünyasını etki altına
aldığı görülmektedir. Bu modeller incelendiğinde bunların en yeni ve dikkat çekeni paylaşım
ekonomisi olarak belirlenmiştir. Paylaşım ekonomisinde sık kullanılmayan ve atıl durumda
bulunan mal ve hizmetler yenilikçi yöntemler sonucunda ihtiyaç sahipleri ile paylaşılması
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sonucunda aynı mal ya da hizmetlerin yeniden üretilmesi sonucunda yenilenemez kaynakların
daha verimli şekilde değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Paylaşım ekonomisi bireylere çevresel,
ekonomik ve sosyal olarak sürdürülebilir bir yaşam sunmaktadır. Bu yaklaşım sonucunda
gelecek nesillerde düşünülmekte, toplum tarafından işbirlikçi yaklaşımla hareket edilmesi
teknolojik ve ekonomik bir iş modeli olarak görülmektedir (Botsman & Roger, 2010); (Hamari,
Sjoklint, & Ukkonen, 2015)
Temel olarak ortak Tüketim çerçevesinde incelenen’ paylaşım ekonomisi’ hem fiziksel mal ve
eşyaların hem de fiziksel olmayan hizmet ve bilgilerin internet üzerinden çeşitli bilgi sistemleri
veya platformlar aracılığıyla eşler arasında geçici bir süre paylaşılması, kiralanması, satın
alınması veya takas edilmesi olarak tanımlamıştır (Hamari vd .2015)
Paylaşım ekonomisinin son yıllarda hızlı bir şekilde ilerleme ve kullanım gösterdiği
belirlenmiştir. Paylaşım ekonomisi platformları;
-Windows veya MacOS masaüstü işletim sistemleri üzerine çalışan bir web sayfası,
-Android veya IOS mobil işletim sistemleri üzerinde çalışan akıllı bir telefon uygulaması
-Bu ikisinin birleşimi olarak görülmektedir (Min, So, & Jeong, 2019).
Demailly ve Novel’in (2014) de ‘karşılıklı fayda, yeniden dağıtım ortak hareketlilik olarak
çeşitlendirdiği 3 çeşit paylaşım ekonomileri arasından ‘Yeniden Dağıtım ‘bu makalenin
araştırma sorusu içinde yer alacaktır.
Tüketicilerin çevrimiçi yeniden satış yapma motivasyonları belirlenirken bu motivasyonların
ikinci el satış yaparken platform tercihleri Teknoloji Kabul Modeli çerçevesinde incelenecektir.
Yapmış olduğumuz çalışmada ikinci el satış yapma motivasyonlarını ve bu motivasyonlar
doğrultusunda platform seçimini ele alacağız
Çalışmanın cevap vermesini beklediği temel sorular: Kişilerin internet üzerinden kullanmadığı
ya da az kullandığı ürünlerin satışını yapma motivasyonları nelerdir? Ve Satış yapılan
platformdan 2. el satış yapma niyeti ve davranışı arasında sürdürülebilir tüketim davranışının
düzenleyici etkisi var mıdır? olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Paylaşım ekonomisi, Platform, Sürdürülebilirlik, İkinci el tüketim
Abstract
Sharing has been of great importance in people's lives since history. It is seen that sharing does
not encourage people to consume, but ensures the prevention of excessive consumption as a
result of sharing approaches. Sharing economy platforms concern all individuals in a society, and
create awareness in society, especially against economic and environmental problems. For this
reason, it is seen that the sharing economy is based on social dynamics. Sharing economy
platforms are also of great importance in this sense (Plewnia & Guenther, 2018); (Psarros, Rinne,
Jordan, & Pastrats, 2014).
The sharing economy is based on the sustainability approach and ensures the efficient use of
scarce resources. For this reason, sharing economy platforms and their selection are of great
importance.
The effects of globalization are reflected in the field of consumption in different ways and cause
the emergence of different consumption behaviors.
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The world is becoming a more dynamic place than ever before, as a result of the understanding
that globalization sees the world as a whole, the world's consciousness as a process of
concentration (Robertson, 1992).
In this direction, traditional consumption behaviors also develop and change in parallel with
technological developments, allowing the concept of 'common consumption' to become more
widespread. Emphasizing that access to goods and services is more important than ownership,
Bardhi and Eckhardt (2012) emphasized the importance of owning rather than transferring
property rights in common consumption.
It is seen that many different businesses and business models have influenced the economy and
business world from the past to the present. When these models are examined, the most recent
and remarkable one is the sharing economy. As a result of sharing the goods and services that are
not used frequently and idle in the sharing economy with the needy as a result of innovative
methods, it is ensured that non-renewable resources are used more efficiently as a result of the
reproduction of the same goods or services. The sharing economy offers individuals an
environmentally, economically and socially sustainable life. As a result of this approach, it is
considered for future generations and acting with a collaborative approach by the society is seen
as a technological and economic business model (Botsman & Roger, 2010); (Hamari, Sjoklint, &
Ukkonen, 2015)
The 'sharing economy', which is basically examined within the framework of common
consumption, has been defined as the temporary sharing, rental, purchase or exchange of
physical goods and goods, as well as non-physical services and information, between spouses
through various information systems or platforms over the internet (Hamari et al. 2015)
It has been determined that the sharing economy has shown rapid progress and use in recent
years. Sharing economy platforms;
- A web page running on Windows or MacOS desktop operating systems,
- A smartphone application running on Android or IOS mobile operating systems
-It is seen as a combination of the two (Min, So, & Jeong, 2019).
Among the 3 types of sharing economies that Demailly and Novel (2014) have diversified as
'mutual benefit, redistribution and joint mobility', 'Redistribution' will be included in the research
question of this article.
While determining the motivations of consumers to resell online, their platform preferences
while selling second hand will be examined within the framework of the Technology Acceptance
Model.
In our study, we will discuss the motivations for second-hand sales and the choice of platform in
line with these motivations.
The main questions that the study expects to answer are: What are the motivations of people to
sell products they do not use or rarely use over the internet? And is there a moderating effect of
sustainable consumption behavior between the intention and behavior of selling second hand
from the platform where the sale is made? will be
Keywords: Sharing economy, Platform, Sustainability, Second-hand consumption,
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Özet
Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti geçmişten günümüze kadar artarak devam eden uluslararası
sosyal bir sorundur. Birçok çocuk aileleri ile birlikte çıktıkları göç yollarında çeşitli sömürü
şekillerine maruz kalmaktadırlar. Çocuk mağdurların profilinin bölgelere ve sömürü biçimine
göre de kıstasları değişmektedir. Küresel olarak mağdur profiline bakıldığında ilk sırayı kadın ve
kız çocukları oluşturmaktadır. Araştırmalar incelendiğinde insan ticaretinde mağdur olan
çocukların profil analizi insan ticaretini tespit etme, kaydetme ve raporlama kapasitesindeki
coğrafi farklılıkları yansıtmaktadır. Her bölgenin sosyo-ekonomik düzeyi, ceza adalet sistemleri,
politik uygulamaları ve mağdur çocuk yaşları farklıdır. Tespit edilen çocuk mağdurlar için,
sömürü biçimlerinin cinsiyet kalıpları da farklılık göstermektedir. Yetişkin erkekler gibi erkek
çocuklarının da zorla çalıştırılmak maksadıyla insan ticaretine konu olduğu görülmektedir. Bu
doğrultuda tespit edilen mağdur kız çocukların büyük çoğunluğu tıpkı yetişkin kadınlar gibi
cinsel sömürü amacıyla insan ticaretine maruz kalmaktadır. Küresel bağlamda yapılan
araştırmalarda ise mağdur çocukların birçoğunun cinsel sömürü, sömürücü dilencilik, çocuk
militanlık, zorla suça sürüklenme ve organ ticareti gibi diğer sömürü biçimleri için insan ticareti
içerisinde yer aldığı tespit edilmektedir. Mağdur çocuklar yaşlarına ve cinsiyetlerine bağlı olarak
başta iç karışıklıklar ve silahlı çatışmalar olmak üzere çeşitli şekillerde sıklıkla
kullanılmaktadırlar. Genel bir model olarak incelendiğinde; erişkin çocukların terör faaliyetleri
içerisinde silahlı eylemlerde kullanılmak amacıyla zorla yahut ikna yöntemiyle örgüte
kazandırıldığı, yaşı küçük çocuklar ise yemek yapmak, erzak vb. eşyaların taşınması gibi diğer
destek görevlerinde vazifelendirildiği görülmektedir. Bununla birlikte bahse konu erişkin
mağdur çocukların bir kısmının seçilerek bomba yapımı ve ateşli silahların bakımı gibi
konularda özel eğitimlere tabi tutulduğu bilinmektedir. Seçilen bu çocukların aynı zamanda yer
yer bombalı eylemlerde eylemci olarak kullanıldığı da araştırmalara yansımaktadır. Geçmişten
günümüze kadar yapılan birçok araştırma incelendiğinde, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti
faaliyetlerine konu olan ve büyük bir kitleyi oluşturan mağdur çocukların genellikle görmezden
gelinen en önemli mağdur kitleyi oluşturduğu anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Göçmen Kaçakçılığı, İnsan Ticareti, Mağdur Çocuk Profili
Child Victim Profile in İnternational Migrant Smuggling and Human Trafficking
Abstract
Migrant smuggling and human trafficking is an international social problem which increased day
by day. So many children are exposed to different types of exploitation on their way migration
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with their families to other countries. Child victim profiles are changing based on countries and
exploitation types. If we look at the global victim profiles, women and girls at early ages are
coming first. When studies are examined; profile analysis of children reflects geographical
differences on determine, register and report human trafficking. Every regions socioeconomic
standards, criminal justice system, political issues and child victim ages are different. Abusing
ways differentiates based on gender of determined children victims. Like adult men, boys are
also subjects of human trafficking for the purpose of forced labor. Accordingly, majortiy of
detected girl victims are involved human trafficking for the purpose of sexual abuse like adult
women. Studies which made globally shows; majority of child victims are subjects of migrant
smuggling for sexual abuse, exploitative beggars, child militancy, forced delinquency and organ
trafficking. Child victims are mostly used in various ways, especially in internal conflicts and
armed conflicts, depending on their age and gender. When it studied as general model, older
children are recruited to the terrorist organizations by force or persuasion to be used in armed
duties of terrorist activities and younger children are used for supportive duties in terrorist
organizations like cook, eat, transportation etc. However, it is known that older children victims
are selected for special training on making bombs and maintaining firearms. It is also reflected in
the studies that specifically selected children victims are sometimes used as suicide bombers
place by place. When studies examined from past to the present, children victims who are the
largest parts of human trafficking and migrant smuggling is known to be the most important and
ignored victim groups.
Keywords: Migrant smuggling, Human Trafficking, Child Victim Profile
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Özet
Covid 19 pandemi küresel salgını ile birlikte ülkemizde 23 Mart 2021 tarihinden itibaren
yükseköğretimde acil uzaktan eğitim süreci başlamıştır. O tarihten beri üniversiteler derslerini
uzaktan eğitim ile yürütmektedir. Bu süreçte öğrenciler uzaktan eğitim sürecinde gerek derslerin
işlenişi gerek ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin farklı tecrübeler yaşamaktadırlar.
Bu araştırmada Covid 19 pandemi sürecinde uzaktan eğitimde gerçekleştirilen ölçme ve
değerlendirme uygulamalarına yönelik öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın çalışma grubu belirlenirken kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır.
2020-2021 eğitim öğretim yılında Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulu Çocuk
Gelişimi programında öğrenim gören 10 öğrenci gönüllü bir şekilde araştırmaya dahil edilmiştir.
Araştırmanın verileri odak grup görüşmesi ile toplanmıştır. Öğrenciler ile uzaktan eğitim
platformu üzerinden 40 dakikalık bir senkron toplantı gerçekleştirilerek öğrencilerin uzaktan
eğitim sürecinde gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik görüşleri
alınmıştır. Odak grup görüşmesi kapsamında öğrencilere uzaktan eğitim sürecinde kullanılan
çoktan seçmeli, doğru-yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme, açık uçlu sınav, ödev ve proje
şeklinde gerçekleştirilen çevrimiçi ve çevrimdışı değerlendirme uygulamalarının etkililiği ile
ilgili sorular sorulmuştur. Öğrenci görüşlerinden elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik
analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin Covid 19 pandemi uzaktan
eğitim sürecinde gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik görüşlerinin
yaşadıkları deneyimler doğrultusunda olumlu ve olumsuz bağlamda temalara ayrıldığı
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19 Pandemi, Odak Grup Görüşmesi, Ölçme ve Değerlendirme,
Uzaktan Eğitim
Views of Associate Degree Students on Assessment-Evaluation Applications Used in the
Covid-19 Distance Education Process: Focus Group Interview
Abstract
Together with the Covid-19 pandemic, an emergency distance education process has started in
higher education in Turkey since 23 March 2021. Universities have been conducting their
courses via distance education ever since. In the distance education process, students have
different experiences on both the teaching of courses and assessment-evaluation applications.
The aim of this study was to determine student views on assessment and evaluation applications
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conducted in distance education during the Covid-19 pandemic process. The study group was
determined using convenience sampling. 10 students, receiving education in Munzur University
Çemişgezek Vocational High School Child Development Program in the 2020-2021 academic
year, were included in the study on a volunteer basis. The data of the study were collected via
focus group interview. A 40-minute synchronous meeting was made with the students via
distance education platform and the views of the students about assessment and evaluation
applications used in the distance education process were received. Within the scope of the focus
group interview, questions were asked to the students regarding the effectiveness of online and
offline evaluation applications conducted as multiple-choice, true-false, gap-filling, matching,
open-ended exam, homework and project used in the distance education process. In analysis of
the data acquired from the student views, the content analysis method was used. As a result of
the study, it was concluded that the views of the students on assessment and evaluation
applications conducted in distance education process during the Covid-19 pandemic were
separated into positive and negative contexts in accordance with their experiences.
Keywords: Covid-19 Pandemic, Focus Group İnterview, Assessment and Evaluation, Distance
Education
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Özet
Otizm spektrum bozukluğu, çocuğun içinde bulunduğu aileyi özellikle anneleri de etkilemekte,
anneler de ruhsal değişimlere yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı, otizmli çocuk annelerinde
ebeveyn rolüne ilişkin kendilik algısı, algılanan sosyal destek ve depresif belirtirler arasındaki
ilişkiyi incelemektir. Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte olan araştırmanın örneklemini, İstanbul
ilinde bulunan beş özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören otizmli çocukların
anneleri oluşturmuştur (n=102). Çalışma öncesi etik kurul onayı ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan
kurum izni alınmıştır. Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayalı olarak, katılımcılardan sözel
ve yazılı onam alınarak sağlanmıştır.
Araştırma verileri, Katılımcı Bilgi Formu, Ebeveyn Rolüne İlişkin Kendilik Algısı Ölçeği
(ERKA), Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) ve Beck Depresyon
Envanteri (BDE) kullanılarak toplanmış, tanımlayıcı istatistik analizler, Shapiro Wilk-W,
Kolmogorov Smirnov, Mann-Whitney U, Kruskall Wallis testleri ve Spearman korelasyon
analizi ile değerlendirilmiştir.
Annelerin yaş ortalamasının 36,88±6,64 olup, %90,2’sinin evli olduğu ve %76,5’inin
çocuklarının bakımında destek almadığı belirlendi. Annelerin ERKA ölçeği alt boyutlarından en
düşük puanı rol dengeleme alt boyutundan aldığı; BECK depresyon envanteri kesme noktasına
göre annelerin %46’sının 17’nin üstünde puan aldığı belirlendi. Annelerin ERKA, ÇBASDÖ ve
BECK Depresyon Envanter puanları arasındaki ilişkilere bakıldığında; ERKA ölçeği rol doyumu
alt boyutu ile ÇBASDÖ aile alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde ve çok
zayıf bir ilişki olduğu bulundu (r =,195, p<0,05). Annelerin BECK depresyon envanteri puanları
ile ÇBASDÖ toplam puanı ve tüm alt boyut puanları arasında negatif yönde istatistiksel olarak
anlamlı ve orta düzeyde ilişki olduğu belirlendi (r = -,337 ile -,487, p<0,05).
Araştırmamızın sonuçlarına göre; otizmli çocuk annelerinin ebeveynlik rolleri ile ilgili en fazla
zorlandıkları alan, bu roller ile diğer rollerini dengelemektir. Annelerin neredeyse yarısı (%46)
depresyon yönünden risk altındadır ve sosyal destek algısı yüksek olan annelerin depresyon riski
azalmaktadır. Aynı zamanda sosyal destek ebeveyn rolüne ilişkin kendilik algısı bileşenlerinden
olan rol doyumu alt boyutunu pozitif yönde etkilemekte, sosyal destek algısı yüksek olan anneler
ebeveynlik rolünden daha fazla doyum almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Otizm, Ebeveyn Rolüne ilişkin kendilik algısı, Sosyal Destek, Depresif
belirtiler
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Self Perception of Parental Role, Social Support and Depressive Symptoms in Mothers of
Children with Autism
Abstract
Autism spectrum disorder affects the family of the child, especially the mothers and causes
psychological changes in mothers. The aim of this study is to examine the relationship between
delf perception of parental role, social support and depressive symptoms in mothers of children
with autism.
The sample of the descriptive and relationship-seeking study consisted of mothers of children
with autism who were educated in five special education and rehabilitation centers in Istanbul
(n=102). Ethics committee approval and institutional permission from the Ministry of National
Education were obtained before the study. Participation in the study was provided on a voluntary
basis by obtaining verbal and written consent from the participants.
Research data were collected using the Participant Information Form, Self-Perceptions of the
Parental Role Scale (SPPR), Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS), and
Beck Depression Inventory (BDI), descriptive statistical analysis, Shapiro Wilk-W, Kolmogorov
Smirnov, Mann- Evaluated by Whitney U, Kruskall Wallis tests and Spearman correlation
analysis.
It was determined that the mean age of the mothers was 36.88±6.64, 90.2% of them were
married and 76.5% of them did not receive support in the care of their children. It was found that
the mothers got the lowest score from the SPPR scale sub-dimension, the role balancing subdimension; According to the BECK depression inventory cut-off point, 46% of the mothers
scored above 17. Considering the relationships between mothers' SPPR, MSPSS and BECK
Depression Inventory scores; A statistically significant positive and very weak correlation was
found between the SPPR scale role satisfaction sub-dimension and MSPSS family subdimension (r =.195, p<0.05). It was determined that there was a statistically significant and
moderate correlation between mothers' BECK depression inventory scores and MSPSS total
score and all sub-dimension scores (r = -.337 to -.487, p<0.05).
According to the results of our research; The most challenging area for mothers of children with
autism regarding their parenting roles is balancing these roles with other roles. Almost half of the
mothers (46%) are at risk for depression and mothers with a high perception of social support
have a lower risk of depression. At the same time, social support positively affects the subdimension of role satisfaction, which is one of the components of the self-perception of the
parent role, and mothers with a high perception of social support get more satisfaction from the
parenting role.
Keywords: Autism, Self-Perception of the Parental Role, Social Support, Depressive Symptoms
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Özet
Erken çocukluk dönemi bireylerin eğitim ve öğretiminin en hızlı olduğu dönemdir. Eğitim
algısının akademik odaklı olduğu günümüzde yaşam becerileri gibi bireyi hayatı boyunca
besleyecek beceri eğitimleri desteklenmelidir. Bazı alternatif eğitim programları ise yaşam beceri
eğitimlerini desteklemektedir. Bu doğrultuda alternatif eğitim programlarının yaşam becerileri
üzerindeki etkisi incelenebilir. Bu araştırmanın amacı Waldorf, Montessori ve MEB okul öncesi
eğitim programına devam eden 48-60 aylık çocukların yaşam beceri puanları arasında fark olup
olmadığının incelenmesidir. Bu doğrultuda Antalya, Muğla, İstanbul illerinde Waldorf eğitim
programına(25), Ankara ilinde Montessori eğitim programına(25) ve Konya ilinde MEB okul
öncesi eğitim programına(27) devam eden 48- 60 aylık 77 çocuk araştırmanın örneklemini
oluşturmuştur. Araştırmanın yöntemi nedensel karşılaştırmadır. Bu araştırmada ön test-son test
tekrarlı ölçüm tasarımı kullanılmıştır ve veriler tek yönlü ve iki yönlü Anova ile analiz edilmiştir.
Araştırmanın verileri Zeynep Topçu Bilir (2019) tarafından geliştirilen Erken Çocukluk Yaşam
Becerileri Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Bu ölçek 5’li likert tipinde, 56 maddeden oluşan bir
anket olup öğretmenler tarafından 48-60 aylık öğrencileri hakkında doldurulmuştur. Araştırma
sonucunda 48- 60 aylık çocukların ön test yaşam beceri puanlarının anlamlı düzeyde
farklılaştığı; son test yaşam beceri puanlarının ise anlamlı düzeyde farklılaşmadığı bulunmuştur.
Ayrıca yaşam becerileri üzerinde yaş ve çocuğun aldığı okul öncesi eğitim süresinin etkili
olduğu; çocuğun cinsiyet, doğum sırası ve kardeş sayısının yaşam bcerileri üzerinde etkili
olmadığı araştırma sonucun belirlenmiştir. Okul öncesi dönemde yaşam becerilerinin,
çocukların yaşamlarının her döneminde etkili olduğu için okul öncesi eğitim programalrında,
öğretmen ve anne baba eğitimlerinde yaşam becerilerine daha çok yer verilmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim Pedagojileri, Waldorf, Montessori, Yaşam Becerileri, Manova
A Comparative Examination into Life Skill Points of 48-60-Month-Old Children Attending
the Waldorf, Montessori and Turkish National Education Program
Abstract
Early childhood is the period when the education and training of individuals is the fastest. In
today's perception of education, where education is academically focused, skill training that will
support the individual throughout his/her life, such as life skills, should be promoted. Some
alternative education programs support life skills training. In this sense, the effect of alternative
education programs on life skills can be examined. The purpose of the study is to investigate
whether there is a difference between the life skill points of 48-60 month-old children who attend
Waldorf, Montessori and Turkish National Education early childhood education programs. In
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this sense, 77 children attending the Waldorf education program in Antalya, Muğla and Istanbul
(25), the Montessori education program in Ankara (25) and the Turkish National Education preschool education program (27) in Konya constituted the sample of the study. The method of the
study was causal-comparative research. Repeated measures design used and the data analyzed
with one way anova and two way anova. The data was collected by means of Early Childhood
Life Skills Scale which was developed by Zeynep Topçu Bilir (2019). This scale is 5-point likert
scale, constitute 56 questions and this scale was filled in by teachers about their 48-60-month-old
students. As a result of the research, it was found that pre-test life skill scores of 48-60 month old
children differed significantly; the post-test life skill scores did not differ significantly. In
addition, the result of the research has been determined that age and the duration of preschool
education are effective on life skills; the child's gender, birth order and number of siblings are
not effective on life skills. Because of life skills, which acquired in pre-school period, are
effective in every period of children's lives, it could suggested that life skills should be included
more in pre-school education programs and in teacher and parent education.
Keywords: Education Pedagogies, Waldorf, Montessori, Life Skills, Manova
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Özet
Bipolar bozukluk (iki uçlu duygulanım bozukluğu), belirtileri bir dönem yüksek ruh
halli maniye ve bir dönem düşük ruh halli majör depresif bozukluğa benzer olmak üzere, kişinin
duygudurumunda aşırı ve zıt yönlü değişiklikler tecrübe etmesi ile karakterize edilen bir zihinsel
hastalıktır.
Yükselen
duygudurumu,
duygudurumunun
şiddet
seviyesine
ya
da psikoz belirtilerinin mevcudiyetine bağlı olarak, mani veya hipomani olarak isimlendirilir.
Mani esnasında, hasta kimse, anormal düzeyde enerjik, mutlu veya fevri hissetmekte ya da
davranışlar göstermektedir. Hastalığın kullanılan diğer tanımlayıcı terimleri arasında iki uçlu
duygudurum bozukluğu, bipolar afektif bozukluk, manik depresif bozukluk,
manik depresyon ve manik atak sayılabilir. Bipolar bozukluğun sebebi henüz tümüyle
anlaşılamamıştır;
fakat çevresel ve genetik etmenlerin
rol
aldığı
düşünülmektedir.
Birçok genin hastalık riskine etki ettiği bildirilmektedir.
Bipolar bozukluk, kişinin depresyon ve/veya mani, hipomani, ve/veya karışık durumlar
geçirdiği duygudurum bozuklukları sınıfını kapsayan tanısal kategoridir. Kişinin, depresif
eğilimlerin yoğun yaşandığı dönemlerle, taşkınlık, coşkunluk olarak tanımlanabilecek mani
dönemleri yaşadığı, bu bağlamda Bipolar Bozukluk ya da Manik Atak olarak tanımlanan bir
koruyucu tedaviye katkıları ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: bipolar, duygulanım, depresif, bozukluk
Bipolar Synrome
Abstract
Bipolar syndrome (two pronged affective disorder) is a mental disorder characterized with a
person who experiences extreme and opposite directional changes in the state of emotion,
including similar to its symptoms of a period of high mood mania and a period of low mood
major depressive disorder. An elevated emotional state is called “mania” or “hypomania” by
depending on the level of violence of the emotional state or the presence of the psychosis
symptoms. During mania a sick person feels, behaves abnormally energetic, happy, and
impulsive. Other complementary terms of the disease include: two-pronged affective disorder,
bipolar affective disorder, manic depressive disorder, manic depression, and manic attack. The
cause of the bipolar syndrome is not yet fully understood. However, environmental and genetic
factors are thought to be involved. Many genes are reported to affect the risk of the disease.
Bipolar syndrome is a diagnostic category involving a class of emotional disorders in which a
person experiences depression, mania, hypomania or mixed conditions. During periods when a
person experiences intense depressive tendencies, when s/he experiences periods of mania,
which can be described as expansiveness, enthusiasm, in this context, a preventive treatment
contribution defined as bipolar syndrome or Manic Attack was discussed.
Keywords: Bipolar, affect, depressed, disturbance
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Özet
Palyatif bakım yaşamı tehdit eden veya terminal dönem hastalığı olan bireylere multidisipliner
bir ekip tarafından sunulan yaşam kalitesini artırmaya yönelik sağlık hizmetidir. Ayrıca hasta
yakınlarının hastalık veya yas sürecinde desteklenmesini de hedefler. Hizmet sunulan kişilerin
büyük bir kısmını onkolojik ve nörolojik hastalar oluşturmaktadır. Yaşam kalitesinin sağlanması
ve malnütrisyon ile ilişkili sağlık problemlerinin önlenmesinde beslenme önemlidir. Kanser
kaşeksisi gibi özel durumlarda Hipokrat’ın söylediği gibi ‘primum non nocere’ (önce zarar
verme) ilkesi ile beslenme desteğinin riskleri göz önünde bulundurulmalıdır. Palyatif bakımda
terminal dönem hastalarda nütrisyon tedavisi planlanırken hasta, ailesi ve sağlık personelinin bir
arada çözüme dahil olması gerekmektedir. Palyatif bakımda çalışan diyetisyenler yapay
beslenme konusunda bilimsel bilginin dışında, iyi bir iletişim becerisine sahip olmalıdır.
Diyetisyenlerin hem ekip içinde hem de hasta ve hasta yakınına karşı birtakım sorumlulukları
vardır. Diyetisyenlerin hasta-hasta yakını arasındaki çatışmayı azaltma, günlük yaşam
problemlerine çözüm bulma, güvenilir bilgi sunma, beslenmeye bağlı anksiyeteyi azaltma,
yaşam kalitesini iyileştirme ve yemek çeşidinin artması konusunda yaptığı katkılar sağlık hizmet
sunumunun kalitesinde son derece önemlidir. Palyatif bakım sağlık sisteminde yeni sayılabilecek
ve gün geçtikçe önem kazanan bir alandır ve bu alanda diyetisyenlerin profesyonel
çalışabilmeleri için tecrübelerin ve bilgilerin paylaşılabileceği geniş çapta bir iletişim ağına
ihtiyaç vardır. Bu derlemede; palyatif bakım, palyatif bakımda beslenmenin önemi ve
diyetisyenin rolü üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Palyatif Bakım, Terminal dönem, Nütrisyon Tedavisi, Diyetisyen
The Importance of Nutrıtıon and The Role of The Dıetıcıan in Pallıatıve Care
Abstract
Palliative care is a health service aimed at improving the quality of life provided by a
multidisciplinary team to individuals with life-threatening or terminal illness. It also aims to
support patient relatives during the illness or grief process. Most of the patients are oncological
and neurological patients. Nutrition is important in ensuring quality of life and preventing health
problems associated with malnutrition. In special cases such as cancer cachexia, the risks of
nutritional support should be considered with the principle of 'primum non nocere' (first do no
harm), as Hippocrates said. In palliative care, when planning nutritional therapy for terminal
patients, the patient, his family and health personnel should be included in the solution together.
Dietitians working in palliative care should have good communication skills, apart from
scientific knowledge about artificial nutrition. Dietitians have some responsibilities both within
the team and towards the patient and their relatives. The contributions of dietitians to reducing
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the conflict between the patient and their relatives, finding solutions to daily life problems,
providing reliable information, reducing anxiety related to nutrition, improving the quality of
life, and increasing the variety of food are extremely important in the quality of health service
delivery. Palliative care is an area that can be considered new in the health system and gaining
momentum day by day, and there is a need for a wide communication network where experience
and information can be shared for dietitians to work professionally in this field. In this review,
palliative care, the importance of nutrition in palliative care and the role of dietitian will be
emphasized.
Keywords: Palliative care, Terminal period, Nutritional Therapy, Dietitian
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Diyetetikte Omik Dönemi ve Kaygılar
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Sağlık Bilimleri Fakültesi
ORCID: 0000-0001-8227-4707

Özet
İnsan genom projesi ile başlayan omik dönemi çevresel etkenler ile gen ilişkisine açıklık
getirmektedir. Diyetetik, bireylerin hastalıklardan korunması ya da hastalıklarının tedavisi için
ne tür bir beslenme planı yapılması gerektiğini konu alan bir bilim dalıdır ve nutrigenetik,
nutrigenomik alanındaki gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Nutrigenomik sayesinde aynı
diyet ve yaşam tarzına sahip iki farklı fenotipte farklı sağlık çıktılarının oluşabileceği
anlaşılmıştır. Kişiden kişiye diyet yanıtlarının değişmesinin temelinde genetik varyasyonlar
vardır ve bunun tanımlanabilmesi için genetik testlere ihtiyaç duyulmaktadır. Genetik testlerin
bireylerde bazı hastalık risklerinin saptanmasında ve buna bağlı yaşam tarzı değişikliğinin
gerçekleştirilmesinde etkili olabileceğine dair bilimsel kanıtlar mevcuttur. Genetik testlere dayalı
olarak yapılan yaşam tarzı değişikliği müdahalelerinden fiziksel aktivite, uyku, sigara ile
mücadele ve beslenme konularında yapılan çalışmalarda en umut verici gelişmeler beslenme
alanında gerçekleşmiştir. Genetik testlere uygun biçimde planlanmış diyet çalışmalarının
etkilerini konu alan birçok çalışmada, vücut ağırlığı başta olmak üzere, insülin, HOMA-IR gibi
bazı sağlık belirteçleri üzerinde olumlu gelişmeler bildirilmiştir. Ancak genetik testlerin
güvenirliği, uygun varyasyonların tanımlanma durumları ve testlere göre planlandığı iddia edilen
diyetlerin yeterli ve dengeli olup olmadığı ile ilgili çeşitli kaygılar bildirilmektedir. Sağlık
davranışları üzerindeki etkileri konusunda tam bir fikir birliği olmamasına rağmen tüketiciye
sunulan genetik test pazarı genişlemeye devam etmektedir. Bu derlemede, omik döneminin
diyetetik alanına yansımalarına ilişkin bilimsel gelişmeler ve genel kaygıların açıklanması
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Omik dönemi, Diyetetik, Nutrigenomik, Diyetetik, Genetik testler
Dietetics in The Omics Era and Concerns
Abstract
The omics era, which started with the human genome project, clarifies the relationship between
environmental factors and genes. Dietetics is a branch of science that deals with what kind of
nutrition plan should be made to protect individuals from diseases or to treat their diseases,
nutrigenetics and nutrigenomics developments directly affected by. Thanks to nutrigenomics, it
has been understood that different health outcomes can occur in two different phenotypes with
the same diet and lifestyle. There are genetic variations based on the variation in dietary
responses from person to person, and genetic testing is needed to identify this. There is scientific
evidence that genetic testing can be effective in detecting some disease risks in individuals and in
making lifestyle changes related to this. Among the lifestyle change interventions based on
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genetic tests, the most promising developments in studies on physical activity, sleep, combating
smoking and nutrition have been in the field of nutrition. In many studies on the effects of diet
studies planned in accordance with genetic tests, positive developments have been reported on
some health markers such as insulin and HOMA-IR, especially body weight. However, various
concerns have been reported about the reliability of genetic tests, the identification of appropriate
variations, and whether the diets allegedly planned according to the tests are adequate and
balanced. The market for direct consumer genetic test continues to expand, although there is no
complete consensus on its effects on health behaviors. In this review, it is aimed to explain the
scientific developments and general concerns regarding the reflections of the omic era to the
field of dietetics.
Keywords: Omic era, Dietetics, Nutrigenomics, Dietetics, Genetic tests
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Özet
Bu çalışmanın amacı 2000-2020 yılları arasında okul psikolojik danışman ve rehber
öğretmenlerini konu alan makale ve lisansüstü tezleri incelemektir. Bu bağlamda okul psikolojik
danışmanları ve rehber öğretmenleri konu alan çalışmaların hangi araştırma türünde yapıldığı,
çalışmaların yıllara göre dağılımı, araştırma desenlerine göre dağılımı, örneklem genişliğine göre
dağılımı ve en sık çalışılan konular belirlenerek, bu çalışmaların araştırma eğilimini belirlemeyi
amaçlamıştır. Google Akademik, ULAKBİM TR Dizin, YÖK Ulusal Tez Merkezi, SAGE,
SCIENCE DIRECT, ERIC, EBSCHO, SCOPUS veri tabanlarında “Psikolojik danışman, okul
psikolojik danışmanı, rehber öğretmen, school counseling, school counselor, guidance counselor,
guidance teacher” anahtar kelimeleri ile aranan, tam erişime açık, 503 lisansüstü tez ve makale
çalışmaya dâhil edilmiştir. Araştırma türüne göre dağılımları incelendiğinde en fazla makale
türünde çalışma yapıldığı bulunmuştur. Ayrıca okul psikolojik danışmanları ve rehber
öğretmenleri konu alan çalışmaların son yıllarda önceki yıllara nispetle artışın olduğu; en çok
nicel araştırma desenlerinin kullanıldığı; 1-50 arası örneklem genişliğinin daha fazla tercih
edildiği bulunmuştur. Son olarak lisansüstü tezlerde ve makalelerde çalışılan değişkenler
incelendiğinde, lisansüstü tezlerde en fazla öz-yeterlik, tükenmişlik ve meslek doyumu;
makaleler de ise tükenmişlik, meslek doyumu, öz-yeterlik ve okul PDR hizmetlerinin daha fazla
çalışıldığı bulunmuştur. Elde edilen bulgular ilgili alan yazın dikkate alınarak değerlendirilmiş
ve birtakım önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Okul Psikolojik Danışmanı, Psikolojik Danışman, Rehber Öğretmen.
A Review of Research on School Counselors and Guidance Teachers in Turkey
Abstract
The aim of this study is to examine the articles and postgraduate theses on school counselors and
guidance teachers between the years 2000-2020. In this context, it was aimed to determine the
research tendency of these studies by determining which type of research the studies on school
psychological counselors and guidance teachers were made, the distribution of studies according
to years, distribution according to research patterns, distribution according to sample size and the
most frequently studied subjects. Search was made with the keywords Psikolojik danışman, okul
psikolojik danışmanı, rehber öğretmen, school counseling, school counselor, guidance counselor,
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guidance teacher” in some databases (ULAKBİM TR Index, YÖK National Thesis Center, Sage,
Science Direct, Eric, Ebscho, Scopus). As a result of this screening, 503 graduate theses and
articles were included in the study. When their distribution according to the type of research was
examined, it was found that the most number of articles were studied. In addition, studies on
school psychological counselors and guidance teachers increased in recent years compared to
previous years; quantitative research designs were mostly used and sample size of 1-50 was
more preferred. Finally, when the variables studied in postgraduate theses and articles were
examined, it was found that self-efficacy, burnout and professional satisfaction were mostly
studied in postgraduate theses. In the articles, it was found that burnout, professional satisfaction,
self-efficacy and school counseling services were studied more. The findings were evaluated by
considering the relevant literature and some suggestions were made.
Keywords: School Counselor, Counselor, Guidance Teacher.
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Ehl-i Hadîsin Ehl-i Bidat Algısı: İbnü’l-Bennâ el-Bağdâdî Örneği
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Özet
İslam düşünce geleneğinde hadisleri önceleyip, nass ve rivayet merkezli bir düşünme biçimi
geliştiren ehl-i hadîs okulu, ashâbü’l-hadîs, ashâbü’l-âsâr, ehlü’l-âsâr/eseriyye gibi çeşitli
isimlerle de anılmaktadır. Ehl-i hadîs, dinin orjinalliğini koruyabilmek için nasslara ve ilk üç
Müslüman nesle uymayı benimsemiş, nasslar üzerinde yapılacak yorum ve akıl yürütme
faaliyetlerine karşı çıkmıştır. Hicrî 1. asırda itikadî konularda ortaya çıkan tartışmalar ve bu
tartışmaların doğurduğı çeşitli itikadî mezhepler, ehl-i hadis tarafından dinin aslından uzaklaşan
ve dinin öz yapısını bozan ehl-i bidat oluşumlar olarak algılanmıştır. Ehl-i hadîs mensupları ehl-i
bidat olarak gördükleri fırkalara karşı reddiye niteliğinde eserler kaleme alarak hem bu düşünce
okullarının görüşlerini reddetmişler hem de halkı ve ilim ehlini bu akımlara karşı uyarmaya
çalışmışlardır. Onların re’y, kelam ve bidat karşıtlıkları, kelam ilmi ile meşgul olan her kesimi
bidatçı olarak yaftalamalarına sebep olmuştur. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet bünyesindeki kelam
okulları da bu bidatçı ithamına maruz kalmışlardır. Önemli bir ehl-i hadîs âlimi olan ibnü’lBennâ el-Bağdâdî de bu geleneği sürdürmeye devam etmiştir. O, genelde hadis ve fıkıh ilmi ile
ilgilenmiş olsa da ehl-i bidat mezheplere karşı kaleme aldığı birçok eseri onun itikadî konularla
da fazlaca ilgilendiğini göstermektedir. İbnü’l-Bennâ, özellikle er-Reddu ale’l-Mübtedia adlı
eserinde ehl-i bidat mezheplerin özelliklerini ve görüşlerini ele almıştır. Bu mezhepler tarafından
öne sürülen görüşleri daha çok hadislere ve selef alimlerinin sözlerine dayanarak reddetmiştir.
Bu çalışmada İbnü’l-Bennâ’nın -söz konusu eserde- hangi mezhepleri ehl-i bidat kabul ettiği ve
hangi görüşlerine itiraz ettiği incelenecektir. Aynı zamanda İbnü’l-Bennâ’nın şahsında ehl-i
hadis ulemasının kelamî konulara yaklaşım tarzları tespit edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kelam, ehl-i hadîs, ehl-i bidat, İbnü’l-Bennâ.
Abstract
Ahl-i hadith school, which prioritized the hadiths in the tradition of Islamic thought and
developed a way of thinking based on narration and text (nass), is also known by various names
such as ashâbü'l-hadith, ashâbü'l-âsâr, ahlü'l-âsâr/eseriyya. Similar to the first three Muslim
generations, Ahl-i hadiths (people of hadith) adopted to follow the texts and opposed both the
interpretation and reasoning activities to be made on the texts to preserve the originality of the
religion. In the first Hijri century, the debates on theological issues and the various sects of creed
emerged by these debates were seen as ahl-i bid’ah(people of innovators in religion), which
deviated from the essence of religion and spoiled the essence of religion, by people of hadith. By
writing works in the nature of refutation against the sects they see as ahl-i bid’ah, members of
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the ahl-i hadiths both rejected the views of these schools of thought and tried to warn the public
and scholars against them.
Their opposition to ra'y (personal opinion), kalām, and bid'ah has caused them to label all people
who are engaged in the science of kalām as ahl-i bid’ah (innovators). Therefore, the schools of
kalām within the body of Ahl as-Sunnah have also been subjected to this accusation of ahl-i
bid’ah. Ibn al-Banna al-Baghdadi, an important scholar of hadith, is one of the people who
continued this tradition. Although he was generally interested in the science of hadith and fiqh,
he was also interested in religious issues with his many works against the ahl-i bid’ah madhhabs.
Especially in his work er-Reddu ale'l-Mübtedia he dealt with the characteristics and views of the
ahl-i bid’ah madhhabs. He rejected the views put forward by them, relying mostly on hadiths
and the words of previous scholars. This study examines the madhhabs that Ibn al-Banna
considered as ahl al-bid’ah and their views he objected to. It also discusses the ways in which
ahl-i hadith scholars approach theological issues with a special focus on Ibn al-Banna.
Keywords: Kalām, ahl-i hadith, ahl-i bid’ah, Ibn al-Banna
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Abstract
Classic and neoclassic thought of economics have been ruling paradigm in economic science but
institutionalism emerged as alternative outlook to introduce more comprehensive view of socioeconomic reality.

After decades-long

marginalization of

Old Institutionalism,

New

institutionalism surfaced in adequacy of neoclassic economics to explain economic processes in
70s.
The main methodological disputes between institutionalism and orthodox economics is unit of
analysis of economics. At the same time, institutionalism challenge explanation of main concepts
of economics such as market, price equilibrium by neoclassic economics. Addition to revising
methodological approach and definition of main concepts, Institutionalism enriches science of
economics by introducing transaction cost.
Keywords: institutionalism, transaction cost, contract, unit of analysis
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Öğr. Gör. Yasemin KUNDURACI
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
ORCID: 0000-0001-8227-4707

Özet
Şişmanlık çağımızın yaygın halk sağlığı sorunlarından biridir. Şişman bireylerde yaygın olarak
insülin direnci de gözlenmektedir. Sekonder gelişen hipertansiyon, hiperlipidemi, diyabet gibi
hastalıkların patofizyolojisinde insülin direncinin etkisinin olduğu bildirilmektedir. İnsülin
duyarlılığının artırılması olası komplikasyonların durdurulmasına yardımcı olmaktadır. İnsülin
duyarlılığının artırılmasına yönelik son yıllarda yapılan çalışmalar davranış değişikliği tedavisi
ve çeşitli farmakolojik ajanlar üzerine yoğunlaşmaktadır. Kısa zincirli yağ asitlerinin insülin
direnci ve diğer komplikasyonlar üzerindeki etkisini araştıran birçok deneysel çalışma
mevcuttur. Araştırmalarda kısa zincirli yağ asitlerinin barsak hücreleri için enerji kaynağı olduğu
ve dolaylı olarak serum lipit düzeylerini düşürmeye yardımcı olduğu, oksidatif stresi azalttığı
saptanmıştır. İnsanlarda kısa zincirli yağ asitlerinin insülin direnci, kolesterol sentezi, tokluk
hormonu düzeyine etkisinin araştırıldığı çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Kısa zincirli yağ asitlerinin
kalın bağırsağa ulaşana kadar emiliyor olması çalışmaları zorlayan esas nokta olmuştur. Kısa
zincirli yağ asitlerinin sindirilemeyen besinlerin fermantasyonu ile endojen üretildiği
bilindiğinden çalışmalar sindirilemeyen lif (enzime dirençli nişasta) kaynaklarının oral
tüketimine yoğunlaşmıştır. Genelde denek sayılarının düşüklüğü çalışmaların sınırlı yönü olarak
bildirilmiş olsa da (6-30 vaka), kontrol gruplarının yetersizliği, açıklanamayan metabolik
yolaklar kısa zincirli yağ asitlerinin insülin duyarlılığını artırıp artıramayacağı ile ilgili
nedenselliğin aydınlatılmasını güçleştirmiştir. Bu derlemenin amacı; şişman bireylerde diyet ve
egzersiz değişkenleri sabit tutularak kısa zincirli yağ asidi ve sindirilemeyen lif takviyesinin
insülin direnci, iştah hormonları, kan lipit değerleri ve vücut kompozisyonu üzerine etkisini
araştıran çalışmalar hakkında genel bilgiler sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Kısa zincirli yağ asitleri, İnsülin direnci, Şişmanlık, İnsülin duyarlılığı,
Vücut kompozisyonu, Sindirilmeyen lifler, Enzime dirençli nişasta
The Importance of Nutrıtıon and The Role of The Dıetıcıan in Pallıatıve Care
Abstract
Obesity is one of the common public health problems of our age. Insulin resistance is also
commonly observed in obese individuals. It has been reported that insulin resistance has an
effect on the pathophysiology of diseases such as secondary hypertension, hyperlipidemia, and
diabetes. Increasing insulin sensitivity helps to stop possible complications. Recent studies to
increase insulin sensitivity focus on behavior modification therapy and various pharmacological
agents. There are many experimental studies investigating the effect of short-chain fatty acids on
insulin resistance and other complications. Studies have shown that short-chain fatty acids are an
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energy source for intestinal cells and indirectly help lower serum lipid levels and reduce
oxidative stress. Studies investigating the effects of short-chain fatty acids on insulin resistance,
cholesterol synthesis, and satiety hormone levels in humans are very limited. The fact that shortchain fatty acids are absorbed until they reach the large intestine has been a challenging point for
the studies. Since it is known that short-chain fatty acids are produced endogenously by the
fermentation of indigestible foods, studies have focused on oral consumption of non-digestible
fiber (enzyme resistant starch) sources. Although the low number of subjects was generally
reported as a limited aspect of the studies (6-30 cases), the inadequacy of the control groups and
unexplained metabolic pathways made it difficult to elucidate the causality regarding whether
short-chain fatty acids could increase insulin sensitivity. The purpose of this review is to provide
general information about studies investigating the effects of short-chain fatty acid and
indigestible fiber supplementation on insulin resistance, appetite hormones, blood lipid values
and body composition in obese individuals by keeping diet and exercise variables constant.
Keywords: Short chain fatty acids, Insulin resistance, Obesity, Insulin sensitivity, Body
composition, Indigestible fibers, Enzyme resistant starch
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Özet
Aralıklı oruç belirli bir zaman aralığında besin alımının kısıtlanmasına yönelik planlanmış bir
diyet modelinden ziyade beslenme biçimidir. Aralıklı orucun alternatif oruç, değiştirilmiş oruç,
zaman sınırlı oruç, dini oruç gibi birçok yöntemi bulunmaktadır ve uygulayıcılar aralıklı orucu
bir yaşam biçimi olarak görür. Son on yılda önemli ölçüde popülerlik kazanmış olan bu
uygulama ile ağırlık kaybının yanı sıra metabolik sağlığın iyileştirilmesinde de etkili
olabileceğine dair veriler mevcuttur. Aralıklı orucun sağlık etkilerini açıklayan hipotezlere göre,
açlık süresince vücutta enerji elde edilmesi için yaşlanmış ve yıpranmış hücrelerin makrofajlarca
fagosite edilmesi, gece salınan melatonin hormonu yardımı ile hücre yenilenmesinin sağlanması
mümkün olmaktadır. Ayrıca açlık döneminde bağırsak mikrobiyomunun da etkilendiği ve
lipopolisakkarit üretiminin azalmasıyla inflamasyonun azaldığı, bu sayede ağırlık kaybı sürecini
desteklendiği bildirilmektedir. Yapılan hayvan deneylerinde alternatif gün oruçlarının, total
plazma kolesterol ve trigliserit konsantrasyonlarını azalttığı, karaciğer steatozu ve inflamatuar
gen ekspresyonunu azalttığı ve hücre proliferasyonu gibi kanser risk faktörleri üzerinde yararlı
etkileri olduğu gösterilmiştir. Klinik çalışmalar aralıklı orucun bozulmuş glikoz toleransının
iyileştirilmesi ve kardiyometabolik durumlarda yarattığı olumlu değişimler sayesinde sağlığı
iyileştirmek için umut verici yaklaşımlar sunmaktadır. Diğer taraftan aralıklı orucun gebelik ve
laktasyon dönemindeki kadınlar, büyüme çağındaki çocuklar, yeme bozukluğu olan bireyler için
kontraendike olduğu bildirilmiştir. Bu derlemenin amacı, aralıklı açlık diyetlerine genel bir bakış
sağlamak, aralıklı açlığın metabolik yararları hakkındaki kanıtlarını ve fizyolojik
mekanizmalarını tartışmaktır.
Anahtar Kelimeler: Aralıklı oruç, Metabolik sağlık, Ağırlık kaybı
The Importance Of Nutrıtıon And The Role Of The Dıetıcıan In Pallıatıve Care
Abstract
Intermittent fasting is more of a diet rather than a planned diet pattern aimed at restricting food
intake over a period of time. There are many methods of intermittent fasting, such as alternative
fasting, modified fasting, time-limited fasting, religious fasting, and practitioners view
intermittent fasting as a way of life. There is data that this practice, which has gained
considerable popularity in the last decade, can be effective in improving metabolic health as well
as weight loss. According to the hypotheses explaining the health effects of intermittent fasting,
it is possible to macrophage aged and worn cells in order to obtain energy in the body during
fasting, and to provide cell renewal with the help of the hormone melatonin released at night. In
addition, it is reported that the intestinal microbiome is also affected during the fasting period,
and inflammation decreases with the decrease in lipopolysaccharide production, thus supporting
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the weight loss process. In animal experiments, it has been shown that alternate-day fasting
reduces total plasma cholesterol and triglyceride concentrations, reduces liver steatosis and
inflammatory gene expression, and has beneficial effects on cancer risk factors such as cell
proliferation. Clinical studies offer promising approaches to improve health through the
improvement of impaired glucose tolerance and the positive changes that intermittent fasting
creates in cardiometabolic states. On the other hand, intermittent fasting diets have been reported
as contraindicated for women in pregnancy, lactation period, growing children, and individuals
with eating disorders. The purpose of this review is to provide an overview of intermittent
fasting diets, to discuss the evidence for the metabolic benefits of intermittent fasting, and to
discuss its physiological mechanisms.
Keywords: Intermittent fasting, Metabolic health, Weight loss
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Afgan Mülteci Çobanların Kırsal Kalkınmaya Etkisi ve Kayıt Dışı Ekonomi
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ORCID: 0000-0003-2181-9675
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz UZER
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bolvadin
UBYO
ORCID:000-0003-3806-8863
Özet
Kırsal kalkınmanın ilk kez Birleşmiş Milletler (BM)’ce “toplum kalkınması” şeklinde tanımı
yapılmıştır. Kırsal kalkınma, kent–kırsal alanlar arasındaki sosyo-kültürel ve ekonomik
farklılıkların ortadan kaldırılarak bir dengeye kavuşturulmasını, kırsal nüfusun mahallinde
kalkındırmayı, bir başka deyişle, şehre göçü azaltmayı ve istihdam sorunlarını ikamet ettiği köy,
kasaba gibi yerlerde çözmeyi amaçlayan politikalardır. Türkiye’de nüfusun %92,5 ‘u şehirlerde
%7,5’u kasaba ve köylerde ikamet etmektedir. 1980’li yıllara kadar tam tersi bir oranlama var
iken bugün tersine dönmüştür. Bu durum kent yaşamında birçok sorunu beraberinde getirerek
yerel yönetimlerin yüklerini ağırlaştırmıştır. Çobancılık, kırsal kalkınmanın en önemli tetikleyici
faktörüdür. 1980’li yıllarda köy ve kasaba yaşamı tarıma dayalı bir yaşam iken bugün kent
yaşamı tercih edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre 150 bin çobana ihtiyaç
olmasına rağmen ve TÜİK verilerine göre Türkiye’de toplam işsiz sayısı 4 milyon 20 bin kişi
iken çobancılığı dolgun ücret ve sosyal haklar sunulduğu halde tercih edilmemektedir. Oysa bir
ülkede köy ve kasabalarda tarımsal üretimin artması ve devam etmesi bilhassa canlı hayvan
üretiminin artması ülkenin makro ekonomisini oluşturan sanayi, tarım, hizmet sektörünün
güçlenmesi ile olacaktır. Dünya’da iç savaş sebebiyle Suriyelilerden sonra en fazla göç veren
ülke Afganistan’dır. Ülkelerde iç savaş, geçim sıkıntısı, toplumsal sorunlar, daha müreffeh bir
yaşam arzusu gibi sebeplerle insanlar vatandaşı olduğu ülkelerden başka ülkelere daha iyi bir
yaşam için yasal veya gayri yasal yoldan göç etmektedirler. Afganlar da 2003 yılından bu yana
uzun ve zahmetli bir yolculuktan sonra Türkiye’ye iltica etmektedirler. UNHCR' nin verilerine
göre, 2020'de Türkiye'de kayıt altına alınan Afgan sığınmacıların sayısı 116 bin civarındadır.
Türkiye’ de genellikle vasıfsız işçi statüsünde çalışmaktalar ve ülkelerindeki ailelerine ekmek
parası götürmektedirler. En fazla tercih edilen meslek çobancılık ve inşat işçiliği gibi amele diye
tabir edilen alanlar olmaktadır. Bugün Anadolu’nun hemen hemen her köy ve kasabasında bir
Afgan çobana rastlamak mümkündür. Afgan çobanlar, mülteci olarak sigortasız ve sosyal
güvencesi olmadan yani herhangi bir resmi kayıt olmadan ucuz işgücü olarak
çalıştırılmaktadırlar. Kayıt dışı ekonomi, gayri resmi yapılan, kayda geçirilemeyen ve bu sebeple
denetlenemeyen faaliyetler olarak tanımlanabilir. Toplam üretime bir katkısı olmasına rağmen
GSYİH hesaplamalarında yer almaz. Afgan çobanlar da örgütsüz ve gayri resmi istihdam
edilmektedir. Sosyal güvenlik haklarından yoksun, ucuz ücretle ve bir iş sözleşmesine dayalı
olmadan aracılar vasıtası ile çalıştırılmaktadır. Aracılar da bu işin rantını almakta ve mülteciler
mağdur olmaktadır. Türkiye için ucuz işgücü oluşturur iken kendileri açısından insan haklarına
ve yaşamına uygun olmayan sorunlar ortaya çıkmaktadır. Çoban açığını kapattığı için aslında
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Türkiye için bir fırsat olabilir. Belirli yasal düzenlemeler sağlanarak 1990’lı yıllara kadar canlı
hayvan ihraç eden bir ülke iken şimdilerde canlı hayvan ithalatçısı ülke durumdan kurtulunabilir.
Makro değerlere yani cari açık, ekonomik büyüme ve kırmızı et tüketimi gibi konularda büyük
katkısı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mülteci, çobanlık, kırsal kalkınma, kayıt dışı ekonomi
The Effects of Afgan Refugee Shepherd on Rural Development and The Informal Economy
Abstract
Rural development was defined for the first time in the United Nations (UN) as "community
development". Rural development is the policies that aim to balance the socio-cultural and
economic differences between the city and rural areas, to develop the rural population locally, in
other words, to reduce migration to the city and to solve the employment problems in the places
such as villages and towns where they reside. In Turkey, 92.5% of the population resides in
cities, 7.5% in towns and villages. While there was an opposite ratio until the 1980s, today it is
reversed. This situation has brought many problems in urban life and aggravated the burdens of
local governments. Shepherding is the most important triggering factor of rural development.
While village and town life was based on agriculture in the 1980s, urban life is preferred today.
Although there is a need for 150 thousand shepherds according to the data of the Ministry of
Agriculture and Forestry, and the total number of unemployed people in Turkey is 4 million 20
thousand according to the data of TUIK, shepherding is not preferred even though it offers full
wages and social rights. However, the increase and continuation of agricultural production in
villages and towns in a country, especially the increase in livestock production, will be with the
strengthening of the industry, agriculture and service sectors that constitute the macro economy
of the country. Afghanistan is the country that sends the most immigrants after Syrians due to
civil war in the world. Due to reasons such as civil war, financial difficulties, social problems,
and the desire for a more prosperous life in countries, people migrate from their countries of
citizenship to other countries for a better life, legally or illegally. Afghans have also sought
asylum in Turkey after a long and arduous journey since 2003. According to UNHCR's data, the
number of Afghan refugees registered in Turkey in 2020 is around 116,000. In Turkey, they
generally work as unskilled workers and bring a living wage to their families in their country.
The most preferred professions are the fields called labor, such as shepherd and construction
work. Today, it is possible to come across an Afghan shepherd in almost every village and town
in Anatolia. Afghan shepherds are employed as refugees without insurance and social security,
that is, as cheap labor without any official registration. Informal economy can be defined as
activities that are done informally, cannot be recorded and therefore cannot be audited. Although
it contributes to the total production, it is not included in the GDP calculations. Afghan
shepherds are also employed unorganized and informally. It is employed through intermediaries,
without social security rights, with cheap wages and without an employment contract.
Intermediaries also get the rent of this work and refugees are victims. While it creates a cheap
labor force for Turkey, problems that are not suitable for human rights and life arise for them. It
may actually be an opportunity for Turkey as it fills the shepherd deficit. By providing certain
legal regulations, it was a live animal exporting country until the 1990s, but now the live animal
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importing country can get rid of the situation. It will have a great contribution to macro values,
namely current account deficit, economic growth and meat consumption.
Keywords: Refugee, shepherding, Rural Development, Informal Economy
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Özet
2019 yılı Aralık ayında ortaya çıkan COVID-19 salgınının tüm dünyada yaşam ve çalışma
koşullarını etkilediği görülmektedir. Bu salgında, virüsün oldukça hızlı yayılması karşısında
ülkelerin aldığı önleyici tedbirler, insanların gündelik yaşamında değişikliklere sebep olması
yanında, yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereken asgari ekonomik koşulları sağlayabilmelerini
de zorlaştırmıştır. En büyük ekonomik ve siyasal birliklerden biri olan Avrupa Birliğinde de
COVID-19 salgınının olumsuz etkilerinin ciddi boyutlara ulaştığı görülmüştür. Öte yandan
yaşam kalitesi göstergeleri yardımıyla kişi, grup veya ülkelerin sahip oldukları yaşam kalitesi
düzeyinin değerlendirilmesi ve bu düzeyi artırmak için hedefler belirlenerek uluslararası
karşılaştırmalı analizler yapmak mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada tüm AB Ülkeleri için
karşılaştırmalı analiz yapabilmek adına tüm ülkeler bazında erişilebilen veriler araştırma
kapsamına alınmıştır. Çalışma kapsamında ele alınan değişkenler; yaşam memnuniyeti, faizkredi-borç erteleme, iş güvenliği, haber medyası, hane geçiminde zorluk çekenlerin sayısı,
istihdamdaki azalma, hükümete güven, AB’ye güven ve aşılama oranıdır. Çalışmada, Çok
Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden ARAS ve TOPSİS yöntemleri kullanılarak
değerlendirme yapılmış ve kriter ağırlıklarını belirlemek için Entropi yöntemi kullanılmıştır.
Çalışmanın uygulama kısmında belirlenen kriterlere göre 27 AB ülkesinin sıralaması yapılmıştır.
Çalışma, ÇKKV yöntemleri kullanılarak bahsi geçen değişkenlerin bütüncül bir bakış açısıyla
aynı anda değerlendirilebilmesi bakımından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Avrupa Birliği, Yaşam Kalitesi, Çok Kriterli Karar Verme,
ARAS ve TOPSİS
Abstract
It is seen that the COVID-19 epidemic, which emerged in December 2019, affects living and
working conditions all over the world. In this epidemic, preventive measures taken by countries
to prevent the rapid spread of the virus caused changes in people's daily lives, as well as making
it difficult for them to provide the minimum economic conditions necessary for their survival. In
the European Union, which is one of the largest economic and political unions, it has been
observed that the negative effects of the COVID-19 epidemic have reached serious dimensions.
On the other hand, with the help of quality of life indicators, it is possible to evaluate the level of
quality of life of individuals, groups or countries and to make international comparative analyzes
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by setting targets to increase this level. In this study, the data that can be accessed on the basis of
all countries were included in the research in order to make a comparative analysis for all EU
Countries. Variables handled within the scope of the study are life satisfaction, interest-loan-debt
deferral, job security, news media, number of households having difficulties in living, decrease
in employment, trust in government, trust in the EU and vaccination rate. In the study, evaluation
was made by using ARAS and TOPSIS methods, which are among the Multi-Criteria Decision
Making (MCDM) methods, and the Entropy method was used to determine the criterion weights.
27 EU countries were ranked according to the criteria determined in the application part of the
study. The study is important in terms of simultaneous evaluation of the mentioned variables
from a holistic perspective using MCDM methods.
Keywords: COVID-19, European Union, Quality of Life, Multi-Criteria Decision Making,
ARAS and TOPSIS
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Özet
2019 yılı Aralık ayında ilk olarak Wuhan/ Çin’de ortaya çıkan COVID-19 salgını, 2020 yılı
ilkbaharından itibaren tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Avrupa Birliği’nin de hem topluluk
olarak hem de tekil ülkeler bağlamında salgından oldukça etkilendiği gözlenmiştir. COVID-19
salgını yaşamın her alanında olduğu gibi eğitim-öğretim sistemini de etkilemiştir. Salgınla
mücadele sürecinde virüsün yayılımını engellemek amacıyla ülkelerin eğitim alanında
uygulamaya koyduğu okulların geçici olarak kapatılması ve uzaktan eğitim aracılığıyla eğitime
devam edilmesi gibi tedbirlerin ülkelerdeki eğitim-öğretim faaliyetlerini ve eğitimle alakalı bazı
sosyo-ekonomik değişkenleri de etkilediği aşikârdır. Bu bağlamda, çalışmada AB Ülkelerinde,
salgın öncesi dönemi temsil eden 2019 yılı ve salgının yayıldığı 2020 yılına ait çeşitli eğitim
göstergeleri kullanılarak COVID-19 salgın sürecinin ilk, orta ve yükseköğrenime etkileri
araştırılmıştır. Çalışma kapsamında ele alınan değişkenler; eğitim-öğretimden erken yaşta
ayrılanlar, işsiz ve eğitim-öğretim görmeyen 15-24 yaş arası gençler, 24 yaş üzeri yetişkinlerin
öğrenime katılımı, yükseköğretime devam, yeni mezunların istihdam oranı, en fazla ortaokul
eğitimi alanlar ve en azından lise eğitimi almış kişilerdir. Çalışmanın uygulama kısmında Çok
Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden MOORA ve VIKOR yöntemleri kullanılarak
belirlenen eğitim göstergelerine göre 2019 ve 2020 yılları için 27 AB ülkesinin sıralaması
yapılmış ve ülkelerin durumları değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Avrupa Birliği, Eğitim Göstergeleri, Çok Kriterli Karar
Verme, MOORA ve VİKOR
Abstract
The COVID-19 epidemic, which first appeared in Wuhan/China in December 2019, has affected
the whole world since the spring of 2020. It has been observed that the European Union has been
highly affected by the epidemic both as a community and in the context of individual countries.
It is obvious that measures in the field of education in order to prevent the spread of the virus
during the fight against the epidemic such as the temporary closure of schools implemented by
countries and the continuation of education through distance education also affect the
educational activities furthermore some socio-economic variables related to education. In this
context, the effects of the COVID-19 epidemic process on primary, secondary and higher
education were investigated by using various educational indicators of 2019, which represents
the pre-epidemic period, and 2020, when the epidemic spread. Variables handled within the
scope of the study are early leavers from education, young people neither in employment nor in
education and training aged 15-24, adult participation in learning over 24, tertiary educational
attainment, employment rates of recent graduates, at most lower secondary educational
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attainment and at least upper secondary educational attainment. In the application part of the
study, 27 EU countries were ranked for the years 2019 and 2020 according to the education
indicators determined by using the Multi-Criteria Decision Making (MCDM) methods MOORA
and VIKOR and the status of the countries was evaluated.
Keywords: COVID-19, Europena Union, Education Indicators, Multi-Criteria Decision Making,
MOORA and VIKOR.
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Özet
İslam’da iman esasları temelde üç konu üzerine bina edilmiştir. Bunlar ilâhiyyât, sem’iyyât ve
nübüvvâttır. Peygamberlik müessesi ilk insanla birlikte başlamış olup tüm toplumların ihtiyaç
duyduğu, müracaat ettiği ve ayrılmaz bir parçası olan önemli bir kurumdur. Bu nedenle
peygamberler İlâhiyyât ile sem’iyyât konularında nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağı
hususundaki emir ve nehiylerin insanlara ulaşmasındaki yegâne aracılardır. Kul ile Allah
arasındaki bu aracıların doğruluklarının bilinmesi ise bir takım alâmet/delil/kanıtları
gerektirmektedir. Zira bu vesileyle peygamberlik iddiasında bulunan kişilerden doğru olanla
olmayan birbirinden ayrılmış olur. Peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan kişi için onun
doğruluğunu kanıtlayan ayırt edici özelliğin mûcize olduğu noktasında İslam âlimleri hemen
hemen görüş birliği içerisindedirler. Bu makalede İslam dünyasının önemli simalarından olan
İmam Ebû Mansur Mâtürîdî’nin mûcizeleri nasıl sınıflandırdığı objektif şekilde ortaya
konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler; Nübüvvet, Mûcize, Mâtürîdî, Hissi, Akli, Haberi
Types of Miracles According to Imam Mâtürîdî
Abstract
The principles of belief in Islam are basically based on three subjects. These are divinity,
sem'iyyat and prophethood. The institution of prophethood started with the first man and is an
important institution that all societies need, apply to and an integral part of. For this reason,
prophets are the only intermediaries in reaching people of orders and prophecies regarding what
to do and what not to do in matters of divinity and semâiyya. Knowing the truth of these
intermediaries between the servant and Allah requires some evidences / proofs / proofs. Because,
on this occasion, people who claim to be a prophet are separated from what is right and what is
not. Islamic scholars are almost in agreement on the point that the distinguishing feature that
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proves its authenticity is a miracle for a person who claims to be a prophet. In this article, it will
be tried to objectively put forward how Imam Abu Mansur Mâtürîdî, one of the important figures
of the Islamic world, classifies miracles.
Keywords; Prophethood, Miracle, Mâtürîdî, Feeling, Wise, News
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Abstract
The importance of international trade cannot be overemphasised. For countries, international
trade is widely acknowledged as an engine of economic growth. At the individual level, it is
through international trade that people are able to get access to some of the essential
commodities such as food and clothing that they require for life. As a result of the COVID-19
pandemic, countries closed their borders to other countries thereby disrupting the regular
movement of people and goods across borders, which as a result of globalisation had become a
normal part of life. Lockdown measures adopted by governments across the world to limit the
interactions between people also resulted in a reduction in the demand of consumers for various
merchandise goods whiles some manufacturers and exporters also had to close down or modify
their levels of production. It has been over a year now since the pandemic and there is a need to
understand how international trade was impacted by the pandemic particularly in Europe which
has been the most affected region in terms of coronavirus cases and deaths after the Americas
and Southeast Asia. The article therefore seeks to answer the following questions: Has the
COVID-19 pandemic had any significant impact on the merchandise trade of European
countries? Did the COVID-19 pandemic impact the merchandise trade EU member countries
and other European countries differently? What has been the magnitude of the impact of the
pandemic on individual European countries? This study seeks to answer these questions by
analysing monthly panel data from January 2015 to December 2020 for 38 countries comprising
of the current 27 EU member countries and 10 other European countries. The data was analysed
using Regression Analysis and Paired samples t-tests. The study finds that the lockdown
measures had a significant and negative impact on the collective monthly total merchandise
exports of the 37countries analysed but there was no significant impact the imports. Whereas all
the other countries analysed experienced a year-on-year reductions in monthly merchandise
exports the following countries recorded minimal gains: Ireland (6%), Latvia (3%), Switzerland
(2%), Poland (2%), Estonia (2%). In terms of merchandise exports, whereas the EFTA countries
recorded year-on-year increases, in all the other country groups, t-test results indicated that
there was a significant reduction. These findings clearly indicates that the COVID-19 pandemic
adversely affected the merchandise trade of many European countries.
Keywords: COVID-19, International Merchandise Trade, European Union, European countries
Jel classifications: C31, F14, F44, G01, O52
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Abstract
Different organizations (public & non-public) face significant challenges in meeting their
objectives, and good risk management that affects their activities by becoming part of the
managerial culture would help the leaders of the organizations in achieving the desired results.
The last two decades as a result of economic and financial crises caused by various factors, the
presence of various risks has increased significantly, so organizations must address all types of
risks they face where necessary, especially for public organizations where the attitude they have
had so far towards risk needs to be changed.
Organizational level risk management systems in the public sector in Albania are not efficient,
where despite the efforts of recent years by public government units with the support of
international institutions, the risk management system is still not becoming part of the
organizational culture.
The study focuses on the problems faced by the public sector in Albania for the management of
various risks in its three phases (identification, assessment & treatment / management), and
provides relevant recommendations in order for risk management to be an ongoing process in
support of implementing the policies and strategies of the organization.
For the purposes of the study, quantitative and qualitative methods were used through data
collected by the authors, as well as data collected from the literature review of well-known
authors in this field and Albanian and international public institutions.
Keywords: Objectives, Uncertainty, Internal control, Public organization.
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İslam Ekonomisi ve İslami Finansın Perspektif Farklılığı: İş Ortaklığı ile Maliyet-Artı-Kar
Finansmanının Mukayesesi
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İstanbul Medipol Üniversitesi
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
ORCID: 0000-0003-4482-0505
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Özet
İslam ekonomisi iktisadi faaliyetlerde faizin kullanımına karşıt bir ekonomik sistemin inşasını ve
ticari işlemlerde faizsiz iş yapma biçimlerini önermektedir. Zira ekonomik işlemlerde faizin
alım-satımı İslam dininde açıkça yasaklanmış, bunun yerine faizsiz borçlanma ya da ticari
ortaklık benzeri araçlar uygun görülmüştür. Faiz yasağını değerlendirmede iki tür bakış vardır;
ilki şeklen fıkhi kurallara uygun olması, ikincisi ise faiz yasağından yapısal sorunlara ilişkin bir
çıkarım yaparak mevcut ekonomik sisteme alternatif bir yaklaşım geliştirme çabasıdır. Aslında
ortaya çıkış amacıyla İslam ekonomisi ikinci türden bir gayretin içinde sistemsel bir yaklaşımla
tüm sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasal yapıları hakkaniyet temelinde değerlendire gelmiştir.
Bununla beraber, bu konularla uğraşanlar zaman içerisinde alternatif finans sistemi ve bankacılık
üzerine ilgi ve alakalarını yoğunlaştırmışlardır. İş ortaklığı bazlı mudarebe ve müşareke gibi
İslami finans araçları olmakla birlikte, İslami bankalar mevcut koşullar gereğince daha kolay ve
risksiz bir işlem sunduğu için murabaha finansmanına yoğunlaşmışlardır. Halihazırdaki
konvansiyonel finans sistemiyle rekabeti ve müşteri profili tercihlerini göz önünde bulundurarak
benzer iş modelleriyle hareket eden İslami bankacılık, zamanla bunun geçici halden asli hale
dönüşmesine ayak uydurmaya başlamıştır. Ancak geçici yahut sınırlı olması gereken “maliyetartı-kar” murabaha uygulaması, iş ortaklığı tabanlı uygulamaların belirgin bir şekilde önüne
geçmiştir. Bu durum da haliyle, İslami bankacılık uygulamalarının İslam ekonomisinin temel
yaklaşımlarından uzaklaşmasına ve mevcut finansal sisteme eklemlenmesine yol açmıştır. Öyle
ki, İslami bankacılığın konvansiyonel bankalardan çok farklı işleyişe sahip olmadığı (zira büyük
ölçüde murabaha, icare ve teverrük gibi ticari finansman enstrümanlarını kullandığı)
gerekçesiyle ve ayrıca maksat olarak daha adil bir ekonomik yapıya hizmet etmediği gibi
eleştirilere maruz kalmıştır. Bu bağlamda, İslami bankacılığın iş ortaklığı hususunu öncelemesi,
özgün projeler geliştirerek ortaklık esaslı iş türlerini yaygınlaştırması elzemdir. Aksi takdirde
İslami bankalar, faizli bankacılık sisteminden şeklen ayrışmakla kalacak öz itibariyle benzer
hizmet tarzını sürdürmeye devam ederek gelecekte aynılaşma problemiyle karşı karşıya
kalacaklardır.
Anahtar Kelimeler: İslam Ekonomisi, İslami Bankacılık, İş Ortaklığı, Ticari Finansman Türleri,
Ekonomik Eşitsizlik
Differences in Perspective between Islamic Economics and Islamic Finance: Comparison of
Business Partnership and Cost-Plus-Profit Financing
Abstract
Islamic economics proposes the construction of an economic system against the use of interest in
economic activities and the ways of doing business without interest in commercial transactions.
The reason is that the use of interest in buying and selling transactions is expressly prohibited in
Islam, and instead, instruments such as interest-free borrowing (qardh-ul Hasan) or commercial
partnerships have been deemed appropriate. There are two types of perspectives in evaluating the
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interest ban; The first is that it is in conformity with the fiqh rules, and the second is an effort to
develop an alternative approach to the current economic system by inferring structural problems
from the interest prohibition. In fact, for the purpose of its emergence, Islamic economics has
evaluated all socio-economic, cultural, and political structures on the basis of equity with a
systemic approach in the second kind of effort. However, people dealing with these issues have
intensified their interest and relevance on alternative finance system and banking over time.
Although there are Islamic financial instruments such as business partnership-based mudaraba
and musharakah, Islamic banks have focused on murabaha financing as it offers an easier and
risk-free transaction due to current conditions. Although there are Islamic financial instruments
such as business partnership-based mudaraba and musharakah, Islamic banks have focused on
murabaha financing as it offers an easier and risk-free transaction due to current conditions.
Islamic banking, which acts with similar business models by taking into account the competition
and customer profile preferences with the current conventional financial system, has started to
keep up with its transformation from a temporary state to an essential state. However, the "costplus-profit" murabaha application, which should be temporary or limited, has clearly preceded
business partnership-based aplications. This situation naturally led to the departure of Islamic
banking practices from the basic approaches of Islamic economics and their integration into the
existing financial system. So much so that Islamic banking has been criticized on the grounds
that it does not function much differently than conventional banks (because it largely uses
commercial financing instruments such as murabaha, ijarah and tawarruk) and also that it does
not serve a fairer economic structure for its purpose. In this context, it is essential for Islamic
banking to prioritize business partnerships and to expand partnership-based business types by
developing unique projects. Otherwise, Islamic banks will only be formally separated from the
interest-bearing banking system and will continue to maintain a similar service style in the
future, and will face the problem of homogenization in the future
Keywords: Islamic Economics, Islamic Banking, Business Partnership, Types of Trade Finance,
Economic Inequality
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Özet
Plastik sanatlar tarihi boyunca kitap hem görsel etkisi hem de kavramsal gönderme zenginliği
nedeniyle çeşitli eserlerde imge olarak kullanılmıştır. Kitaplar; insanlığın gelişimini ve iletişim
olanaklarını, bilgiye ulaşımı kolaylaştırmış bir araç olarak eski çağlardan günümüze kadar
önemini korumuştur. Kitaplar içeriği ve kültür tarihindeki önemi dışında görsel ve dekoratif
olarak da hayatımızda önemli bir yer edinmişlerdir. Obje olarak sanatçı için zaman zaman bir
fetiş nesnesine dahi dönüştükleri söylenebilir. Bu metinde kitabın tarihsel gelişimi kısaca
incelendikten sonra sanatta kitap imgesinin kullanıldığı eserlerden örnekler verilerek sanatçı
açısından bir cazibe unsuru olmasının nedenleri araştırılmıştır. Geleneksel baskı teknikleriyle
üretilen kitapların doğrudan sanat eserinde obje olarak kullanılması ve bu durumun beraberinde
getirdiği etik sorunlar üzerinde kısaca durulmuştur. Kitabın gelişen teknolojiyle değişim ve
dönüşümü irdelendikten sonra; bu değişimin günümüz sanatında nasıl bir form aldığı ve
gelecekte sanattaki yeri ve önemi, olası kullanım biçimleri hakkında düşüncelere sonuçta yer
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Kitap, Sanat Objesi, Kültür Nesnesi, Sanat ve İletişim
Visual and Conceptual Use of “Book” Image in Art
Abstract
Throughout the history of plastic arts, the book has been used as an image in various works due
to its visual impact and richness of conceptual reference. Books have maintained their
importance since ancient times as a tool that facilitated the development of humanity,
communication opportunities and access to information. Apart from their content and their
importance in the history of culture, books also have an important place in our lives as visual and
decorative elements. It can be said that they sometimes even become a fetish object for the artist.
In this text, after the historical development of the book is briefly examined, the reasons for its
being an attraction for the artist are investigated by giving examples from the works in which the
image of the book is used in art. The use of books produced with traditional printing techniques
as objects directly in the work of art and the ethical problems brought about by this situation are
briefly emphasized. After examining the change and transformation of the book with the
developing technology; in conclusion, thoughts about how this change takes a form in today's
art, its place and importance in art in the future, and possibilites of use are given at the end.
Keywords: Art, Book, Art Object, Cultural Object, Art and Communication
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Pandemi ve Değişen Duygular: Duygu Sosyolojisi Kapsamında Bir Değerlendirme
Dr. Fazilet Ahu Özmen AKALIN
ahuozmen@gmail.com

Özet
Pandeminin ortaya çıkmasıyla beraber, toplumların düzen ve işleyişlerinde önemli değişimler
meydana gelmiş ve bu değişimler bir yandan insanların duygularında değişimlere, diğer yandan
ise, yeni duyguların oluşmasına sebep olmuştur. Duyguların toplumsal tutum ve
davranışlarımızda önemli bir yeri olduğunu belirten sosyologlar ve sosyal psikologlar, pandemi
ile birlikte insanların sahip oldukları bazı duyguların dönüşüme uğradığını ve bu dönüşümün de
insanların davranışlarına sirayet ettiğini belirtmişlerdir. Örneğin, sosyologlar bu süreçte bazı
duyguların şiddetlendiğini, daha fazla kendini gösterdiğini belirtirken, bazı duyguların ise
gücünü yitirdiğini ve zayıfladığını gözlemlediklerini vurgulamışlardır. Duygu sosyologlarının
özellikle üzerinde durdukları ve negatif duygular olarak tanımladıkları “öfke”, “endişe”, “kaygı”,
“korku”, “nefret” gibi duyguların pandemi döneminde arttığı ve insanları, başta aile içi şiddet
olmak üzere, saldırgan davranışlara yönlendirdiği ortaya konulmuştur. Fakat, aynı zamanda, yine
duygu sosyologlarının pozitif duygular olarak tanımladıkları “şefkat”, “sevgi”, fedakarlık”,
“güven” ve benzeri duyguların da boy gösterdiği ve yaşanılan bu izolasyon döneminde insanları
daha da birbirine bağladığı fikri paylaşılmıştır.
Bu çalışmada, Theodore Kemper, Arlie Russel Hochschild, Steven Gordon gibi duygu
sosyolojisi üzerinde çalışan sosyal bilimcilerin kuramsal yaklaşımlarından yola çıkarak, özellikle
Mart 2020 yılından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19’un, başta Avrupa toplumları
olmak üzere, toplumlarda sebep olduğu duygusal değişime ve dönüşüme, yapılan derin bir
literatür araştırması ekseninde değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Değişim, Duygu Sosyolojisi, Toplumsal Dayanışma
Pandemic and Changing Emotions: An Evaluation Within the Framework of The
Sociology of Emotions
Abstract
With the emergence of the pandemic, significant changes have occurred in the order and
functioning of societies, and these changes have led to changes in people's feelings on the one
hand and to the formation of new emotions on the other hand. Stating that emotions have an
important place in our social attitudes and behaviors, sociologists and social psychologists stated
that with the pandemic, some of the emotions are transformed and this transformation spreads to
people's behaviors. For example, sociologists emphasized that during this process some emotions
have intensified while others have loosen their power and weakened. It has been revealed that
emotions such as “anger”, “anxiety”, “fear” and “hate”, which sociologists of emotions
especially emphasize and define them as negative emotions, have increased during the pandemic
period and lead people to aggressive behaviors, occurred especially as domestic violence.
However, at the same time, emotional sociologists shared the idea that "compassion", "love",
“sacrifice”, "trust" and similar emotions, which are defined as positive emotions, have given rise
to a kind of social solidarity into societies during this isolation period.
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In this study, starting from the theoretical approaches of social scientists working on the
sociology of emotions such as Theodore Kemper, Arlie Russel Hochschild, Steven Gordon, the
emotional change and transformation caused by Covid 19, which has affected the whole world
since March 2020, especially in European societies, will be discussed within the framework of a
deep literature research.
Keywords: Social Change, Sociology of Emotions, Social Solidarity
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Özet
Kronik hastalığa sahip olan bireyler, hastalığın beraberinde getirdiği biyolojik değişimlere ek
olarak ekonomik güçlükler, aile ilişkilerinde bozulma, sosyal aktivitelerde azalma, yalnızlık
hissetme gibi birçok güçlükle karşılaşabilmektedir. Yaşanan bu güçlükler, bireylerin umut
düzeylerinde azalmaya neden olmaktadır. Bireyin umudunun azalması ile tedaviye uyumu ve
yaşam kalitesi olumsuz etkilenmektedir. Umudu güçlendirmeye yönelik uygulanabilecek
müdahaleler arasında Snyder’in umut teorisine dayanan umut terapisi yer almaktadır. Umut
terapisi, kronik hastalıklardan ruhsal bozukluklara kadar birçok hastalıkta uygulanabileceği gibi
sağlıklı bireylerin ruh sağlığını koruma ve geliştirmek için uygulanılabilir. Bireylerin sağlığını
koruma ve geliştirmede önemli rol oynayan tüm sağlık profesyonelleri tedavi ve bakımı
planlarken, bireyi bütüncül ele almalıdır. Bireyin var olan yaşam arzusu, ulaşmak istediği
hedefleri, hedefine ulaşmak için var olan motivasyonu ve umut kaynaklarını belirlemeli ve bireyi
olumlu yönde desteklemelidir. Bu derleme çalışmasında, Snyder’in umut teorisinde belirtilen
aşamalara ve uygulama örneklerine yer verilerek, kronik hastalığa sahip bireylerin bakım ve
tedavisinde umudu arttırma ve geliştirmede umut terapisinin kullanımına dikkat çekmek, bu
konuda sağlık profesyonellerinde farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: kronik hastalığa sahip olmak, umut, umut terapi
In The Treatment And Care Of Chronıc Dıseases Uses Of Hope Therapy
Abstract
In addition to the biological changes brought about by the disease, individuals with chronic
disease may encounter many difficulties such as economic difficulties, deterioration in family
relationships, decrease in social activities, and feeling lonely. These difficulties cause a decrease
in the hope levels of individuals. With the decrease of hope of the individual, adherence to
treatment and quality of life are adversely affected. Among the interventions that can be applied
to strengthen hope is hope therapy based on Snyder's theory of hope. Hope therapy can be
applied to many diseases from chronic diseases to mental disorders as well as to protect and
improve the mental health of healthy individuals. All health professionals, who play an important
role in protecting and improving the health of individuals, should consider the individual
holistically while planning treatment and care. The individual's desire for life should determine
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the goals he wants to achieve, the motivation and sources of hope to reach his goal and should
support the individual in a positive way. In this review study, it is aimed to draw attention to the
use of hope therapy in increasing and developing hope in the care and treatment of individuals
with chronic diseases, and to raise awareness in health professionals on this subject by giving
place to the stages and application examples specified in Snyder's theory of hope.
Keywords: having chronic illness, hope, hope therapy
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Özet
Kur’an’ın aslına uygun şekilde korunması, muhafaza edilmesi ve sonraki nesillere aktarılması
noktasında Müslümanlar ilk günden itibaren büyük bir hassasiyet göstermişlerdir. Tarihi süreçte
pek çok konuda ihtilafa düşen ve zaman zaman da çatışmaya giren Müslümanlar Kur’an söz
konusu olduğunda ise tam bir ittifak içinde olmuşlardır. Bu anlamda hiçbir savaş ya da fikrî
ayrılık Müslümanların Kur’an’la ilgili birliğini bozamamış Kur’an her türlü çatışmanın ve
çekişmenin dışında tutulmuştur. Müslümanların Kur’an’a karşı bu denli titiz davranmalarında
naslarda yer alan bazı sert uyarıların olması önemli ölçüde etkili olmuştur. Zira kimi ayetlerde
Kur’an hakkında tartışılması, Kur’an’a şüphe ile yaklaşılması yasaklanmış, kimi hadislerde de
Kur’an hakkında tartışılması küfür olarak görülmüştür. Bu durum doğal olarak Müslümanların
Kur’an’a karşı daha ölçülü ve ihtiyatlı hareket etmelerine katkı sağlamıştır. Dolayısıyla bu gibi
ayet ve hadisler Kur’an’la ilgili tartışmalara girilmesinin önünü kesmiştir. Kıraatlere gelince
doğrusu Kur’an’la ilgili birlik, kıraatler konusunda sağlanabilmiş değildir. Şöyle ki yedi harf
ruhsatının verildiği ilk günden itibaren bu alan sıklıkla tartışma ve çekişme konusu olmuştur.
Sözü edilen tartışmalar farklı ölçeklerde de olsa hem Hz. Peygamber döneminde hem de sonraki
dönemlerde yaşanmış hatta Resûlüllah’ın irtihalinden sonra daha da artarak devam etmiştir. Pek
çok kaynakta bahsi geçen bu tür tartışmalar bir yandan Müslümanlar arasında ihtilaf ve
çekişmelere yol açarken diğer taraftan da yeni bir takım gelişmelerin ortaya çıkmasına vesile
olmuştur. Bu anlamda kıraatlerle ilgili yaşanan her ihtilaf; konuyla ilgili naslara dayanan
bilgilerin yeniden gözden geçirilmesine, ortaya çıkan şüphelerin bu bilgiler ışığında izale
edilmesine ve kıraat ilminin adım adım sistemleşmesine zemin hazırlamıştır. Bu yönüyle kıraat
alanında yaşanan ihtilafların, kıraat ilminin gelişimi ve sistemleşmesine önemli ölçüde etki ettiği
ya da bu süreci hızlandırdığı söylenebilir. Öte yandan kıraat alanında yaşanan ihtilaflar sonuçları
itibariyle elbette aynı etkiye sahiptir. Zira kimileri küçük çaplı ve bölgesel özellikte ihtilaflar
olarak kayıtlara geçerken kimileri kıraat ilmi açısından yeni bir miladın başlamasına sebep
olacak kadar büyük çaplı bir olay olarak kayıtlara geçmiştir. Bu bağlamda biz de hazırladığımız
tebliğde kıraat tarihi bakımından yeni bir takım düzenlemelerin ve sistem çalışmalarının
yapılmasına etki eden ihtilafları dönemsel olarak ele alacağız ve bu gibi ihtilafların sebep ve
sonuçları üzerinde duracağız.
Anahtar Kelimeler: Kur’an, Kıraat, İhtilaf, Kıraatlerin Gelişimi, Kıraatlerin Sistemleşmesi.
Abstract
Muslims have shown great sensitivity from the first day to the point of preserving, preserving
and transferring the Qur'an to subsequent generations in accordance with its origin. Muslims,
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who have been at odds on many issues in the historical process and have been at odds from time
to time, have been in full alliance when it comes to the Qur'an. In this sense, no war or
intellectual division has broken the unity of Muslims about the Qur'an, the Qur'an has been
excluded from all kinds of conflicts and strife. The fact that there are some harsh warnings in the
NAS has been significantly effective in Muslims being so meticulous about the Qur'an. Because
in some verses, it is forbidden to discuss the Qur'an, to approach the Qur'an with suspicion, and
in some hadiths, it is considered blasphemy to discuss the Qur'an. Naturally, this has contributed
to Muslims acting more restrained and cautious towards the Qur'an. Therefore, such verses and
hadiths have prevented discussions about the Qur'an. As for the Qur'an, the unity of the Qur'an
has not been achieved in relation to the Qur'an. As such, this area has often been the subject of
controversy and contention since the first day the seven letter license was issued. Although the
discussions are on different scales, both Hazrat Mahdi (as) and Hazrat Mahdi (as) will be
discussed. It happened during the period of the prophet and in subsequent periods, and even
continued to increase after the trial of the messenger of Allah. Such discussions, mentioned in
many sources, on the one hand, led to disputes and disputes between Muslims, and on the other
hand, to the emergence of a number of new developments. In this sense, every conflict related to
Kirat has laid the groundwork for reconsidering the information based on the NAS on this issue,
removing the doubts that arise in the light of this information, and step-by-step systemization of
Kirat science. In this aspect, it can be said that the conflicts in the field of Kirat significantly
affect the development and systemization of Kirat science or accelerate this process. On the other
hand, conflicts in the area of Kirat have the same effect as their consequences. Because some of
them are recorded as small-scale and regional conflicts, while others are recorded as large-scale
events that will lead to the start of a new Milad in terms of Kirat science. In this context, in the
communique we have prepared, we will periodically consider the disputes that affect the
implementation of a new set of rules and system work in terms of the history of Kirat, and we
will focus on the causes and consequences of such disputes.
Keywords: Qur'an, Kiraat, Conflict, Development of Kirats, Systemization of Kiraats.
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Abstract
Tourism has an important place in the Georgian economy. For sustainable tourism development,
inclusive development is necessary as an interdisciplinary complex and reasonable use of
resources, especially natural ones. We consider it important to utilize the natural resources of the
country for developing medical tourism. It is well known Georgia’s Resorts and its places Attract
numerous tourists and vacationers in health, medical, SPA, and WELLNESS tourism. According
to the list and status of approved resorts, there are 103 resorts and 168 resorts in Georgia.
Although this list also includes the resorts from mountainous Adjara, some new resources are not
yet widely known and can be included. Today, the various field of tourism is developing rapidly
in mountainous Adjara. Based on the above, we aim to explore issues related to medical tourism
resources. Mineral waters, mud, healing bath, and other resources preserved in the historical
memory of the local population, traditionally used for healing, were studied. We have thought to
find according to folklore) new medicinal waters are not included in the resolution of the
Government of Georgia "On approval of the list and status of resorts." We hope that further
study (using the laboratory and clinical trials) of the identified resources will significantly
contribute to the development the medical tourism in the mountainous region of Adjara.
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Abstract
Everyone belongs to a certain national culture, including national traditions, language, history
and literature, which form the "spirit of the people" or their mentality. Mentality is defined as a
worldview with the category and form of "mother tongue", which unifies the intellectual,
spiritual and will qualities of a national character in their typical form of expression in the
cognitive process. Linguistic thinking is linguistic thinking that reflects the world with language.
Mind is your environment, the scope of your existence. The most extensive and interesting is the
inner world of a person, the emotional side of his existence. The analysis of the emotional
expressions reflected and fixed in the signs of language is the most important source of cultural
information about the "daily consciousness" of any user of natural language.
Keywords: Cognitive, correlation, phraseological units, worldview.
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Covid-19 Pandemisinin Sportif Faaliyetlere İlişkin Sezonluk Seyirci Sözleşmelerine Etkisi
Dr. Arş. Gör. Burcu ZENGİN-ÖZKÜÇÜKPARLAK
Galatasaray Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
ORCID: 0000-0002-9032-1507
burcuze@gmail.com

Özet
Dünya çapında hızla yayılan COVID-19 salgını, yalnızca insanları etkilemekle kalmamış, geniş
ekonomik sonuçlara da yol açmıştır. Pandeminin ve alınan önlemlerin, birçok sözleşme üzerinde
mevcut veya ileride doğabilecek etkileri tartışma konusu olmuştur. Bu kapsamda sözleşme
tarafları için önceden tahmin edilemez bir olgu olan pandeminin, mücbir sebep teşkil edip
etmediği ve yerine getirilemeyen edimler nedeniyle bir sözleşme ihlalinin bulunup bulunmadığı
sruları da gündeme gelmiştir. Birçok sözleşmesel ilişki bağlamında ortaya çıkabilecek ihtilaf,
mevcut sözleşme hükümleri çerçevesinde çözülebilirse de, eğer taraflar bu hususta bir
düzenleme yapmamışsa, Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde bir sonuca varmak gerekecektir. Bu
doğrultuda mücbir sebep gibi beklenmedik durumların sözleşmesel ilişkiler bakımından
gündeme gelebileceksonuçları; ifa imkansızlığı veya aşırı ifa güçlüğü hükümlerinin uygulama
alanı bulmasıdır. Bununla beraber, COVID-19 kapsamında bu hükümlerden hangisinin
uygulanması gerektiği yönündeki bir değerlendirmenin, her sözleşmesel ilişki için ayrı ayrı
yapılması gerekmektedir.
Sezonluk olarak yapılan sportif faaliyetlere ilişkin seyirci sözleşmelerinde organizatörün asli
edim yükümlülüğü, sezon boyunca seyirciye sportif müsabakayı spor alanı çevresinden izleme
imkanı yaratmaktır. Buna karşın seyircinin asli edim yükümlülüğü, sözleşmede kararlaştırılan
bedeli ödemektedir. COVID-19 önlemleri kapsamında 2020-2021 sezonunda da kimi maçların
maçların iptal edilmesi veya seyircisiz oynanması söz konusu olmuş ve alacaklı konumundaki
seyirciler ifa menfaatine tam olarak ulaşamamıştır. Bu durumda öncelikle taraflar arasındaki
sözleşme ilişkisine bakılması gerektiği, sözleşmede hüküm bulunmuyorsa, ifa imkansızlığı veya
aşırı ifa güçlüğü hükümlerinin uygulanmasının gündeme geleceği söylenmelidir. Her ne kadar
sportif karşılaşmanın gelecek sezon aynı biçimde gerçekleştirilebileceğinden bahisle,
pandeminin geçici bir ifa engeli yarattığı söylenebilirse de; kanaatimizce esasen her sezon farklı
bir müsabaka gerçekleşeceğinden ve seyircinin ifanın sonradan gerçekleştirilmesindeki
menfaatinin varlığının tartışmalı olduğundan bahisle, bunun sürekli imkansızlığa eşit
sayılabileceği ifade edilmelidir. Çalışmada sportif faaliyetlere ilişkin sezonluk seyirci
sözleşmelerine ifa imkansızlığı hükümlerinin COVID-19 nedeniyle hangi koşullarda uygulama
alanı bulacağı ve hukuki sonuçlarının ne olacağı açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, sportif faaliyet, seyirci sözleşmesi, ifa imkansızlığı, kombine
bilet
The Effect of the Covid-19 Pandemic on Seasonal Spectator Agreements Regarding
Sporting Activities
Abstract
The COVID-19 pandemic, which has spread rapidly around the world, has not only affected
people, but also led to wide economic consequences. The current or future effects of the
pandemic and the measures taken on many contracts have been the subject of discussion. In this
context, the questions of whether the pandemic, which is an unpredictable phenomenon for the
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contracting parties, constitutes a force majeure and whether there is a breach of contract due to
unfulfilled acts, have also come to the fore. Although the dispute that may arise in the context of
many contractual relationships can be resolved within the framework of the existing contractual
provisions, if the parties have not made a regulation in this regard, it will be necessary to reach a
conclusion within the framework of the Turkish Code of Obligations. In this respect, the
consequences of unexpected situations such as force majeure that may arise in terms of
contractual relations; Impossibility of performance or excessive difficulty of performance
provisions find an area of application. However, an assessment as to which of these provisions
should be applied within the scope of COVID-19 should be made separately for each contractual
relationship.
The main performance obligation of the organizer in the spectator contracts regarding the
seasonal sporting activities is to provide the spectators with the opportunity to watch the sportive
competition from the surrounding of the sports field throughout the season. On the other hand,
the main performance obligation of the audience pays the price agreed in the contract. Within the
scope of COVID-19 measures, some matches were canceled or played without spectators in the
2020-2021 season, and the spectators in the position of creditors could not fully reach the
performance benefit. In this case, it should be said that the contractual relationship between the
parties should be examined first, and if there is no provision in the contract, the implementation
of the impossibility of performance or excessive difficulty of performance provisions will come
to the agenda. Although it can be said that the pandemic has created a temporary barrier to
performance, with the mention that the sporting event will be held in the same way next season;
In our opinion, it should be stated that this can be considered as a permanent impossibility,
considering that a different competition will take place every season and the existence of the
audience's interest in performing the performance later is controversial. In the study, it will be
explained under which conditions the articles of impossibility of performance of seasonal
spectator contracts regarding sports activities will be applied due to COVID-19 and what the
legal consequences will be.
Keywords: COVID-19, sporting activity, spectator contract, impossibility of performance,
season ticket
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Özet
Bu araştırmanın amacı çalışanların Presenteizm algılarının iş tatmini üzerindeki etkilerini tespit
etmektir. Araştırmanın evreni zorlu çalışma şartları (yüksek performans hedefleri, uzun çalışma
saatleri ve yüksek stres) sebebiyle banka çalışanları olarak seçilmiştir. Kimi zaman izin haklarını
bile istedikleri zaman kullanamayan ve hatta hasta olmalarına rağmen çalışmak zorunda kalan
banka çalışanlarının Presenteizm algıları ve Presenteizmin iş tatmini üzerine etkisinin
incelenmesinin hem ilgili kavramları anlama hem de uygulamacılara faydalı öneriler de
bulunulması amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini Osmaniye, Gaziantep ve Adana İllerindeki
kamu bankaları çalışanları oluşturmaktadır. Ankete katılmayı kabul eden 200 çalışandan veri
toplanmış olup, 8 tanesi eksik/hatalı doldurulmuş olması sebebiyle veri setinden çıkarılmıştır.
Analizler 192 geçerli anket ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde doğrulayıcı faktör analizi
(DFA), Cronbach Alfa güvenirlik analizi, Pearson korelasyon analizi ve yapısal eşitlik
modellemesi yol analizinden faydalanılmıştır. Araştırmada Presenteizmin psikolojik odaklı ve iş
odaklı olmak üzere iki boyutlu yapısı kullanılmıştır. Sonuçlar, iş tatmini ile psikolojik odaklı
Presenteizm arasında zayıf negatif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. İş
tatmini ile iş odaklı Presenteizmin arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Nitekim YEM yol
analizi sonuçları iş odaklı Presenteizmin iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını,
psikolojik odaklı Presenteizmin iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Presenteizm, İş Tatmini, Psikolojik Odaklı Presenteizm, İş Odaklı
Presenteizm, Banka Çalışanları
The Effect of Presenteeism on Job Satisfaction: A Research on Bank Employees
Abstract
The aim of this research is to determine the effects of presenteeism perceptions of employees on
job satisfaction. The population of the research was chosen as bank employees because of hard
working conditions (high performance targets, long working hours and high stress). It is aimed to
analyze the perceptions of presenteeism and the effect of presenteeism on job satisfaction of
bank employees, who sometimes cannot even take their annual leave rights when they want and
even have to work despite being sick, both to understand the relevant concepts and to make
useful suggestions to practitioners. The population of the research consists of employees of
public banks in Osmaniye, Gaziantep and Adana Provinces. Data were collected from 200
employees who agreed to participate in the survey, and 8 of them were removed from the data
set due to incomplete / incorrect filling. The analysis were carried out with 192 valid surveys.
The collected data were analyzed using confirmatory factor analysis, Cronbach Alfa reliability
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analysis, Pearson correlation and SEM path analysis. Two-dimensional structure of
presenteeism, psychological focused and business focused, was used in the research. The results
show that there is a weak negative significant relationship between job satisfaction and
psychological focused presenteeism. None significant relationship was found between job
satisfaction and work focus presenteeism. As a matter of fact, the results of SEM path analysis
show that work focus presenteeism has no significant effect on job satisfaction, while
psychological focus presenteeism has a significant effect on job satisfaction.
Keywords: Presenteeism, Job Satisfaction, Psychological Focus Presenteeism, Work Focus
Presenteeism
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Abstract
Within the global economic impact of the Covid-19 pandemic. The study aims to demonstrate
how Manufacturing public shareholding companies in Jordan depend on lean accounting tools
(value chain/target cost) to reduce costs and identify the difficulties and obstacles that prevent
the
use of these tools inside studied companies. To achieve these goals, information was collected
from Manufacturing public shareholding companies in Jordan by designing a questionnaire
according to the study's objectives and hypotheses. It was distributed to a sample of (246)
employees working within accounting departments and internal audit departments. A set of
results reached, including:
1.Decision-makers in companies have sufficient experience to make appropriate decisions.
2.Decision-makers could carry out planning and coordination without wasting time.
3.Management follows appropriate procedures to ensure the optimal use of resources.
4.The ability of decision-makers to utilize the available resources appropriately.
5.Decision-makers realized the importance of using lean accounting methods.
6.Employees were not aware of the importance of following lean accounting methods.
The study made several recommendations, the most important is related to the necessity of
spreading awareness and educating employees of the importance of using lean accounting
methods.
Keywords: Lean Accounting, Reduce Costs, Covid-19, Shareholding Companies, Jordan.
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Abstract
The article deals with the problems of the formation of state youth policy in the Republic of
Kazakhstan. The authors show how in a short historical time the state and the political leadership
of the country developed the principles of youth policy, defined the tasks of youth policy and
methods of their solution. The active work of state bodies, the Government of the Republic of
Kazakhstan and youth organizations in the creation of the ideological, legal and organizational
foundations of the state youth policy, as a result of which the Concept of the state youth policy of
the Republic of Kazakhstan was developed until 2020 "Kazakhstan 2020: the path to the future".
The authors track the main directions in the state youth policy, which were determined and
implemented within the framework of the adopted state programs. The activity of the state in
carrying out accelerated social modernization for integration into society and adaptation to the
new socio-economic conditions of life of the population of Kazakhstan of marginal youth is
shown. The authors emphasize that education plays an important role in the implementation of
state youth policy, which allows young people to correctly assess the political, economic and
social processes taking place in society. The authors attach particular importance to the religious
education of young people, the correct understanding of Islam.
The above, according to the authors, will allow to form the personal qualities of young people
and an active civic position of young people, will contribute to the choice of behavior approved
by the society by the youth, and will exclude their involvement in extremist and terrorist
organizations of a religious persuasion.
Özet
Makale, Kazakistan Cumhuriyeti'nde devlet gençlik politikasının oluşum sorunlarını ele
almaktadır. Yazarlar, devletin ve ülkenin siyasi liderliğinin kısa bir tarihsel süre içinde gençlik
politikası ilkelerini nasıl geliştirdiğini, gençlik politikasının görevlerini ve çözüm yöntemlerini
nasıl tanımladığını gösteriyor. Devlet gençlik politikasının ideolojik, yasal ve örgütsel
temellerinin oluşturulmasında devlet kurumlarının, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin ve
gençlik örgütlerinin aktif çalışmaları, bunun sonucunda Cumhuriyetin Devlet Gençlik Politikası
Kavramı Kazakistan geliştirildi. 2020'ye kadar "Kazakistan 2020: geleceğe giden yol".
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Yazarlar, benimsenen devlet programları çerçevesinde belirlenen ve uygulanan devlet gençlik
politikasındaki ana yönleri takip etmektedir. Devletin, topluma entegrasyon için hızlandırılmış
sosyal modernizasyonu gerçekleştirme ve Kazakistan nüfusunun marjinal gençliğinin yeni
sosyo-ekonomik yaşam koşullarına uyum sağlama faaliyeti gösterilmektedir. Yazarlar, gençlerin
toplumda meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyal süreçleri doğru bir şekilde
değerlendirmelerini sağlayan devlet gençlik politikasının uygulanmasında eğitimin önemli bir rol
oynadığını vurgulamaktadır. Yazarlar özellikle gençlerin din eğitimine, İslam'ın doğru
anlaşılmasına önem vermektedirler.
Yazarlara göre, yukarıdakiler gençlerin kişisel niteliklerini ve gençlerin aktif bir sivil konumunu
oluşturmaya izin verecek, gençlerin toplum tarafından onaylanan davranış seçimine katkıda
bulunacak ve aşırılıkçı ve terör örgütlerine katılımlarını hariç tutacaktır. dini niteliktedir.
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Abstract
Latterly, during the Covid-19 pandemic lockdowns, organizations were forced to adopt and
adapt to teleworking and continue their activities. This mandatory global experience must have
brought changes in employees’ performances and contributed to creating employees' awareness
towards a new policy and different work conditions. Based on the previous studies, the impacts
of home-working on employees' performance varied according to employees' circumstances,
characteristics, and the type of their work. The impacts of the teleworking experience were not
limited to performance only but also affected their future aspirations towards flexible work and
working from home. This paper aims to investigate the impact of home-working during the
lockdowns on Arab employees' performance in Istanbul/Turkey and to analyze their preferences
in terms of proceeding working from home or the workplace after the pandemic ends. The data
were collected using an online semi-structured questionnaire, and the sample of research
included 255 Arab respondents residing in Istanbul / Turkey. Virtual snowball sampling was
used for collecting data. The explanatory factor analysis (EFA) technique was employed to
reduce the number of variables. Whereas, The ordinal logistic regression analysis was used to
analyze the effect of respondents' work conditions, socio-demographic, and socio-economic
variables on the performance of employees. In contrast, the multinomial logistic regression
analysis was used to investigate the impact of the same factors on the target employees'
preferences towards working place after working from home experience during the lockdowns.
The results find that the variables of age, experience years and, colleagues' and managers'
motivation had a statistical influence on the performance. However, the variables of gender,
number of children, motivation, family effect, physical work environment, and the working
sector had no statistically significant influence on employee performance during the lockdown.
According to our results, the variables of experience years, parental status, physical work
environment, and motivation by colleagues' and managers' had a statistical influence on the
working place preference. On the contrary, the variables of gender, age, number of children, and
distance from the workplace, did not significantly impact working place preference.
Keywords: employee performance, working place preferences, working from home, covid-19,
lockdown
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Abstract
This paper provides insights into the riskiness of commercial banks operating in Turkey. We
obtain quarterly regulatory data from the Bank Association of Turkey for the period of 20022017. Using earnings volatility and distance-to-default (Z-score) for quantifying bank risk, we
compare and contrast the domestic and foreign banks over time. For domestic banks, the average
Z-score has an upward and earning volatility has a downward trend during the sample period,
both indicating a reduction in riskiness over time. Although foreign banks have similar trends in
both variables, they are riskier than domestic banks on average: the average Z-score (earning
volatility) of foreign banks is always lower (higher) than that of domestic banks. These results
indicate greater riskiness of foreign banks during the sample period. Interestingly, the crisis
period of 2007-2008 is an exception during which domestic banks experienced larger earnings
volatility compared to foreign banks.

Keywords: Banking, Foreign banks, Z-score
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Abstract
The arrival of the year 2020 was celebrated in grand customs all across the globe, celebrating the
beginning of a brand-new decade. Little did people realize that their daily lives and routines were
about to take a 180° turn months later. The first case of the coronavirus disease was detected in
the city of Wuhan, China in the early days of December 2019. However, it’s gradual increase in
numbers in the province and areas nearby startled the nation. Initially, the disease was treated as
a form of pneumonia, although the causes were not clear. This is because symptoms of the
disease were similar - including coughing, fatigue, fever, breathing difficulties, as well as the
loss of senses such as smell and taste. Eventually, the coronavirus disease was distinguished with
other forms of respiratory problems due to the severity of the symptoms and the complications it
potentially had. Towards the end of December, official tests confirmed that those suspected
pneumonia clusters were in fact a new strain of disease, known then as the coronavirus disease.
Not only is the Covid-19 pandemic a social concern, it has also had a significant impact on the
society participant and security. While governments rush in an attempt to mitigate the adversities
that the pandemic might bring to their respective countries, individuals are affected directly in
every aspect whether physically, emotionally, or mentally as their lives might never be the same
again. This paper will discuss how the Covid-19 pandemic has impacted the daily lives of
individuals and the society; as well as how we may attempt to overcome and alleviate its
consequences while trying to adapt to the ‘new normal”.
Keywords: Pandemic Covid 19, Malaysia, Social Involvement, Social Security
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Özet
2020 Mart ayından bu yana yaşadığımız ve etkileri halen devem eden COVID-19 sürecinin,
21.yüzyılın en önemli toplumsal değişimlerini oluşturacağı yorumlanıyor. COVID-19 virüs
yayılım sürecinde; sadece sağlık, ekonomi ve sosyal hayat değişmedi. Bu kısa kriz döneminde,
ülkelerin ve toplumların küreselleşmeye olan bakış açısı da değişmeye başladı. Çünkü virüsün
bulaşma yöntemi küreselleşmenin sonuçlarından olan “serbest ulaşım, sınırsız ticaretin” bir
sonucudur. Küreselleşme olgusu bu kadar güçlü olmasaydı virüs Çin’in uğraştığı bir sağlık
sorunu olarak kalacaktı. Virüsün kendisi, küreselleşme yöntemiyle yayılırken; virüse karşı alınan
tedbirler ulusal düzeyde kaldı. Bu çelişkili sonuç, küreselleşmenin sorgulanmasına neden
olmuştur. Küreselleşme eleştirileri, tıbbi tedbirlerin ulusal sınırlarda kalıp; diğer ülkelerle
paylaşılmamasıyla, uluslararası kuruluşların soruna karşı etkisiz kalmasıyla, ekonominin tüm
dünyada aynı anda bozulmasıyla ve sınırların bencilce kapatılıp fakir ülkelerin unutulmasıyla
devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Covid 19, Küreselleşme, Kriz
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Özet
XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başlarında Türk kültürünün büyük bilim adamlarından ve
sanatçılarından biri olan Mustafa Şekip Tunç, sanatı, felsefeyi, psikolojiyi ve hatta edebiyatı
kendi şahsiyetinde birleştirmekle kalmamış, bu alanlarda çok değerli eserler de vermiştir.
Mustafa Ş. T. Osmanlı’nın çöküş devrini yaşamış biri olarak devletin başarısı ve milletin
kalkınması için neler yapılması gerektiğini sorgulayan aydınlar arasında yer alarak sanat, felsefe,
psikoloji ve eğitim alanlarında olduğu gibi çocuk edebiyatı alanında da katkıda bulunmuş çok
yönlü aydınlarımızdandır. Yetişkinlere yönelik kaleme aldığı diğer yazı ve şiirleri yanısıra çocuk
şiirlerine de imza atması ve çocuk eğitimini önemsemesi, onun, milletinin geleceğinin teminatı
çocuklar olduğu bilincini de taşıdığının bir göstergesidir. Bu bildiride Üsküp Muallim Mektebi
muallimlerinden Mustafa Ş. Tunç’un 1911 yılında Üsküp’te basılmaya başlayan ‘’Yeni Mekteb’’
adındaki çok değerli bir mecmuada yayımlanmış olan emeğe saygı, anne sevgisi ve vatan sevgisi
temalarını işlediği çocuk şiirleri üzerinde duracağız. Bu bağlamda onun çocuk şiirlerindeki tema
ve motifler tarihi ve toplumsal şartlar zemininde, dönemindeki diğer şairlerin çocuklara yönelik
yazmış oldukları şiirlerle karşılaştırmalı ele alınarak incelenecek ve değerlendirilecektir.
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A Study on Mustafa Şekip Tunç's Children's Poems
Abstract
Mustafa Şekip Tunç, one of the great scientists and artists of Turkish culture at the end of the
19th century and at the beginning of the 20th century, not only combined art, philosophy,
psychology and even literature in his own personality, but also produced valuable works in these
fields. As a person who lived through the collapse of the Ottoman Empire, he is one of our
versatile intellectuals who have contributed to the fields of art, philosophy, psychology and
education as well as children's literature by being among the intellectuals who question what
should be done for the success of their state and the development of their nation. In addition to
his other writings and poems for adults, the fact that he also wrote children's poems and caried
about children's education is an indication that he is conscious of the fact that children are the
guarantee of the future of his nation. In this paper, we will focus on a few poems for children on
the themes of respect for labor, motherly love and patriotism, written by Mustafa Ş. as one of the
teachers of Skopje Teacher's School. These poems were published in a very valuable magazine
called "Yeni Mekteb", which started to be published in Skopje in 1911. In this context, the
themes and motifs in his children's poems will be examined and evaluated on the basis of
historical and social conditions, in comparison with the poems written by other poets for children
in
his
period.
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