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The Causes of Poverty. Theoretical Explanations and Interpretations of 

Poverty 

 

 

Valeri Modebadze1 

 

Abstract 

The aim of this research was to analyze and explain the causes of poverty.  This article offers theoretical 

explanations and interpretations of poverty.  When explaining poverty, particular attention is played to 
theories such as modernization theory, theory of neocolonialism and dependency theory.  This article 

also explains how the industrial revolution managed to reduce poverty rate considerably and improved 

living-conditions of ordinary people.  In pre-industrial times, the poverty rate was much higher in the 

world and almost everyone lived in extreme poverty.  Industrial revolution played very important role 
in the reduction of poverty and created vast opportunities for horizonal and vertical mobility. At the 

same time, it inflicted enormous damage on environment and caused the emergence of ecological 

problems such as air pollution, global warming, deforestation, desertification etc.  One of the most acute 
problems that the industrial society is facing is, how to reduce poverty without inflicting damage on the 
environment. 

Keywords:  Poverty, The North-South Gap, Dependency Theory, Theory of Neo-Colonialism, 
Modernization Theory   
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Молодежь и Современная Молодежная Политика в Азербайджане: 

Социологический Аспект 

 

Ягут АЛИЕВА1 

Севиндж АЛИЕВА2 

Аннотасия 

Отношение к молодежи всегда являлось актуальным для государства и общества. Оно вбирало в 

себя освоение новыми поколениями достигнутого уровня развития общества и государства и 

выражалось в связи с этим в том, что во-первых, насколько молодежь воспринимает жизнь 

данного общества и функционирование данного государства; во-вторых, что нового вносит 
молодое поколение в общественное развитие и деятельность государства, и, в связи с этим, 

какова реакция предшествующих поколений на молодежь; в-третьих, в какой степени молодежь 
становится фактором развития или фактором, затрудняющим развитие общества и государства.  

Молодежь не является саморазвивающейся системой, ее жизнь обусловлена существующими 

социально-экономическими и политическими условиями. Молодой человек в соответствии с 

этим несет в себе прошлое, настоящее и будущее. Особо остро проблемы молодежи проявляются 
во время переломов, смены направленности и темпов социального развития, изменения 

общественного и государственного устройства. В этих условиях наиболее остро проявляются 

изменения в характере межпоколенческих взаимодействий, в содержании внутрисемейных, 
внутригрупповых отношений, в существе норм, регулирующих ценностные ориентации, 

жизненные планы, поведение молодых людей. По-новому встают вопросы воспитания, 
социализации, становления и развития молодого поколения. 

Необходимость особой политики в отношении молодежи определяется спецификой ее 

положения в обществе. Молодежь недостаточно понимать в традиционном смысле, только в 

качестве будущего общества. Ее необходимо оценивать как органическую часть современного 
общества, несущую особую, незаменимую другими социальными группами, функцию 

ответственности за сохранение и развитие нашей страны, за преемственность ее истории и 

культуры, жизнь старших и воспроизводство последующих поколений, и в конечном итоге - за 
выживание народов как культурно-исторических общностей. 

И в заключение: в современной молодежи заложен прообраз будущего Азербайджана. В каком 

направлении пойдет дальнейшее развитие Азербайджана? Это будет зависеть не только от 
успешно¬го хода социально-экономических реформ, но и от настроя на активное участие в них 
азербайджанской молодежи. 

Ключевые слова: молодежь, государственная молодежная политика, проблемы молодежи. 

 

Azerbaycanda Gençlerle İlgili Modern Politikalar: Sosyolojik Analiz 

 

Özet 

Gençlere yönelik tutum, devlet ve toplum için her zaman geçerli olmuştur. Toplumun ve devletin 
ulaşılan gelişme seviyesinin yeni nesiller tarafından gelişimini özümsemiştir; öncelikle ve bu durumla 

bağlantılı olarak, gençlerin yer aldıkları toplumun içinde bulunduğu yaşam tarzını ve devlet işleyişini 

nasıl algıladıklarıdır. İkinci husus, genç neslin devletin sosyal kalkınmasına ve faaliyetlerine getirdiği 

yenilikler neler olup önceki nesillerin gençlere bu konular hakkında verdikleri tepkiler ne şekildedir. 
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Üçüncüsü, gençlerin ne ölçüde kalkınma faktörü haline geldikleri ya da toplumun ve devletin 
gelişmesini engelleyen faktörler haline dönüşmüş olduğudur. 

Gençlik kendi kendini geliştiren bir sistem değildir. Gençlerin yaşamı mevcut sosyo-ekonomik ve 

politik koşullar tarafından biçimlendirilmiştir. Genç birey, bu hususa uygun olarak geçmişi, bugünü ve 

geleceği birlikte taşır. Özellikle akut, gençlerin sorunları, bilhassa değişim zamanlarında, toplumsal 
gelişmenin yön ve hızındaki değişikliklerde, toplumsal ve devlet yapısındaki değişiklikler sırasında 

kendini gösterir. Bu koşullar altında, nesiller arası etkileşimlerin doğasında, aile içi, grup içi ilişkilerin 

içeriğinde, değer yönelimlerini, yaşam planlarını ve gençlerin davranışlarını düzenleyen normların 

özündeki değişiklikler en keskin şekilde kendini göstermektedir. Genç neslin yetiştirilmesi, 
sosyalleşmesi, oluşumu ve gelişimi gibi sorunlar yeni bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Gençlere mahsus bir politikaya duyulan ihtiyaç, gençlerin toplumsal konumunun özelliklerine göre 
belirlenmektedir. Geleneksel anlamda, sadece geleceğin toplumu olarak gençliği anlamak yeterli bir 

yaklaşım değildir. Diğer sosyal gruplar içerisinde özel, yeri doldurulamaz bir işlevi olan aynı zamanda 

da ülkemizin korunması ve geliştirilmesi, tarihinin ve kültürünün devamlılığı için sorumluluk işlevi 
gören genç nesil, modern toplumun organik bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Bu şekilde yaşlılar 

ve daha sonraki nesillerin sürekliliği ve en nihayetinde de halkların kültürel-tarihsel topluluklar olarak 
hayatta kalması sağlanmış olacaktır. 

Sonuç olarak: Azerbaycan'ın geleceğinin prototipi bugünün gençliğinde atılmıştır. Azerbaycan'ın daha 

fazla gelişmesi hangi doğrultuda olacaktır? Bu durum sadece sosyo-ekonomik reformların başarılı bir 

şekilde ilerlemesiyle sınırlı olmayıp, aynı zamanda da Azerbaycan gençliğinin bu faaliyetlere aktif 
biçimdeki katılımıyla ilgili bir zihniyete de bağlı kalacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Gençlik, Devletin Gençlere Dair Politikaları, Gençlerin Sorunları 
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Special Education School Leader Leadership in Malaysia 

 

 

Muhammad Faizal A. Ghani1 

 

Abstract  

Each school plans to produce quality students who meet the needs of certain aspects:  physical, 

emotional, spiritual, intellectual and social. Thus, the effort to achieve this goal is highly dependent on 
the competence of school leaders. Yet, some special education school leaders are still lacking in 

understanding leadership strategies efficiently and effectively. Billingsley, McLeskey, and Crockett 

(2018) agree with that view by arguing that special education school leaders need to be given training 
and guidance   to lead schools well. The reason is because special education school leaders are still less 

clear and less prepared to lead schools (Schaaf, Williamson & Novak, 2015). Further discussion of this 

presentation focuses on  the concept of leadership and the leadership of special education school leaders. 

This presentation also discusses the scenario of special education schools in Malaysia, the leadership 
model of special education school leaders as well as the leadership issues of special education school 
leaders globally. 

Keywords:   Special Education, School Leader,  Leadership, Malaysia
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Ayrımcılık ve Özgürlük Arasında Fransa’da Kamusal Alan ve Görünürlük 

Tartışmaları 

 

Müşerref YARDIM1

 

Özet 

Uzun bir tarihi olan kamusal alan kavramı modern dönemle birlikte tartışmaların merkezinde yer 

almaktadır. Habermas’ın klasik kamusal alan ve modernite bağlamında müzakereci tanımı, Arendt’in 

çoğulluğu öne çıkaran anlayışı ve postmodern teoriler modern kamusal alanı ele almada farklı 
yaklaşımlara işaret etmektedir. Devlet-sivil toplum ilişkisi, din ve devlet ilişkisi ve özel-kamusal alan 

ayrımı gibi  konular modern kamusal alanın odaklandığı noktalar olmuştur. Kamusal alanda dinin yeri 

ve dini görünürlük de son zamanlarda öne çıkan konulara arasında yerini almaktadır. Modern kamusal 
alan, dini kamusal alandan çıkartıp özel alanla sınırlandırmaktadır. Bu bağlamda kamusal alan seküler 

olarak tanımlanmakta ve dini olanın görünür olmaması istenmektedir. Fransa kamusal alanında dini 

görünürlük laiklik gibi ilk sırada zikredilen cumhuriyet değerleri adına reddedilmektedir. Çoğulcu bir 

kamusal alandan tektipleştirici bir kamusal alan anlayışı ve buna bağlı olarak uygulamalar hayata 
geçirilmektedir. Bu durum herkese açık olması gereken bir alanın, bir kesime kapatılması ve 

özgürlüklerin sınırlandırılması anlamına gelmektedir. Bu çalışmada, dışlayıcı, özgürlükleri kısıtlayıcı 

ötekileştirici ve ayrımcılıklara kaynak oluşturan Fransa kamusal alanının öne çıkan özelliklerini somut 
örnekler üzerinden analiz etmeyi hedeflemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kamusal Alan, Laiklik, Görünürlük, Ayrımcılıklar, Ötekileştirme. 

 

Public Space and Visibility Debates in France Between Discrimination and 

Freedom 

 

Abstract 

The concept of public space, which has a long history, has been at the center of discussions with the 

modern period. Habermas's definition of deliberative in the context of classical public space and 

modernity, Arendt's understanding of pluralism and postmodern theories point to different approaches 
in dealing with the modern public sphere. Issues such as the state-civil society relationship, the 

relationship between religion and the state, and the distinction between private and public spheres have 

been the focus of the modern public sphere. The place of religion in the public sphere and religious 
visibility are also among the issues that have come to the fore recently. The modern public sphere 

removes religion from the public sphere and limits it to the private sphere. In this context, the public 

sphere is defined as secular and the religious is not required to be visible. In the public sphere of France, 

religious visibility is denied in the name of republican values such as laicité. From a pluralist public 
space, a standardizing public space understanding and practices are implemented accordingly. This 

means that an area that should be open to everyone is closed to a certain group and freedoms are limited. 

In this study, it aims to analyze the prominent features of the French public sphere, which is 
exclusionary, restrictive, marginalizing and a source of discrimination, through concrete examples. 

Keywords: Public Space, Laicité, Visibility, Discriminations, Othering.
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Metaverinin Dijital İletişimdeki Rolü ve Önemi 

 

Serkan BAYRAKCI1 

 

Özet  

İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte veri kaynaklarının sayısındaki ve çeşitliliğindeki artış, 

doğru bilgiye ulaşmayı daha da zorlaştırmıştır. Aranan, istenilen ve ilgili veriye daha kolay ulaşabilmeyi 

sağlayan unsurlardan biri de metaveridir. Metaveri ya da üstveri en genel anlamıyla “veri hakkındaki 
veri” olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı farklı disiplinlerin ortak konularından olan 

metaverinin doğasını anlamak ve metaverinin dijital iletişimdeki yerini ve önemini serimlemektir. 

Literatür taramasına dayalı olarak yapılan bu çalışmada şu sorulara cevap aranmıştır: Metaveriler nasıl 
oluşturulmaktadır? Metaverilerle ilgili hangi standartlar kullanılmaktadır? İletişim teknolojilerinin 

üretmiş olduğu metaveriler nelerdir? Metaveriler iletişim teknolojilerinde nasıl kullanılmaktadır? 

Metaverilerin dijital iletişimdeki rolü nedir? Çalışmanın sonucunda metaverinin enformasyonu 
tanımlamada, sınıflandırmada ve işlemede kolaylık sağlayan ögelerden biri olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca dijital iletişimde ve sosyal ağlarda ilişkilerin tanımlanmasına yardımda ve özellikle makine 
öğreniminde süreci hızlandırmada etkin rolü olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Dijital İletişim, Metaveri, İletişim Teknolojileri, Metaveri Standartları, Makine 
Öğrenimi 

 

The Role and Importance of Metadata in Digital Communication 

 

Abstract 

With the development of communication technologies, the increase in the volume and variety of data 
sources has made it more difficult to reach the correct information. Metadata is one of the elements that 

makes it easier to access the target proper and relevant data. Metadata is generally defined as “data about 

data”. The aim of this study is to understand the nature of metadata, which is one of the common issue 
of different disciplines, and to reveal the role and importance of metadata in digital communication. 

This study aims to find the answers of the following questions: How is metadata created? Which 

standards concerning metadata are in use? Which types of metadata is created by communication 

technologies? How is metadata used in communication technologies? What is the role of metadata in 
digital communication? As a result of the study, it has been determined that metadata is one of the 

elements that facilitates the identification, classification and processing of information. Also, in digital 

communication and it helps defining social network relations and it has an effective role in accelerating 
the process of machine learning. 

Keywords: Digital Communication, Metadata, Communication Technologies, Metadata Standards, 
Machine Learning
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Antik Yunan Filozofları Platon ve Aristoteles’in Anlayışında Müziğin 

Ethosu 

 

Bahar SARIBOĞA AKCA1 

 

Özet  

Antik Yunan dünyasında müzik her türlü erdemin kaynağı sayılmış ve özellikle ruhun eğitilmesinde 

büyük etkisi olduğu düşünülmüştür. Bu sayede müzik eğitimine büyük önem verilmiştir. Gerek devlet 
yönetiminde gerekse toplumsal ahlaki boyutta Batı felsefe tarihinin milâdı sayılan Sokrates’in öğrencisi 

Platon ve onun öğrencisi Aristoteles’in ideal devlet anlayışlarınının ve eğitim felsefesinin önemli 

parçalarından biri de müzik olmuştur. Bu felsefeyi ortaya çıkaran olgu ise ideal devlet ideal topluma, 
ideal toplum ise ideal bireylere ihtiyaç duymaktadır anlayışına dayanmaktadır. Bu bağlamda insan 

karakteri üzerinde etkisi olduğu düşünülen müziğe ethos öğretisi çerçevesinde ahlaki güç atfedilmiş ve 

bu noktada müziğin ethosu oluşmuştur. Filozoflar ise müziği ethos kavramı çerçevesinde sorgulamışlar 
ve müzik eğitiminin bir sistem içinde verilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Bu çalışmada Platon ve 

Aristoteles’in ethos kavramı çerçevesinde müzik ve müziğin diğer etkenleri olan armoni, ritim, makam 
ve çalgının insan karakteri üzerindeki etkisi ve ahlaki boyutu üzerindeki düşünceleri araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Platon, Aristoteles, Müzik, Ethos, Felsefe 

 

 

The Ethos of Music in the Understanding of Ancient Greek Philosophers 

Plato and Aristotle 

 

Abstract 

In the ancient Greek world, music was considered the source of all kinds of virtue and it was thought to 

have a great effect especially on the education of the soul. In this way, great importance was given to 
music education. Music has been one of the important parts of the ideal state understanding and 

educational philosophy of Plato, the student of Socrates, and his student Aristotle, which is considered 

the turning point in the history of Western philosophy, both in state administration and in the social and 
moral dimension. The phenomenon that reveals this philosophy is based on the understanding that the 

ideal state needs the ideal society, and the ideal society needs ideal individuals. In this context, moral 

power was attributed to music, which is thought to have an impact on human character, within the 

framework of ethos teaching, and at this point, the ethos of music was formed. Philosophers, on the 
other hand, questioned music within the framework of the concept of ethos and argued that music 

education should be given within a system. In this study, Plato and Aristotle's thoughts on music and 

other factors of music, harmony, rhythm, maqam and instrument, on human character and their moral 
dimension were investigated within the framework of the concept of ethos. 

Keywords: Plato, Aristotle, Music, Ethos, Philosophy 
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Hafıza Mekânı Olarak Mahalle: Rafadan Tayfa Örneği 

 

Betül KARAKOYUNLU1 

Özet  

Toplumsal hafıza meselesi toplumların birlikte unutma ve birlikte hatırlama pratiklerine işaret eder. 
Hatırlama ise zamansal olduğu kadar mekânsaldır. Çünkü mekân toplumsal hafızayı inşa etmede 

vazgeçilmez bir unsur olup, zamanı deneyimlememizde ve anlamlandırmamızda baş aktör olarak görev 

yapar. Bu bağlamda öyküsü savaş ya da soykırımdan geçmiş, hız ve teknoloji ile hafızası erozyona 
uğramış toplumlarda hafıza mekânlarının önemi artar. Diğer yandan toplumsal hafıza belirli araçlarla 

var olur ve söz konusu araçlarla silinmeye yüz tutar. Kitle iletişim araçları toplumsal hafızanın inşa 

edilmesinde en önemli araçlardan biridir. Nitekim kitle iletişim araçları unutturmak istediklerini seçerek 

sosyal bir amneziye neden olabilecekleri gibi hatırlatmak istedikleri konusunda da belirleyici olma 
potansiyeline sahiptir. Televizyon en eski ve en yaygın kullanılan kitle iletişim araçlarından biridir. 

Çizgi filmler ise yalnızca çizgi film yayını yapan kanalların yayın hayatına dâhil olması ile kitle 

iletişimimin önemli bir unsuru haline gelmiştir. Öte yandan çizgi filmler, toplumsal hafızanın yeni 
nesillere aktarımında bir ajan olarak görev yapmaktadır. TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rafadan 

Tayfa, çocukların yoğun olarak izlediği ve geleneksel kodlara uygun olması sebebi ile ailelerin rağbet 

ettiği bir çizgi filmdir. Rafadan Tayfa 1980’li yıllardaki geleneksel mahalleyi bir mekân ve ilişkiler ağı 

üzerinden konu edinmektedir. Esasen dizinin tamamı bütünlüklü olarak incelendiğinde “bizim 
çocukluğumuzda” diye başlayan bir hafıza meselesini dijital ortama aktarma gayreti dikkat çekmektedir. 

Bu çalışmada Rafadan Tayfa isimli çizgi filmin içerik analizi yapılarak hafıza mekânı olarak mahallenin 
ele alınması hedeflenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Hafıza, Hafıza Mekânı, Mahalle, Çizgi Film, Rafadan Tayfa. 

 

The Neighborhood as a Memory Space: The Example of Rafadan Crew 

 

Abstract 

The issue of collective memory refers to the practices of societies to forget and remember together. Our 

memory has a temporal as well as spatial implication. Because space is an indispensable element in 

building social memory and acts as the main actor in our experience and meaning of time. In this context, 

the importance of memory spaces increases in societies whose history has gone through war or genocide 
and whose memory has been eroded by speed and technology. On the other hand, social memory exists 

with certain means and tends to be erased by these means. Mass media is one of the most important 

tools in building social memory. As a matter of fact, mass media have the potential to be determinative 
in what they want to be reminded, as they can cause a social amnesia by choosing what they want to be 

forgotten. Television is one of the oldest and most widely used mass media. Cartoons, on the other hand, 

have become an important element of my mass communication with the inclusion of channels that only 
broadcast cartoons in the broadcasting life. On the other hand, cartoons serve as an agent in the transfer 

of social memory to new generations. Rafadan Tayfa, which is broadcast on TRT Children's channel, is 

a cartoon series that is watched by children and is popular with families because it is suitable for 

traditional codes. The cartoon deals with the traditional neighborhood in the 1980s through a network 
of spaces and relations. In fact, when the whole series is examined as a whole, the effort to transfer a 

memory issue that started as "in our childhood" to digital media draws attention. In this study, it is aimed 

to deal with the neighborhood as a memory place by analyzing the content of the cartoon named Rafadan 
Tayfa. 

Keywords: Collective memory, Memory Spaces, Neighborhood, Cartoon, Rafadan Tayfa.
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12- 14 Yaş Arasındaki Ergenlerde İnternet Bağımlılığı ile Sürekli Öfke- 

Öfke Tarzı İfade ve Psikolojik Dayanıklılıkları Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi 

 

İnci BAKAN KIRAÇ1 

Aida SAHMUROVA (ŞAHMUR)2 

Özet 

İnternet; Covid- 19 sürecinde evde kalan ve sosyalleşemeyen ergenler için daha da çekici hale gelmiştir. 
Covid-19 sürecinin mecburi olarak getirdiği sosyal kısıtlama ve mesafe önlemleri, sosyal ilişkilerin 

azalması; ergenleri eşi görülmemiş bir derinlikte etkilemiştir. Özellikle ergenlerin beyin ve davranış 

gelişimi ile ruhsal durumları ve iyi oluşlukları üzerinde etkili olmuştur. Nitekim, ergenlik dönemini 
yansıtan duygularıdan biri de öfkedir. Çalışma kapsamında İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde 12- 14 

yaş arasındaki 406 ergene ulaşılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli ve aracı model analizi 

kullanılmıştır Aracı model analizinde internet bağımlılığının sürekli öfke üzerindeki etkisinde, 

psikolojik sağlamlığın anlamlı kısmi rolü olduğu görülmüştür. Ergenlerin internet bağımlılığı, sürekli 
öfke ve öfke ifade tarzı, psikolojik dayanıklılık ölçeklerinden elde edilen puanları “Covid- 19” 

pandemisi sürecinde bazı demografik özellikler (cinsiyet, internet kullanım süresi, beslenme düzeni, 

uyku) açısından incelenmiştir. Kızlarda, erkeklere oranla öfkenin içe vurumu puanları daha yüksek 
düzeydedir. Beslenme düzeni iyi olan katılımcıların öfke kontrolü ve psikolojik sağlamlıkları yüksek 

bulunmuştur. İnternet kullanım süresi arttıkça öfke ve internet bağımlılığı düzeylerinin yükseldiği, süre 

azaldıkça öfke kontrolü ve psikolojik sağlamlık düzeylerinin arttığı görülmüştür. Katılımcıların günlük 
toplam uyku saatleri; ortalamanın altındayken öfke dışa vurumunun arttığı, öfke kontrollerinin azaldığı 
görülmüştür. İnternet bağımlılığı puanları, erkeklerde daha yüksek bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: İnternet Bağımlılığı, Öfke, Psikolojik Sağlamlık, Uyku, Beslenme Düzeni. 

 

A Study on the Relationship between Internet Addiction among 

Adolescents Aged 12-14 and Their Trait Anger-Anger Expression Styles 

and Psychological Resilience 

 

Abstract 

The internet has become more and more attractive to the adolescents who had to stay at home and had 
no chance to socialize during the Covid-19 process. The social restrictions and distancing precoutions 

that Covid-19 brought with it and the decrease in social relations have affected the adolescents at an 

unprecedented depth. It has especially been effective on the brain and behavior developments of 

adolescents and their mental states and well-being. As a matter of fact, one of the emotions that reflect 
the adolescence period is anger. Within the scope of this study, 406 adolescents between the ages of 12-

14 were reached in the Küçükçekmece disctrict of Istanbul. In this research, relational screening model 

and agent-based model analysis have been used. In the agent model analysis, it has been observed that 
psychological resilience has a significant partial role in the effect of internet addiction on trait anger. 

The internet addiction, trait anger and anger expression and the scores of psychological resilience scales 

of the adolescents were studied in terms of certain demographical characteristics (gender, the length of 
internet use, diet and sleeping habits) during the “Covid-19” pandemic process. Anger introjection 

scores have been found higher in female participants than males. Anger management and psychological 

resilience of the participants who have better diet have been found high. It has been observed that anger 

and internet addiction levels increase with the increase in the length of internet use while with less time 
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on the internet, the level of anger management and psychological resilience increases. It has also been 

observed that the level of anger expression increases and anger management decreases when the daily 

total sleeping hours of the participant is below the average. Internet addiction scores have been found 
higher in male participants.  

Keywords: İnternet Addiction, Anger, Psychological Resilience, Sleep, Diet.
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A Comperative Study of Instagram Pages of Two Leading Turkish 

Museums:Topkapı Museum and Sakıp Sabancı Museum 

 

 

Zafer KESEBİR1 

Deniz ÇALIŞ2 

Abstract  

As the competition between the museums increase, tools like digital marketing are used to attract the 

stakeholders and increase museum attendance. By their nature, museums cannot be managed like regular 

consumer or industrial brands but there are areas where strategic moves can be made such as social 
communication. An important tool in this area is the social media where different means exist including 

Facebook, Instagram, Twitter and museums thrive to attract visitors and stay close to other stakeholders 

using social media. Playing a major role in tourism markets as well as cultural and educational areas, 

museums follow the developments in social media and adapt to changing environments. Different 
methods exist for the classification of museums and for this study institutional classification of 

museums, namely State versus Private museums were considered and compared. In Turkey, as Topkapı 

Museum is one of the most visited museums among state museums, whereas Sakıp Sabancı Museum is 
among the most visited private ones, Instagram pages of these museums were taken into consideration. 

This study analyzes @topkapi_sarayi and @sakipsabancimuzesi Instagram pages, compares them in 

terms of number of followers, posts, topics, views/likes, comments and other content. The analysis is 
made for the whole year 2021 coverage of each page. Content analysis technique has been applied as 

the research technique for the study. The data has been analysed and recorded between January 03, 2022 

and January 20, 2022. As of the end of the recording period, Sakıp Sabancı Museum has approximately 

196.000 followers versus Topkapı Museum has approximately 37.100 followers. The results indicate 
that Sakıp Sabancı Museum is much more active in terms of number of posts (337 versus 68 posts) and 

variety of topics shared (24 versus 8). Thus the result is reflected in the total number of 

Views/Likes/Comments; that is 570.855 Views/Likes and 2872 Comments for Sakıp Sabancı Museum 
and 137.052 Views/Likes and 674 Comments for Topkapı Museum. The study also points out some 
suggestions to improve Instagram Page quality, content and attract new followers for the museums. 

Keywords: Museum, Social media, Instagram, @topkapi_sarayi, @sakipsabancimuzesi
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Research Into Effects of Musical Forms of Makams and Dastgah 

 

Ali TAHBAZ1 

 

Abstract 

The starting point of this discourse are the effects  of particular makams on evoking human response 
used in medicine of Ibn-i Sina.  Here they are in full: 

Al-Farabi list of Makam Tonalities Effects on People 

1 Rast: Induces joy and feelings of peace.    

2 Rehavi: Induces feelings of infinitude.     

3 Kuchek: Induces feelings of sorrow and grief.  

4 Buzurk: Induces fear.  

5 Isfahan: Induces feelings of self-confidence and aids the ability to move.   

6 Neva: Gives a person taste and relief.    

7 Ussak: Induces laughter.  

8 Zengule: Induces sleep.   

9 Saba: Gives a person courage and power.  

10 Buselik: Gives strength.  

11 Huseyni: Induces feelings of peace  

12 Hicaz: Induces humbleness.     

These effects of specific makams on healing psychological and physiological diseases would anchor 

this discourse into social and personal ramifications of intentional sound. Turkish Makams and Persian 

Dastgaahs comparison would conclude deliberation on the social, cultural and psychological function 
of music. 

Keywords: Turkish Makams, Persian Dastgah, Al-Farabi, Ibn Sina, Healing music, Sound

                                                   
1 Artship Foundation Associate Scholars Core Group - Archaic Sound Consortium, Software Development and 

Quality Engineering - Software Automation Engineering 



  

  

13 
 

The Roman Bulla. A Proposal Teaching Unit for Primary Education 

 

Alberto REGAGLIOLO1 

 

 

Abstract 

 

The research focuses on the the Roman bulla, worn from birth to adulthood. The author portrays the 
momentousness and relevance of the bulla use in ancient times (Etruscan and Roman); an element 

specifically attired for protection. The bulla was made of varied materials, including gold or bronze and 

protected a person from the devil against sexual assaults. Therefore, it enabled physical and moral 
protection. Additionally, it was thought to bring good luck. Then, the author concentrates on the 

educational proposal design to invigorate the elementary school children’s awareness of a specific 

component of the Roman apparel culture. One truly can develop the knowledge of other cultures using 

various skills and object-based competence. The didactic proposal covers the inception of the bulla 
through comic and relevant activities. Moreover, the hand-made production of a bulla emphasises the 
multisensory part and the hands-on project. 

 

Keywords: bulla, Roman, teaching unit, primary education
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The Forecasting of Croatian Tourism Demand 

 

 

Ivana PAVLIĆ1 

Zrinka GOLEMAC2 

 

 

Abstract 

  

Tourism plays an important role in the economic development of many countries around the world. 
According to the World Travel and Tourism Council (WTTC), the direct, indirect and induced share of 

tourism in GDP in the Republic of Croatia was 25% in 2018. Also, the share of employees in tourism 

was 25% and the share of tourism in total exports was 38.6%. Considering this fact, the need for tourism 
demand forecasting has been recognised for years by both researchers and policy makers. The main 

objective of this work is to determine a model that best fits the tourism demand in the Republic of 

Croatia and to forecast the number of tourist arrivals in the Republic of Croatia for the next five years. 
The maximum likelihood method was applied to estimate the parameters and forecast the number of 

tourists in the future. The research results indicate that there is a strong seasonal influence on the overall 
tourism demand in the Republic of Croatia. This paper provides practical implications for policy makers.  

Keywords: tourism demand, forecasting, model, Croatia
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Değer ve Büyüme Portföylerinin Performansı: Risk, Likidite ve Karlılığın 

Etkisi 

 

Metin BORAK1 

Özet  

Bu çalışmanın amacı değer ve büyüme portföylerinin getirilerini risk, likidite ve karlılık temelinde 
incelemektir. Çalışmanın dönemi Temmuz 2010-Haziran 2021 dönemlerini kapsamaktadır. Değer ve 

büyüme hisse senetlerini belirlemek için piyasa değeri/defter değeri, fiyat/kazanç ve fiyat/nakit akışı 

oranları kullanılmıştır. Bu üç göstergeye göre belirlenen değer ve büyüme portföyleri daha sonra risk, 

likidite ve karlılık oranlarına göre alt gruplara ayrılmıştır. Bu çalışmada toplam borç/toplam varlıklar, 
risk; aylık işlem hacmi, likidite ve aktif karlılığı, karlılık göstergesi olarak kullanılmıştır. Toplamda 27 

eşit ağırlıklı portföy oluşturulmuştur. Oluşturulan portföylerin getirileri, pazar portföyünün getirisi ile t 

testleri yardmıyla karşılaştırılmıştır. Ayrıca değer ve büyüme portföylerinin getirileri de 
karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre risk, likidite ve karlılığa göre oluşturulan değer 

portföylerinin getirileri, pazar porföyünün getirisinden anlamlı bir şekilde farklı çıkmıştır. Buna göre 

değer portföyleri, pazara göre daha yüksek bir performans göstermektedir. Diğer yandan büyüme 

portföylerinin getirileri ile pazar portföyünün getirisi arasında anlamlı bir fark bulunmamatadır. Değer 
priminin varlığına dönük sonuçlar, genel olarak değer priminin varlığını göstermektedir. Diğer bir 

deyişle, değer hisse senetleri genellikle büyüme hisse senetlerine göre daha iyi bir performans 
göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Değer ve Büyüme Hisse Senetleri, Risk, Likidite, Karlılık 

 

Performance of Value and Growth Portfolios: The effect of Risk, Liquidity 

and Profitability 

 

Abstract 

This study aims to examine the returns of value and growth portfolios based on risk, liquidity, and 

profitability. The period of the study covers July 2010-June 2021. Market-to-book, price-to-earnings, 

and price-to-cash flow ratios are used to determine value and growth stocks. Then, the value and growth 
portfolios are divided into subgroups according to risk, liquidity, and profitability proxies. In this study, 

total debt/total assets, monthly trading volume, and return on assets were used as proxies for risk, 

liquidity, and profitability, respectively. A total of 27 portfolios are created. The returns of the portfolios 
created are compared with the returns of the market portfolio with the help of t-tests. The returns of 

value and growth portfolios are also compared. The results show that the returns of the value portfolios 

created according to risk, liquidity, and profitability are significantly different from the returns of the 
market portfolio. Accordingly, value portfolios outperform the market. On the other hand, the returns of 

the growth portfolios did not differ from the returns of the market portfolio. In other words, there is no 

significant difference between growth portfolios and market portfolio returns. The results regarding the 

existence of the value premium generally indicate the existence of the value premium. In other words, 
value stocks generally outperform growth stocks. 

Keywords: Value and Growth Stocks, Risk, Liquidity, Profitability
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Tüketicilerin Özel Günler İçin Yaptıkları Hediye Araştırmalarının “Google 

Trends” Verileri ile Ülkelerarası Karşılaştırması 

Çağatay AKDOĞAN1 

Özet  

İnsanların birbiriyle iletişiminde ve sosyal ilişkilerinde hediye alıp verme önemli bir olgu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Popüler kültürün ve reklamların etkisinin artması anneler günü, babalar günü, 
sevgililer günü gibi özel günlerde hediyeleşme olgusunu daha da ön plana çıkarmaktadır. Özel günlerde 

hediye almanın bu derece teşvik edilmesi, bireylerde hediye alma arayışlarını artırmaktadır. Bu noktada 

bireyler bu özel günlerde hangi hediyelerin alınacağı konusunda arama motorlarından yardım 
alabilmektedirler. Bir arama motoru olan Google, sunmuş olduğu “Google Trends” hizmeti ile arama 

motorunda aranılan kelimelerin popülerlik düzeylerini zaman periyodu ve ülke / bölge karşılaştırması 

yapılmasına imkan verecek şekilde ortaya koymaktadır. Bu hizmet aranılan kelimelerin yılın hangi 

dönemlerinde daha popüler olduğu, ülkelerin hangi bölgelerinde daha çok aratıldığı gibi 
karşılaştırılmaların yapılmasına imkan vermekte, ilgili kelimelerin en sık hangi anahtar kelimelerle 

birlikte arandığına dair bilgiler de sunmaktadır. Çalışmada, anneler günü, sevgililer günü gibi özel 

günlerde çeşitli ülkelerdeki Google aramalarının “Google Trends” verileri yardımıyla karşılaştırmalı 
olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle özel günlerde hediyeleşme olgusunun hangi günlerde 

ve ne derece farklılaştığı Google Trends verileri kullanılarak ülkelerarası karşılaştırılmalar yapılmıştır. 

Araştırma sonucunda, Türkiye’de “hediye” kelimesinin arama popülerliğinin en çok Anneler Günü ve 
Sevgililer Günü haftalarında gerçekleştiği görülmektedir. ABD’de ve Birleşik Krallıkta ise hediye 
kelimesinin açık ara en çok Yılbaşı’nda arandığı ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Özel Günler, Google Trends, Hediyeleşme, Tüketici Davranışları. 

 

An Intercountry Comparison of Consumers' Gift-Giving Research for 

Special Days with “Google Trends” Data 

 

Abstract 

Gift-giving is a common occurrence in people's communication and social relations. Gift giving is 

emphasized even more on special days such as Mother's Day, Father's Day, and Valentine's Day as a 
result of the increased influence of popular culture and commercials. Individuals' desire for gifts 

develops as they are encouraged to get gifts on special days. Individuals can now use search engines to 

find out what gifts to buy for these special days. Google, a search engine, with its "Google Trends" 

service provides the popularity levels of the words searched in the search engine, allowing time period 
and country / region comparisons. This service allows comparisons to be performed, such as in which 

periods of the year the searched words are more popular, in which regions of the countries they are 

searched the most, and information on which keywords the related words are most frequently searched. 
The study aims to comparatively examine Google searches in various countries on special days such as 

Mother's Day and Valentine's Day with the help of "Google Trends" data. In this approach, Google 

Trends data was used to do intercountry comparisons on which days and to what extent the phenomenon 
of gift giving on special days differed. According to the findings, the search popularity of the word “gift” 

in Turkey is highest during the weeks around Mother's Day and Valentine's Day. In the USA and the 
UK, the term "gift" is most often searched on New Year's Eve. 

Keywords: Special Days, Google Trends, Gift Giving, Consumer Behavior. 
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Davranış Araştırmalarına Kantitaif Genetik Yaklaşım: Davranışsal Finans 

Uygulamaları 

 

Sezen GÜNGÖR1 

 

Özet  

Davranışsal finansın yatırımcı davranışları temelindeki araştırma metotları ile ilişkisi, genoekonomi 

kavramına kadar genişlemiştir. Genoekonomi teriminin literatüre girmesine de vesile olan bu çalışmalar, 
araştırmacıları genetik biliminin iş birliğine mecbur bırakmıştır. Davranışsal genetik uygulamalarrı bu 

iş birliğinin temelini oluşturmaktadır. Kantitatif genetik metotlar ve moleküler genetik yöntemlerin ayrı 

ayrı veya bir arada kullanılmasını mümkün kılan davranışsal genetik, insan davranışının genlerle ve 
kalıtımla ilgisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada davranışsal genetikte kantitatif genetik 

uygulamaları incenlenmiştir. Aile çalışmaları, ikiz çalışmaları, evlat edinme çalışmaları ve karma 

çalışmalar olaramk sınıflandırılan kantitatif genetik yöntemlerin davranışsal finansta uygulandığı bazı 
çalışmalardan örnekler verilerek sosyal bilimlerin müspet ilimler sınıfının gereklerini 

karşılayabilmesine destek olunması hedeflenmektedir. Davranışsal finans literatüründe yer alan 

kantitatif genetik yöntemlerin kullanıldığı bazı çalışmaların sonuçları da bu amaçla incelenmiştir. Bu 

sayede davranışlarımızın kalıtsallığını ispatlamaya olanak sağlayan kantitatif genetik yöntemlerin hangi 
finansal davranışlarımızın kalıtsallığını ortaya koyduğu da tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Davranışsal Finans, Davranışsal Genetik, Kantitatif Genetik Yöntemler, 
Genoekonomi 

 

Quantitative Genetic Approach to Behavioral Research: Applications of 

Behavioral Finance 

Abstract 

The relationship of behavioral finance with research methods on the basis of investor behavior has 
expanded to the concept of genoeconomics. These studies, which also contributed to the introduction of 

the term genoeconomics into the literature, compelled the researchers to cooperate with the science of 

genetics. Behavioral genetics applications form the basis of this cooperation. Behavioral genetics, which 

makes it possible to use quantitative genetic methods and molecular genetic methods separately or 
together, aims to reveal the relationship of human behavior with genes and heredity. In this study, 

quantitative genetic applications in behavioral genetics were examined. It is aimed to support social 

sciences to meet the requirements of the class of positive sciences by giving examples from some studies 
in which quantitative genetic methods, classified as family studies, twin studies, adoption studies and 

mixed studies, are applied in behavioral finance. The results of some studies using quantitative genetic 

methods in the behavioral finance literature were also examined for this purpose. In this way, it has been 

determined that quantitative genetic methods, which allow us to prove the heritability of our behaviors, 
reveal the heritability of our financial behaviors. 

Keywords: Behavioral Finance, Behavioral Genetics, Quantitative Genetics Methods, Genoeconomics 
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Zihinsel Muhasebe Bağlamında İnsan Psikolojisinin Finansal Kararlar 

Üzerine Etkisi 

 

Betül Şeyma ALKAN1 

 

Özet 

Ekonomik ortamın bir aktörü olarak bireyler, satın alma, satma, biriktirme gibi farklı finansal işlemler 

doğrultusunda karar verirler. Karar sadece piyasada mevcut olan bilgilerle değil, bunun bireyler 
tarafından nasıl algılandığı ve bilişsel filtreden nasıl geçtiği ile de verilir. Bireylerin bir referans 

noktasına bağlı olarak zihinsel hesaplar tuttukları ve aynı zamanda bireylerin önemsediği amaçlara nasıl 

para tahsis edileceği konusu zihinsel muhasebe teorisi ile açıklanmaktadır.  Bu bağlamda, insanların 
karar sonuçlarını bilişsel olarak nasıl tanımladıkları ve zihinsel muhasebe işlemlerini nasıl yaptıkları bu 

çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Zihinsel muhasebe, sonuçların insan beyninde algılanması ve 

değerlendirilmesine dayanan karar verme sürecidir. Zihinsel muhasebe, algılanan bilgilerin kodlanması 
ve bu tür bilgilerin risk düzeyine dağıtılması süreci olarak kullanılmaktadır. Zihinsel muhasebe, 

rasyonelliğin doğası ve karar verme mantığı ile ilgilidir. Ancak bazen kararın rasyonelliği, bireyleri bazı 

mantıksız kararlar almaya sevk eden sosyal, duygusal ve bilişsel faktörlerden etkilenebilir. Bu 

çalışmanın temel amacı da, karar verme sürecinde duyusal ve bilişsel önyargıları ve rasyonel 
davranıştaki sapmaları anlamak için zihinsel muhasebeyi incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Zihinsel Muhasebe Teorisi, Davranışsal Faktörler, Karar Verme 

 

The Effect of Human Psychology on Financial Decisions in the Context of 

Mental Accounting 

 

Abstract 

As an actor in the economic environment, individuals make decisions in line with different financial 

transactions such as buying, selling and saving. The decision is made not only by the information 

available in the market, but also by how it is perceived by individuals and how it passes through the 

cognitive process. Mental accounting theory explains how individuals keep mental accounts based on a 
reference point, and how to allocate money to causes that individuals care about. In this context, how 

people cognitively define decision results and how they do mental accounting is the scope of this study. 

Mental accounting is a decision-making process based on the perception and evaluation of results in the 
human brain. Mental accounting is used as the process of coding perceived information and distributing 

such information to the level of risk. Mental accounting is concerned with the nature of rationality and 

the logic of decision making. However, the rationality of the decision can be affected by social, 

emotional and cognitive factors that lead individuals to make some irrational decisions. The main 
purpose of this study is to examine mental accounting in order to understand sensory and cognitive 
biases and deviations in rational behavior in the decision-making process.  

Keywords: Accounting, Mental Accounting Theory, Behavioral Factors, Decision Making
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Koronavirüs Salgınında İnternet Kullanımı ve Yalnızlık Üzerine Bir 

Derleme Çalışması 

 

Esma Ülkü KAYA1 

Özet 

Koronavirüs salgınının, bireyler arası ilişkileri kısıtladığı dikkate alındığında böyle bir ortamda hem 
internet bağımlılığı ve kullanımı hem de yalnızlık duyguları etkilenebilir. Mevcut çalışma yazında 

koronavirüs salgınında internet kullanımı ve yalnızlık ile ilgili çalışmaları, belirlenen kriterlere göre 

incelemeyi amaçlar. Çalışmada ScienceDirect arama motorunda 08.04.2022 ile 11.04.2022 tarihleri 

arasında “Covid-19 and loneliness and internet use and students” anahtar kelimeleriyle tarama yapıldı. 
Elde edilen sonuçlar incelenerek, öğrenci (yaş kriter olarak dikkate alınmadan), ergen ve genç (25 yaşına 

kadar) örneklemli, nicel dizaynlı, kovid salgınında yapıldığı belirtilen ve çevrimiçi olarak yayınlanmış 

çalışmalardan ilgili anahtar kelimelere uyan toplam 25 yayın bu derleme çalışmasında dikkate alındı. 
Mevcut derleme çalışması, ilgili arama motorunda az sayıda çalışmanın yalnızlık ile farklı internet 

odaklı değişkenler (problemli internet kullanımı, internet bağımlılığı ve çevrimiçi disinhibisyon gibi) 
arasındaki pozitif ilişkileri raporladığını vurgular.   

Anahtar Kelimeler: Kovid-19, yalnızlık, internet kullanımı, internet bağımlılığı, çevrimiçi 
disinbihisyon 

 

A Compilation Study on Internet Use and Loneliness in the Coronavirus 

Epidemic 

Abstract 

Considering that the coronavirus epidemic restricts interpersonal relations, both internet addiction and 

use and feelings of loneliness can be affected in such an environment. The current study aims to examine 

the studies on internet use and loneliness in the coronavirus epidemic according to the determined 
criteria in the literature. In the study, a search was made on the ScienceDirect search engine between 

08.04.2022 and 11.04.2022 with the keywords “Covid-19 and loneliness and internet use and students”. 

By examining the results obtained, a total of 25 publications with a sample of student (without 
considering age as a criterion), adolescent and young (up to 25 years old), quantitative design, studies 

that were stated to be made in the covid epidemic and that matched the relevant keywords from the 

studies published online were taken into consideration in this review study. The current review 

highlights that few studies in the relevant search engine report positive associations between loneliness 
and different internet-focused variables (such as problematic internet use, internet addiction, and online 
disinhibition).  

Keywords: Covid-19, loneliness, internet use, internet addiction, online disinhibition   

                                                   
1 Doç. Dr., Fırat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ORCID: 0000-0002-6740-5307 



  

  

20 
 

Ergenlerin Covid-19 Korkusunun Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerine 

Etkisinin İncelenmesi 

 

Gülşah ZENGİN1 

Saniye Selin DÖĞER2 

Gözde ÖNAL3 

Özet  

Psikolojik dayanıklılık, kişinin zorlu yaşam koşulları karşısında problemlerin üstesinden gelebilme 
yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Gelişimin en hızlı olduğu dönem olan ergenlik döneminde duygusal 

karmaşaya ek olarak nadir görülen bir salgın dönemi olan Covid-19 pandemi sürecinde ergenler online 

eğitim, sokağa çıkma kısıtlamaları, yakınlarının kaybı, hastalığa yakalanma korkusu gibi durumlarla 
karşı karşıya kalmıştır. Bu çalışmanın amacı ergenlerin Covid-19 korkusu düzeylerinin psikolojik 

dayanıklılık düzeyleri ile ilişkisini belirlemektir. İlişkisel tarama yöntemi ile yapılan araştırmaya, 14-18 

yaş ergenler dahil edilmiştir. Ergenlerin Covid-19 korkusunu belirlemek amacıyla Türk kültürüne Satıcı 

ve arkadaşları (2020) tarafından uyarlanan ‘‘Covid-19 Korkusu Ölçeği’’, psikolojik dayanıklılık 
durumları ise Durak (2002) tarafından türkçeye uyarlanan ‘‘Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’’ aracılığıyla 

değerlendirilmiştir. Çalışma, 14-18 yaş arası 28’i kız 17’si erkek toplamda 45 ergen ile yürütülmüştür. 

Ergenlerin Covid-19 korkusu düzeyleri ile aile desteği (r= -0,124; p=0,002), akran desteği (r=-0,185; 
p=0,002), mücadele azmi (r=-0,235; p=0,00) ve empati (r=-0,256; p=0,00) alt boyutları arasında negatif 

yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Covid-19 korkusu ile psikolojik dayanıklılık toplam puanı (r=-0,563; 

p=0,00) arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Çalışma bulguları doğrultusunda 

ergenlerin Covid-19 korkusu düzeylerinde aile desteği, akran desteği, mücadele azmi ve empatinin etkili 
olduğu görülmektedir. Ergenlerin, beklenmedik durumlarda psikolojik dayanıklıklarını desteklemekte 

ergenlerle çalışan profesyoneller için yol gösterici olabilir. Gelecek araştırmalarda örneklem 
genişletilerek karma desen araştırmalar planlanabilir.  

Anahtar Kelimeler: Ergenlik Dönemi, Pandemi Korkusu, Psikolojik Dayanıklılık 

 

Investigation of the Effect of Adolescents’ Fear of Covid-19 on Psyhological 

Resilince Levels 

Abstract 

Psychological resilience is defined as a person's ability to overcome problems in the face of difficult 

living conditions. During the Covid-19 pandemic, which is a rare epidemic period, in addition to 

emotional turmoil in adolescence, the period when development is the fastest, adolescents faced 

situations such as online education, curfews, loss of relatives, fear of getting sick. This study aims to 
determine the relationship between the level of fear of Covid-19 and the psychological resilience levels 

of adolescents. Adolescents are aged 14-18 were included in the study, which was conducted with the 

relational screening method. To determine adolescents' fear of Covid-19, the "Covid-19 Fear Scale" 
adapted to Turkish culture by Seller et al. (2020), and psychological resilience was evaluated by the 

"Psychological Resilience Scale" adapted to Turkish by Durak (2002). The study was conducted with a 

total of 45 adolescents, 28 girls, and 17 boys, between the ages of 14-18. Adolescents' Covid-19 fear 

levels, family support (r= -0.124; p=0.002), peer support (r=-0.185; p=0.002), determination to struggle 
(r=-0.235; p=0.00) and empathy ( r=-0.256; p=0.00) sub-dimensions were found to be negatively 

correlated. It was determined that there was a negative significant relationship between the fear of 

Covid-19 and the total resilience score (r=-0.563; p=0.00). In line with the findings of the study, it is 
seen that family support, peer support, determination to struggle, and empathy are effective in the Covid-
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19 fear levels of adolescents. It can be a guide for professionals working with adolescents in supporting 

the psychological resilience of adolescents in unexpected situations. Mixed design studies can be 
planned by expanding the sample in future studies. 

Keywords: Adolescence, Fear of Pandemic, Resilince
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Covid-19 Pandemi Sürecinde Tedarik Zincirlerindeki İnovatif 

İyileştirmeler: Bir Tarama Çalışması 

 

Şafak KURT1 

Özet  

İnovasyon, örgütün çevrenin yeni koşullarına adaptasyonu için ihtiyaç duyduğu yeni ve daha iyi 
yöntemleri arama yeteneği ile ilgili olup örgütleri değişen koşullara uyumlulaştıracak şekilde dönüştürür 

(Yılmaz, 2020:4). Yerel ve küresel tedarik zincirleri üzerinde birçok kesinti ve bozulmaya yol açan 

Covid-19 pandemi süreci de ortaya çıkardığı yeni koşullarla örgütlerin bu yeteneğini önemli ölçüde 

sınamış ve sınamaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı pandemi süreci ve tedarik zincirlerinde 
inovasyon ilişkisini ele alan çalışmaların literatürünü inceleyerek yaşanan inovatif gelişmeler yönünden 

bir perspektif sunmaktır. Bu doğrultuda, anahtar kelime Covid-19 pandemic "supply chain innovation" 

olmak üzere ve sadece makale seçeneği işaretlenerek google scholar veri tabanında toplam 81 çalışma 
tespit edilmiştir. Pandemi süreci ile tedarik zinciri inovasyonu ilişkisini ele alıp almadığı ölçütü 

yönünden yapılan tarama sonucunda 20 makale tespit edilmiştir. Bu makalelere, 21 ayrı ülkeden ve 

%80’i ağırlıklı olarak üniversitede çalışan toplam 78 yazarı katkı sağladığı, bu yazarların neredeyse 

%62’sinin (48 yazar); Çin (16), Hindistan (13), Pakistan (10) ve Avustralya’da (9) bulunan kurumlarda 
çalıştığı gözlenmiştir. Sustainability dergisinde beş, diğer dergilerin her birinde birer adet olmak üzere 

toplam 16 ayrı dergide bulunan bu makalelerin, %75’i 2021 yılında yayımlanmış olup 2022 yılında ise 
sadece bir makale yayımlanmıştır.   

Sonuç olarak pandemi tarzı küresel krizlerde tedarik zincirlilerinde inovatif gelişmeleri sağlayabilme 

yönünden, eklemeli üretim, blok zinciri, büyük veri, bulut bilişim, artırılmış ve sanal gerçeklik, 
nesnelerin interneti, makine öğrenimi, yapay zekâ, drone, robot, dijital ve navigasyon gibi endüstri 4.0 

teknolojilerinin önemli enstrümanlar olduğu belirlenmiştir. Bu enstrümanların kullanılmasının pandemi 

sürecinde hızlandığı ve arttığı gözlenmekle birlikte, pandemi sonrası gelecekte daha yoğun bir şekilde 

devam edeceği öngörülmektedir. Ayrıca, gelecekteki pandemi krizlerine daha iyi yanıt verebilmek ve 
küresel tedarik zinciri operasyonlarında esneklik sağlayabilmek için çeşitlendirme, 

yerelleştirme/bölgeselleştirme ve tedarik zinciri paydaşları ile etkin işbirliği gibi stratejilerin ön plana 
çıktığı değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Covid-19 Pandemisi, Tedarik Zinciri, İnovasyon, İyileştirme 

 

Innovative Improvements in Supply Chains During the Covid-19 

Pandemic: A Review Study 

Abstract 

Innovation is concerned with the ability of the organization to seek new and better methods for 

adaptation to the new conditions of the environment and transforms organizations in a way to adapt 

them to changing conditions (Yılmaz, 2020:4). The Covid-19 pandemic process, which has caused many 

interruptions and disruptions in local and global supply chains, has also tested and continues to test this 
ability of organizations with the new conditions it has created. In this context, the aim of the study is to 

present a perspective in terms of innovative developments by examining the literature of studies that 

deal with the relationship between the pandemic process and innovation in supply chains. Accordingly, 
a total of 81 articles have been identified in the Google Scholar database, using the keyword Covid-19 

pandemic "supply chain innovation" and by selecting only article option. The articles have been reduced 

to 20 articles by filtering according to whether they addressed the relationship between the pandemic 
process and supply chain innovation. It has been found that a total of 78 authors from 21 different 

countries, 80% of whom work predominantly at universities, contributed to these articles and that almost 

62% (48 authors) of the authors have been observed to work in institutions in China (16), followed by 
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India (13), Pakistan (10) and Australia (9). The articles were published in 16 different journals, five in 

the Sustainability journal and one in each of the other journals. Of the articles, 75%were published in 
2021 and only one was published in 2022. 

It was found that industry 4.0 technologies such as additive manufacturing, block chain, big data, cloud 

computing, augmented and virtual reality, internet of things, machine learning, artificial intelligence, 
drone, robot, digital and navigation are significant instruments in terms of providing innovative 

developments in supply chains in pandemic-style global crises. Although it is observed that the use of 

these instruments accelerated and increased during the pandemic process, it is predicted that they will 

be used more intensively in the future after the pandemic. In addition, it could be concluded that 
strategies such as diversification, localization/regionalization, and effective cooperation with supply 

chain stakeholders are considered to come to the fore in order to better respond to future pandemic crises 
and provide flexibility in global supply chain operations. 

Keywords: Pandemic, Covid-19 Pandemic, Supply Chain, Innovation, Improvement



  

  

24 
 

Covid-19 Pandemisinin Tüketicilerin Ürün Algıları ve E-ticaret Üzerindeki 

Etkisi 

 

Zenaba BRAHİM HİSSEİN1 

 

Özet 

Corona virüsü olarak da adlandırılan Covid-19, Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan ve kısa bir süre sonra 

tüm dünyaya yayılan bir pandemidir. Bu, yayılma hızı ve yol açtığı hasar göz önüne alındığında, tüm 

dünyayı tam bir paniğe sürüklemiştir. Birçok ülke sınırlarını kapatmak zorunda kalmış, bu nedenle her 
düzeyde faaliyetler durgunlaşmışıtır. Tüketiciler, sağlık durumları ile ilgili endişe duyduklarından, 

ürünün algılamaları ve davranışları farklılaşmıştır. Pandemi öncesinden farklı satın alma davranışlarına 

yönelmişlerdir. Fiziksel temastan kaçınmak amacıyla online alışveriş artmıştır. Bu da e-ticaret 
sektöründeki büyümeyi etkilemiştir. Bu çalışmanın amacı, Covid -19 döneminde ürün algılarındaki 

değişimi analiz etmek ve e-ticaretin ürün satın alımına etkisini belirlemektir. Bu çalışmayı 
gerçekleştirmek için literatür analizi yapılmış ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Covid-19, Tüketicinin Davranışları ,Ürün Algısı ve E-ticareti 

 

The Covid-19 Pandemic's Effect on Consumer Product Perceptions and E-

Commerce 

 

Abstract 

The Corona virus, also known as Covid-19, is a pandemic that began in China in December 2019 and 
quickly spread around the world. Given the speed with which it has spread and the destruction it has 

inflicted, the entire globe has been thrown into chaos. Many countries have been forced to close their 

borders, resulting in a halt in activity at all levels. Consumers' opinions and actions of the goods have 

evolved as they become more worried about their health. They changed their purchasing habits prior to 
the epidemic. In order to minimize physical interaction, online buying has become more popular. The 

e-commerce sector has also suffered as a result of this. The goal of this research is to analyze how 

product perceptions have changed over time throughout the Covid-19 period and to understand how e-
commerce has influenced product purchases. The literature was examined and the results were 
interpreted in order to achieve this purpose. 

Keywords: Covid-19, Consumer Behaviors, Product Perception and E-commerce 
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Covid-19 Dönemi ve Sonrasında Turizm Sektöründe Dijital Dönüşüm 

 

Tuğba KAPLAN1 

Elif SİS ATABAY2 

Özet  

Dünya geneline yayılan Covid-19 pandemisi, iş hayatı üzerinde önemli etkiler bırakmıştır. Özellikle 
2020 yılı itibariyle ülkeler kısıtlamalar uygulamaya başlamış ve bunun sonucunda uluslararası ve 

şehirlerarası seyahatler, bir önceki yıla göre %70-90 oranında azalmıştır (Dunford vd., 2020). Covid-19 

hastalığının yayılımını engellemek için alınan önlemler neticesinde turizm sektörünün durma noktasına 

geldiği, dışarıda yeme/içme oranlarının ise %80’leri bulan oranlarda azaldığı ifade edilmektedir (Duran 
ve Acar, 2020: 57). Dijitalleşmeye karşı hassas olan tarım, madencilik, sanat, hizmet ve turizm gibi 

sektörler pandemi sürecinde diğer sektörlere kıyasla daha olumsuz etkilere maruz kalmıştır (IMF, 2021: 

67). Covid 19 pandemisinin neden olduğu bu olumsuzlukların üzerinden gelme noktasında dijital 
dönüşüm bir ihtiyaç haline gelmeye başlamıştır. Piccialli ve diğerlerine (2021) göre, Covid 19 sürecinde 

ihtiyaç duyulan yapay zekâ uygulamaları, dramatik bir şekilde artmakta ve son iki yılda sağlanan dijital 

dönüşüm faaliyetleri yalnızca birkaç ayda gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Covid-19 

pandemisinde uygulanan kısıtlamaların turizm sektörüne olan etkisini ülkelerarası karşılaştırmalar 
yaparak ortaya koymak ve Covid-19 dönemi ve sonrasında ülkemizde turizm sektöründe yaşanan dijital 

dönüşümü incelemektir. Çalışmada regressyon analizi yapılarak kısıtlamaların turizm sektörüne olan 

etkisi tespit edilecektir. Ayrıca Covid-19 dönemi ve sonrasında ülkemiz turizm sektöründe yaşanan 
dijital dönüşüm incelenerek uygulamaya yönelik model önerilecektir. 

Anahtar Kelimeler:  Covid-19, Kısıtlamalar, Turizm Sektörü, Dijital Dönüşüm 

 

Digital Transformation of Tourism Sector on the Covid-19 and Post-Covid 

Era 

Abstract 

The Covid-19 pandemic, which has spread around the world, has had significant effects on business 

environment. Especially as of 2020, countries started to apply Covid-19 restrictions to prevent the spread 
of the Covid-19 disease and as a result, international and intercity travels decreased by 70-90% 

compared to the previous year (Dunford et al., 2020). It is stated that the tourism sector has come to a 

standstill as a result of the restrictions taken, and the rates of eating/drinking outside have decreased by 

80% (Duran and Acar, 2020: 57). Industries that are sensitive to digitalization, such as agriculture, 
mining, arts, services and tourism, have been exposed to more negative effects during the pandemic 

compared to other sectors (IMF, 2021: 67). At the point of overcoming these negativities caused by the 

Covid 19 pandemic, digital transformation has become a necessity. According to Piccialli et al. (2021), 
the artificial intelligence applications needed in the Covid 19 process increase dramatically and the 

digital transformation activities provided in the last two years have been carried out in just a few months. 

The aim of this study is to reveal the effect of the Covid-19 restrictions on the tourism sector by making 

international comparisons and to examine the digital transformation of the tourism sector in our country 
on the pandemic and post-Covid era. In the study, the effect of the restrictions on the tourism sector will 

be determined by regression analysis. In addition, the digital transformation experienced in the tourism 

sector of our country on the pandemic and post-Covid era will be examined and an application-oriented 
model will be proposed. 

Keywords: Covid-19, Restrictions, Tourism Sector, Digital Transformation
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YouTube’da En Çok İzlenen Reklamlarda Kullanılan Reklam Çekicilikleri 

Üzerine Bir Değerlendirme 

 

Perihan ŞIKER1 

Özet 

Tüm ürünlerin giderek birbirine benzemesi, markalar arasında fark yaratacak unsurların azalması 
reklamı günümüzde daha önemli hale getirmektedir. Reklamın öncelikli amacı her ne kadar satışı 

artırmak olarak görülse de reklamın dikkat çekmek, markanın algılanan değerini artırmak, markayı 

rakiplerinden ön plana çıkarmak gibi birçok rolü vardır.  Gün içerisinde birçok reklama maruz kalan, 

reklama doymuş tüketicinin dikkatini çekmek gittikçe zor hale gelmektedir. Bu nedenle reklamlarda 
yaratıcılığı artırmak adına reklam çekicilikleri kullanımı önem kazanmıştır. Bu çalışma ile en çok 

izlenen reklamlardaki reklam çekiciliklerinin kullanım biçimlerine yönelik kapsamlı bir çerçeve sunmak 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2019 ile 2021 yılları arasında YouTube’da en çok izlenen 280 
reklam filminde kullanılan çekicilik unsurları içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. İncelenen 

reklamlardaki çekicilik unsurları korku, mizah, cinsellik, duygusallık, rasyonellik başlıkları altında 

değerlendirilmiş ve markanın ulusal / uluslararası olması durumuna göre kullanılan reklam 

çekiciliklerinin nasıl değiştiği ele alınmıştır.  Ayrıca incelenen reklamlarda müzik ve ünlü kullanımı da 
değerlendirilmeye alınmıştır. Elde edilen sonuçlar, incelenen reklamlarda duygusallık, rasyonellik ve 

mizah çekicilik unsurlarının sıklıkla kullanıldığını göstermektedir. Ulusal markaların reklamlarında en 

çok duygusal çekicilik (%41) ile mizah çekiciliğini (%36), uluslararası markaların ise rasyonel çekicilik 
(%49) ile mizah çekiciliğini (%25) kullandıkları görülmüştür. YouTube’da en çok izlenen reklamlar 

içerisinde korku çekiciliğinin kullanıldığı reklamların çok az olması, pozitif çekiciliklerin yer aldığı 

reklamların daha çok izlendiğini göstermektedir. İncelenen reklamların yaklaşık %23’ünde ünlü 
kullanıldığı görülmektedir.  Özellikle rasyonel çekiciliğin kullanıldığı reklamlarda ünlülerden 

yararlanılarak reklamın dikkat çekiciliği artırılmaya çalışılmıştır. İncelen reklamların %55’inde müzik 

kullanılmış olması, reklam müziklerinin reklam farkındalığı oluşturmada önemli bir yere sahip 
olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Reklam, Reklam çekicilikleri, YouTube, İçerik Analizi 

 

An Assessment of the Advertising Attractiveness Used in the Most Viewed 

Ads on YouTube 

Abstract 

The fact that all products are increasingly similar to each other and that the elements that will make a 

difference between brands decrease make advertising more important today. Although the primary 
purpose of advertising is seen as increasing sales, advertising has many roles, such as attracting attention, 

increasing the perceived value of the brand, and making the brand stand out from its competitors. It is 

becoming increasingly difficult to attract the attention of an advertising-saturated consumer who is 
exposed to many ads during the day. For this reason, the use of advertising attractiveness has become 

important to increase creativity in advertising. This study, it is aimed to provide a comprehensive 

framework for the ways of using advertising attractiveness in the most viewed ads. For this purpose, the 

attractiveness elements used in the 280 most-watched commercials on YouTube between 2019 and 2021 
were analyzed by content analysis method. The elements of attractiveness in the examined 

advertisements were evaluated under the headings of fear, humor, sexuality, emotionality, rationality 

and the way the advertising attractiveness used changed according to the status of the brand being 
national / international was discussed. In addition, the use of music and celebrities in the advertisements 

examined was also evaluated. The results obtained show that the elements of emotionality, rationality, 

and humorous appeal are often used in the ads studied. It was observed that the most emotional 
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attractiveness (41%) and humor attractiveness (36%) were used in the advertising of national brands, 

while international brands used rational attractiveness (49%) and humor attractiveness (25%). The fact 

that there are very few ads that use fear attraction in the most viewed ads on YouTube shows that ads 
with positive attractiveness are watched more. It is seen that celebrities are used in about 23% of the ads 

examined. In particular, it has been tried to increase the attention span of advertisements by using 

celebrities in advertisements where rational attractiveness is used. The fact that music was used in 55% 
of the ads examined shows that advertising music has an important place in creating advertising 
awareness. 

Keywords: Advertising, Advertising Attractiveness, YouTube, Content Analysis 
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Ekonomik Büyüme İle İşsizlik Arasında Nedensellik Analizi: Erzurum İli 

Örneği 

 

Hakan EYGÜ1 

Özet  

Ülkenin ekonomik büyümesi ile işsizliğin azalacağı tahmin edilmektedir. Türkiye’de yapılan çalışmalar 

incelendiğinde işsizlik oranı ile ekonomik büyüme arasında kısa ve uzun dönemli ilişkilerin olduğu 
görülmektedir. Çalışmada Erzurum için 2008-2019 dönemine ait pilot çalışma yapılarak işsizlik ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişki zaman serileri ile incelenmiştir. Çalışmada birim kök, eşbütünleşme 

testi işsizlik oranı ile ekonomik büyüme arasında basit bir regresyon için Artırılmış Dickey-Fuller 

kullanılmıştır. Çalışma sonucunda ADF ve PP testi için sabit modelde durağan olduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca modelde GSYH ile işsizlik değişkeni arasında eşbütünleşme bulunduğu ve değişkenlerin uzun 
dönemde birlikte hareket ettikleri görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, İşsizlik, Nedensellik Analizi, Eşbütünleşme Analizi, Erzurum 

 

Causality Analysis Between Economic Growth and Unemployment: The 

Case of Erzurum Province 

Abstract 

It is estimated that unemployment will decrease with the economic growth of the country. . Türkiye’de 

yapılan çalışmalar incelendiğinde işsizlik oranı ile ekonomik büyüme arasında kısa ve uzun dönemli 

ilişkilerin olduğu görülmektedir. In the study, the relationship between unemployment and economic 
growth time series method was used by making a plot study for Erzurum from 2008 to 2019. In the 

study, Augmented Dickey-Fuller is used for a simple regression between unit root, cointegration test 

unemployment rate, and economic growth. As a result of the study, it is seen that while it is stationary 

in the fixed model for the ADF test, it is stable for the PP test and the trend is stationary. In addition, it 
is seen that there is cointegration between the GDP and unemployment variable in the model and that 
the variables move together in the long run. 

Keywords: Economic Growth, Unemployment, Causality Analysis, Cointegration Analysis, Erzurum 
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Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı 7. ve 8. Sınıf Kazanımlarının 

Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi 

 

Mehmet Aydın SAĞLIK1 

Kevser ÖZAYDINLIK2 

Özet  

Bu çalışmanın amacı Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı (7 ve 8. Sınıf) kazanımlarının 

Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre analiz edilmesidir. Çalışma nitel araştırma yaklaşımında 
doküman incelemesi tekniğine göre gerçekleştirilmiştir.   Çalışmada YBT’ nin bilgi ve bilişsel süreç 

boyutları çerçevesinde 51 yedinci sınıf, 42 sekizinci sınıf düzeyinde olmak üzere toplam 93 kazanım 

ifadesi incelenmiştir. Veriler TTDÖP (7 ve 8. Sınıf) kapsamında elde edilmiş, betimsel analiz yöntemi 
kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularında kazanımların YBT’nin “bilgi boyutu” açısından 

sınıf düzeyine göre, “olgusal bilgi” kategorisinde yoğunlaştığı, sekizinci sınıflarda ise “olgusal bilgi” ve 

“kavramsal bilgi” kategorilerine yoğun olarak dağıldığı görülmektedir. Kazanımların “bilişsel süreç 
boyutu” açısından her iki sınıf düzeyinde de “anlama” kategorisinde yoğunlaştığı görülmektedir. Ayrıca 

yedinci sınıf düzeyinde sekizinci sınıfa göre “uygulama boyutu” nda; sekizinci sınıflarda ise 

“değerlendirme” ve “yaratma” boyutlarında kazanımların sayısının arttığı görülmektedir. Araştırma 

sonuçlarına göre her iki sınıf düzeyinde de kazanımların dengeli dağılım gösterdiği fakat “üst bilişsel 
bilgi boyutu” nda yeterince kazanımın yer almadığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Ortaokul, Teknoloji ve Tasarım Dersi, Öğretim Programı, Kazanımlar, Yenilenmiş 
Bloom Taksonomisi 

 

Investigation of Technology and Design Course Curriculum 7th and 8th 

Grade Acquisitions According to Revised Bloom Taxonomy 

 

Abstract 

The aim of this study is to analyze the Technology and Design Course Curriculum (7th and 8th Grade) 
achievements according to the Revised Bloom Taxonomy. The study was carried out according to the 

document analysis technique, one of the qualitative research methods. In the study, within the 

framework of knowledge and cognitive process dimensions of the Renewed Bloom Taxonomy, a total 
of 93 acquisition sentences, 51 at the seventh grade and 42 at the eighth grade level, were examined. 

The data were obtained from the Technology and Design Course Curriculum (7th and 8th Grades) and 

analyzed using the descriptive analysis method. In the research findings, it is observed that the gains in 
the Renewed Bloom Taxonomy are concentrated in the “factual knowledge" category according to the 

grade level in terms of the “knowledge" and in the eighth grades they are heavily distributed in the 

“factual knowledge” and “conceptual knowledge” categories. It is seen that the gains are concentrated 

in the “Understand” category at both grade levels in terms of the “Cognitive process”. In addition, in the 
"apply" at the seventh grade level compared to the eighth grade; In the eighth grades, it is seen that the 

number of gains in the dimensions of "evaluate" and "create" increased. According to the results of the 

research, it can be said that the achievements at both grade levels show a balanced distribution, but there 
are not enough acquisitions in the "metacognitive knowledge dimension". 

Keywords: Secondary School, Tecnology and Desing Course, Curriculum, Acquisition, Revised Bloom 
Taxonomy
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Azerbaycan Kamu Personel Sisteminde Kadro Sistemine Geçiş Çalışmaları 

 

Xanlar HEYDAROV1 

Özet  

21. yüzyılın başında iyi yönetişim, değişim yönetimi, bilgi yönetimi, yaşam boyu öğrenme ve yeni kamu 
yönetimi gibi popüler kavramlar önem kazanmış,  kamu kurumlarında organizasyon yapıları ve kamu 

personelinin işe alım prosedürlerini değiştirilmiş, performansa dayalı personel sistemleri 

benimsenmiştir. Dünyadakı bu gelişmeler Azerbaycan Cumhuriyetinde de idari reformların yapılmasını 
gerektirmiştir. Azerbaycan devlet yönetiminin  önemli sorunlarından biri haline gelen kamu personel 

sistemi, her dönem çeşitli tartışmalara konu olmuş, yapısal ve fonksiyonel alanlarda yasal değişiklikler 

yapılmıştır. Ancak, personel sisteminin dayandığı temel  ilkeler değiştirilemediği için istenilen sonuçlara 

ulaşılmamıştır. Bu yüzden kamu personel sisteminin radikal bir biçimde değiştirilmesi zorunluluk haline 
gelmiş ve 2019-2025 yıllarını kapsayan Azerbaycanda Kamu Personel Sistemin geliştirilmesine yönelik 

Stratejik Plan kabul edilmiştir. Bu çalışmada stratejik planda öngörülen kariyer sisteminden  kadro 
sistemine geçişle ilgili çalışmalar ve karşılaşılan sorunlar incelenecektir.  

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kamu porsenel sistemi, hem kariyer hem de kadro (pozisyon) modellerine 

dayalı personel sistemlerinin unsurlarını içermektedir. Strateji Plan çerçevesinde son dönemlerde 

yapılan reform çalışmaları kadroya dayalı kamu personel sistemini inşa etmeyi amaçlamıştır. Fakat 
kadro sistemine geçişle ilgili çeşitli problemlerle karşılaşılmıştır. Bu çalışmada temel amacı 

Azerbaycanda kadro sisteminin uygulanabilirliği tartışmak, karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri 
sunmaktır.  

Anahtar Kelimeler: personel sistemi, kariyer sistemi, kadro sistemi, liyakat, idari reformlar 

 

Transition to Position based System in Azerbaijan Public Personnel System 

 

Abstract 

At the beginning of the 21st century, popular concepts such as good governance, change management, 

knowledge management, lifelong learning and new public administration gained importance, 

organizational structures and recruitment procedures of public personnel were changed in public 
institutions, and performance-based personnel systems were adopted. These developments in the world 

necessitated administrative reforms in Azerbaijan. The public personnel system, which has become one 

of the important problems of the Azerbaijani state administration, has been the subject of various 
discussions in every period, and legal changes have been made in structural and functional areas. 

However, the desired results could not be achieved because the basic principles on which the personnel 

system is based could not be changed. Therefore, it has become a necessity to radically change the public 
personnel system and the Strategic Plan for the development of the Public Personnel System in 

Azerbaijan covering the years 2019-2025 has been adopted. In this study, the studies and problems 

encountered in the transition from the career system envisaged in the strategic plan to the staff system 
will be examined. 

The public personnel system of Azerbaijan includes elements of personnel systems based on both career 

and cadre (position) models. Recent reforms within the framework of the Strategy Plan aimed to build 
a cadre (position) based public personnel system. However, various problems were encountered 

regarding the transition to the staffing system. The main purpose of this study is to discuss the 
applicability of the cadre system in Azerbaijan and to offer solutions to the problems encountered.  

Keywords: public personnel system, career system, position based system, administrative reforms
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Öğretmenlerin Dijital Materyal Oluşturabilme Öz Yeterlikleri İle Teknoloji 

Kabul Düzeyleri Arasındaki İlişki 

 

Bayram GÖKTAŞ1 

Fevzi DURSUN2 

Özet  

Öğrenme-öğretme sürecinde, öğretmenlerin dijital materyal kullanmaya ilişkin davranışları, dijital 

materyal oluşturabilme öz yeterliklerinden etkilenmektedir. Dijital çağla uyumlu öğrencilerin 
yetiştirilmesi, etkili ve kalıcı öğrenmeler sağlanması için dijital öğretim materyallerinin çok iyi bir 

şekilde tasarlanması, geliştirilmesi, kullanılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden 

öğretmenlerin dijital materyal oluşturabilme öz yeterliklerinin ortaya konulması çok önemlidir. 
Öğrencilerin gelişim düzeyine, ilgilerine yeteneklerine ve dersin kazanımına göre dijital materyaller 

hazırlayabilmek için öğretmenlerin bilişim teknolojilerini kabul düzeyi önemlidir. Tüm bunlar ışığında 

araştırmanın amacı, öğretmenlerinin dijital materyal oluşturabilme öz yeterlikleri ile teknolojiyi kabul 
düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışma amacına hizmet edecek bir şekilde nicel araştırma 

yöntemlerinden ilişkisel tarama modeliyle tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu öğretmenler 

oluşturmaktadır. Verilerin analizinde Pearson momentler çarpımı korelasyonu analizi kullanılmıştır. 

Araştırma bulguları ilgili alanyazın eşliğinde tartışılmış daha sonra yapılacak araştırmalara yönelik 
önerilerle çalışma tamamlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulguya göre öğretmenlerin dijital 

materyal oluşturabilme öz yeterlikleri ile teknoloji kabul düzeyleri arasında orta düzeyde, pozitif ve 
anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Öğrenme-Öğretme Süreci, Öğretmen Yeterlikleri, Öz Yeterlik, Dijital Materyal, 
Teknoloji Kabulü  

 

The Relationship between Teachers' Self-Efficiency in Creating Digital 

Materıals and Their Level of Technology Acceptance 

 Abstract 

In the learning-teaching process, teachers' behaviours regarding the use of digital materials are affected 

by their self-efficacy in creating digital materials. In order to train students compatible with the digital 
age and to ensure effective and permanent learning, digital teaching materials must be designed, 

developed, used and evaluated very well. Therefore, it is very important to establish the self-efficacy of 

teachers to create digital materials. The level of acceptance of teachers' information technologies is 
important in order to be able to prepare digital materials according to the level of development of 

students, their interests, their abilities and the success of the course. In the light of all this, the aim of the 

research is to determine the relationship between teachers’ self-efficacy in creating digital materials and 
their level of acceptance of technology. The study was designed with a the relational screening model 

from quantitative research methods in a way that will serve its purpose. The study group of the research 

consists of teachers. Pearson products-moments correlation analysis was used in the analysis of the data. 

The research findings were discussed with the relevant literature and the study was completed with 
suggestions for future research. According to the results obtained from the research, it was concluded 

that there is a moderate, positive and significant relationship between teachers’ self-efficacy in creating 
digital materials and their level of acceptance of technology.  

Keywords: Learning-Teaching Process, Teacher Competencies, Self Efficacy, Digital Materials, 
Technology Acceptance
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Time Series Analysis of Gold Price in Turkey 

 

Zeynep  CINDIK1 

Abstract 

Over the last few decades; global finance market has experienced series of crises including USA crise 
in 2008 and Covid-19 Pandemic Global crise. They have had a great impact on the whole economies in 

the world including Turkey.  These crises have strengthened the belief that gold is one of the most 

valuable investment protective tools. Gold value has reached its all-time high value especially during 
and after pandemic. This brought the question whether the prediction methods for gold price forecasting 

are still effective with time series analysis. In this study monthly prices of Free market Cumhuriyet gold 

selling priced (averaged) is being evaluated from January 2008 to April 2022. The ARIMA model is 

applied and also some other methods are compared with ARIMA. For the evaluation; MAPE, RMSE 
and MAE metrics are applied and all models’ results are compared in order to select the best time series 
forecasting model for gold price in Turkey consisting the term before and after pandemic.  

Keywords: Auto Regressive Integrated Moving Average, Time Series, Gold Price, Forecasting 
Techniques, Statistical analysis 

 

Türkiye Altın Fiyatının Zaman Serileri ile Analizi 

Özet  

Son dönemlerde küresel finans piyasası, 2008 yılında ABD krizi ve Covid-19 Pandemi Küresel krizi 

dahilolmak üzere bir dizi kriz yaşadı. Bu krizlerin Türkiye dâhil tüm dünya ekonomileri üzerinde büyük 

etkileri oldu. Bu krizler, altının en değerli yatırım koruma araçlarından biri olduğu inancını 
güçlendirmiştir. Altın değeri özellikle pandemi sırasında ve sonrasında tüm zamanların en yüksek 

seviyesine ulaştı. Bu durum, altın fiyatları tahmini için zaman serisi tahmin modellerinin hala etkili olup 

olmadığı sorusunu gündeme getirmiştir. Bu çalışmada, Ocak 2008'den Nisan 2022'ye kadar Serbest 

Piyasa Cumhuriyet Altın Satış Fiyatlı (ortalama) aylık fiyatları değerlendirilmiştir. ARIMA modeli 
uygulanmış ve diğer bazı yöntemler ARIMA ile karşılaştırılmıştır. Değerlendirme için; MAPE, RMSE 

ve MAE metrikleri uygulanmış ve pandemi öncesi ve sonrası dönemini kapsayan Türkiye altın fiyatı 
için en iyi zaman serisi tahmin modelini seçmek için tüm modellerin sonuçları karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Oto-Regresif Entegre Hareketli Ortalama, Zaman Serileri, Altın Fiyatı, Tahmin 
Teknikleri, İstatistiki Analiz
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Bankalarda Kurumsal Yönetim Uygulamaları ve Finansal Performans: 

Borsa İstanbul’da Bir Araştırma 

 

Koray TUAN1 

Hasan Sefa TURSUN2 

Özet 

Kurumsal yönetim, bu yüzyıl başında yaşanan finansal raporlama skandallarının ardından hem iş 

dünyası hem de akademik çevrelerce üzerinde sıklıkla durulan bir kavram haline gelmiştir. Kurumsal 
yönetim alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde, geniş bir literatür olduğu fakat bu literatürün büyük 

bir kısmının gelişmiş ülkelere odaklandığı, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise konu ile ilgili 

oldukça sınırlı sayıda çalışma yapıldığı görülmektedir. Buradan hareketle; bu çalışmanın amacı, 
Türkiye’de kurumsal yönetim uygulamalarının gelişimini ve bugünkü durumunu değerlendirmek, 

bankalardaki kurumsal yönetim uygulamalarının firma performansı üzerinde etkili olup olmadığını 

tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda, 2016-2020 yılları arasında Borsa İstanbul’da işlem gören 12 
bankanın verileri sabit etkiler modeli ile test edilmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni olan finansal 

performansı, şirketin aktif karlılık oranı temsil etmektedir. Araştırmanın bağımsız değişkenlerini ise; 

yönetim kurulu büyüklüğü, yönetim kurulu kadın üye oranı, yönetim kurulu bağımsız üye oranı, halka 

açıklık oranı ve yönetim kurulu üyeleri yüksek lisans eğitim durumu oluşturmaktadır. Şirketin aktif 
büyüklüğü, sermaye yeterlilik rasyosu ve takip kredi oranı araştırma modeline kontrol değişkenleri 

olarak eklenmiştir. Bulgular, aktif karlılık ile yönetim kurulunda bulunan kadın üye oranı ve toplam 
aktiflerin doğal logaritması arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğuna işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Piyasalar, Kurumsal Yönetim, Finansal Performans, Bankacılık Sektörü, 
Sabit Etkiler Modeli 

 

Investigation of The Relationship Between Corporate Governance Practices 

and Financial Performance in Banks: A Research in Borsa Istanbul 

 

Abstract 

Corporate governance has become a concept that is frequently emphasized by both business world and 

academic areas after the financial reporting scandals at the beginning of this century. It is seen that there 
is a large corporate governance literature, but most of this literature focuses on developed countries, and 

there are very limited studies on the subject in developing countries such as Turkey. From this point of 

view, the aim of this study is to evaluate the development and current status of corporate governance 
practices in Turkey and to determine whether corporate governance practices in banks are effective on 

firm performance. For this purpose, the data of 12 banks traded in Borsa Istanbul between 2016-2020 

are tested via the fixed effects model. Financial performance, which is the dependent variable of the 

research, represents the company's return on assets. The independent variables of the research are; the 
size of the board of directors, the rate of female members of the board of directors, the rate of 

independent members of the board of directors, the free float rate and the postgraduate education level 

of the board members. The company's asset size, capital adequacy ratio and non-performing loan ratio 
are added to the research model as control variables. Findings indicate that there is a positive and 

significant relationship between the return on assets and the ratio of female members on the board of 
directors and the natural logarithm of total assets. 

Keywords: Financial Markets, Corporate Governance, Financial Performance, Banking Sector, Fixed 
Effects Model

                                                   
1 Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, koraytuan@hotmail.com, ORCID: 0000-

0002-2168-6481 
2 Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ORCID: 0000-0002-5822-9057 

mailto:koraytuan@hotmail.com


  

  

34 
 

An ARDL Model Approach: Is Gold Price an Influencing Factor for 

Bitcoin Price Volatility? 

 

Zeynep  CINDIK1 

Abstract 

Bitcoin as one the most famous cryptocurrency has gained more popularity especially in the last few 
years.  Gold is also considered as a safe haven for many investors especially when there is political and 

financial uncertainty existing in the market. In some previous studies there are some statistically 

significant connectedness have found between Gold price and Bitcoin price (Jareno et al., 2020). It is 

determined that gold price return changes have caused some sensitivity over Bitcoin returns. Therefore, 
in this study, the influence of gold price over Bitcoin price fluctuations has been questioned especially 

in a term which consists of during and after pandemic term. With this understanding in this study; weekly 

data regarding BTC/USD and Gold/USD has been collected from the date 08.05.2017 to 25.04.2022 (5 
years) and as the statistical method ARDL model approach is applied to find an answer to the question. 

The results have showed that gold price has no statistically significant impact on the Bitcoin price 
volatility contarary to previous studies. 

Keywords: ARDL model, Time Series, Gold Price, Bitcoin, Statistical analysis 

 

ARDL Modeli Yaklaşımı: Altın Fiyatı Bitcoin Fiyat Oynaklığını Etkileyen 

Bir Faktör mü? 

 

Özet 

En ünlü kripto para birimi olan Bitcoin, özellikle son birkaç yılda daha fazla popülerlik kazandı. Altın, 
özellikle piyasada siyasi ve finansal belirsizliklerin olduğu zamanalarda birçok yatırımcı için güvenli 

liman olarak kabul edilmektedir. Daha önceki bazı çalışmalarda Altın fiyatı ile Bitcoin fiyatı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bazı bağlantılar bulunmuştur (Jareno ve diğerleri, 2020). Altın fiyat 
getirilerindeki değişimlerin Bitcoin getirileri üzerinde bir miktar hassasiyete neden olduğu 

belirlenmiştir. Bu nedenle bu çalışmada, özellikle pandemi dönemi ve sonrasında oluşan süreçte;  altın 

fiyatının Bitcoin fiyat dalgalanmaları üzerindeki etkisi sorgulamıştır. Bu anlayışla bu çalışmada; 

BTC/USD ve Altın/USD ile ilgili haftalık veriler 08.05.2017 tarihinden 25.04.2022 tarihine kadar (5 
yıl)  toplanmış ve istatistiki yöntem olarak ARDL modeli uygulanarak mevcut soruya cevap aranmıştır. 

Sonuçlar, önceki çalışmaların aksine altın fiyatının Bitcoin fiyat oynaklığı üzerinde istatistiki olarak 
anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: ARDL modeli, Zaman Serileri, Altın Fiyatı, Bitcoin, İstatistiki Analiz
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Biliki App – Travel Mobile Marketplace 

 

Sergo TSIRAMUA1 

George TSIRAMUA2 

Tornike TSIRAMUA3 

 

Abstract 

Let us introduce to you mobile travel marketplace Biliki where users create, sell and purchase digital 

tours. Biliki app provides detailed information about the tour including tour description, 
recommendations and hints, weather forecast and reviews. Main features include the itinerary on the 

interactive map which shows the type of itinerary (trail, ground road, asphalt road), short description 

and photos. In order to create a tour user can start tracking to draw an itinerary and add travel objects 

based on the location. User can define a price of the tour and start generating income from tour sales. 
Every tour is validated by Biliki team. Other users can purchase the digital tour and use it while traveling. 
This model is currently available in Georgia.  

Users can follow the route and minimize the risk of getting lost. After download the tour user can use it 
offline. 

Biliki helps local SMEs to publish and promote their business. Local business is shown on the tour maps 
based on their location. 

Biliki unites adventure lovers, local SMEs, guides and travel companies in a single marketplaces of 
itineraries and gives additional values to all of them. The app has potential to become a global player.  

Keywords: Biliki, trail, travel app, mobile app, hiking, marketplace, GIS, travel platform.
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More Efficient Use of Public Lighting With Data Analytics Based on 

Machine Learning 

 

Makbule ÖZGE ÖZLER1 

Merve BEKLER2 

Huseyin BUDAK3 

Mustafa ÖZGÜR GÜNGÖR4 

Abstract 

Street lightings are less important in the general perspective of citizens. However, our research results 

found and explained in this paper states that it is not the case. Even if street lightnings may be 
underestimated but they are found effective in the analysis of energy consumption of potentially smart 

cities. Their contribution to economy might be huge unless there exist anomalies to be resolved. Pattern 

detection is significant to understand and provide the assistance to avoid anomalies by obtaining 

consumption data properly. Researchers are studying pattern detection and anomaly detection in specific 
lightings such as buildings and apartments whereas those studying street lightings are fewer than the 

city as a whole. Addition to multiple application areas, there are various methodologies such as the use 

of internet of things or calculation of time series for this purpose. This paper discusses the results of an 
implementation of a comprehensive utility software platform for analysis of energy consumption of 

street lightnings in Turkey where electricity consumption pattern and anomaly detection research in 

Turkey are highly limited. Finally, analysis for public lighting in Turkey, related with electricity 

consumptions and anomalies which are occurred in these consumptions are explained in detail compared 
to other implementations in Europe. 

Keywords: Machine Learning, Energy Efficiency, Information Systems, Smart Cities
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Kanserli Çocukların Annelerinin Başa Çıkma Davranışlarının İncelenmesi 

 

Gözde ÖNAL1 

Saniye Selin DÖĞER2 

Gülşah ZENGİN3 

Özet  

Çocukların kanser tanısı ve tedavisi süresince birincil bakım verme rolünde olan annelere psikososyal 

destek sağlamak ve bu desteği sağlamadan önce annelerin en sık kullandıkları ve en çok fayda 
sağladığına inandıkları baş etme davranışlarını belirlemek için bu çalışmayı planladık. Farklı kanser 

türüne sahip 0-9 yaşlarında 23 çocuğun annesi çalışmaya dahil edildi. Annelerin başa çıkma 

davranışlarını değerlendirirken 3 alt boyuta sahip Ebeveynler için Başa Çıkma Davranışları Envanteri 
(CHIP) kullanıldı. Tanımlayıcı istatistik hesaplamalarıyla anneler için en faydalı davranışlar belirlendi. 

Spearman Korelasyon analizi ile alt boyutların birbiriyle olan ilişkileri incelendi. Annelerin en faydalı 

buldukları başa çıkma davranışları, aile bütünlüğünü koruma boyutunda “Kendime şükretmem gereken 

çok şey olduğunu söylemek”; sosyal destek boyutunda “Aynı durumdaki diğer ebeveynlerle konuşmak 
ve deneyimlerini öğrenmek; tıbbi durumu anlamada ise “Beni ilgilendiren tıbbi sorun hakkında daha 

fazla bilgi edinmek” olarak belirlenmiştir. Madde başına düşen puanlar; aile bütünlüğünü koruma için 

2.02, sosyal destek için 1.5, tıbbi durumu anlama için 2.01 olarak hesaplanmıştır. Tüm alt boyutlar 
birbiriyle pozitif yönde anlamlı ilişki (p<0.05) göstermekte olup, aile bütünlüğünü koruma ve tıbbi 

durumu anlama boyutları güçlü bir ilişki göstermektedir (p<0.01). Aile ilişkilerini güçlendirici ve 

annelerin tıbbi konular ile ilgili bilgilerini mümkün olduğu kadar geliştirici yaklaşımlar için 
multidisipliner çalışmalar yapılması gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Aile, Başa Çıkma, Çocukluk Çağı Kanser  

 

Investigation of Coping Behaviors in Mothers of Children with Cancer 

 

Abstract 

It is extremely important to provide psychosocial support to mothers have a primary caregiver role in 

the children's diagnosis and treatment of cancer. Before providing this support, we planned this study to 
determine the coping behaviors that mothers used the most and believed to be the most beneficial. 

Mothers of 23 children aged 0-9 years with different cancer types were included in the study. Coping 

Health Inventory for Parents (CHIP) was used to evaluate mothers' coping behavior. The most useful 
behaviors for mothers were determined by calculating the total score of each sub-dimension and the 

scores per item in these sub-dimensions with the descriptive statistics calculations. The relationships 

between sub-dimensions were examined with Spearman Correlation analysis. Coping behaviors mothers 
find most useful, “Telling myself I have many things I should be thankful for” in the dimension of family 

integration; “Talking with other individuals/parents in my same situation" in the social support 

dimension; "Reading more about the medical problem which concerns me" in understanding the medical 

situation. Points per item were calculated as 2.02 for family integration, 1.5 for social support and 2.01 
for understanding medical situation. All sub-dimensions show a positive relationship (p<0.05) with each 

other, the dimensions of maintaining family integration and understanding the medical situation show 

relationship strongly (p<0.01). Multidisciplinary studies are required for approaches that strengthen 
family relations and improve mothers' knowledge of medical issues as much as possible. 

Keywords: Family, Coping, Childhood Cancer
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Öğretmenlere göre Yöneticilerin Sosyotelizm Düzeyi 

 

Ali KIŞ1 

İsmail ŞAN2 

Nuri ERDEMİR3 

Özet  

Hızlı, radikal ve dijital olarak değişim sürecini hep birlikte yaşadığımız 21. yüzyılda bu çağa özgü 

sorunların başında gelen dijital bağımlılıkla ilgili pek çok yeni kavram her geçen gün yaşamımıza 
girmektedir. Bunlardan biri de sosyotelizmdir. Akıllı telefonların insan ilişkilerindeki yeri ile ilgili olan 

bu kavram akademik çalışmalar için yeni bir araştırma konusu olmaktadır. Genel ve çeşitli mesleklere 

özgü olabilecek bu kavramın eğitim kurumları için de araştırılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, 
sosyotelizm davranışı açısından okul yöneticilerinin durumlarını öğretmenlerin algılarına göre 

betimlemektir. Nicel araştırma deseninde betimsel ve ilişkisel tarama olarak yapılan bu araştırmanın 

evrenini her öğrenim kademesindeki öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı 

olarak “Yönetici Sosyotelizmi Ölçeği” kullanılmıştır. Bağımlı değişkendeki değişimleri 
açıklayabileceği düşünülen bağımsız değişkenler de veri toplama aşamasında “kişisel bilgiler” olarak 

toplanmıştır. Örneklem sayısı 377 olan çalışmanın sonuçları normal dağılım varsayımlarını 

karşılamadığından parametrik olmayan Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri ile analizler 
yapılmıştır. Elde edilen bulgular ve bulgulara dayalı olarak yapılacak öneriler kongre sözlü sunumunda 
ve araştırmanın tam metninde paylaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyotelizm, Okul Müdürü, Öğretmen, Yönetici 

 

Phubbing Level of School Adminisrators According to Teachers 

 

Abstract 

In the 21st century, where we live together in a fast, radical and digital process of change, many new 

concepts related to digital addiction, which is one of the problems unique to this age, enter our lives day 
by day. One of them is phubbing. This concept, which is related to the place of smartphones in human 

relations, is a new research topic for academic studies. This concept, which may be general and specific 

to various professions, should also be investigated for educational institutions. The aim of this study is 
to describe the situation of school administrators in terms of phubbing behavior according to teachers' 

perceptions. The population of this research, which was conducted as a descriptive and relational survey 

in a quantitative research design, consists of teachers at every education level. As the data collection 
tool of the research, the “Administrator Phubbing Scale” was used. Independent variables, which are 

thought to explain the changes in the dependent variable, were also collected as "personal information" 

during the data collection phase. Since the results of the study, whose sample number was 377, did not 

meet the normal distribution assumptions, analyzes were made with non-parametric Mann Whitney U 
and Kruskal Wallis tests. The findings and suggestions to be made based on the findings will be shared 
in the oral presentation of the congress and in the full text of the research. 

Keywords: Phubbing, School Principal, Teacher, Administrator
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Otizmli Çocukların Annelerinin Psikolojik Dayanıklılık Düzeyinin 

Çocukların Duygu Düzenleme Becerileri Üzerine Etkisi 

 

Gözde ÖNAL1 

Gülşah ZENGİN2 

Saniye Selin DÖĞER3 

Özet  

Duygu düzenleme problemleri, otizmli çocuklarda yaygın olarak görülen bir problemdir. Kriz ve 

zorluklara yanıt olarak kendi kendini düzenleme süreci olarak tanımlanan psikolojik dayanıklılık, 
ebeveynlerin otizmli çocukların günlük yaşamdaki duygu durumları üzerinde etkiye sahip olabilir. 

Primer bakım veren rolü üstlenen annelerin sahip olduğu psikolojik sağlamlık düzeyinin otizmli 

çocukların duygu düzenleme becerileri ile ilişkisini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Çalışma ilişkisel 
tarama modeli kullanılarak planlanmış ve araştırmaya 3-18 yaş arası otizm spektrum bozukluğuna sahip 

çocukların anneleri dahil edilmiştir. Annelerin psikolojik dayanıklılık düzeyleri öz bildirimli 

“Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği” kullanılarak, çocukların duygu düzenleme becerileri 

ise ebeveyn raporuna dayalı “Duygu Düzenleme Ölçeği” kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışma, 
ortalama 38,55±8 yaşında 40 anne (çocukların yaş ortalaması:9,5±4) ile tamamlanmıştır. Annelerin 

sahip oldukları sosyal kaynaklar ile yapısal stil olarak tanımlanan kişisel özellikleri (r=0,389; p=0,013) 

ve gelecek kaygı düzeyleri (r=0,0337; p=0,034); aile uyumu ile kendilik algısı (r=0,358; p=0,023) ve 
sosyal yeterlilik düzeyi (r=0,601; p=0,00) pozitif yönde ilişkili bulunmuştur. Anneleri gelecek kaygısı 

düzeyleri ile çocukların duygu düzenleme becerileri negatif yönde ilişkili bulunmuştur (r=-0,344; 

p=0,03). Çalışma bulguları özellikle gelecek kaygısına sahip olan annelerin otizmli çocukların günlük 

yaşamdaki duygu düzenleme davranışlarını etkileyeceğini göstermektedir. Otizmli çocuklarla çalışan 
disiplinlerin aile temelli çalışmaları için yol gösterici olabilir. Katılımcı sayısının artırıldığı ve sağlıklı 
çocuklar ile annelerinin de kontrol grubu olarak dahil edildiği karşılaştırmalı çalışmalar yapılmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn, Duygu Düzenleme, Otizm Spektrum Bozukluğu, Psikolojik Dayanıklılık 

 

The Effect of Psychological Resilience Level of Mothers of Children with 

Autism on Children’s Emotion Regulation Skills 

 

Abstract 

Emotion regulation problems are a common problem in children with autism. Resilience, which is 
defined as the process of self-regulation in response to crisis and difficulties, may have an impact on 

parents' moods in the daily life of children with autism. It was planned to determine the relationship 

between the level of psychological resilience of mothers who assumed the role of primary caregivers 

and the emotion regulation skills of children with autism. The study was planned using the relational 
screening model and mothers of children aged 3-18 years with autism spectrum disorder were included 

in the study. The resilience levels of the mothers were evaluated using the self-reported “Resilience 

Scale for Adults” and the emotion regulation skills of the children were evaluated using the “Emotion 
Regulation Scale” based on the parent report. The study was completed with 40 mothers (mean age of 

children: 9.5±4) with an average age of 38.55±8 years. The social resources of the mothers and their 

personal characteristics defined as structural style (r=0.389; p=0.013) and their future anxiety levels 

(r=0.0337; p=0.034); Family adjustment was found to be positively associated with self-perception 
(r=0.358; p=0.023) and social competence level (r=0.601; p=0.00). Future anxiety levels of mothers and 

children's emotion regulation skills were found to be negatively correlated (r=-0.344; p=0.03). The 
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findings of the study show that mothers who have anxiety about the future will affect the emotion 

regulation behaviors of children with autism in daily life. It can be a guide for family-based studies of 

disciplines working with children with autism. Comparative studies should be conducted in which the 
number of participants is increased and healthy children and their mothers are included as a control 
group. 

Keywords: Parent, Emotion Regulation, Autism Spectrum Disorder, Psychological Resilience
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Hemşirelerin Dünyasında Salgın Sürecini Anlamlandırma ve Din 

 

Sema KARAGÖZ1 

Abstract 

Pandemi özelliği gösteren salgın hastalıklar, dünya tarihinde zaman zaman sahneye çıkarak toplumların 
şekillenmesinde etkili olmuştur. Bu tarihsel akışta, günümüze gelindiğinde ise COVID-19’un bireysel 

ve toplumsal yaşamı etkisi altına aldığına şahit olunmaktadır. Var olan alışkanlık ve uygulamalar ya 

değişime uğramak zorunda kalmış ya da kesintiye maruz kalmıştır. Örneğin; hafta içi akşamları ve hafta 
sonları sokağa çıkma yasakları getirilmiş, bayramlar ya da çeşitli özel günlerde bir araya gelmek 

kısıtlanmış, yüz yüze verilen eğitim çevrim içi olarak devamlılık göstermiş, iş yerleri kapatılmış ya da 

işe uzaktan devam edilmiştir. Şüphesiz, toplumdaki her birey bu değişikliklerden etkilenmiştir. Tüm 

bunlarla beraber, hemşirelik mesleğinde bulunan bireylerin daha spesifik gelişmelerle karşı karşıya 
kaldığını söylemek de mümkündür. Hemşireler, bu süreçte uzun mesai saatleriyle görev yapmışlar, 

yüksek düzeyde enfekte olma riskiyle karşılaşmışlar, ailelerinden ayrı kalmışlar ve tedavi sürecine dair 

yeni uygulamalar öğrenmek durumunda kalmışlardır. Dolayısıyla, hemşirelerin gerek özel gerekse 
mesleki hayatlarında salgından şiddetli biçimde etkilendiği görülmektedir. Buradan hareketle, 

hemşirelerin yaşamlarında bu denli etkili olan COVID-19 pandemisini nasıl algıladıklarını tespit etmeyi 

amaçlayan bu araştırmada nitel yönteme başvurulmuştur. Bu maksatla, Bolu ilinde görev yapan 20 

hemşire araştırmaya dâhil edilmiştir. Katılımcılardan alınan yanıtlara içerik analizi uygulanmıştır. İçerik 
analizinin neticesinde, 24 farklı sözcük tespit edilmiştir. Bu 24 farklı sözcük ise 4 temada 

sınıflandırılmıştır. Bu temalar, salgının neden gerçekleşmiş olabileceği, olumsuz duygulanımlar, başa 

çıkma mekanizmaları ve salgın sürecinde önemi fark edilenler şeklindedir. Tespit edilen 24 farklı 
sözcükten de araştırmacı tarafından hiçbir yönlendirme olmaksızın 8 tanesinin dini ve manevi 

referanslarla doğrudan ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu sözcükler; dua, inanç, ceza, maneviyat, 

merhamet, sabır, şükür ve tevekküldür. Bu bulgular, hemşirelerin salgını algılama ve 
değerlendirmelerinde dini ve manevi şemalarının aktif olduğunu ifade etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Din psikolojisi, Hemşire, Salgın, Din, Algı 

 

Making Sense of the Pandemic Period and the Role of Religion among 

Nurses 

Abstract 

Throughout history contagious diseases displaying pandemic qualities has appeared and played an 

effective role in shaping societies. In the same manner, now we are witnessing COVID-19 taking a hold 
of our personal and social lives. Our existing habits and practices have either had to change or have been 

interrupted. Curfews were imposed on weekday evenings and weekends, restrictions were put in place 

for gatherings on holidays and various special days, face-to-face education moved online, workplaces 
were closed and the work had to be done remotely. Undoubtedly, every individual in society has been 

affected by these changes. On top of all of this, it is possible to say that individuals in the nursing 

profession had to contend with even more specific developments. Throughout this period nurses had to 
work long hours, face a high risk of infection, be separated from their families, and had to learn new 

practices regarding the treatment process. It is thus seen that nurses have been severely affected by the 

pandemic both in their private and professional lives. Starting with this point of view, this research aims 

to use the qualitative method to determine how nurses themselves perceived the COVID-19 pandemic 
which so severely affected their lives. For this, 20 nurses from the province of Bolu were included in 

the research. Content analysis was applied to the responses received from the participants. As a result 

of the content analysis, 24 unique words were identified. These 24 unique words were classified into 4 
themes. The themes are; ‘why the pandemic may have occurred,’ ‘negative emotions’, ‘coping 

mechanisms’ and ‘those things whose importance were only realized during the pandemic.’ Of the 24 
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unique words identified without any guidance by the researcher, 8 were found to be directly related to 

religious and spiritual references. The words are; ‘dua’ (prayer), ‘inanç’ (belief), ‘ceza’ (punishment), 

‘maneviyat’ (spirituality), ‘merhamet’ (mercy), ‘sabır’, (patience), ‘şükür’ (gratitude), and ‘tevekkül’ 
(trust in God). These findings tell us that the religious and spiritual schemas of nurses played an active 
role in their perception and evaluation of the pandemic. 

Keywords: Psychology of Religion, Nurse, Pandemic, Religion, Perception 
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Responding The Socio-Economic Transitions and City Sprawl Through 

Agglomeration 

 

Syed Asif Ali Naqvi1 

Saeed Zubair2 

Bilal Hussain3 

 

Abstract 

Housing is a basic human need and millions of people are struggling to have a roof over their heads. 

The population of cities has been increasing at a fast pace over the last twenty-five years and this refers 

to the speedy growth of ratio of GDP to economically active population working in the industry and 

services. Environmental quality is being compromised for the city sprawls. Over the past several years, 
Pakistan has faced housing issues both qualitatively and quantitatively. This study analyzes the spread 

of the city. This paper seeks to experimentally determine how factors such as wealth, income, and house 

value affect the ability to own a home for low-, middle-, and high-income groups. Study has tried to 
estimate the shift in demand for housing among different income groups. Primary data was collected 

from district Multan of province Punjab. A well-structured and pre-tested questionnaire was for survey 

purposes. A representative sample of 170 respondents was collected for the study purpose. Multinomial 
logistics regression was used to analyze the survey data. The results of the study show that the loss of 

farming land in the account of residential colonies is a trend and threatening the stability of locally 

cultivated land. Both agricultural population and urban land exhibit significant local automation and that 

that socio-economic development and demographic construction significantly affect residents. Findings 
of study provide a theoretical basis for understanding the managerial dimension of the new type of 
urbanization and have vital plan allegations for executive adjustment institutes. 

Keywords: Economic growth; city sprawl; Pakistan; income group; farming land use
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İslam Miras Hukukuna Göre Mûrisin Borçlarının İfası 

 

Hilal ÖZAY1 

Özet 

İnsan sosyal bir varlıktır. Birbirleriyle insanların sürekli iletişim içinde olması ve her daim birbirlerine 
muhtaç olmaları bunun en iyi kanıtıdır. Bu özellikler insanlar arasında zaman zaman borçların meydana 

gelmesini sağlar. Her konuda olduğu gibi bu konuda da Allah Teâla insanları başı boş bırakmamış borç 

alan içinde borç veren içinde birtakım düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemeler öldükten sonra dahi 
devam etmektedir. Bu tebliğde ölen birisinin borcunun nelerden oluştuğu yani kapsamı, ödenme zamanı, 

ödeme sıralaması, borcun mes’uliyetinin kimde olduğu ve konuyla doğrudan bağlantılı olan terike 

konusu İslam miras hukukuna göre ele alındı. Bu konuları müstakil ele alarak açık ve net bir şekilde 

belirleme ve anlama noktasında katkı sağlamak amaçlanmıştır. Tebliğin sonucunda murisin 
borçlarından terikenin sorumlu olduğu, terkenin de murisin geride bıraktığı mal, alacak ve haklardan 
meydana geldiği, murisin borçlarının da Allah’a ve kullara ait borçlardan oluştuğu tespit edildi.          

Anahtar Kelimeler: İslam Miras Hukuku, Mûris, Vâris, Terike, Mûrisin Borcu.   

 

Execution of Debts of the Desiree According to Islamic Inheritance Law 

 

Abstract 

Human is a social entity. The best proof of this is that people are in constant communication with each 

other and are always in need of each other. These features cause debts to occur between people from 

time to time. As in every other issue, Allah Ta'ala has not left people unattended, and has made some 

arrangements within the borrower and the lender. These regulations continue even after death. In this 
paper, what the debt of a deceased person consists of, namely its scope, time of payment, payment order, 

who is responsible for the debt, and the subject of terike, which is directly related to the subject, were 

discussed according to Islamic inheritance law. It is aimed to contribute to the point of clearly and clearly 
identifying and understanding these issues by handling them individually. As a result of the 

communiqué, it was determined that the leaver was responsible for the debts of the testator, that the 

abandonment consisted of the goods, receivables and rights left behind by the testator, and that the debts 
of the testator consisted of debts belonging to Allah and the servants. 

Keywords: Islamic Inheritance Law, Descendant, Heir, Estate, Debt of Descendant.
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Küba’da Endüstriyel Demokrasi Kapsamında İşçilerin Yönetime Katılımını 

Sağlayan Birlikte Karar Verme Hakkı 

 

Najiba RAFİZADE1 

Özet 

İşçilerin yönetime katılması ve dahası yöneticisi olmayan tamamen işçiler tarafından yönetilen ve elde 
edilen kârın eşit şekilde dağıtıldığı bir yönetim biçimi kuşkusuz ki, her nesil işçilerin hayalini süsleyen 

demokratik bir yönetim şeklidir. Özellikle kapitalist piyasanın güç elde ettiği dönemde bu gibi 

uygulamaların sahrada bir yudum su etkisi yaratabileceği fikri mevcuttur. Sovyetler Birliğinin tarihsel 

çöküşü sonrasında yaygınlaşan kapitalist toplum ve serbest piyasa kurallarına karşın Batı 
Yarımküresinin tek sosyalist devleti olan Küba’nın araştırılması, oradaki işçilerin yönetime katılım 

düzeyinin ve demokratik birlikte karar verme oluşunun değerlendirilmesi oldukça merak doğuran bir 

mevzudur. Küba’da işçilerin yönetime katılması ile ilgili şimdiye kadar Türkiye’de her hangi bir 
araştırmanın gerçekleştirilmemesi bu çalışmanın önemini artırmakta ve informatik karakter taşıyan 

pratik bir kılavuz rolünü oynamaktadır. Çalışmada yönetime katılma kavramı endüstriyel demokrasi 

kapsamında açıklanmış ve yönetime katılma biçimlerine kısa olarak değinilmiştir. Küba’da işçilerin 

yönetime katılma düzeyi araştırılmış ve farklı bakış açıları sergilenmiştir. Çalışmanın 
gerçekleştirilmesinde literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre Küba’da 

işçiler sendika ve kooperatifler aracılığı ile yönetime farklı düzeyde katılmaktadırlar. Bunun yanı sıra 
işçiler bireysel olarak da yönetime katılabilir ve birlikte karar verme sürecinin iştirakçisi olabilirler.  

Anahtar Kelimeler: endüstriyel demokrasi, yönetime katılma, birlikte karar verme, özyönetim, 
Küba’da özyönetim 

 

The Right to Make Joint Decisions, Ensuring The Participation of Workers 

in Management within the Framework of Industrial Democracy in Cuba. 

 

Abstract 

The participation of workers in management and, moreover, a regulation form without managers, 

completely managed by workers, with equally distributed profits, is undoubtedly a democratic form of 

management, which is the dream of every generation of workers. Especially when the capitalist market 
is gaining strength, there is an idea that such a practice can become a sip of water in the desert. 

Conducting Research on Cuba, the only socialist state in the Western Hemisphere, despite the capitalist 

society and free-market rules that became widespread after the historic collapse of the Soviet Union, 
and the assessment of the level of workers' participation in administration and democratic decision-

making is a very curious issue. The absence so far of any research in Turkey related to the participation 

of workers in management in Cuba increases the importance of this work, which serves as a practical 
guide with an informative character. In this study, the concept of participation in management is 

explained within the scope of industrial democracy, and there are briefly mentioned the forms of 

participation in governance. There has been examined the level of participation of workers in 

management in Cuba and presented various points of view. In the conducting of the study has been used 
the literature review method. According to the findings of the study, workers in Cuba participate in 

management at different levels through unions and cooperatives. In addition, workers can individually 
participate in the management and be a participant of the joint decision-making process. 

Keywords: industrial democracy, participation in government, joint decision-making, self-government, 
self-government in Cuba

                                                   
1 Doktora Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Politika, ORCID: 0000-0002-8750-3916  



  

  

46 
 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ile Firma Performansı Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi 

Metin BORAK1 

Özet  

Bu çalışmanın amacı, 2009-2020 yılları arasında Borsa İstanbul’da işlem gören firmaların kurumsal 

sosyal sorumluluk (KSS) puanları ile firma performansları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu 
çalışmada firmaların Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının “Menfaat Sahipleri” başlığı 

altındaki puanları, KSS performansını temsil etmektedir. Dolasıyla çalışmanın örneklemi 51 firma 420 

gözlemden oluşmaktadır. Firma performansı temsilen ise aktif karlılığı (ROA) kullanılmıştır. Ayrıca 
firma performansını etkileyebilecek firma büyüklüğü (toplam varlıkların doğal logaritması), kaldıraç 

(toplam borçların, toplam varlıklara bölünmesi) ve defter değeri/piyasa değeri değişkenleri kontrol 

değişkenler olarak analize dahil edilmiştir. Çalışmanın amacına uygun olarak panel veri yöntemi tercih 

edilmiş ve sabit etkiler modeli kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, KSS performansı ile firma 
performansı arasında konkav bir ilişki olduğunu göstermektedir. Diğer bir deyişle KSS performansı ile 

firma performansı arasında ters U şeklinde bir ilişki bulunmaktadır. Kontrol değişkenlerden firma 

büyüklüğünün katsayısı pozitif ve anlamlı iken defter değer/piyasa değeri ve kaldıraç değişkenlerinin 
katsayıları ise negatif ve anlamlı çıkmıştır. Bu sonuçlara göre KSS performası belirli bir noktaya kadar 
firma performansını artırıken bir noktadan sonra düşürmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Firma Performansı, Panel Veri Yöntemi 

 

Examining the Relationship Between Corporate Social Responsibility and 

Firm Performance 

 

Abstract 

This study aims to examine the relationship between CSR and firm performance. This study uses the 
data of companies that quoted at the Borsa Istanbul between years 2009-2020. In this study, the scores 

under the "Stakeholders" heading of corporate governance ratings represent CSR performance. Return 

on assets (ROA) represents the performance of the firm. Therefore, the final sample of the study consists 
of 51 companies and 420 observations. Additionally, firm size (natural logarithm of total assets), 

leverage (total liabilities divided by total assets), and book-to-market variables ara included in the 

analysis as control variables.  The results show that there is a concave relationship between CSR 
performance and firm performance. In other words, there is an inverted U-shaped relationship between 

CSR performance and firm performance. Among the control variables, the coefficient of firm size is 

positive and significant, while the coefficients of the book-to-market and leverage variables are negative 

and significant. According to these results, while CSR performance increases the firm's performance up 
to a certain point, it decreases after a certain point. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Firm Performance, Panel Data Analysis 
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Boşanmanın 7-12 Yaş Çocuklara Etkileri ve Güvenli Bağlanmanın 

Ebeveyn-Çocuk İlişkilerindeki Rolü 

 

Aslı GÜMÜŞ1 

Hatice YALÇIN2 

Özet  

Aile birliğinin yapısal, duygusal ve ruhsal açıdan bölünmesine neden olan boşanma, ailedeki tüm 

bireyler için özellikle de çocuklar için karmaşık olan yeni bir durumun başlangıcıdır. Bu olumsuz 

durumdan en fazla zarar görenler çocuklardır. Boşanma sonrası çocuk ve ebeveynlerde çeşitli psiko-
sosyal sorunlar görülebilmektedir. Tüm bu davranış problemleri, sistemdeki sorunlar aile danışmanlığı 

alanında hizmet veren profesyonelleri yakından ilgilendirmektedir. Bu çalışmada boşanmanın 7-12 yaş 

çocuklara etkileri ve güvenli bağlanmanın ebeveyn-çocuk ilişkilerindeki rolünün incelenmiştir. 
Araştırma; 7-12 yaş aralığında çocuğu olan ve boşanmış olan anneleri ve çocukları kapsamaktadır. 

Ebeveynleri boşanmış çocukların yaşadıkları duygusal, sosyal problemlerin belirlenmesi ve bu 

çocukların güvenli bağlanma veya patolojik bağlanma durumlarının ebeveynleri ile iletişimlerini 
etkileme düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek ve bu değişkenlerin katılımcıların demografik 

özelliklerine göre nasıl farklılık gösterdiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma görüşmelerden 

elde edilen verilerin yorumlanmasını kapsayan nitel bir çalışma olmakla beraber probleme ilişkin 

araştırmacının öznel görüşleri sunulmuştur. Bu bakımdan “yorumlayıcı araştırma’ veya ‘alan 
araştırması’ olarak yorumlanabilir. Araştırma kapsamında bazı çıktılar elde edilmiştir. Çocukların 

ebeveynlerin çatışmasından ve duygusal iklimden etkilendikleri ve bu nedenle ebeveynleriyle olan 

ilişkilerin sağlamlığı çocukların bu süreci daha kolay atlattığına dair sonuçlar elde edilmiştir. Güvenli 
bağlanmanın anne – çocuk ilişkisinin bağlantılı olduğu görülmektedir. Ebeveynleri ile güvenli bağlanma 

yaşamış çocukların boşanma sonrası kriz durumlarını ve çocuğu bekleyen negatif etkilerden daha az 
etkilendiği gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Boşanma, Boşanmanın Çocuklara Etkisi, Güvenli Bağlanma, Ebeveyn-Çocuk 
İlişkisi 

 

The Effects of Divorce on 7-12 Years Children and the Role of Secure 

Attachment in Parent-Child Relationships 

 

Abstract 

Divorce, which causes the structural, emotional and spiritual division of the family unit, is the beginning 

of a new situation that is complex for all members of the family, especially for children. Children are 

the ones who suffer the most from this negative situation. Various psycho-social problems can be seen 
in children and parents after divorce. All these behavioral problems, problems in the system are closely 

related to professionals working in the field of family counseling. In this study, the effects of divorce on 

children aged 7-12 and the role of secure attachment in parent-child relationships were investigated. 

Research; It includes mothers and children who have children between the ages of 7-12 and are divorced. 
The aim of this study was to determine the emotional and social problems experienced by children with 

divorced parents and to examine the relationship between the levels of secure attachment or pathological 

attachment of these children influencing their communication with their parents, and to determine how 
these variables differ according to the demographic characteristics of the participants. Although the 

research is a qualitative study covering the interpretation of the data obtained from the interviews, the 

subjective views of the researcher on the problem are presented. In this respect, it can be interpreted as 

"interpretive research" or "field research". Some outputs were obtained within the scope of the research. 
It was concluded that children are affected by parental conflict and emotional climate, and therefore, 
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children get through this process more easily if their relationships with their parents are solid. It is seen 

that secure attachment is related to the mother-child relationship. It has been observed that children who 

have a secure attachment with their parents are less affected by post-divorce crisis situations and the 
negative effects that await the child. 

Keywords: Divorce, Effects Of Divorce On Children, Secure Attachment, Parent-Child Relationship 
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Investigating the Merits of Video Mediated Oral Book Reports on 

Grammatical Accuracy in Speech: The Case with ELT Prep Class Learners 

 

Gokhan ÇEPNİ1 

Sevcan Bayraktar ÇEPNİ2 

Abstract 

Many studies in the literature have thoroughly investigated foreign language learners' errors so far. 

However, the factors that contribute to improvement in grammar accuracy have not been investigated 
in detail. Therefore, this study aims to explore the effect of extensive oral book reports, presented 

publicly through an online video-mediated presentation tool, on the development of L2 speaking 

grammatical accuracy (explicitly focusing on correct verb form and incorrect subject-verb agreement). 
The participants were 42 college ELT prep-class students in Turkey. As a supplement to the insufficient 

speaking and reading practice in class, every other week over a semester, the participants were required 

to read graded level books and report them orally by video recordings in Flipgrid. All oral book reports 
were transcribed, and spoken corpus was compiled. In addition, target grammatical errors were tagged 

in the spoken corpus. The first and the last oral book reports were analyzed and compared for accuracy. 

The qualitative data was obtained from the focused group interview data that elicited students' 

perceptions of their oral book report performances and utilization of such digital tools in their 
assignments.  The fewer mistakes in the last book reports showed that continuous practice through video-

mediated oral book reports contributed to the grammar accuracy of learners over time and learners 
reported the positive contribution of such tools. 

 

Keywords: speaking, grammatical accuracy, web 2.0 tools, reading in L2
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Bireyselleşmeyi Risk Toplumu Perspektifinden Okumak 

 

Pelin Önder EROL1 

Özet 

Topluluğun çıkarlarının bireyin istek ve çıkarlarını öncelediği geleneksel toplumda, bireysellik 
ödüllendirilmezken modernleşmeye koşut olarak ortaya çıkan işbölümü ve farklılaşma ile birey, ilgi 

odağı haline gelmiştir. Bireyin egemen olma süreci olarak tanımlanan bireyselleşme, bireyin varlıksal 

güvenliğini yitirdiği ve bunun karşısında risklere daha açık hale geldiği bir dönüşüme işaret etmektedir. 
Geleneksel toplumda bireyi sarmalayan koruyucu koza yerini modern toplumda atomize olmuş bireylere 

bırakmıştır. Sonuç olarak bireyselleşme, bir yandan bireyi geleneksel yapıların kuşatmışlığından 

özgürleştirirken diğer yandan riskin yükselmesiyle birlikte bireyin varlıksal güvenliğini tehlikeye 

sokmaktadır.  Bu çalışma A. Giddens’ın geç modernitede ortaya çıktığını iddia ettiği “özgürleşmeci 
politika” ve “yaşam politikası” kavramsallaştırmasına dayanarak, bireyselleşmeyi U. Beck’in Risk 
Toplumu yaklaşımından çözümlemeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bireyselleşme, Risk Toplumu, Özgürleşmeci Politika, Yaşam Politikası, Geç 
Modernite 

 

Reading Individualization from the Perspective of Risk Society 

 

Abstract 

In traditional society where demand and interests of community are prioritized over those of individual, 

individuality is not rewarded; and division of labour and differentiation emerging in parallel with 
modernization put the individual at focus of interest. Individualization, which is defined as the process 

in which individual dominates, points out a transformation where individual loses ontological security 

and in turn becomes vulnerable to risks. Protective cocoon which bundle up individual in traditional 
society is replaced by atomized individual in modern society. As a consequence, individualization gets 

individual emancipated from enmeshment of traditional structures on the one hand, and jeopardize 

ontological security of individual in parallel with the rise of risk on the other hand. By drawing upon 

“emancipatory politics” and “life politics” concepts which A. Giddens argued that those emerged in late 
modernity, this study aims at analysing individualization from Risk Society perspective of U. Beck.  

Keywords: Individualization, Risk Society, Emancipatory Politics, Life Politics, Late Modernity
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Din Eğitiminin Kadın Algısına Olan Etkisi: Manisa ve Balıkesir’de 

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama 

 

Hacer AŞIK EV1 

Burak KARTAL2 

Halit EV3 

Batuhan Fatih MOLLAOĞULLARI4 

Özet 

Betimsel nitelikli tarama modeli ile gerçekleştirilen bu araştırmanın amaçlarından biri, farklı bölümlerde 

eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerinin kadın algılarını ortaya çıkartmaya çalışmaktır. Bir diğer 
amacı ise din eğitiminin kadın algısına etkisinin bulunup bulunmadığını, ayrıca kadına yönelik olumsuz 

algı var ise bunun nereden kaynaklandığı ve etkilendiğini ortaya koymaya çalışmaktır. Araştırmanın 

evrenini MCBÜ İlahiyat Fakültesi, MCBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Balıkesir Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini de 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz 
döneminde söz konusu fakültelerde öğrenime devam eden ve kota örneklemesi yöntemiyle seçilmiş olan 

612 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma sonucunda İlahiyat Fakültesi (İF) öğrencilerinin ontoloji, 

toplumsal, değersiz görülme ve şiddet-kadın ile ilgili; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 
öğrencilerinin de bilişsel, çalışma ve kadın ile ilgili anlatımlarda daha olumlu bir tutum sergiledikleri 

gözlenmiştir. Kariyer ve kadın alanında ise her iki grubun da benzer bir tutuma sahip olduğu 

görülmüştür. Ayrıca araştırma sonunda iki önemli konunun eksikliği de bariz bir şekilde ortaya 

çıkmıştır: Birincisi, her iki grubun İslam dininde kadının konumu ve değeri ile ilgili yeterli bilgiye sahip 
olmadığı, ikincisi ise her iki grubun da eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine ihtiyaç 

olduğudur. Araştırmanın öncelikle, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa dikkat çekmeye çalışarak bu 

konuda bir farkındalık oluşmasına ve bilinç düzeyinin yükselmesine, ikinci olarak da kadının 
toplumdaki değer ve konumunun iyileştirilmesi yönünde katkı sağlayacağı beklenmektedir. Ayrıca 

olumsuz kadın algısının iddia edildiği gibi dini temellerinin bulunup bulunmadığı anlaşılmaya 

çalışılacak ve böyle bir ilişki var ise din eğitiminin niteliğinin iyileştirilmesi yönündeki çalışmalara da 
vesile olması düşünülmektedir. Son olarak da çalışmanın toplumda din olarak kabul edilen oysa dinin 
özü ile hiçbir ilgisi olmayan yanlış bilgilerin düzeltilmesine de katkı sağlayacağı beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Olumsuz kadın algısı, toplumsal cinsiyet, din eğitimi, gelenek, din. 

 

 

The Influences of Religous Education on Women’s Perception: An 

Application for University Students in Manisa and Balıkesir 

 

Abstract 

One of the aims of this descriptive research is to determine female perceptions of university students 

studying in different departments. Further objectives are to determine whether religious education 

influences female perception and to identify the cause of this negative perception towards women, if it 

exists. The population consists of students from the Faculty of Theology at Manisa Celal Bayar and 
Balıkesir Universities, and the Faculty of Economics and Administrative Sciences at Manisa Celal Bayar 

University. The sample size of 612 students has been chosen by quote sampling from the class of 2019-
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2020 fall semester. As a result of the research, the students of the Faculty of Theology (IF) have a more 

positive attitude in the dimensions  about ontology, societal, worthlessness and violence-women. The 

students of the Faculty of Economics and Administrative Sciences (İİBF) exhibited a more positive 
attitude in the dimensions about cognitive, work-women. In the field of career-women, it was observed 

that boths groups had similar positions. In addition, at the end of the research, lack of two important 

issues were clearly revealed: that both groups  did not have enough information about the position and 
value of women in Islam and that they needed to develop their critical thinking skills. As far as the 

potential benefits are concerned, this research may build awareness and raise conscious levels regarding 

gender mainstreaming to eliminate gender inequality. Thus, it may contribute to improve the value given 
to women in today’s society. On the other hand, understanding the possible relationship between 

misconceptions in religion and negative perceptions towards women may call for better religious 

education. Finally, overcoming misconceptions in religion through detecting and eliminating false 
thoughts is itself a major possible achievement of the study. 

Keywords: Negative perception towards women, gender mainstreaming, religious education, tradition, 
religion.
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1999 Marmara (Gölcük) Depremi Sonrası Yerel Yönetimlerde Afet 

(Deprem) Politikasının Gelişimi: Yalova İli Örneği 

Salih BATAL1 

Kubilay ÇAKICI2 

Özet  

Tarihsel süreç içerisinde deprem olgusu, insanların ekonomik, siyasal ve toplumsal yapılarını 

etkilemiştir. 20. yüzyıla kadar insanlık afetlere karşı etkili önlemler geliştirememiştir. Bunun neticesinde 
önemli can ve mal kayıpları ortaya çıkmıştır. Türkiye’de 1939 yılı Erzincan depreminden sonra en çok 

ölümle sonuçlanan afet Marmara depremi olmuştur. Yalova’da belediyeler ve diğer kamu kurumlarının 

deprem afetine yönelik politika geliştirmeye başlaması 1999 yılı sonrasındaki kayıplar neticesinde 

hızlanmıştır. Bu nedenle çalışmanın konusunu, Yalova’da AFAD, yerel yönetimlerin ve ulusal 
aktörlerin deprem afetine yönelik politikaları ve faaliyetleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışma, 

1999 Marmara depreminden sonra Yalova’da yerel yönetimler ve diğer kamu kurumlarının 

faaliyetlerinin afet politikasının gelişimine katkılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yalova’da 
deprem politikası ve uygulamalarının gelişimine yönelik 2014-2021 yılları arasındaki pratiklere yer 

verilmesi ve bu doğrultuda depreme karşı direncin gelişmesinde güçlü ve zayıf yönlerin tespitinin 

yapılması çalışmanın önemini göstermektedir. Çalışmada nitel ve nicel bir takım veriler toplanmış, 
derlenen veriler, deprem politikasının gelişimine yönelik bulgulara ulaşmak amacıyla içerik analizi 

metoduyla incelenmiştir. Böylece 2014-2021 yılları arasında Yalova örneğinde AFAD ve yerel 

yönetimlerin deprem politikasının geliştirilmesine yönelik önemli pratikler ortaya koyduğu ancak afet 
yönetiminde halen eksik yönlerinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Afet, Afet Yönetimi, Deprem, Marmara Depremi, Yerel Yönetimler 

Development of Disaster (Earthquake) Policy in Local Governments After 

the 1999 Marmara (Gölcük) Earthquake: The Case of Yalova 

 

Abstract 

In the historical process, the earthquake phenomenon has affected people's economic, political and social 

structures. Until the 20th century, humanity could not develop effective measures against disasters. As 
a result, significant loss of life and property occurred. After the 1939 Erzincan earthquake in Turkey, 

the disaster that resulted in the most deaths was the Marmara earthquake. In Yalova, municipalities and 

other public institutions started to develop policies for earthquake disasters, which accelerated as a result 
of the losses after 1999. For this reason, the subject of the study is the policies and activities of AFAD 

in Yalova, local governments and national actors for earthquake disaster. In this context, the study aims 

to reveal the contributions of the activities of local governments and other public institutions to the 

development of disaster policy in Yalova after the 1999 Marmara earthquake. Including the practices 
for the development of earthquake policy and practices in Yalova between the years 2014-2021 and 

determining the strengths and weaknesses in the development of earthquake resistance in this direction 

show the importance of the study. In the study, a number of qualitative and quantitative data were 
collected, and the collected data were analyzed by content analysis method in order to reach the findings 

on the development of earthquake policy. Thus, it has been concluded that AFAD and local governments 

have put forward important practices for the development of earthquake policy between the years 2014-
2021 in the case of Yalova, but there are still deficiencies in disaster management. 

Keywords: Disaster, Disaster Management, Earthquake, Marmara Earthquake, Local Governments 
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Arşiv Belgelerine Göre II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye’de Kimsesiz, 

Mağdur Çocuklar Meselesi ve Çocuklara Yönelik Koruyucu Tedbirler 

 

Hacı Veli GÖK1 

Özet 

Kimsesiz çocuklar meselesi, bir toplumun çözüme kavuşturulması lazım gelen en önemli sorunlarının 
başında gelmektedir. Zira gelecek nesillerin, her anlamda ülke menfaatleri ve kültürü ile yetiştirilen 

çocukların birer eseri durumunda olduğu unutulmamalıdır. Ahlaken ve kültürel anlamda başarılı nesiller 

yetiştirmek isteyen devletlerin, çocuklar üzerine itina ile yaklaşması gerekmektedir. Bu bağlamda 

kimsesiz çocuklar konusu, devletlerin uhdelerine uzanan birer tehdit olarak algılanmalıdır. Siyasi 
gerginlikler neticesinde ortaya savaş tehdidi çıkmaktaysa, kimsesiz çocuklar meselesi de devletler için 

aynı derecede dikkate alınmaya değer bir tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, II. Dünya 

Savaşı sürecinde adeta devletin sosyal ve kültürel yaşantısı için bir sorun haline gelen ve sokağın 
tehlikelerine açık vaziyette olan kimsesiz çocukların devlet kontrolüne alınma süreçleri incelenmiştir. 

Zira devlet kontrolü dışında, sokağın her türlü tehlikesine açık vaziyette büyüyen çocuklar, gelecek 

nesillerin varlığı için büyük bir tehlike olarak görülmektedir. Ayrıca, bu dönemde devlet kontrolüne 

alınması gereken kimsesiz çocuklar dışında, anne ve babalarının yanında kalan çocukların da aynı 
şartlarda devlet kontrolündeki yatılı okullara alınması talepleri de azımsanmayacak kadar azdır. Bunun 

nedeni ise savaş döneminin toplumda yarattığı olumsuz tesir ve ekonomik darlıktan kaynaklanmaktadır. 

Çocuklarını kendi yanlarından devletin kontrolüne vermeyi gönüllü olarak kabul eden aileler bu 
durumun en açık göstergesidir. Bunun yanında çocuklara yönelik koruyucu tedbirler kapsamında 

çocukların bazı umuma açık yer ve işletmelere girişlerinin yasaklanmak istenmesi de dönem koşulları 

ele alındığında takdire şayan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda II. Dünya Savaşı 
sürecindeki kimsesiz çocuklar meselesinin ele alındığı bu çalışma ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanlığı 

Cumhuriyet Arşivlerinden faydalanılarak oluşturulmuştur. Öte yandan yöntem olarak ilk aşamada 

konuyla ilgili arşiv belgeleri ve süreli yayınların tespiti yapılmış daha sonra telif-tetkik eserler ve 

makalelerden faydalanma yoluna gidilmiştir. Bu sayede birinci el kaynaklı bir yaklaşım sağlanmaya 
çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: II. Dünya Savaşı, Kimsesiz Çocuklar, Koruyucu Tedbirler, Serseri Çocuklar, 
Yunanistan 

 

According to Archive Documents the Issue of Orphaned and Mistreated 

Children in Turkey During the World War II. and Protective Measures for 

Children 

 

Abstract 

The issue of orphaned children is one of the most important problems of a society that needs to be 

resolved. Likewise, it should not be forgotten that future generations are the works of children who are 

brought up with the interests and culture of the country in every sense. States that want to raise morally 
and culturally successful generations should approach children with care. In this context, the issue of 

orphaned children should be perceived as a threat to the obligations of states. Just as the threat of war 

emerges as a result of political tensions, the issue of orphans is an equally worthy threat for states. 
Because, children who grow up outside the state control, open to all kinds of dangers of the street, are 

seen as a great danger for the existence of future generations. In addition, in this period, apart from the 

orphans who need to be taken under the control of the state, the demand for the children staying with 

their parents to be taken to the boarding schools under the same conditions is less in a considerable 
amount. The reason for this is the negative impact of the war period on society and the economic poverty. 

The most obvious indicator of this situation is the families who voluntarily accept to give their children 
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under the control of the state from their side. In addition, it is an admirable situation when the conditions 

of the period are taken into account that the entry of children to some public places and businesses is 

wanted to be prohibited within the scope of protective measures for children. In this context, this study, 
which deals with the issue of orphaned children during the World War II, was created mainly by making 

use of the Presidency Republic Archives. On the other hand, as a method, archival documents and 

periodicals related to the subject were determined in the first stage, and then copyright-reviewed works 
and articles were used. In this way, it has been tried to provide a first-hand sourced approach.  

Keywords: World War II, Orphan Children, Protective Measures, Vagrant Boys, Greece
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Anne Conway’in Kartezyen Töz Düalizmine Yönelik Reddiyesinin 

Özgünlüğü 

 

S. Atakan ALTINÖRS1 

Özet  

Filozoflar arasında cereyan etmiş töz hakkındaki tartışmalar bakımından, günümüze Yeniçağ’dan hayli 
zengin bir literatür miras kalmıştır. Söz konusu literatürde, Hobbes, Descartes, Malebranche, Leibniz, 

Locke, Spinoza gibi dönemin meşhur filozofların eserleri öne çıkmaktadır. Kaleme almış olduğu tek 

eseriyle Anne Conway’in adı ise meşhur olmamıştır. Oysa Conway bu eserinde, Yeniçağ’da yaşayan 

bir kadın filozof olarak “cesur” sayılabilecek bir teşebbüste bulunmuştur: Hristiyan Kilisesi’nin resmî 
öğretisi hâline gelmiş de olan düalist metafiziğe yönelik bir reddiye ortaya koymuştur. Biri maddî, 

diğeriyse gayrimaddî-spiritüel olmak üzere, birbirinden apayrı iki tür tözün mevcut olduğuna dair 

yerleşik fikri eleştirmiştir. Conway’in düalizm bağlamında eleştiri oklarını açıkça yönlendirdiği 
Descartes dışında, hedef tahtasına yerleştirdiği ikinci bir filozof da vardır: Conway’in yakın dostu Henry 

More. “Ateizme karşı panzehir” başlığıyla kaleme aldığı risâlesini Conway’e ithaf etmiş olan More, âtıl 

madde ve aktif gayrimaddî ruh [spirit] olmak üzere iki tür töz bulunduğuna inanır. Conway düalizm 

eleştirisine, yurttaşı Hobbes’un saf maddî töz inancını dayanak almadığı gibi, bir asır sonra Berkeley’de 
rastlanacak saf spiritüel töz inancını da dayanak almamıştır. Conway’e göre tek tür töz vardır ve o ne 

saf spiritüeldir ne de saf maddî. Conway’in töz anlayışı daha ziyâde, çağdaşı ve akranı olan 

Spinoza’nınkini andırır: Ne materyalist ne de spiritüalist bir pozisyonda duran Conway açısından 
“maddî” ve “spiritüel” denen şeyler, aslında sadece ikisinden birinden ibaret olmayan bir tür tözün farklı 

“hâller”idir. Böylece, mevcut tebliğimizin sonucunda, Conway’in töz problemi bakımından “nötr 

monizm” diye nitelendirilmeye uygun bir pozisyon sergilediğini öne süreceğiz. Bununla birlikte, onun, 
eserinde Kartezyen düalizme ve Hobbes’taki materyalizme yönelttiği eleştirileri yanında, Spinoza’yı da 

eleştirmekten geri durmadığını belirteceğiz: Conway Tanrı’nın, yarattıklarıyla aynı tözden 

olamayacağını vurgulayarak Spinoza’ya itiraz etmektedir. Son olarak da Conway’in fikirleri ile 

Leibniz’in ontolojisi arasındaki benzerliğe ve farklılığa değineceğiz. Böylece tebliğimizde, Conway’in, 
yaşadığı çağın önde gelen filozoflarının töz anlayışları karşısındaki özgün pozisyonunu irdeleyerek 
belirginleştirmeye çalışacağız.   

Anahtar Kelimeler: Yeniçağ felsefesi, ontoloji, töz problemi, nötr monizm, Anne Conway. 

 

The Originality of Anne Conway’s Refutation Towards Cartesian 

Substance Dualism 

 

Abstract 

In terms of the debates about substance that took place among philosophers, a very rich literature has 

been inherited today from the Early Modern Age. In the mentioned literature, the works of famous 

philosophers of the period such as Hobbes, Descartes, Malebranche, Leibniz, Locke, Spinoza come to 

the fore. Anne Conway’s name did not gain fame with the only work she wrote. However, in this work, 
Conway, as a woman philosopher living in the Early Modern Age, made a “brave” attempt: She put 

forward a rejection of dualist metaphysics, which has also become the official doctrine of the Christian 

Church. She criticized the established notion that there are two distinct types of substance, one material 
and the other immaterial-spiritual. Apart from Descartes, to whom Conway clearly directs the arrows of 

criticism in the context of dualism, there is a second philosopher placed on the target: Conway’s close 

friend Henry More. Dedicating his treatise “antidote against to atheism” to Conway, he believes that 
there are two types of substances: Inert matter and active immaterial spirit. Conway did not base her 

critique of dualism on his compatriot Hobbes’ belief in pure material substance, nor did she rely on the 

pure spiritual substance belief to be found in Berkeley a century later. According to Conway, there is 
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only one type of substance, and it is neither purely spiritual nor purely material. Conway’s understanding 

of substance rather resembles that of her contemporary and peer Spinoza: For Conway, who is neither 

materialist nor spiritualist, things called “material” and “spiritual” are different “modes” of one type of 
substance, which is not actually just one of the two. Thus, at the conclusion of our present paper, we 

will argue that Conway exhibits a position suitable for qualifying as “neutral monism” in terms of the 

substance problem. In addition to her criticisms of Cartesian dualism and materialism in Hobbes, we 
will state that she does not hesitate to criticize Spinoza as well: Conway objects to Spinoza by 

emphasizing that God cannot be of the same substance with his creations. Finally, we will touch on the 

similarity and difference between Conway’s ideas and Leibniz’s ontology. Thus, in our paper, we will 
try to clarify Conway’s original position against the substance understandings of the leading 
philosophers of her age.  

Keywords:  Early modern philosophy, ontology, substance problem, neutral monism, Anne Conway. 
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Çocuk Hakları Bağlamında Eğitim ve Öğretim Alanında Yapılan 

Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi 

 

Büşra KARTAL1 

Belgin ARSLAN-CANSEVER2 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2012-2022 yılları arasında çocuk hakları bağlamında ve eğitim 

öğretim konu alanında gerçekleştirilmiş olan lisansüstü tez çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından 

incelenmesi, araştırma eğilimlerinin ve sıklıklarının belirlenmesidir. Çalışmada nitel araştırma 
yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Yükseköğretim ulusal tez 

merkezinde yayımlanmış tüm tezler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise ölçüt örnekleme 

yöntemiyle belirlenmiş 2012-2022 yılları arasında ulusal tez merkezinde eğitim öğretim konu alanında 
yayınlanan çocuk hakları anahtar kelimesi ile aratılan 62 lisansüstü tez çalışması oluşturmaktadır. Veri 

toplama aracı olarak tez sınıflandırma formu kullanılmıştır. Ulaşılan tez çalışmaları tez sınıflandırma 

formu doğrultusunda kategorilere ayrılarak frekans ve yüzde tabloları oluşturulmuştur. Çalışma 
sonucunda en çok ‘çocuk haklarına yönelik farkındalık, bilişsel algı ve bilgi düzeylerinin, tutumların ve 

görüşlerin incelenmesi’ en az ise ‘tarihsel süreç içerisinde çocuk hakları ve gelişimi, çocuk hakları ve 

hukuk kuralları’ konu başlıklarının incelendiği ortaya konulmuştur. Lisansüstü tez çalışmalarının diğer 

yıllara göre 2019 yılında oldukça fazla artış gösterdiği görülmüştür. Ayrıca incelenen lisansüstü tez 
çalışmalarında sırasıyla en fazla ebeveynlerle, ardından sınıf ve okul öncesi öğretmenleri ile çalışıldığı 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Hakları, Eğitim ve Öğretim, Doküman İncelemesi, Araştırma Eğilimleri ve 
Sıklıkları 

Examination of Postgraduate Theses in the Field of Education and Training 

in the Context of Children’s Rights 

 

Abstract 

The aim of this study is to examine the postgraduate thesis studies carried out in the context of children's 

rights and in the field of education and training between 2012-2022 in Turkey in terms of various 
variables, and to determine the research trends and frequencies. Document analysis, one of the 

qualitative research methods, was used in the study. The universe of the study consists of all the theses 

published in the national thesis center of Higher Education in Turkey. The sample of the study consists 

of 62 postgraduate theses which were determined by criterion sampling method, and searched with the 
keyword of children's rights published in the field of education in the national thesis center between the 

years 2012-2022. Thesis classification form was used as data collection tool. The thesis studies reached 

were divided into categories in line with the thesis classification form, and frequency and percentage 
tables were created. As a result of the study, it was seen that "awareness, cognitive perception and 

knowledge levels, attitudes and opinions about children's rights" were studied the most. At least, it has 

been revealed that the subject headings of "children's rights and development in the historical process, 

children's rights and legal rules" are examined. It has been determined that postgraduate theses have 
increased considerably in 2019 compared to other years. In addition, it was determined that in the 

postgraduate theses examined, the parents were studied the most, followed by the primary and preschool 
teachers. 

Keywords: Children’s Rights, Education and Training, Document Analysis, Research Tendencies and 
Frequencies
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Teaching Literature in a Post-Reading Age 

 

Marcus RICHEY1 

 

 

Abstract  

In this presentation, I will explore the phenomenon of teaching literature in an era where reading is, by 
most accounts, dying out. This appears to put teachers either in a mode of resistance, where they do not 

accept this paradigm shift and seek to propagate the old ways, or accommodation, where teachers adapt 

to the new order and find fitting strategies to match. I will look at what we might be losing in the 
classroom by no longer requiring students to read texts, referencing seminal work done by Marshall 

McLuhan, about how shifts in communication technologies potentially affect cognitive formations, and 

Neil Postman’s concerns about how a video-oriented society might involve a degradation of a more 
substantial public conversation sustained by centuries of print culture. Using my experience of teaching 

the very ‘literature-like’ case studies in a business ethics class, I will argue that with a combined method 

of partial-resistance alongside strategic accommodation, we can carry forth the study of literature into 
the 21st century in a way that will continue to be meaningful to our students. 

Keywords: literature teaching, post-reading, teaching experience, print culture, digital age
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Teaching Homophones in English 

 

Özlem YAGCIOĞLU1           

Abstract 

Teaching vocabulary as a foreign language is very important in language education. Because students 

do not only learn the definitions of the words or phrases in English. They also learn their  pronunciations  

effectively in order to speak accurately and fluently. Teaching homophones in vocabulary education is 
very crucial as many students usually confuse the pronunciations and the definitions of the words they 
learn.   

According to the online Cambridge Dictionary, the definition of the word ‘homophone’ is  as follows: 
a word that is pronounced the same as another word but has a different meaning or spelling, or both. 

In course books, there are many useful classroom activities, but some students who learn English as a 
foreign language need more practice. Therefore teachers or language instructors need to freshen up their 

students’s knowledge and spend 15 or 20 minutes to repeat some units with different classroom 

activities. In some classes, teachers need to repeat some units in 60 minutes or in more minutes. In this 

study, the definitions of the word ‘homophone’ will be given. The role of teaching homophones will be 
highlighted. Sample coursebook activities will be shared. Sample classroom activities will also be 
shared. Useful sources will be suggested. 

Keywords: Homophones; Dictionary Definitions; Useful sources; Useful Videos; Sample Classroom 
Activities
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Yansıtıcı Düşünme Bağlamında Yansıtıcı Düşünen Öğretmen Özellikleri 

 

Büşra KARTAL1 

Belgin ARSLAN-CANSEVER2 

Özet 

Türkiye’de yansıtıcı düşünme becerisi ve diğer üst düzey düşünme becerilerinin önem kazanması, 2005 

yılındaki ilkokul programlarının yeniden yapılandırılması süreciyle gerçekleşmiştir. Bu süreçte 
dünyadaki pek çok ülkeyle birlikte Türkiye’de de ilkokul programlarında yapılandırmacılık yaklaşımı 

benimsenmiştir. Yapılandırmacılık, bireyin bilgiyi zihninde yapılandırarak problem çözmesinde 

kullanmasına dayanan bir öğrenme kuramıdır. 2009 yılında güncellenen ilkokul programında ise 

yansıtıcı düşünme becerisinin önemi, öğrencileri ve öğretmenleri eğitim sürecinde her daim aktif şekilde 
tutmayı ve süreç içindeki uygulamaları sorgulamayı ve değerlendirmeyi sağlaması yönüyle 

vurgulanmıştır. Bu çerçevede çalışmanın amacı, yansıtıcı düşünme kavramı bağlamında yansıtıcı 

düşünen öğretmen özelliklerini ele almaktır. Çalışma kapsamında yansıtıcı düşünme kavramı ve temel 
görüşleri, yansıtıcı düşünmenin eğitim ile ilişkisi ve yansıtıcı düşünen öğretmen özelliklerine yer 

verilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmış olup alanyazın taraması yapılarak 

dokümanlara ulaşılmıştır. Veri analizi yöntemi olarak ise doküman analizi (betimsel tarama) tekniği 

kullanılmıştır. Çalışma sonucunda yansıtıcı düşünme, öğretmenler, öğrenciler, okulun tüm personelleri 
ve aileler olmak üzere eğitim sisteminin tüm bileşenleri için geliştirilmesi gereken bir üst düzey 

düşünme becerisi olarak tanımlanmıştır. Bu süreçte öğretmenlerin hem kendi öğrenmelerinin hem de 

öğrencilerinin öğrenmesinin sorumluluğunu almaları bakımından önemli bir aktör olduğu ortaya 
konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Yansıtıcı Düşünme, Eğitim, Yansıtıcı Düşünen Öğretmen Özellikleri, 
Yapılandırmacılık. 

 

Reflective Thinking Teacher Characteristics in the Context of Reflective 

Thinking 

Abstract 

Reflective thinking skills and other high-level thinking skills gained importance in Turkey with the 
process of restructuring primary school programs in 2005. In this process, constructivism approach has 

been adopted in primary school curricula in Turkey as well as in many countries in the world. 

Constructivism is a learning theory based on the individual's use of knowledge in problem solving by 

structuring it in his/her mind. In the primary school program, which was updated in 2009, the importance 
of reflective thinking skills was emphasized in terms of keeping students and teachers active in the 

education process and questioning and evaluating the practices in the process. In this context, the aim 

of the study is to discuss the reflective thinking teacher characteristics in the context of the concept of 
reflective thinking. Within the scope of the study, the concept of reflective thinking and its basic views, 

the relationship of reflective thinking with education and the characteristics of reflective thinking 

teachers are included. Qualitative research method was used in the study and the documents were 
reached by  the literature review. As a data analysis method, document analysis (descriptive review) 

technique was used. As a result of the study, reflective thinking was defined as a high-level thinking 

skill that should be developed for all components of the education system, including teachers, students, 

all staff of the school and families. In this process, it has been revealed that teachers are an important 
actor in terms of taking responsibility for both their own learning and the learning of their students. 

Keywords: Reflective Thinking, Education, Reflective Thinking Teacher Characteristics, 
Constructivism
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IoT (Internet of Things – Nesnelerin İnterneti) Tabanlı Dijitalleşme 

Uygulamaları ile Müşteri Yönlü Deneyimsel Değer Yaklaşımları: Hazır 

Giyim Perakende Sektörü Üzerine Bir Araştırma 

 

 

Bektaş Alican KAYA1 

Keti VENTURA2 

 

Özet  

Dördüncü sanayi devrimi dönemi teknolojilerinin ve yeni kuşakların etkileriyle birlikte tüketiciler ürün 
veya hizmet satın alırken yaşayacakları deneyimlere ve deneyimsel değerlere tüketimlerinden daha fazla 

önem vermeye başlamışlardır. Ürün ve hizmetlerde çeşitliliğin artması, müşteri sadakatinin giderek 

azalması, tüketicilerin çevrimiçi ve çevrimdışı kanalları bir bütün olarak değerlendirmesi, internete bağlı 

cihaz sayısının her geçen gün artıyor olması gibi faktörler birçok sektörde olduğu gibi hazır giyim 
perakende sektöründe de dijitalleşmenin bir tercih yerine bir zorunluluk haline gelmesine neden 

olmuştur. Firmaların tüketicileri gerçek müşteriye dönüştürebilmeleri için IoT teknolojisini kullanarak 

yaratıcı ve yenilikçi uygulamalarla eşsiz deneyimsel değerler sunabilmeleri rekabet avantajı elde etme 
açısından oldukça önemli olmuştur. Bu kapsamda araştırmanın amacı; hazır giyim perakende sektörü 

firmalarının IoT tabanlı dijitalleşme uygulamalarıyla gerçekleştirdikleri deneyimsel değer 

yaklaşımlarını ve bunların iş süreçlerine yansımalarını ortaya koymaktır. Nitel araştırma yöntemi 

kullanılan bu araştırmada, amaçlı örneklem yöntemlerinden kritik durum örneklemesi kullanılarak pazar 
payı, hedef pazar ve iş süreçlerinde ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyetleri bulunan 3 firmayla 

derinlemesine görüşme yapılmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. 

Araştırmada hazır giyim sektöründe büyüme, gelişim, sürdürülebilirlik, rekabet avantajı için 
dijitalleşmenin ve IoT tabanlı deneyimsel değer uygulamalarının sağladığı faydalar, müşterilerin 
memnuniyet ve sadakatlerine önemli yansımaları olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nesnelerin İnterneti (IoT), Deneyim, Deneyimsel Değer, Dijitalleşme, Hazır 
Giyim Perakende Sektörü 

 

Customer Oriented Experiential Value Approaches with IoT (Internet of 

Things) Based Digitalization Applications: A Study on Apparel Industry 

 

Abstract 

 

The consumers have begun to give more importance to the experiences and experiential values they will 

have when purchasing products or services than their consumption with the effects of the technologies 

of the fourth industrial revolution as well as growing number of young generations. As in many sectors, 
digitalization has become a necessity rather than a choice in the apparel retail sector, with factors such 

as increasing diversity in products and services, decreasing customer loyalty, consumers evaluation of 

online and offline channels as a whole, and the increasing number of devices connected to the Internet 

day by day. It has become very important for companies to offer unique experiential values with creative 
and innovative applications using IoT technology to transform consumers into real customers. In this 

context, the aim of the research is; to explore the experiential value approaches that apparel companies 

                                                   
1 İşletme Tezli Y. Lisans Öğrencisi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, ORCID: 0000-

0002-8399-0067, bektasalicankaya@gmail.com 
2 Doç.Dr., Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, keti.ventura@ege.edu.tr, ORCID: 0000-0002-

6422-0518 

mailto:keti.ventura@ege.edu.tr


  

  

63 
 

take with IoT-based digitalization applications and their reflections on their business processes. In this 

research qualitative research method was used and in-depth interviews were conducted with 3 

companies operating in national and international markets in Turkey on the basis of market share, target 
market, and business processes. As a sampling method, within purposive sampling,  critical situation 

sampling was used. The collected data was analyzed through descriptive analysis. In the research, it was 

concluded that the benefits of digitalization and IoT-based experiential value practices for growth, 
development, sustainability, and competitive advantage in the apparel sector have important 
repercussions for customer satisfaction and loyalty. 

Keywords: Internet of Things (IoT), Experience, Experiential Value, Digitalization, Apparel Industry
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20. Yüzyıl Dönümünde Türkiye’de Liberalizmin İdeolojik ve Politik 

Gelişimini Belirleyen Nesnellikler 

 

Anıl VAREL1 

Özet  

Liberalizmin Türkiye’deki ortaya çıkış ve gelişim sürecine damgasını vuran nesnelliklerin inceleme 

konusu edileceği ve bu konuda literatürdeki yaygın kabullerin eleştirel bir perspektifle ele alınacağı bu 

tebliğde, birbiriyle ilişkili şu iki argüman öne sürülecektir: (I) Kapitalizmin eşitsiz ve bileşik gelişimi, 
benzer konumdaki diğer pek çok ülke gibi Türkiye’de de liberalizmin doğum sürecine damgasını 

vurarak onun ideolojik ve politik gelişimine önemli etkilerde bulunmuştur. Modernleşmede 

gecikmişliğin beraberinde getirdiği acelecilik ve Batı’ya yetişme kaygısı, adem-i müdahaleci reçeteleri 

çoğu Türk aydınının gözünde makul bir seçenek olmaktan çıkarmıştır. Bunun yanında, XX. yüzyıl 
dönümündeki uluslararası rekabet ve çatışma ortamı ve ayrıca kapitalizmin bileşik gelişiminin sağladığı 

politik-ideolojik bilgi birikimi olanağı da Türk aydınının planlamacı ve müdahaleci politikalara çok 

daha ilgi göstermesini beraberinde getirmiştir. Üstelik adem-i müdahaleci bir devlet, liberalizmin 
gelişimine belirli oranda öncülük etmesi beklenebilecek sermaye kesimlerinin maddi çıkarları açısından 

da uygun bir seçenek teşkil etmemiştir. Tüm bu nesnel faktörler, söz konusu zaman aralığında 

Türkiye’de liberalizmin fikrî ve politik gelişimini büyük ölçüde sınırlandırmıştır. (II) Literatürde sıklıkla 

sözü edilen ve Osmanlı’ya atfedilen devlet geleneğinin Türkiye’de liberalizminin gelişimini engellediği 
görüşü, bu ideolojinin gelişimini kısıtlayan faktörlerin doğru biçimde tahlil edilebilmesini büyük oranda 
engellemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Liberalizm, Erken Cumhuriyet Dönemi, Geç Osmanlı Dönemi, Kapitalizmin 
Eşitsiz ve Bileşik Gelişimi, Türk Aydını 

 

The Objectivities Determining the Ideological and Political Development of 

Liberalism in Turkey at the Turn of the 20th Century 

 

Abstract 

In this paper, in which the objectivities that marked the emergence and development process of 

liberalism in Turkey will be examined and the common acceptances in the literature on this subject will 

be discussed with a critical perspective, two interrelated arguments will be asserted: (I) The uneven and 

combined development of capitalism, like many other countries in a similar position, marked the genesis 
process of liberalism in Turkey and had significant effects on its ideological and political development. 

The hastiness brought about by the belated modernity and the apprehension of catching up with the West 

have made the non-interventionist prescriptions not a reasonable option for the most Turkish 
intellectuals. Besides, the environment of international competition and conflict at the turn of the 20th 

century and the possibility of political-ideological knowledge provided by the combined development 

of capitalism caused Turkish intellectuals to show much more interest in planning and interventionist 

policies. Moreover, a non-interventionist state did not constitute a suitable option in terms of the interests 
of the capitalist groups, which could be expected to lead the development of liberalism in Turkey to a 

certain extent. All these objective factors have greatly limited the intellectual and political development 

of liberalism in Turkey during the aforementioned time period. (II) The view, which is frequently 
mentioned in the literature, and that the development of liberalism in Turkey is hindered by the state 

tradition attributed to the Ottoman Empire, largely prevents the correct analysis of the factors 
constraining the development of this ideology. 

Keywords: Liberalism, Early Republican Period, Late Ottoman Period, The Uneven and Combined 
Development of Capitalism, Turkish Intellectual
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Sosyal Medyada Kişiselleştirilmiş Reklamlar: Genç Tüketicilerin Tutumları 

 

 

Fatma YASA1 

 

Özet  

Bugün teknolojik gelişmeler sayesinde reklamcılığın odağı geleneksel kitle reklamcılığından 
kişiselleştirilmiş reklamcılığa doğru yön değiştirmiştir. Çevrimiçi davranışsal reklamcılık olarak da 

adlandırılan bu reklamlar, internet kullanıcılarının web davranışlarından (gezinti, arama, satın alma, 

konum, beğeni, paylaşım vb.) elde edilen bilgiler ışığında tüketicinin ilgi alanına uygun özelleştirilmiş 
ikna edici mesajların sunulması esasına dayanır. Kişisel verilere ulaşmayı kolaylaştırması nedeniyle 

sosyal medya platformları ise bu tür reklamlar için reklam verenlerin öncelikli tercihi haline gelmiştir. 

Kişiselleştirilmiş reklamlar, reklam verenler için belirli hedef kitlelere ulaşma imkânı sağlarken; takip 
edilme hissi ve mahremiyet endişesinden dolayı bireyleri rahatsız edebilmektedir. Bu araştırmanın 

amacı genç bireylerin sosyal medyada yer alan kişiselleştirilmiş reklamlara yönelik tutumlarını ortaya 

koymaktır. Veriler 174 öğrencinin katılımıyla anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma sonuçları 

katılımcıların kişisel bilgilerinin izinsiz paylaşılmasından dolayı mahremiyet endişesi yaşadıklarını ve 
kişiselleştirilmiş reklamlardaki bilgilerin doğruluğuna yönelik şüpheci bir yaklaşım sergilediklerini 

ortaya koymuştur. Tutum bileşenleri arasındaki ilişki incelendiğinde ise reklamdaki bilgilerin 

doğruluğuna yönelik inançlar ve reklamın algılanan kişiselleştirme düzeyi ile reklamlardan duyulan 
rahatsızlık arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Reklamın doğru bilgi içerdiğine ve kişinin 

ihtiyaçlarına özel olarak hazırlandığında dair inançlar arttığında, reklamdan duyulan rahatsızlığın 

azaldığı anlaşılmıştır. Bu tür reklamlardan duyulan rahatsızlık kişisel verilerin izinsiz kullanıldığına dair 
endişelerle doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu bağlamda genç bireylerin sosyal medyada yer alan, 

doğru bilgiler içeren ve ihtiyaçlarına seslenen kişiselleştirilmiş reklamlardan rahatsız olmadıkları; ancak 
kişisel verilerin izinsiz kullanımının bu konuda belirleyici olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kişiselleştirilmiş Reklamlar, Çevrimiçi Davranışsal Reklamlar, Tutumlar, Sosyal 
Medya Reklamları, Mahremiyet Endişesi 

 

Personalized Ads on Social Media: Attitudes of Young Consumers 

 

Abstract 

The recent technological developments have switched the focus of advertising from traditional mass 

advertising to personalized advertising. This new type of advertising, which is also known as online 

behavioral advertising, is about introducing personalized persuasive messages to potential consumers 
under the light of the information derived from web behaviors of internet users (surfing, searching, 

online shopping, location, likes and shares etc.). Social media platforms have been primarily preferred 

by advertisers to publish such advertisements since the nature of these platforms makes it easier to access 

personal information. While personalized advertisements allow advertisers to reach specific target 
consumers, individuals may feel uncomfortable with them due to privacy concerns and doubt of being 

tracked. The aim of this study is to explore young individuals’ attitudes towards personalized 

advertisements. The data of the study were collected from 174 participants through a survey. The results 
of the study revealed that the participants experience privacy concerns due to the unauthorized  sharing 

of their personal information and are skeptic about the accuracy of information presented in in 

personalized advertisements. When the relationship between the components of attitude was examined, 

it was found that there is a correlation between the beliefs about the accuracy of the information 
presented on these advertisements, the perceived personalization level and the discomfort with these 

advertisements. The findings also showed that this discomfort gets weaker as individuals believe that 
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the information presented in these advertisements is accurate and personalization is individual specific. 

The discomfort for these advertisements increases in proportion to the concerns about the unauthorized 

use of personal information. Thus, it can be concluded that young people do not feel uncomfortable with 
the personalized advertisements that are displayed on social media, involve accurate information and 

address to their needs; however, unauthorized use of personal information is a determining factor when 
this issue is concerned.   

Keywords: Personalized Advertisements, Online Behavioral Advertisements, Attitudes, Social Media 
Advertisements, Privacy Concern
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Müşteri Deneyimini İyileştirmede Yapay Zekâ Uygulamaları: Çevrimiçi 

Perakende Firması Örneği 

 

Ediz TUTSAL1 

Keti VENTURA2 

Özet 

İnsana atfedilen davranışları gerçekleştirebilen sistemler veya makineler olarak tanımlanabilen yapay 

zekâ ortaya çıkışından itibaren sürekli gelişerek popülerliğini koruyan kavramlar arasında yer 

almaktadır. Bu kavramın zaman içerisinde gelişmesine paralel olarak uygulama alanları da genişleme 

göstererek hayatın önemli bir parçası haline gelmiştir. Genişleme gösterdiği ve maksimum fayda 
sağladığı alanların başında da şüphesiz pazarlama gelmektedir. Yapay Zeka uygulamalarının 

pazarlamada kullanılması ile birlikte müşteri deneyimi de iyileştirilmeye çalışılmaktadır. Yapılan 

iyileştirmeler kapsamında doğru müşteriye ulaşılmakta, ulaşılan müşterilere en uygun biçimde ürün ve 
hizmet sunulmakta, satış öncesinde, sırasında ve sonrasında pazarlama iletişimi sağlanmaktadır. Bu 

çalışma ile öncelikle yapay zekâ ve müşteri deneyimi kavramları açıklanmış, yapay zekanın müşteri 

deneyimine etkileri anlatılmıştır. Bir sonraki adımda ise küresel bazda hizmet veren çevrimiçi perakende 

firmasının yapay zekayı müşteri deneyimlerini iyileştirmede ne şekilde kullandığına yönelik firma 
çalışanları ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Büyük bir hızla büyümeye devam eden firmanın 

başarısında müşteri deneyimini iyileştirmek için kullanmış oldukları yapay zekâ tabanlı yazılımların 

etkisi gözlemlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre müşteri deneyimini zenginleştirmek için müşteriye 
özel fırsatların sunulması, müşteriye yapılan teslimatın hızlandırılması için arka plandaki karar alma 

mekanizmasının makine öğrenmesine dayandırılması, müşteri iletişiminde sanal asistan ve sipariş 

durumunu görme desteği iyileştirme yapılan alanlardan bazılarıdır. Bu sayede insan doğasından 
kaynaklanan problemler minimize edilerek müşteri deneyimi zenginleştirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Müşteri Deneyimi, Müşteri Yolculuk Haritası, Marka Deneyimi, 
Farklılaşma 

 

Artificial Intelligence Based Applicattions in Impoving Customer 

Experience: Case of Online Retailer 

 

Abstract 

Artificial Intelligence, which can be basicly defined as systems or machines that can perform behaviors 

of human and human intelligence, is one of the concepts that have been flourishing and maintaining the 
popularity since its first appereance. Simultaneously with the development of this concept day by day, 

its execution areas have expanded and become  significant part of life. There is no doubt, marketing is 

one of the areas where it expands and provides maximum benefit. With the use of Artificial Intelligence-

based applications in marketing, the customer experience is have been tried to be improved. As part of 
the improvements that made by firms, some applications include; reaching  right customer group, 

providing the most appropriate product and service to the previously reached customers, carrying out 

marketing communication activities before, during and after the sale. The main aim of this study is to 
explain the concepts of artificial intelligence and customer experience as well as their effects. In the next 

stage, an in-depth interview was held with the company employees from online retailer to understand 

how they use artificial intelligence to improve customer experiences. Results revealed that, providing 
some special opportunities to customer, taking decisions to accelerate the delivery of the order, using 

virtual assistant in customer communication and providing dashboard to see the order status are some 
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of the areas where improvement has been made thanks to Artificial Intelligence. Thus, while the 
problems stem from human nature are minimized, customer experience is tried to be improvement. 

Keywords: Artificial Intelligence, Customer Experience, Customer Journey Map, Brand Experience, 
Differentiation 



  

  

69 
 

Sağlık Kurumlarında Kriz Yönetimi (Şanlıurfa Örneği) 

 

Zine CİN1 

Hasan UZUN2 

 

Özet 

2020 yılından bu yana dünya çapında en başta sağlık sektörü olmak üzere hemen hemen bütün sektörleri 

ciddi anlamda olumsuz etkileyen Covid-19 krizi, kriz ve kriz yönetimini daha değerli kılmıştır. Bu 

çalışmada sağlık kurumlarının gelişim ve ilerleyişine yön veren, kurumun kontrolünü sağlayan 
yöneticilerin kriz ve kriz yönetimine yaklaşımları ele alınmaya karar verilmiştir. Kesitsel, tanımlayıcı 

ve çıkarımsal niteliğe sahip olan bu çalışmanın örneklemi kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. 

Veriler 10 soruluk kriz yönetimi anket formu ve 45 ifadeden oluşan kriz yönetim ölçeği ile elde 
edilmiştir. Araştırmanın evrenini Şanlıurfa’daki hastanelerde görev yapan tüm hastane yöneticileri, 

örneklemini ise bu 9 hastanede görev yapan Başhekim, 1 Hastane müdürü, 1 Başhekim yardımcısı ve 1 

Hastane müdürü olmak üzere toplamda 36 kişiden oluşmaktadır. Çalışmanın sonucuna bakıldığında 

yöneticilerin eğitim seviyesinin, hizmet içi eğitim programlarına katılım durumlarının, yaş 
durumlarının, mevcut pozisyonda çalışma süresinin, mevcut pozisyonun, görev yaptıkları hastane 

türlerinin(kamu-özel) ve yöneticilerin cinsiyetlerinin kriz yönetim ölçeği skor ortalamaları arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kriz, Kriz Yönetimi, Sağlık, Sağlık Kurumları, Sağlık Yöneticileri 

 

Crısıs Management In Health Instıtutıons (Şanlıurfa Example) 

 

Abstract 

The Covid-19 crisis, which has seriously affected almost all sectors, especially the health sector, 

worldwide since 2020, has made crisis and crisis management more valuable. In this study, it has been 

decided to deal with the crisis and crisis management approaches of the managers who direct the 
development and progress of health institutions and control the institution. The sample of this study, 

which has a cross-sectional, descriptive and inferential nature, has been selected via convenience 

sampling method. The data has been obtained with a crisis management questionnaire consisting of 10 

questions and a crisis management scale consisting of 45 statements. Target population of the study 
consists of all directors of hospitals working in Şanlıurfa, and the sample consists of 36 people, including 

the head physician, 1 hospital manager, 1 assistant deputy physician and 1 director of hospital, working 

in these 9 hospitals. Considering the results of the study, there was no significant difference between the 
crisis management scale score averages of the education level of the administrators, their participation 

in in-service training programs, their age, working time in the current position, the current position, the 
type of hospital they work (public-private) and the gender of the administrators. 

Keywords: Crisis, Crisis Management, Health, Health Institutions, Health Managers 
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Ordu İlinde Spor Yapan Bireylerin Yaşam Beceri Düzeyleri 

 

Ahmet İSLAM1 

 

Özet  

Bu araştırmada, 2018-19 yılında Ordu ilinde spor yapan bireylerin sağlıklı yaşam becerileri düzeylerini 

ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama 
araçları olarak, Kişisel bilgi formu ve Düz ve Açak (2018) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Sporun 

Yaşam Becerilerine Etkisi Ölçeği (SYBEÖ) kullanılmıştır. Çalışmada tesadüfi örnekleme yöntemi ile 

belirlenen 357 aktif spor yapan birey dikkate alınmıştır. Araştırma sonucunda, branş, milli sporcu olma 

durumu ve spor yılları değişkenlerinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmışken cinsiyet değişkeninde ise 
anlamlı bir fark bulunmamıştır. Buna ilaveten bireylerin sağlıklı yaşam beceri düzeyleri alt boyutları 

arasında pozitif yönlü bir korelasyon olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmada çözüm aranan alt problemler 

araştırma bulguları ile doğrulanmıştır. Kitle iletişim araçları vasıtasıyla bireylerin sağlıklı yaşam 
becerilerine olan farkındalıkları artırılmalı ve desteklenmelidir. 

 Anahtar Kelimeler: Spor, Yaşam Becerisi, Sağlıklı Yaşam   

 

The Life Skills of Athletes in Ordu 

Abstract  

This study aimed to determine the levels of healthy living skills of athletes in Ordu between 2018 and 

2019. The study adopted a correlational survey model. Data were collected using the Life Skills Scale 

for Sport (LSSS) adapted into Turkish by Düz and Açak (2018). The sample consisted of 357 athletes 
recruited using random sampling. The results showed that branch, being a national athlete, and sports 

experience had a significant effect on participants’ LSSS scores. However, there was no significant 

difference in LSSS scores between male and female participants. There was also a positive correlation 
between LSSS subscale scores. The sub-problems were confirmed by research findings. We should use 
mass media to raise people's awareness of healthy living skills.  

Keywords: Sports, Life Skill, Healthy Life 
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Sinop Nokulun Duyusal Olarak Değerlendirilmesi 

 

 

Aysun GARGACI KINAY1 

 

Özet  

Nokul; un, yağ, yoğurt, tuz ve maya karışımıyla hazırlanan hamurun oklava yardımı ile incecik açılması 
ile başlanarak hazırlanır. İçerisine geleneksel olarak kıyma, üzüm, ceviz ya da tercihe göre tahin, yoğurt, 

ıspanak ve haşhaş gibi malzemeler ilave edilerek pişirilir.  Yörede çok sevilen ve sıklıkla tüketilen nokul, 

kahvaltı ile beraber tüketilmesinin yanında dini bayramlarda, düğünlerde çeşit çeşit yapılarak misafirlere 
ikram edilir.  Nokul için 10 farklı panelist tarafından hedonik skala ile duyusal değerlendirme 

yapılmıştır. Değerlendirme kıymalı ve üzümlü cevizli nokullar kullanılmıştır. Koku, doku, renk ve 

görünüş açısından değerlendirilmiş, bireysel görüşleri sorulduğunda, iştah açıcı ve lezzetli bulduklarını 
bildirmişlerdir.  Yapıldığı yöreye ve kullanılan malzemeye göre çok farklı şekillerde yapılabilen nokul, 
Sinop ilindeki tüketim şekli ile tüm panelistler tarafından kabul edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Nokul, Sinop, Gastronomi, Duyusal Analiz 

 

Sensory Evaluation of Sinop Nokul 

 

Abstract 

Nokul; It is prepared by starting the dough, which is prepared with a mixture of flour, oil, yogurt, salt, 

and yeast, by rolling it thinly with the help of a rolling pin. It is traditionally cooked by adding minced 

meat, grapes, walnuts, or optionally tahini, yogurt, spinach, and poppy. Nokul, which is very popular 
and frequently consumed in the region, is consumed with breakfast as well as being served to guests 

during religious holidays and weddings. Sensory evaluation with a hedonic scale was made by 10 

different panelists for nokul. Evaluation minced meat and raisin walnut nokuls were used. They were 
evaluated in terms of smell, texture, color, and appearance, and when asked for their individual opinions, 

they reported that they found it appetizing and delicious. Nokul, which can be made in many different 

ways depending on the region it is made and the material used, was accepted by all the panelists with 
its consumption style in Sinop. 

Keywords: Nokul, Sinop, Gastronomy, Sensory evaluation
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Pandemi Sürecinde Çalışanların Örgütsel Özdeşleşme Algıları ve Duygusal 

Emek Davranışıları Arasındaki İlişki: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir 

Araştırma 

 

Rukiye CAN YALÇIN1 

Pınar FAYGANOĞLU2 

Özet  

Bu çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının örgütsel özdeşleşme düzeylerinin duygusal emek 

gösterimlerine etkisini incelemektir. Bu amaçla Ankara’da faaliyet gösteren pandemi hastanelerinde 

görev yapan 392 sağlık personelinden anket yoluyla elde edilen veriler analiz edilmiştir. Çalışmada her 
bir değişkene ait doğrulayıcı faktör analizi (DFA), yapısal eşitlik modeli (AMOS) ile yapılmıştır. 

Değişkenler arası ilişkileri ortaya koyabilmek adına korelasyon analizi, hipotezlerin test edilmesi için 

hiyerarşik regresyon analizinden faydalanılmıştır. Analiz sonuçları, sağlık çalışanlarının örgütsel 
özdeşleşme düzeyinin duygusal emek gösterimlerini anlamlı olarak yordadığını ortaya koymuştur. Bu 

bağlamda, çalışma kapsamında ele alınan sağlık çalışanlarının örgütsel özdeşleşme düzeyi hem genel 

olarak duygusal emek davranışlarını hem de duygusal emeğin alt boyutlarını (yüzeysel davranış, 

derinlemesine davranış, doğal duygular) pozitif ve anlamlı olarak etkilemektedir. Elde edilen bulgular 
ışığında sağlık sektörü yöneticilerine konu ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Özdeşleşme, Duygusal Emek, Sağlık Sektörü, COVID-19 

 

The Relationship Between Organizational Identification Perceptions and 

Emotional Labor Behaviors of Employees During the Pandemic Process: A 

Study on Healthcare Professionals 

 

Abstract 

The aim of this study is to examine the effects of health workers' organizational identification levels on 

emotional labor behaviors. For this purpose, data obtained from 392 health workers working in 

pandemic hospitals operating in Ankara, through questionnaires, were analyzed. In the study, 
confirmatory factor analysis (CFA) of each variable was performed with structural equation model 

(AMOS). Correlation analysis was used to reveal the relationships between variables, and hierarchical 

regression analysis was used to test hypotheses. The results of the analysis revealed that the 
organizational identification level of health workers significantly predicted emotional labor behaviors. 

In this context, the level of organizational identification of health workers, which is discussed within the 

scope of the study, affects both emotional labor behaviors in general and the sub-dimensions of 

emotional labor (superface acting, deep acting, expression of naturally felt emotions) positively and 
significantly. In the light of the findings obtained, suggestions were made to the health sector managers 
on the subject. 

Keywords: Organizational Identification, Emotional Labor, Health Sector, COVID-19
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Doğum Sonu Depresyon Danışmanlığında Anne-Bebek Bağlanmasını 

Güçlendiren ve Annenin Kendini Toparlama Gücünü Artıran Uygulamalar 

 

Fatoş GÜL1 

Hatice YALÇIN2 

Özet  

Bu araştırmanın amacı; doğum sonu depresyon danışmanlığında anne-bebek bağlanmasını güçlendiren 

ve annenin kendini toparlama gücünü artıran uygulamaların incelenmesidir. Bu çalışmada ölçüt olarak 

canlı doğum yapmış; neonatal dönemde bulunan anneler ele alınmıştır. Etik kurul izinleri alınmasının 

ardından google form aracılığıyla veriler toplanmıştır. Verilerin elde edilmesinde Demografik Bilgi 
Formu, Kendini Toparlama Gücü Ölçeği, Edinburgh Doğum Sonu Depresyon Ölçeği, Anne Bebek 

Bağlanma Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma grubundakilerin doğum sonu depresyon, anne bebek 

bağlanması ve kendini toparlama gücü ölçümleri arasında ilişki olup olmadığının değerlendirilmesi 
amacıyla, Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonunda en kısa sürede emzirmeye 

başlanması, anne ile bebeğin aynı odada kalması, kanguru bakımı, anneye ve bebeğe masaj yapılması, 

yoga, meditasyon, sosyal destek uygulamaları gibi atravmatik uygulamaların, annenin kendini 

toparlama gücünü artırdığına ilişkin veriler elde edilmiştir. Araştırmanın sonunda doğum sonu 
depresyonu danışmanlığında anne-bebek bağlanmasını güçlendiren ve annenin kendini toparlama 

gücünü artıran uygulamalar konusu ele alınarak gebelik sonrası stres ve bağlanmada yaşanan 
zorluklardan kurtulmanın yollarında çözümler sunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Doğum Sonu Depresyon, Anne Bebek Bağlanması, Kendini Toparlama Gücü. 

 

Applications in Postpartum Depression Counseling Strengthening Mother-

Infant Attachment and Increasing Mother's Self-Recovery Power 

 

Abstract 

The purpose of this research; The aim of this study is to examine the practices that strengthen mother-

infant bonding and increase the mother's self-recovery power in postpartum depression counseling. In 
this study; Neonatal mothers who gave live births were investigated. Ethics committee permissions were 

obtained; Then the data was collected via google form. Demographic Information Form, Self-Recovery 

Scale, Edinburgh Postpartum Depression Scale, Mother-Infant Attachment Scale were used to obtain 
the data. Postpartum depression, mother-infant attachment and self-recovery measures of the study 

group were examined. In order to evaluate whether there is a relationship between these criteria, Pearson 

correlation analysis was performed. At the end of the research; It was recommended to start 
breastfeeding as soon as possible, to stay in the same room with the mother and the baby, to care for the 

kangaroo, to massage the mother and the baby, to practice yoga, meditation, and social support practices. 

These practices increase the mother's self-recovery power. At the end of the research; In postpartum 

depression counseling, practices that strengthen mother-infant bonding and increase the mother's self-
recovery power are listed and solutions are presented. 

Keywords: Postpartum Depression, Mother-Infant Attachment, Self-Recovery
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Türkiye’de Ömür Süren Kazak Şirzat Doğru’ya Göre Doğu 

Türkistan’dan1948 Yılında Yapılan Göçler 

 

Ali Abbas ÇINAR1 

Dinara OSPANOVA2 

Botagoz TAGUTRETOVA3 

 

Özet 

Şirzat Doğru, diğer adıyla Şirzat ağabey, Doğu Türkistan’dan büyük bir Kazak topluluğu ve ailesiyle 

birlikte, Çinlilerden kaçmak ve kurtulmak amacıyla Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan mücadeleci ve 

emektar bir adın sembolüdür. Mücadeleci kavramını iki anlamda kullanıyorum. Bunlardan birincisi göç 
sırasında ve göç boyunca hayatta kalabilmek için verilen mücadeledir. Göç sırasında 14-15 yaşlarında 

olsa da hayatta kalabilmek, ailesine yardım edebilmek, küçük kardeşini kaybolmaktan veya ölümden 

kurtarabilmek, göç boyunca veya takip eden yıllarda çekilen her türlü sıkıntı ve zorluğa karşı durabilmek 

başlı başına bir değerdir. Göç, göç yolları ve göçülen yurtlardaki hayata tutunma azmi Şirzat ağanın 
mücadeleci kısmını verir. Mücadeleye verdiğim ikinci anlam ise göçülen yeni yurtta, Türkiye’de var 

oluşu sağlayabilmek için Şirzat ağanın yapıp ettikleridir. O, hayatın tüm zorluklarına rağmen, girdiği 

her işte büyük mücadeleler verir ve başarır. Bunun için Şirzat Doğru adı azmin, emeğin, alın terinin, 
sabrın da sembolüdür. Türkiye’de İzmir’e göç, İzmir’de hayata tutunma yolları; otelde, daha sonra 

NATO’da işe başlama, burada gösterilen performans, yapılan iyi ve doğru işler sonunda iş hayatında 

yükselişler, Amerika ve diğer ülkelere seyahatler, deri fabrikası veya şirket kurma girişimleri,  hem 
Şirzat ağabeyin fikren gelişimini sağlar, hem de uygulama yeteneğini artırır. 

Günümüzde Çin toprakları işçinde kalan Doğu Türkistan topraklarından Türkiye’ye göç ‘Hür Dünya’ya 
kavuşma olarak adlandırılırsa da, buradaki hürriyet toplumsaldır ve göç eden bütün topluluğu kapsar.    

Bildiride Şirzat Doğru’nun hatıralarından hareketle 1948 yılında Türkiye’ye yapılan göçler, göçlere 
katılan Kazak boyları/sülaleleri hakkında bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kazak, Çin, Türkiye, tarih, göç 
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Sieyes’in Görüşleri Çerçevesinde Fransız Devrimi ve Modern Siyaset 

İlkeleri 

 

Elifhan KÖSE ÇAL1 

 

Özet 

1789 Fransız Devrimi sadece Fransa ve kıta Avrupa’sında değil, siyaset bilimi açısından uluslararası 

düzeyde etkili olmuş en önemli tarihsel gelişmelerden biri olarak kabul edilmektedir.  İçinde 

bulunduğumuz yakın çağı başlatan popüler bir devrim olması dışında, devrimin siyaset felsefesi 

açısından getirdiği dönüşümler genellikle Rousseau ile anılmakta, devrim sürecinin büyük teorisyeni ve 
modern siyaset ilkelerini oluşturma konusunda onun kadar belirleyici olan Sieyes’in görüşleri genelde 

bilinmemektedir. Bu çalışmada Sieyes’in en önemli eseri, bir çeşit devrim manifestosu olan Üçüncü 

Sınıf Nedir? kitabından ve Sieyes’in görüş ve eylemlerinden yola çıkarak  “ulus” başta olmak üzere 
hangi modern siyaset kavram ve ilkelerinin ortaya çıktığı incelenecektir.  Sieyes’e göre “Ulus”, 
meşruluğu kendi içinde barındıracak ve iradesi her türlü yasallığın kaynağı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler:  Siyaset Felsefesi, Ulus, Fransız devrimi, Sieyes, Üçüncü sınıf/tiers état 

 

On Sieyes' Political Concept: The French Revolution and Principles of 

Modern Politics 

 

Abstract 

The 1789 French Revolution is accepted as one of the most important historical developments in terms 

of political science, which has an impact not only in France and Continental Europe but also in the 

international level. Apart from being a popular revolution that started the Modern Age, the 
transformations brought by the revolution in terms of political philosophy are generally referred to by 

Rousseau. The political views of Sieyes, who was the great theorist of the revolution and effective  on  
establishing the principles of modern politics as well, are generally unknown.  

In this study, based with Sieyes's political views/ actions and Sieyes' book "What is the Third Class", a 

kind of revolutionary manifesto; which modern political concepts and principles, especially "nation", 

emerged will be examined. According to Sieyes, the "nation" will have legitimacy and its will will be 
the source of all kinds of legitimacy. 

Keywords:  Political Philosophy, Nation, French revolution, Sieyes, Third class (tiers état)
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Erkeklik Rol Normlarına Bağlılığın Aile işlevleri ile İlişkisinin İncelenmesi: 

İstanbul Örneği 

 

Abdussamed KAYIRAN1 

Özet  

Aile fonksiyonlarının iyi bir şekilde sürdürülebilmesinin bazı değişkenlerle ilişkili olduğu söylenebilir. 

Ülkemizde bu konuda yapılan çok sayıda çalışmada genellikle kadınlar açısından bakılarak aile 
işlevlerinin açıklanmaya çalıştığı görülmektedir. Bu çalışmada ise aile işlevleri erkeklik algısıyla birlikte 

ele alınmıştır. Çalışmanın genel amacı ise erkek bireylerin erkeklik rol normlarına bağlılığın aile 

işlevleri ile ilişkisinin incelenmesidir. Çalışmada sosyo-demografik bilgiler (yaş, çalışma durumu, gelir 

düzeyi, eğitim durumu), Erkeklik Rol Normları Ölçeği ve Aile Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. 
İstanbulda ikamet eden 251 erkek katılımcı ile veriler toplanmıştır. Katılımcıların erkeklik rol 

normlarına bağlılık puanları ile yaş ve çalışma durumları arasında anlamlı farklılık olmadığı, gelir 

düzeyi ve eğitim durumu arasında ise anlamlı farklılık olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Katılımcıların 
erkeklik rol normlarına bağlılık puanları ile aile işlevleri ölçeği alt boyutlarından duygusal tepki, 

gereken ilgi, genel işlev arasında anlamlı ve yüksek düzeyde ilişki olduğu, iletişim altboyutu ile anlamlı 

bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Erkek bireylerin nitelikli bir eğitime erişmesi, iyi bir gelir 
düzeyine sahip olması aile sistemini sürdürebilmesinde oldukça önemli olduğu sonucu çıkarılabilir. Bu 

amaca yönelik olarak aile danışmanlığı hizmetlerinin nitelik ve niceliğini iyileştirecek politikalar 
geliştirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Aile Danışmanlığı, Erkeklik Rol Normları, Aile İşlevleri, İstanbul 

 

Examining the Relationship between Adherence to Masculinity Role Norms 

and Family Functions: The Case of İstanbul 

 

Abstract 

It can be said that maintaining good family functions is related to some variables. In many studies 
conducted in our country, it is seen that family functions are tried to be explained by looking at from the 

perspective of women. In this study, family functions are discussed together with the perception of 

masculinity. The general purpose of the study is to examine the relationship between male individuals' 

adherence to masculinity role norms and family functions. Socio-demographic information (age, 
employment status, income level, education level), Masculinity Role Norms Scale and Family 

Evaluation Scale were used in the study. Data were collected with 251 male participants residing in 

Istanbul. It was found that there was no significant difference between the participants' scores on 
adherence to masculinity role norms, age and working status, but there was a significant difference 

between income level and educational status. It was concluded that there was a significant and high level 

of relationship between the participants' masculinity role norms commitment scores and the sub-
dimensions of the family functions scale, such as emotional response, needed attention, and general 

function, and that there was no significant relationship with the communication sub-dimension. It can 

be concluded that it is very important for male individuals to have access to a qualified education, to 

have a good income level, and to maintain the family system. For this purpose, policies should be 
developed to improve the quality and quantity of family counseling services. 

Keywords: Family Counseling, Masculinity Role Norms, Family Functions, İstanbul 
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Türk Sinemasında Toplumsal Gerçekçi Filmlerde İstanbul Temsili: Acı 

Hayat ve Banker Bilo Filmleri Örneği 

 

Müge KARABAĞ1 

Özet 

Bu çalışmada Türkiye’de toplumsal gerçekçi sinema akımı kapsamındaki filmlerde İstanbul’un nasıl ve 

hangi değişkenlerle temsil edildiği seçilen örneklem filmlerle analiz edilerek açıklanmaya çalışılmıştır. 
Bu kapsamda çalışmada öncelikle Türk sinemasındaki toplumsal gerçekçilik akımına değinilmiş ve bu 

akım doğrultusunda çekilen filmler kısaca belirtilmiştir. Çalışmada daha sonra Yeşilçam filmlerindeki 

İstanbul temsillerine değinilmiş ve örneklem olarak seçilen filmler metin analizi yöntemiyle 

incelenmiştir. Örneklem filmler Türk sinemasında toplumsal gerçekçilik akımı kapsamında 
değerlendirilen ve farklı dönemlerde çekilen filmlerdir. Söz konusu filmler 1962 yapımı Acı Hayat ile 

1980 yapımı Banker Bilo filmleridir. Çalışma sonucunda her iki filmde de İstanbul’un, insanı kendisine 

ve topluma karşı yabancılaştıran, yalnızlığa ve hatalara iten, saflığın ve iyiliğin yitirilmesine yol açan 
tuzak bir mekan olarak temsil edildiği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Türk Sineması, Toplumsal Gerçekçilik, İstanbul, Kent, Sinema  

 

The Representation of Istanbul in Social Realistic Films in Turkish 

Cinema: The Case of Acı Hayat and Banker Bilo Movies 

 

Abstract 

In this study, it has been tried to explain how and with which variables Istanbul is represented in the 
films within the scope of the social realist cinema movement in Turkey by analyzing the selected sample 

films. In this context, in the study, first of all, the social realism movement in Turkish cinema was 

mentioned and the films shot in line with this movement were briefly mentioned. In the study, the 
representations of Istanbul in Yeşilçam films were mentioned and the films selected as samples were 

examined by text analysis method. Sample films are films that are evaluated within the scope of the 

social realism movement in Turkish cinema and shot in different periods. These films are Acı Hayat 
made in 1962 and Banker Bilo made in 1980. As a result of the study, it has been that in both films, 

Istanbul is represented as a trap that alienates people from themselves and society, pushes them to 
loneliness and mistakes, and leads to the loss of purity and goodness. 

Keywords: Turkish Cinema, Social Realism, Istanbul, City, Cinema 
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50’li Yıllardaki Çileli Edebiyat Dergiciliğine Konya’dan Bir Örnek: Bizim 

Yayla Dergisi 

Adem DEMİRSOY1 

Özet 

Türkiye’de Edebiyat dergiciliği, ilk ortaya çıkışından bu yana tüm yaşamı boyunca çileli bir uğraşı 

temsil etmektedir. Bu işle uğraşanlar, okul çağlarında şiir ve hikaye yazmaya başlamış, edebiyata gönül 
vermiş, kendilerinin ve arkadaşlarının eserlerini başkalarıyla paylaşmanın yolu olarak dergi çıkarmayı 

gerekli görmüş kişiler olmuştur. Bunlar dergiciliği bir kazanç kapısı olarak görmemişler, geçimlerini 

başka alanlarda sağlamışlardır. Hatta derginin finansmanını kendileri karşılamışlardır. Böyle olduğu ve 
kamuoyundan beklenen ilgiyi görmedikleri içinde ömürleri kısa olmuştur.  

Bu, Anadolu’da edebiyat, kültür, sanat ve düşünce dergilerinin yayınlandığı önemli merkezlerden biri 

olan Konya’da da böyle olmuştur. 1 Şubat 1908’de yayınlanan Barika, Yeni Fikir, Halkevi tarafından 
1936-1950 yılları arasında yayınlanan Konya dergisi bunlardan birkaçıdır.  

Bu dergilerde yazılarına rastladığımız kalemlerden birçoğu Konya tarih, kültür ve sanatına eserleriyle 
önemli katkılar sağlamışlar; Babalık, Ekekon ve Yeni Konya gibi gazetelerle, Çağrı, Türk Folklor 

Araştırmaları gibi dergilerin sayfalarında bir kültür ortamı oluşturmuşlardır. Gaffar Totaysalgır, Tomris 

Günbay, Muhlis Koner, Mithat Şakir Altan, Celalettin Kişmir, Mehmet Önder, Feyzi Halıcı, Ramiz 

Arda, Sofu Tuğrul, Gültekin Samanoğlu, Osman Attila bunlar arasında sayabileceğimiz isimlerdendir. 
Çoğu öğretmen, doktor, veteriner, avukat, savcı, kütüphaneci, müzeci olan idealist ve fedakâr bürokrat 

ve aydınlar, araştırma ve inceleme ürünü yazılarını hiçbir maddi karşılık beklemeden, kendilerine 

sayfalarını açan gazete ve dergilerde yayınlatmışlardır. Bu yazılar araştırmacılar için önemli kaynak 
olmuşlar, onlara yol göstermişlerdir.  

Bunlardan biri olan Bizim Yayla dergisi, Veteriner Hekim Muzaffer Meriç tarafından, 12 Nisan 1950 

tarihinden itibaren çıkarılmaya başlayan aylık edebiyat ve kültür dergisidir. Kısa ömürlü bir dergi olan 
Bizim Yayla, yayınlanmış 12 sayısının sayfalarında yer alan şair ve yazarlarıyla hak ettiği ilgiyi 

görememiş yayın organlarından da biridir. Sayfalarında farklı siyasi görüşlere sahip çok sayıda edebiyat, 
sanat ve kültür adamına ve eserlerine yer vermiştir.  

Çalışmada, unutulmuş bir dergi olan Bizim Yayla dergisinin tanıtılması ve hak ettiği değeri geçte olsa 

elde etmesi amaçlanmıştır. Derginin Selçuk Üniversitesi Kütüphanesinde bulunan tüm sayıları 
incelenmiştir. Çalışmada, literatür taraması yöntemi uygulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Edebiyat Dergiciliği, Konya, Bizim Yayla 

 

An Example from Konya to the Suffering Literary Journalism in the 50’s: 

Bizim Yayla Magazine 

 

Abstract 

Literary magazine publishing in Turkey has represented an ordeal throughout his life since its first 

appearance. Those engaged in this business began to write poems and stories at school age, were devoted 

to literature, and found it necessary to publish a magazine as a way to share their own and their friends' 

works with others. They did not see journalism as a source of income, they made their living in other 
fields. They even financed the magazine themselves. As this was the case and they did not receive the 
expected attention from the public, their lives were short. 

This was the case in Konya, which is one of the important centers where literary, culture, art and thought 
journals are published in Anatolia.  
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Barika, published on February 1, 1908, Yeni Fikir magazine which published by Namdar Rahmi and 

Naci Fikret and Konya magazine, which was published by the Halkevi between the years 1936-1950, 
are some of the magazines that filled an important gap in the fields of culture and art. 

Many of the authors that are encountered in this magazine significantly contributed to the history, culture 

and art of Konya by their works; afterwards, formed a cultural ambient on the pages of newspapers such 
as Babalık, Ekekon and Yeni Konya; magazines such as Çağrı and Türk Folklor Araştırmaları. Gaffar 

Totaysalgır, Tomris Günbay, Muhlis Koner, Mithat Şakir Altan, Celalettin Kişmir, Mehmet Önder, 

Feyzi Halıcı, Ramiz Arda, Sofu Tuğrul, Gültekin Samanoğlu and Osman Attila are some of them. 

Idealistic and altruistic bureaucrats and intellectuals who are mostly teachers, doctors, veterinarians, 
lawyers, prosecutors, librarians, musicians have published their poetry, story and the articles of research 

and review products in newspapers and magazines that open their pages without obtaining any material 
response. These writings have been an important source for the researchers; have shown them the way. 

One of these, Bizim Yayla is the monthly literatüre and cultural magazine that started to be published 

on April 12, 1950, by Veterinarian Muzaffer Meriç. Bizim Yayla which is a short-lived magazine, is 
one of the publication organs that have not got the attention that it deserves with the poets and writers 

taking place on the pages of the 12 published issue. His pages included the products of many literary, 
artistic and cultural men of his time. 

In the study, it was aimed to introduce Bizim Yayla which is a forgotten magazine, and to give the value 
it deserved to even if it is late. 

Keywords: Literature Journalism, Konya, Bizim Yayla Magazine 
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Landscape Illustrations in The Graphic Novels of Chris Ware, Gabrielle 

Bell and Adrian Tomine and The Attributes Shared with The Woodblock 

Prints of Kawase Hasui 

 

Baris HASIRCI1 

Abstract 

A common attribute of the graphic novels of Chris Ware, Gabrielle Bell, and Adrian Tomine is panels, 

portraying landscapes that invoke melancholy. The illustration styles are cartoonish yet realistic which 

lends itself to comedy and tragedy. Some emotional scenes are relayed through illustrations of 

landscapes that show natural elements such as the sky and trees. They also include elements of modern 
life such as cars and buildings. By illustrating the timelessness of nature and modern living, these works 
remind of the woodblock prints of Kawase Hasui.  

The Shin-hanga prints of Hasui are made with the influence of Impressionism which is influenced by 

Ukio-e. As with the Impressionists, the artists of Shin-hanga presented topics such as landscapes by 

reflecting fleeting light and their individual experiences. Hasui represents nature in its quiet glory, 
mixing it with the everyday which is the spirit of the mentioned graphic novelists’ works. 

This study uncovers the approaches that create the emotional landscape illustrations in graphic novels 

by determining their common attributes with Shin-hanga. Through the chosen artwork, this discussion 
aims to contribute to the existing discourse on graphic novels and provide a basis for further 
understanding of this art form.  

Keywords: Graphic Novels, Illustration, Landscape Painting, Impressionism, Shin-hanga
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Yeni (Sanal) Yaşam Alanı Metaverse’de Etkinlik Yönetimi 

 

Lütfiye YAŞAR1 

Feyza KARABOĞA2 

İrfan KARDEŞ3 

Özet 

Bu araştırmada etkinlik platformu olarak Metaverse ele alınacaktır. Çalışmada yeni bir etkinlik alanı 

olan Metaverse ile ilgili Twitter paylaşımlarının etkinlik yönetimi açısından kullanımını analiz etmek 

amaçlanmıştır. Çalışmanın evrenini Metaverse paylaşımı yapan hesaplar oluştururken örneklemini 
Türkiye Metaverse E-Dergisi’nin resmi Twitter hesabı oluşturmaktadır. Derginin resmi Twitter 

hesabında 23 Ekim 2021- 31 Aralık 2021 tarihleri arasında paylaştığı tweetler Maxqda programında 

tematik analiz yönetimine göre incelenerek şu sonuçlara ulaşılmıştır:  Bu tarihler arasında 298 tweet 
paylaşılmıştır ve bu tweetler üzerinde 343 kodlama yapılmıştır. Türkiye Metaverse E-Dergisi’nin 

Twitter paylaşımlarının etkinlik türlerine göre değerlendirildiğinde (f=153) kodlama yapılmıştır. 

Paylaşılan etkinlik türleri M.I.C.E etkinlikleri, promosyon etkinlikleri, kültürel-sanatsal-sportif 

etkinlikler, ve festivallerdir. Etkinlik türlerinden en az M.I.C.E etkinlikleri paylaşılırken en fazla festival 
etkinliklerine yer verildiği görülmektedir. Derginin paylaştığı etkinlik ölçekleriyse imza etkinlikler, özel 

etkinlikler ve nitelikli etkinliklerdir. Bu bağlamda en fazla nitelikli etkinliklerin hayata geçirildiği en az 

da imza etkinliklerin gerçekleştirildiği söylenebilir. Dolayısıyla Metaverse’deki etkinlik türlerinin ve 
ölçeklerinin bu platformun yaygınlaşmasına bağlı olarak artacağı yorumu yapılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Etkinlik Yönetimi, Online Etkinlik Yönetimi, Halkla İlişkiler, Metaverse, Twitter 

 

Event Management in the New (Virtual) Living Space Metaverse 

 

Abstract 

In this research, Metaverse will be discussed as an event platform. The study, it is aimed to analyze the 
use of Twitter shares related to Metaverse, which is a new activity area, in terms of event management. 

While the universe of the study consists of accounts that share Metaverse, the sample is the official 

Twitter account of Turkey Metaverse E-Journal. The tweets shared by the magazine on its official 

Twitter account between October 23, 2021, and December 31, 2021, were analyzed according to the 
thematic analysis management in the Maxqda program, and the following results were obtained: 298 

tweets were shared between these dates, and 343 codings were done on these tweets. When the Twitter 

shares of Turkey Metaverse E-Magazine were evaluated according to the activity types (f=153), coding 
was done. Shared event types are M.I.C.E events, promotional events, cultural-artistic-sports events, 

and festivals. It is seen that while the least M.I.C.E events are shared, the most festival events are the 

most. The event scales shared by the magazine are signature events, special events, and qualifying 
events. In this context, it can be said that the most qualified events were realized and the least signature 

events were carried out. Therefore, it can be interpreted that the types and scales of events in Metaverse 
will increase depending on the spread of this platform. 

Keywords: Event Management, Online Event Management, Public Relations, Metaverse, Twitter 
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Mültecilere Yönelik Arzulanan Sosyal Mesafe Ölçeğinin Geçerlilik ve 

Güvenirlik Çalışması: Yetişkin Yerel Halk Örneklemi 

 

Zübeyir ALKIŞ1 

Sultan OKUMUŞOĞLU2 

Özet 

Çalışmanın amacı mültecilere yönelik tutumları ölçebilen bir ölçeğin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. 

Tutumları “arzulanan sosyal mesafe” yoluyla ölçmenin önemini ortaya koyan literatürden yola 
çıkılmıştır. Ölçeğin geliştirilme sürecinde tutumları “arzulanan sosyal mesafe” yoluyla ölçmeyi 

hedefleyen bir madde havuzu oluşturularak uzman görüşleri ve deneme uygulamaları sonucunda 

ölçeğin, geçerlik güvenirlikle ilgili sınamaların yapılacağı 13 maddelik beşli derecelendirmeyle 
yanıtlanan haline ulaşılmıştır. Bir pilot grup, bir test-tekrar test grubu ve iki ayrı örneklem grubu 

şeklinde gönüllü katılımcılardan veri toplanmıştır. Pilot grup 2018 Eylül ayında Şanlıurfa’nın 

Ceylanpınar ilçesinden toplam 30 kişiden (20 erkek) oluşturulmuştur. Test tekrar test grubu ise 2018 
Eylül ile Ekim ayları arasında Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 67 kişiye (21’i kadın) ulaşarak 

oluşturulmuştur (r = .46). Birinci örneklem grubu 2019 Mart ayında Mardin’in Kızıltepe ilçesinden 143 

kişiye (113’ü erkek) ulaşarak oluşturulmuştur (“Cronbach's Alpha değeri” .93). İkinci örneklem grubu 

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinden 2019 Mart ayında toplam 357 kişiden (258‘i erkek) toplanan 
veridir.  İkinci örneklemle analizlere göre de ölçeğin “Cronbach'sAlpha puanı” .93 ve KMO değeri .94 

olan tek faktörlü bir ölçek olduğu görülmektedir. Her iki örneklemin madde-toplam analizleri 13 

maddeden herhangi birinin atılmasına gerek olmadığını, ölçeğin tek faktörlü yapısını göstermiştir. 
Analizlere dayanarak geliştirilmiş olan ölçeğin mültecilere yönelik tutumları ölçmek için geçerli ve 
güvenilir olduğu sonucuna varılabileceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Tutum, Mülteci, Ölçek, Arzulanan Sosyal Mesafe, Yerel Halk 

 

Reliability and Validity Study of the Desired Social Distance Towards 

Refugees Scale: Local Community Sample 

Abstract 

The aim of this study has been determined as development of a scale that could measure attitudes 

towards refugees. The related literature which highlights the importance of measuring attitudes via 

“desired social distance” was the inspiration source. During development process, an item pool, which 

targets to measure attitudes via “desired social distance” was composed, following expertise feedback 
and test trials it became 13 item 5th Likert type scale which will be used for reliability and validity 

analysis. Data have been collected from a pilot group, a test-retest group, and from two different group 

of volunteered participants. The pilot group was composed by 30 individuals at 2018September at 
Şanlıurfa Ceylanpınar restrict (20 males). The test-retest group was composed by reaching 67 (21 

females) participants at 2018 September at Şanlıurfa Ceylanpınarrestrict (r = .46). The first group of 

participants was composed by reaching 143 participants (113 males) at 2019 Marchat Mardin Kızıltepe 

(Cronbachs’s Alpha=0.93). The second group of participants was 357 participants (258 males) that was 
collected at Şanlıurfa Ceylanpınar restrict at 2019 March. According to analysis with second sample it 

can be seen that the scale is a one factor scale which has 0.93 Cronbachs’s Alpha and 0.94  KMO value. 

According to analysis, it is thought that the scale that has been developed to measure attitudes towards 
refugees can be accepted reliable and valid.   

Keywords: Attitude, Refugee, Scale, Desired social distance, Local Community 
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Milli Eğitim Dergisi’nin “Türkiye’de ve Dünyada Göçmen Eğitimi” Özel 

Sayısında Yer Alan Makalelere İlişkin Bir Meta Sentez Çalışması 

 

Ali KIŞ1 

Nuri ERDEMİR2 

İsmail ŞAN3 

Özet  

21.yüzyılda Türkiye’nin yakın coğrafyasında yaşanan ve ülkeyi her yıl biraz daha fazla etkileyen Arap 

baharı hareketi, özellikle en uzun sınıra sahip olunan Suriye’deki iç savaşı sonucunda, Türkiye’ye doğru 

olan göç dalgası, yıllar geçtikçe göçmenlerin kalıcı olarak görünmesi ve ülke demografik yapısına 
etkileri düşünüldüğünde, bu dönem ve durumların çeşitli açılardan ele alınmasını ve incelenmesini 

zorunlu kılmıştır. Veriye dayalı yönetimin bir gereği olarak, ilgili konulara ilişkin çeşitli araştırmalar 

yapılmış ve makaleler yazılmıştır. Merkeze göçmenleri alan ve özellikle eğitim öğretim ile ilgili 
olabilecek konulardan oluşan araştırmaları, Milli Eğitim Dergisi de 2021 yılı sonunda “Özel Sayı” 

olarak yayınlamıştır. Milli Eğitim Dergisi’nin " Türkiye’de ve Dünyada Göçmen Eğitimi" özel sayısında 

yer alan makalelere ilişkin genel bir değerlendirme yapmak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 

Meta-sentez yönteminin kullanıldığı bu çalışmaya özel sayıdaki 52 makale dahil edilmiştir. Betimsel ve 
içerik analiz yöntemleri ile makalelerin temel araştırma soruları, yöntemsel bilgileri, temel bulguları, 

önerileri kod, kategori ve temalar ile tablolar halinde doğrudan alıntı ile desteklenerek sunulacaktır. Elde 

edilen sonuçlar ve bu sonuçlara dayalı olarak geliştirilen öneriler kongre sözlü sunumunda ve bildiri tam 
metninde paylaşılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Göçmen eğitimi, Mülteci, Sığınmacı, Milli Eğitim Dergisi, Meta-sentez. 

 

A Meta-Synthesis Study on the Articles in the Special Issue of "Migrant 

Education in Turkey and in the World" of the Journal of National 

Education 

Abstract 

In the 21st century, the Arab spring movement, which took place in the near geography of Turkey and 

affected the country more and more every year, especially as a result of the civil war in Syria, which has 

the longest border, the wave of migration towards Turkey, the permanent appearance of immigrants over 
the years and the country's Considering the effects on the demographic structure, this period and 

situations have to be handled and analyzed from various perspectives. As a requirement of data-based 

management, various researches and articles have been written on related topics. The researches, which 
included immigrants to the center and could be related to education, were published in the Journal of 

National Education as a "Special Issue" at the end of 2021. The purpose of this study is to make a general 

evaluation of the articles in the special issue of "Migrant Education in Turkey and in the World" of the 

Journal of National Education. 52 articles in a special issue were included in this study, in which the 
meta-synthesis method was used. With descriptive and content analysis methods, the basic research 

questions, methodological information, main findings, suggestions of the articles will be presented in 

the form of codes, categories, themes and tables, supported by direct quotations. The results obtained 
and the suggestions developed based on these results will be shared in the oral presentation of the 
congress and in the full text of the paper. 

Keywords: Immigrant education, Refugee, Asylum Seeker, Journal of National Education, Meta-
synthesis. 
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Günümüz Denetçilerinin Sahip Olması Gereken Yetkinlikler Üzerine Bir 

İnceleme 

 

Koray TUAN1 

Özet  

Hileli finansal raporlamalar nedeniyle yaşanan muhasebe skandallarının ardından denetçilerin yetkinliği 

ve güvenilirliği finansal tablo kullanıcıları arasında sorgulanmaya başlanmıştır. Çünkü sermaye 

piyasalarına derinden etki eden şirket iflaslarının arka planında etkin olmayan kurumsal yönetim 
uygulamalarının ve düşük kalitedeki bağımsız denetim hizmetinin olduğu iddia edilmiştir. Bu 

çerçevede, gerek şirketin iç kontrol sisteminin etkinliğini artırabilmek için gerekse bağımsız denetim 

hizmet kalitesini yükseltebilmek için ciddi düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Bunun neticesinde ise, 

günümüz denetçilerinin rolü büyük bir değişim göstermiş ve değişen beklentilere cevap verebilmek 
adına sahip olması gereken yetkinliklerin bilinmesi sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişi için önemli 

bir unsur haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, konuya ilişkin literatüre dayalı olarak denetimde 

etkinliği ve verimliliği sağlayabilmek için denetçilerin sahip olması gereken yetkinlikleri tespit etmek 
ve tespit edilen bu yetkinliklerin değerlendirmesini yapmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Denetim, İç Denetçi, Bağımsız Denetçi, Denetim Kalitesi, Sermaye Piyasası 

 

A Study on the Competencies of Present-Days’ Auditors 

Abstract 

After the accounting scandals due to fraudulent financial reporting, the competence and reliability of 

auditors began to be questioned among financial statement users. Because it has been claimed that 

ineffective corporate governance practices and low-quality independent audit services are in the 
background of company bankruptcies that deeply affect the capital markets. In this context, serious 

regulations have been implemented both in order to increase the efficiency of the company's internal 

control system and to increase the quality of independent auditing services. As a result of this, the role 
of today's auditors has changed a lot and knowing the competencies required to respond to changing 

expectations has become an important element for the well-functioning of capital markets. The aim of 

this study is to determine the competencies that auditors should have in order to ensure effectiveness 
and efficiency in auditing based on the literature on the subject and to evaluate these competencies.  

Keywords: Audit, Internal Auditor, Independent Auditor, Audit Quality, Capital Market 
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İletişim Becerileri Eğitim Programının Ebelik Öğrencilerinin İletişim 

Becerileri ve Girişimcilikleri Üzerine Etkisi 

 

Zehra BAYKAL AKMEŞE1 

Emine DEMİR2 

Nazan TUNA ORAN3 

Özet 

Ebelik öğrencilerinin mesleğe hazırlandıkları süreçte iletişim becerilerinin güçlendirilmesi, öncelikle 

kendilerini ifade edebilmeleri, beden dillerini kullanabilmeleri, bireylerarası iletişimde davranış 

biçimleri geliştirebilmelerini en çokta özel durumda olan bireylere nitelikli bakım verme süreçlerini 
olumlu yönde etkileyeceği, bu durumun ebelerin girişimciliklerini de artıracağı düşünülmektedir. Bu 

araştırmanın amacı İletişim Becerileri Eğitim Programının ebelik birinci sınıf öğrencilerinin iletişim 

becerileri ve girişimcilikleri üzerine etkisini belirlemektir. İletişim Becerileri Eğitim Programı bir ay 

içinde her hafta üç saatlik oturumlar olacak şekilde toplam 12 saat sürmüştür. Veri programın ilk günü, 
son günü ve 6 ay sonra link öğrencilere iletilerek toplanmıştır. Ölçüm değişkenleri ortalama±1S ile 

sınıflanmış veri ise sayı yüzde dağılımı olarak, aralarında ki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon 

kullanılmıştır. Ön test-tekrar test ve son test arasındaki farkın anlamlılığını test etmek için Tekrarlı 
Ölçümlerde Varyans çözümlemesi, Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisi ki kare, 

t ve Varyans çözümlemesi ile gösterilmiştir. Öğrencilerin yaş ortalaması 19.46±1.74 (en düşük=18.0, 

en yüksek=31.0)’dır. Öğrencilerin %80.3’ünün Anadolu/Fen Lisesi mezunu olduğu, %71.8’inin 
annesinin, %57.3’ünün de babasının ortaöğretim mezunu olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %77.8’i 

gelir giderlerinin eşit olduğunu, %79.5’i çekirdek ailede yaşadığını, %70.9’u 1-3 arasında kardeş 

sayısına sahip olduğunu ve %52.1’i ise kırsalda yaşadığını belirtmiştir. Öğrencilerin ön test, son test ve 

altıncı ay izlemlerinde aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır 
[F=224.38, p=.00 / F=325.13, p=.00]. Farkın hangi zamanlar arasında olduğunu bulmak amacıyla 

yapılan bonferroni testi sonucunda, tüm ölçüm zamanlarında puan ortalamaları arasında farkın anlamlı 

olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin ölçek puan ortalamaları arasındaki ilişki incelendiğinde sadece ön 
test puan ortalamaları arasında olumlu yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Sonuç olarak 

uygulanan İletişim Becerileri Eğitim Programının öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirme ve 
girişimciliklerini arttırmada etkili olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İletişim Becerileri, Girişimcilik, Ebelik, Öğrenci 

 

The Effect of Communication Skills Training Program on Communication 

Skills and Entrepreneurship of Midwifery Students 

Abstract 

It is thought that the strengthening of communication skills of midwifery students during their 

preparation for the profession, their ability to express themselves, to use body language, to develop 

behavior patterns in interpersonal communication will positively affect the processes of providing 
qualified care to individuals in special situations, and this will also increase the entrepreneurship of 

midwives. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of Communication Skills Education 

Program for first-year midwifery undergraduates. The following hypothesis was tested: Students will 
score significantly higher on the The Communication Skills Scale, and the University Students 

Entrepreneurship Scale from the baseline to six months weeks post-exposure to CSEP. The aim of the 
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study was to evaluate the effectiveness of Communication Skills Education Program for first-year 

midwifery undergraduates. The Communication Skills Training Program lasted for a total of 12 hours 

in a month, with three-hour sessions each week. Data were collected on the first day, last day and 6 
months after the program by sending the link to the students. Mean and frequency differences were used 

to present scores from the CSS, and USES. Relationships between CSS, and USES were tested by 

correlations. Variance analysis (ANOVA) and bonferroni test were used for repeated measurements. 
Measurements were performed before and after the intervention and sixth months follow up. Percentage 

was used to present satisfaction levels with the program. The mean age of the students was 19.46±1.74 

(lowest=18.0, highest=31.0). It was determined that 80.3% of the students were graduated from 
Anatolian/Science High School, 71.8% of their mothers and 57.3% of their fathers were secondary 

school graduates.77.8% of the students stated that their income and expenses were equal, 79.5% of them 

lived in a nuclear family, 70.9% of them had 1-3 siblings and 52.1% of them lived in the countryside. It 

was determined that there was a statistically significant difference between the scores of the students in 
the pre-test, post-test, and sixth-month follow-ups [F=224.38, p=.00 / F=325.13, p=.00].  As a result of 

the bonferroni test, which was performed to find out between which times the difference was, it was 

determined that there was a significant difference between the mean scores at all measurement times. 
Examining the relationship between the scales mean scores, only a moderately significant positive 

correlation was found between the pre-test mean scores. As a result, it was determined that the 

Communication Skills Training Program was effective in improving the communication skills of the 
students and increasing their entrepreneurship. 

Keywords: Communication Skills, Entrepreneurship, Midwifery, Student
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Kurumsal Yönetim Uygulamaları ile Bağımsız Denetçi Seçimi Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma 

 

Koray TUAN1 

Leyla ASLAN2 

Özet  

Bu çalışmanın amacı, şirketlerin kurumsal yönetim uygulamaları ile bağımsız denetçi seçimi arasındaki 

ilişkiyi Türkiye örnekleminde araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, 2018-2020 yılları arasında Borsa 

İstanbul imalat sektöründe işlem gören şirketlere ait 475 firma-yıl verisi lojistik regresyon modeli ile 

analiz edilmiştir. Çalışmada bağımsız denetçi seçimini temsilen, denetim firmasının Dört Büyük (Big4) 
olup olmama durumu tayin edilmiştir. Ayrıca, şirketlerin kurumsal yönetim uygulamaları ile bağımsız 

denetçi seçimi arasındaki ilişki, denetim firmasının kamu yararını ilgilendiren kuruluşlara verdiği 

denetim hizmeti sayısı ve bağımsız denetim hizmetinden elde edilen denetim geliri açısından da 
incelenmiştir. Çalışmanın bulguları, bağımsız denetim firmasının Dört Büyük olması durumu ile 

yabancı yatırımcı ve yönetim kurulu üye sayısı değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

olduğunu göstermektedir. Denetim firmasının kamu yararını ilgilendiren kuruluşlara verdiği denetim 

hizmeti sayısı ile kurumsal yatırımcı, yabancı yatırımcı ve yönetim kurulundaki kadın üye oranı 
değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu da tespit edilmiştir. Son olarak; bulgular, 

bağımsız denetim hizmetinden elde edilen denetim geliri ile yabancı yatırımcı, yönetim kurulu üye 

sayısı ve yönetim kurulundaki kadın üye oranı değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 
olduğuna işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim, Bağımsız Denetçi, Bağımsız Denetçi Seçimi, Sermaye 
Piyasaları, Lojistik Regresyon Modeli 

Investigation of The Relationship Between Corporate Govermance 

Practices and Independent Auditor Choice: A Research On Borsa Istanbul 

 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the relationship between companies’ corporate governance 

practices and the selection of independent auditors in the sample of Turkey. For this purpose, between 

2018 and 2020, 475 firm-year data of companies traded in the Borsa Istanbul manufacturing sector are 

analyzed via the logistic regression model. In the study, whether the audit firm is Big Four (Big4) or not 
is used as a proxy for independent auditor choice. In addition, the relationship between the corporate 

governance practices of the companies and the selection of independent auditors are also examined in 

terms of the number of audit services provided by the audit firm to public interest organizations and the 
income obtained from independent audit services. The findings of the study indicate that there is a 

statistically significant relationship between the independent audit firm being Big Four and the variables 

of foreign investors and the number of board members. It has also been determined that there is a 
statistically significant relationship between the number of audit services provided by the audit firm to 

the institutions that concern the public interest and the variables of corporate investor, foreign investor 

and female member rate on the board of directors. Finally; the findings indicate that there is a statistically 

significant relationship between the income from independent audit services and the variables of foreign 
investors, the number of members of the board of directors and the female member rate on the board of 
directors. 

Keywords: Corporate Governance, Auditor, Auditor Selection, Capital Markets, Logistic Regression 
Model 
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Alzheimer’da Bakım ve Davranış Yönetimi 

 

Tahsin Barış DEĞER1 

Özet  

Alzheimer, ilerleyici tipte bilişsel kayıplar, işlevsellik yitimi ve davranış bozukluklarıyla kendini 

gösteren nöropsikiyatrik bir hastalıktır. Hastalar özellikle orta ve ileri evrede bakıma muhtaç hale 
gelirler. Bu süreçte hastalara bakan aile fertleri veya bakıcılar, ağır bakım yükü ile karşı karşıyadır. 

Çünkü hastalarına günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede destek olmanın yanısıra, hastanın 

psikolojik ve davranışsal semptomlarıyla da baş etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu nedenle, hem aile 
fertleri ve bakım verenlerin hastalığın yönetiminde nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri, hem de 

sosyal hizmet uzmanları ve hemşirelerin, bakım verenlere yönelik nasıl bir eğitim vermeleri gerektiğini 

bilmeleri son derece önemlidir. Örneğin; hastalara bilişsel yetilerini korumak için sudoku oynatılmalıdır. 

Hastanın banyosu gece değil gündüz yaptırılmalıdır. Halüsinasyon gören hastaya "yok böyle bir şey, 
sen hayal görüyorsun" denmemeli ve onun yerine "evet, ama bu gördüğün/duyduğun şeyden zarar 

görmeyeceksin, ben senin yanındayım" diyerek önce güven vermeli sonra dikkatini başka yöne 

çekmelidir. Hastaların gürültülü ortamlarda anksiyete seviyeleri artacağından, iletişimde sessiz ve sakin 
ortamlar tercih edilmelidir. Tüm bunlar ve daha fazlası, hastanın bağımlılığını öteler, hastalık sürecinin 

hasta ve ailesi için daha huzurlu geçirilmesini sağlar. Bu eğitimlerin başta sosyal çalışmacı ve sağlık 

personelleri olmak üzere tüm topluma yayılması koruyucu ve önleyici sağlık politikaları için bir 
gerekliliktir.   

Anahtar Kelimeler: Alzheimer, Bakım, Davranış Yönetimi, Eğitim, Sosyal Poitika 

 

Care and Behavior Management in Alzheimer's 

Abstract 

Alzheimer's is a neuropsychiatric disease characterized by progressive cognitive loss, decrement of 

functionality and behavioral disorders. Patients become in need of care, especially in the middle and 
advanced stages. In this process, family members or caregivers who care for patients face a heavy care 

burden. Because, in addition to supporting their patients in their daily life activities, they also have to 

cope with the patient's psychological and behavioral symptoms. For this reason, it is extremely important 
that both family members and caregivers should know how to behave in the management of the disease, 

and that social workers and nurses should know how to train caregivers. For example; Sudoku should 

be played to the patients to protect their cognitive abilities. The patient's bath should be done during the 
day, not at night. The hallucinating patient should not be told "no, there is no such thing, you are 

dreaming" and instead should say "yes, but you will not be harmed by what you see/hear, I am with you" 

and should first reassure him and then divert his attention. Since the anxiety levels of patients will 

increase in noisy environments, quiet and calm environments should be preferred for communication. 
All these and more, postpone the patient's addiction, and ensure that the disease process is more peaceful 

for the patient and their family. The dissemination of these trainings to the whole society, especially to 
social workers and health personnel, is a necessity for preventive and preventive health policies.           

Keywords: Alzheimer's, Care, Behavior Management, Education, Social Policy 
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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Spor Tüketim 

Düzeylerinin İncelenmesi 

 

İsmail POLATCAN1 

Özet  

Bu araştırma, beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin spor tüketim düzeylerini bağımlı ve 
bağımsız değişkenlere göre ortaya koymak için yapılmıştır. Erdeveciler ve ark., (2019) tarafından 

geliştirilen “Spor Tüketim Ölçeği” (STÖ) kullanılmıştır. STÖ 3 alt boyut ve 13 maddeden oluşmaktadır. 

Araştırmanın örneklem grubu 263 üniversite öğrencisinden oluşmuş ve elde edilen veriler SPSS 25.0 

programı ile analiz edilmiştir. Katılımcılar dan elde edilen verilerin analizlerinde bağımsız örneklem T 
Testi ve One Way ANOVA testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yapılan analizlerde öğrencilerin 

spor tüketim düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Yine bağımlı değişkenler arasında ne düzeyde 

ve ne yönde bir ilişki olduğunu belirlemek amacıyla “pearson korelasyon analizi” yapılmıştır. 
Korelasyon analizinde, en güçlü ilişkinin “spor tüketim ölçeği” ile etkinlik tüketimi alt boyutu (r= 0.869; 

p<0.000) arasında yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Araştırma sonucunda düzenli spor yapanların 

spor ürün tüketimlerinin daha yüksek olduğu bu duruma paralel olarak antrenörlük eğitimi bölümü 
öğrencilerinin diğer bölüm öğrencilerine göre daha fazla aktif sporun içinde yer almaları spor 
tüketimlerini artırdığı savunulabilir. 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Öğrenci, Spor Tüketimi 

 

Examine of Sports Consumption Level of Students at the College of 

Physical Education and Sports 

Abstract 

This research was conducted to demonstrate the sports consumption levels of physical education and 

sports colleges, in line with their opinions according to dependent and independent variables. “Sport 
Consumption Scale (SCS) developed by Erdeveciler et all. (2019) was used. The SCS Scale consists of 

3 sub-dimensions and 13 items. The sample group of the study was composed of 263 physical education 

and sports colleges, and the data obtained were primarily analyzed using the SPSS 25.0 software. 
Independent sample T-Test and One-Way ANOVA tests were used for the analysis of the data obtained 

from the participants. In the analyzes made as a result of the research, a significant difference was found 

in the variables that sports consumption levels of the students were high. "Pearson's correlation analysis" 
was conducted in order to identify the level and the direction of relationships between variables. In the 

correlation analysis, it was observed that the strongest correlation was found between “(SCS)” and the 

activity consumption sub-dimension (r= 0.869; p<0.000) in the positive direction and at a very high 

level. As a result of the research, it can be argued that, in parallel with this situation, where the 
consumption of sports products is higher in those who do sports regularly, the fact that the students of 

the coaching education department take part in more active sports than the students of other departments 
increases their consumption of sports. 

Keywords: Physical Education, Student, Sports Consumption 
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12-18 Yaş Arası Ergenlerde Oyun Oynama Bozukluğu Puanları ile 

Yürütücü İşlev Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 

Süleyman ÇAKIROĞLU1 

 

Özet  

Oyun Oynama Bozukluğu çocuk ve ergenleri mental sağlık bakımından olumsuz yönde etkilediği 

gösterilmiş davranışsal bağımlılıklar grubunda tanımlanan önemli bir sorundur. Oyun oynama 

bozukluğunun etyolojisinde birçok faktör tanımlanmaktadır ve yürütücü işlev sorunları da bunlardan bir 
tanesidir. Yürütücü işlevler temel olarak zihnin organizasyon, çalışma belleği, davranışsal inhibisyon, 

planlama, sorun çözme, ileriyi görme ve sıraya koyma gibi üst düzey bilişsel fonksiyonları tanımlar. Bu 

çalışmanın amacı bir devlet hastanesi çocuk psikiyatrisi birimine başvuran 12-18 yaş arasındaki 
ergenlerin oyun oynama bozukluğu puanları ile yürütücü işlev fonksiyonları arasındaki ilişkinin 

incelenmesidir. Çalışmaya 12-18 yaş aralığında 178 çocuk ve ergen katılmıştır. Veriler 

Sosyodemografik Veri Formu, Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği ve Yürütücü İşlevler Ölçeği aracılığı 
ile çocuklar ve ebeveynlerinden bilgi alınarak elde edilmiştir. Kız ve erkek katılımcıların oyun oynama 

bozukluğu ölçek puan ortalaması sırasıyla 8.14 ± 4.63 ve 10.22 ± 4.18 dir. Erkek katılımcıların OOB 

ölçek puanları anlamlı düzeyde daha yüksektir (p<0.001). Oyun oynama bozukluğu ile yürütücü işlevler 

ölçeği toplam puano ile çalışma belleği ve inhibisyon alt ölçek puanları arasındaki korelasyon katsayıları 
sırasıyla r = 0.40 (p<0.001), r = 0.38 (p<0.001) ve r = 0.36 (p<0.001) olarak bulunmuştur. Bu çalışmada, 

oyun oynama bozukluğu ile yürütücü işlevler arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu 

ilişki yürütücü işlevlerin çalışma belleği ve inhibisyon olarak her iki alt boyutu içinde neredeyse aynı 
düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır. Bu bulgu yürütücü işlevlerdeki sorunların oyun oynama bozukluğu 

için risk faktörü olabileceğini gösterebilir. Bu bağlamda yürütücü işlevlerin oyun oynama bozukluğu 

için önleme ve erken müdahale çalışmalarında dikkate alınması gereken bir durum olabileceğini 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: yürütücü işlevler, çalışma belleği, inhibisyon, oyun oynama bozukluğu, 
davranışsal bağımlılık 

 

 

Investigation of the Relationship between Gaming Disorder Scores and 

Executive Functions in Adolescents aged 12-18 

 

Abstract 

Gaming Disorder is an important problem defined in the behavioral addictions group that has been 
shown to negatively affect children and adolescents in terms of mental health. Many factors are defined 

in the etiology of gaming disorder, and executive function problems are one of them. Executive 

functions basically describe the higher-order cognitive functions of the mind such as organization, 
working memory, behavioral inhibition, planning, problem solving, foresight, and sequencing. The aim 

of this study is to examine the relationship between gaming disorder scores and executive function 

functions of adolescents aged 12-18 years who applied to a state hospital child psychiatry unit. 178 

children and adolescents aged 12-18 years participated in the study. The data were obtained by obtaining 
information from the children and their parents through the Sociodemographic Data Form, the Gaming 

Disorder Scale, and the Executive Functions Scale. The mean gaming disorder scale scores of the male 

and female participants were 8.14 ± 4.63 and 10.22 ± 4.18, respectively. Male participants' OOB scale 
scores were significantly higher (p<0.001). The correlation coefficients between gaming disorder and 
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executive functions scale total score and working memory and inhibition subscale scores were found to 

be r = 0.40 (p<0.001), r = 0.38 (p<0.001) and r = 0.36 (p<0.001), respectively. In this study, a moderately 

significant relationship was found between gaming disorder and executive functions. This relationship 
was found to be almost the same in both sub-dimensions of executive functions as working memory and 

inhibition. This finding may indicate that problems in executive functions may be a risk factor for 

gaming disorder. In this context, it shows that executive functions may be a situation that should be 
considered in the prevention and early intervention studies for gaming disorder. 

Keywords: executive functions, working memory, inhibition, gaming disorder, behavioral addiction 
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Covid-19 Salgını Sürecinde İntörn Hemşirelerde Genel Özyeterlilik ve 

Mesleki Hazıroluşluk Durumu 

 

Filiz ÖZKAN1 

Özet  

Amaç: Bu çalışma Covid-19 salgını sürecinde intörn hemşirelerde genel özyeterlilik ve mesleki 
hazıroluşluk durumunu değerlendirmek amacı ile yapılmıştır. 

Metod: Çalışma tanımlayıcı araştırma olarak, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2021-2022 

eğitim öğretim yılı güz ve bahar dönemi Intörn Uygulaması derslerini alan 173 öğrenci ile 

tamamlanmıştır. Çalışmada Öğrencileri Tanımlayıcı Form, Genel Öz-Yeterlik Ölçeği ve Hemşirelikte 
Mesleki Hazır Oluşluk Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Erciyes Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Etik 
Kurulu’ndan (Tarih:26.04.2022; no: 174) etik izin alınmıştır.  

Bulgular: Öğrencilerin Genel Öz-Yeterlik Ölçeği toplam median değeri 32.0; Mesleki Hazır Oluşluk 

Algısı alt ölçekleri olan Mesleki uyum alt boyut median değeri 4.0; İletişim işbirliği alt boyut median 

değeri 4.5; Mesleki yeterlilik alt boyut median değeri 4.0 olarak saptanmıştır. Mesleki uyum, iletişim 

işbirliği ve mesleki yeterlilik ile mesleği seçme durumu, mesleği ile ilgili düşüncesi ve salgının çalışma 
hayatını etkileme durumlarının istatistiksel olarak aralarındaki farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir 

(p≤0.05). Öğrencilerin genel özyeterlilik ölçek puanları mesleki uyum (rho= 0.39) ve iletişim işbirliği 

(rho= 0.34)ve mesleki yeterlilik (rho= 0.37) arasında pozitif yönlü, zayıf ve anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur (p≤0.05).  

Sonuç ve öneriler: Salgın gibi akut süreçlerde öğrencilerin öz yeterlilik düzeyleri arttırılarak mesleki 
hazıroluşluklarının arttırılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, İntörn Hemşire, Özyeterlilik, Mesleki Hazıroluşluk, Salgın 

 

General Self-Efficiency and Vocational Preparation Status Of Intern Nurse 

During The Covid-19 Epidemic 

 

Abstract 

Aim: This study was conducted to evaluate the general self-efficacy and professional readiness of intern 
nurses during the Covid-19 epidemic. 

Method: As a descriptive study, the study was completed with 173 students who took the fall and spring 
semester Intern Practice courses of the Faculty of Health Sciences of Erciyes University in the 2021-

2022 academic year. Students Descriptive Form, General Self-Efficacy Scale and Professional 

Readiness Perception Scale in Nursing were used in the study. Ethical permission was obtained from 
Erciyes University Social and Human Ethics Committee (Date: 26.04.2022; no: 174). 

Results: Students' General Self-Efficacy Scale total median value was 32.0; The Occupational Fit sub-

dimension median value of 4.0; Communication cooperation sub-dimension median value was 4.5; The 
median value of the professional competence sub-dimension was determined as 4.0. It has been 

determined that there is a statistically significant difference between professional adaptation, 

communication cooperation and professional competence, choosing the profession, his thoughts about 
his profession, and the effects of the epidemic on working life (p≤0.05). A positive, weak and significant 

relationship was found between the students' general self-efficacy scale scores, professional adjustment 
(rho= 0.39), communication cooperation (rho= 0.34) and professional competence (rho= 0.37) (p≤0.05). 
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Conclusion and recommendations: It is recommended to increase the professional readiness of students 
by increasing their self-efficacy levels in acute processes such as epidemics. 

Keywords: Covid-19, Intern Nurse, Self-efficacy, Professional Readiness, Epidemic 
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Kentlerde Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Konut Çevreleri için Açık ve Yeşil 

Alanların Önemi 

Fatma ÖKDE1 

Özet 

Günümüzde açık ve yeşil alanlar kentlerde yaşanabilirliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanması noktasında 

önemli bir işleve sahiptir.  Dünya’nın pek çok gelişmiş ülkesinde kentsel mekanların planlanmasında 
insanların doğa ile birlikte yaşamlarını sürdürebilecekleri alanlar oluşturulması çabası görülmektedir. 

Bunun yanında az gelişmiş ve gelişmekte olan çoğu ülkede, kent planlaması yapılırken bu durum 

ekonomik ve politika gibi kaygılarla göz ardı edilmektedir. Kentlerin nefes almasını sağlayan doğal 
olanın yansıması olan açık ve yeşil alanlar yerine kentlerin beton yığınları haline geldiği, kentlerde hava 

kirliliğinin yaşandığı, sıkışık ve çok katlı konutların inşa edildiği ve edilmeye devam ettiği 
görülmektedir.  

Kentlerde yaşanabilir ve sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulmasında açık ve yeşil alanların nicelik 

ve nitelik olarak işlevselliğinin arttırılması gerekliliği dünyanın birçok ülkesi tarafından kabul edilmiş 

bir gerçekliktir. Gelişmiş ülkelerde konuyla ilgili çalışmaların, yasal ve yönetsel düzenlemelerin 
yapıldığı görülmektedir. Az gelişmiş ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise açık ve yeşil alanlara 
ilişkin çalışmaların, yasal ve yönetsel düzenlemelerin daha sınırlı düzeyde kaldığı görülmektedir. 

Bu doğrultuda çalışmanın amacı Türkiye’de kentsel alanlarda yaşanabilir ve sürdürülebilir konut 
çevreleri için açık ve yeşil alanların öneminin ortaya konulmasıdır.  Çalışma yöntemi olarak literatür 

taraması uygulaması tercih edilmiştir. Konu farklı çalışmalarla karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmiş 

ve Türkiye’deki kentlerin açık ve yeşil alan oranlarının kentlere ve kent insanına olan etkileri üzerinde 
durulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Kentler, Yaşanabilirlik, Sürdürülebilirlik, Açık ve Yeşil Alanlar 

 

Importance of Open and Green Areas for Livable and Sustainable Housing 

Environments in Cities 

Abstract 

Today, open and green areas have an important function in ensuring livability and sustainability in cities. 
In many developed countries of the world, the effort is made to create areas where people can live with 

nature in the planning of urban spaces. In addition, in most underdeveloped and developing countries, 

the situation is ignored due to concerns such as economic and policy when planning cities. It is seen that 

instead of open and green areas, which reflect the natural one that allows cities to breathe, cities become 
piles of concrete, air pollution occurs in cities, cramped and multi-storey houses are built and continue 
to be built.  

The need to increase the functionality of open and green spaces in the creation of livable and sustainable 

living spaces in cities is a reality accepted by many countries of the world. It is seen that studies on the 

subject, legal and administrative arrangements are made in developed countries. In underdeveloped and 

developing countries such as Turkey, it is seen that studies on open and green areas, legal and 
administrative flattenings remain more limited. 

In this direction, the aim of the study is to demonstrate the importance of open and green spaces for 
livable and sustainable housing environments in urban areas in Turkey.  Literature review application is 

preferred as a working method. The subject was evaluated as comparable to different studies and the 
effects of open and green space ratios of cities in Turkey on cities and urban people were emphasized.  

Keywords: Cities, Livability, Sustainability, Open and Green Areas 
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5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

Kapsamında Kadın Sigortalılara Yönelik Düzenlemeler 

Aykut AYDIN1 

Özet 

Sigortalı kadın kavramı; kadın sigortalının kendisini veya ailesinin (eşi, anne-babası) sigortalılığına 

bağlı bir sigortalılığı bulunan kadını ifade etmektedir. Kadın sigortalıların (sigortalı ve genel sağlık 
sigortalısı) bir kısmı bağımlı, bağımsız ya da kamu sektörü çalışanları olarak istihdam içerisinde 

bulunmaktayken, bazıları da istihdam halinde olmadan sigortalı anne-baba ya da eşlerinden dolayı genel 

sağlık sigortalısı sayılabilmektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 
kadınlara yönelik birçok düzenleme içermektedir. Kanun koyucu bu düzenlemeleri getirirken, 

kadınların fizyolojik özellikleri ve toplumsal konumları yanında dezavantajlılık durumlarını da dikkate 

almıştır. Bu çerçevede ve sosyal sigortalar kapsamında; Analık  Sigortasından sağlanan yardımlar 

(“sağlık yardımları”, “geçici iş göremezlik ödeneği” ve “emzirme ödeneği”), İş Kazası ve Meslek 
Hastalığı ile Ölüm Sigortalarından sağlanan yardımlardan birisi olan “evlenme ödeneği”, Yaşlılık 

Sigortasında kolaylaştırılmış yaşlılık aylığı şartlarından birisi olan “ağır engelli çocuğu olan kadın 

sigortalılar için kolaylaştırılmış yaşlılık aylığı” ve ayrıca “doğum borçlanması”, kadınlara yönelik 
spesifik hükümler içermektedir. Genel Sağlık Sigortası kapsamında ise “yardımcı üreme tekniklerinde 

finansman desteği sağlanması” düzenlemesi, yine kadınlara yönelik sağlık temelli bir yardım 

düzenlemesidir. Çalışmamızda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
kapsamında kadın sigortalılara yönelik düzenlemelere yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik, Sosyal Sigorta, Genel Sağlık Sigortası, Kadın, Dezavantajlı Grup  

 

Regulations For Insured Women Under Social Insurance and General 

Health Insurance Law No. 5510 

 

Abstract 

The concept of insured woman; refers to the insured woman herself or to the woman who has an 
insurance related to the insurance of her family (husband, parents). While some of the women insured 

(insured and general health insured) are employed as dependent, independent or public sector 

employees, some of them can be considered as general health insured due to their insured parents or 
spouses without being employed. Social Insurance and General Health Insurance Law No. 5510 includes 

many regulations for women. While bringing these regulations, the legislator has taken into account the 

physiological characteristics, social position and disadvantage of women. In this framework and within 

the scope of social insurance; benefits provided from Maternity Insurance (“health benefits”, “temporary 
incapacity benefit” and “breastfeeding allowance”), “marriage allowance”, which is one of the benefits 

provided from Insurance for Work-Related Accident and Occupational Disease and Life Insurance, one 

of the eased old-age pension conditions in the Old Age Insurance, “eased old-age pension for women 
insured with severely disabled children”, and also “payment of unpaid maternity leave” contain specific 

provisions for women. Within the scope of the General Health Insurance, the regulation of "financial 

support in assisted reproductive techniques" is also a health-based assistance regulation for women. In 

our study, the regulations for women insured within the scope of Social Insurance and General Health 
Insurance Law No. 5510 will be included. 

Keywords: Social Security, Social Insurance, General Health Insurance, Women, Disadvantaged Group 
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Türkiye’de Kamuda Stratejik Planlama Üzerine Yazılan Lisansüstü 

Tezlerinin Bibliyometrik Analizi 

 

Murat KOÇ1 

Meltem ÖZBAY2 

Özet                                                                            

Çalışmada, kamu kurumlarında stratejik plan hazırlama zorunluluğunun başladığı 2003 yılından 

günümüze Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) veri tabanında kamuda 

stratejik planlama alanındaki erişime açık yüksek lisans ve doktora tezleri, çeşitli parametreler 
kapsamında değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı, kamuda stratejik planlama literatüründe tezleri 

sistematik bir literatür taramasıyla incelemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden iç içe geçmiş 

çoklu durum deseni kullanılarak yapılandırılmış ve bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmiştir. 
Araştırmanın evrenini, 2006 yılından 2022 Şubat ayına kadar kamuda stratejik planlama alanında YÖK 

Tez Merkezi’nde yayınlanan 99 tez oluşturmaktadır.  Araştırmaya dahil edilen çalışmalarda tezlerin 

yıllar itibariyle dağılımı, katkı sağlayan üniversite türleri, tezlerin tamamlandığı üniversite dağılımı, 
sıklıkla kullanılan araştırma yöntemleri, üniversitelerin tez yayımlama performansı, danışmanların tez 

yayımlama performansı, kullanılan anahtar kelimeler gibi alanları ele alarak gelecek çalışmalara kaynak 

sunmaktadır. Araştırmada elde edilen bulguların kamuda stratejik planlama alanında yapılan çalışmaları 
kapsamlı olarak ele alması açısından alınyazına katkı sağlaması düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kamuda Stratejik Planlama, YÖKTEZ, Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri, 
Bibliyometrik  Analiz. 

 

Bibliometric Analysis of Graduate Thesis on Strategic Planning in the 

Public in Turkey 

Abstract 

In this study, the master's and doctoral theses in the field of strategic planning in the public sector have 

been evaluated within the scope of various parameters in the database of the National Thesis Center 

(YÖKTEZ) of the Presidency of the Higher Education Institution since 2003, when the obligation to 
prepare a strategic plan in public institutions began. The aim of the study is to examine the theses in the 

strategic planning literature in the public sector with a systematic literature review. The research was 

structured using the nested multiple-case design, one of the qualitative research methods, and was 
analyzed with the bibliometric analysis method. The universe of the research consists of 99 theses 

published in the YÖK Thesis Center in the field of strategic planning in the public sector from 2006 to 

February 2022. In the studies included in this research, the distribution of the theses by years, the types 
of universities that contribute, the distribution of the universities where the theses are completed, the 

frequently used research methods, the thesis publishing performance of the universities, the thesis 

publishing performance of the advisors, and the keywords used, provide resources for future studies. It 

is thought that the findings obtained in the research will contribute to the literature in terms of 
comprehensively addressing the studies in the field of strategic planning in the public sector. 

Keywords: Strategic Planning in Public, YÖKTEZ, Master's and Doctoral Theses, Bibliometric 
Analysis 
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Sağlık İletişimi ve Hastanelerde İletişim Sorunları 

 

Feyza KARABOĞA1 

İrfan KARDEŞ2 

Özet  

Yaşamın, insanın olduğu her yerde iletişim olgusunun varlığı söz konusudur. İletişim, hayatın 

kolaylaşmasını sağlayan icatların doğuşuna ve teknolojinin gelişmesine olanak sağlamıştır. Özellikle 
küreselleşme ve popülasyon artışı ile daha da önem kazanan iletişimin, enformasyon aktarımının hayati 

olduğu sağlık alanında üzerinde durulması gerekmektedir. Sağlık çalışanları ve hasta-hasta yakını 

ilişkisinin niteliği sağlık çalışanlarının motivasyonu, hasta memnuniyeti, tanı ve tedavi süreci gibi pek 

çok unsuru etkilemektedir. Aynı zamanda hastanelerde şiddetin engellenebilmesi yine sağlık çalışanları 
ve hasta-hasta yakını iletişiminin etkinliğine bağlıdır. Bu çalışmada sağlık iletişimi, sağlık iletişimi 

düzeyleri ve sağlık iletişiminde kullanılan yöntemler; hekim davranışları, hastanelerde yaşanan iletişim 
sorunlarının kaynakları, hastanede şiddeti önlemek üzere tavsiyeler ele alınmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık İletişimi, Halkla İlişkiler, İletişim, İletişim Sorunları, Hastanelerde Şiddet 

 

Health Communication and Communication Problems in Hospitals 

 

Abstract 

Where there is life, there is a communication phenomenon. Communication has enabled the birth of 
inventions that make life easier and the development of technology. Communication, which has become 

more important, especially with globalization and population growth, should be emphasized in the field 

of health, where information transfer is vital. The quality of the relationship between healthcare 
professionals and patient-patient relatives affects many factors such as the motivation of healthcare 

professionals, patient satisfaction, diagnosis, and treatment process. At the same time, the prevention of 

violence in hospitals again depends on the effectiveness of communication between healthcare 
professionals and patient-patient relatives. In this study, health communication, levels of health 

communication and methods used in health communication; physician behaviors, sources of 

communication problems in hospitals, and recommendations to prevent violence in hospitals are 
discussed. 

Keywords: Health Communication, Public Relations, Communication, Communication Problems, 
Violence in Hospitals 
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Preterm Birth in Georgia: Multicausal Phenomenon 

 

Natia KVARATSKHELIA1 

Vasil TKESHELASHVILI2 

 

Abstract 

Aim: Aim of the study was to Generate new and fuller body of knowledge by evaluating biomedical, 
sociological and lifestyle risk factors of preterm birth in Georgia further with effective preventive 
activities recommendation. 

Methodology: The study was conducted using data of population based “Birth Registry” from 2018 for 

full (n=49762) single-fetus population. Following expositions were linked to outcomes: Biomedical 

factors of newborns and pregnant woman; Social status of a pregnant woman; Factors defining healthy 
lifestyle. Except a significant distribution of variables, the presumable risk factor`s impact on target 

variable was assessed by method Mentel-Haenzel OR excluding the influence of Confounders, followed 
data analysis within Logistic Regression model. 

Results: The study has showed, that preterm birth constitutes the phenomenon caused by multicausal 

factors and is related to mothers social-demographic, nutrition, biomedical, lifestyle terms. The 

connection to the combinations of these terms with interesting outcome is not completely clarified. 
Though, it is obvious, that their particular or combined action changes the frequency of prematurely 
finished childbirth. 

Keywords: Preterm Birth, Risk Factors, Population-based Study, Reproductive Health
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Katılımcı Tasarımla Oluşturulmuş Arttırılmış Gerçeklik Destekli 

Programlama Eğitiminin Analizi 

 

İpek Işık ARSLANOĞLU1 

Özet  

Çalışma kapsamında, okul öncesi öğrencilerin katılımcı tasarımla desteklenmiş arttırılmış gerçeklik 

destekli programlama eğitiminin temel ve bilgi işlemsel düşünme becerilerindeki etkisini incelenmiştir. 
Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden yansız atanmış ön test- son test tek gruplu deneysel desen 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2021-2022 eğitim öğretim yılında anaokulunda öğrenim 

gören 61 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencileri %48’si erkek %52’si kızdır.   Uygulama süreci dokuz 

hafta sürmüştür. Araştırmanın ilk kısmında beş hafta süre ile yansız atanmış iki grupla katılımcı tasarım 
çalışması yapılarak CodeLimbel uygulaması geliştirilmiştir. Araştırmanın ikinci kısmında dört hafta 

boyunca araştırmacı tarafından hazırlanan programlama eğitimi tüm gruplara uygulanmıştır.  Veri 

toplama aracı olarak çalışmada “Temel Beceri Ölçeği”, “TechCheck” ölçeği ve araştırmacı tarafından 
geliştirilen “Öğrenci Görüşme Soruları” kullanılmıştır.  Veriler, normallik testi sonuçları dikkate 

alınarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgularda arttırılmış gerçeklikle programlama eğitiminin 

öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme ve temel becerileri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye 
sahip olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Arttırılmış gerçeklik, okul öncesi kodlama eğitimi, katılımcı tasarım  

  

Analysis of Augmented Reality Supported Programming Training Created 

with Participatory Design 

Abstract  

The aim of this study is to examine the effect of augmented reality supported programming education 

supported by participatory design on the basic and computational thinking skills of preschoolers. In the 

study, an unbiased pretest-posttest single-group experimental design, which is one of the quantitative 
research methods, was used. The study group of the research consists of 61 students, 48% male and 52% 

female, studying in kindergarten in 2021-2022. The implementation process took nine weeks. 

CodeLimbel application was developed by conducting participatory design work for five weeks, then 
programming training was applied to all groups for four weeks. "Basic Skills Scale", "TechCheck" scale 

and "Student Interview Questions" developed by the researcher were used as data collection tools. It has 

been determined that augmented reality programming education has a statistically significant effect on 
students' computational thinking and basic skills.  

Keywords: Augmented reality, preschool coding education, participatory design 
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Dijital Kütüphanelerin E-Öğrenmedeki Rolü 

 

Buket CANDAN1 

 

Özet 

Dijital kütüphaneler ve e-öğrenme sistemleri 21. yüzyıl modern enformasyon toplumunun bilgi erişim 

sistemleridir. Modern dijital kütüphaneler, e-öğrenmeyi destekleyebilecek nitelikteki kaynaklarıyla 

günümüzün bilgi altyapısında birçok fırsatlar sunmaktadır. Çalışmada, dijital kütüphane ve e-öğrenme 

kavramları temelinde dijital çağda dijital kütüphane ve e-öğrenme etkileşimi incelenmektedir. Literatüre 
dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmanın amacı, dijital kütüphanelerin e-öğrenmede oynadığı rolü 

keşfetmektir.  Çalışma kapsamında, dijital kütüphanelerin işlevleri, işleyişi, avantajları ve dezavantajları 

e-öğrenme perspektifinden ele alınmakta ve tartışılmaktadır. Çalışma bulguları, bilgi teknolojilerindeki 
gelişmelerin kolaylaştırıcı etkisiyle dijital kütüphanelerin e-öğrenme üzerindeki artan rolüne işaret 
etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Dijital kütüphaneler, E-öğrenme, Digital resources 

 

The Role of Digital Libraries in E-Learning 

 

Abstract 

Digital libraries and e-learning systems are the information access systems of the modern information 

society of the 21st century. Modern digital libraries offer many opportunities in today's information 
infrastructure with their resources that can support e-learning. In the study, the interaction of digital 

library and e-learning in the digital age is examined on the basis of the concepts of digital library and e-

learning. The aim of the study, which is based on the literature, is to explore how digital libraries play a 
part in e-learning. Within the scope of the study, the functions, functioning, advantages and 

disadvantages of digital libraries are addressed and discussed from the perspective of e-learning. The 

study findings point out the increasing role of digital libraries on e-learning with the facilitating effect 
of developments in information technologies. 

Keywords:  Digital libraries, E-learning, Digital resources
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Neologisms in Political Discourse 

 

Revaz TABATADZE1 

Nima KALANTARI2 

Bolaji QUADRI SHOWOLE3 

Oluwadamilola OLAMIDE AYANBODE4 

Abstract  

This article deals with neologisms in political discourse as the constituent part of the modern English 

vocabulary. The object of article is to define the types of neologisms in political discourse and name the 

sources of neologisms. The significance of the research lies in the fact that modern period is 
characterized by intensive development and changes of social, political and scientific spheres of human 

life. They are accompanied by the changes in the English language reflecting the objective reality. 

Outside reality is cognized and registered through the language, and thus, we need to be aware of modern 

language resources in order to adequately perceive modern realities of our existence. Effective 
communication is impossible without having knowledge of modern trends and tendencies in various 
aspects of human activity being immediately reflected in the language. 

Keywords: Neologisms, Political Discourse, Media, linguistic peculiarities, lexical “fund”. 
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Utopia And Dystopia in English Language Literature 

 

 

Asatiani NATIA1 

Mariam GVARAMIA2 

Lolita MANUKOVA3 

Abstract 

At all times, mankind has tried to discern what awaits him beyond the horizon: in the near and long 

term, to predict how the social structure, the way of life of a person, his internal and external qualities 
will change. The relevance of research. The problem of the future becomes especially urgent when 

mankind faces the threat of a demographic and ecological catastrophe, the danger of degradation and 

spiritual savagery of man, and even the gloomy prospect of being left without a habitat for the planet 
itself. Humanity, which has entered the third millennium, continues to seek answers to eternal and, at 

times, hopeless questions about the possibility of happiness on Earth, the creation of a just society. And 

even if these questions remain unanswered, the search itself, the posing of questions help a person to 

better understand himself and his place in the world. The realization that a person is directly involved 
in the formation of his future, which is inextricably linked with the past and the present, also comes. 

Therefore, views have changed, it is very important to trace how mankind's ideas about the possibility 
of building happiness on earth, achieving equality, justice, freedom and prosperity appear.  

Keywords: Utopia, Dystopia, transformation, de-urbanization, imagination, fantasy 
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Linguocultural Analysis Of The Concept “Life” 

 

 

Sopiko CHKOIDZE1 

 

Abstract  

Modern linguistics has shown that even a word does not represent an elemental atom. The word is the 
whole cosmos that needs research. This conception is completely rational in relation to a word such as 
"life". 

The aim of the paper is a conceptual analysis of the word "life" in modern English. 

The selection of this research object was conditioned by the fact that the concept of “life” represents the 

nuclear concept of any culture, in which the socio-historical experience and knowledge of the nation is 
accumulated. 

The integration of existing knowledge about the content of the phenomenon into linguistic research 
represents the cognitive approach, which is the necessary and sufficient condition for the access to the 
concept of “life”. 

Keywords: Modern Linguistics; Concept; Existing Knowledge; Paradigms.
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The Effect of Association Experiment on the Concept "patriotism" in 

Modern English 

 

Tamar LOLISHVILI1 

 

Abstract  

Although experiments in linguistics have a long tradition, the experimental approach to the concept 

analysis is quite new. The experimental method gained impetus due to the experimental studies in the 
field of cognitive psychology. 

In modern conceptology the association experiment is believed to determine the psychological 

characteristics of the cognitive signs of the concept in the linguistic consciousness of the members of 
the linguistic community: the data of the associative experiment provide the opportunity for identifying 
cognitive signs relevant to a particular state of cognition. 

The aim of the research is to model the associative dimension of the concept "patriotism" in modern 
English. Modelling of the associative dimension allows, on the one hand, to represent the content of the 

concept as a psychological phenomenon, and on the other hand, to identify the stable components of the 
mentioned content. 

Keywords: patriotism, linguistic experiment, associativeness, “living” word. 
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Inevitability of Intertextuality in Political Speech 

 

Tamar NATROSHVILI1 

Lela VERBI2 

Ana CHKHEIDZE3 

 

Abstract 

The article deals with the inevitability of intertextual links in political speech. Whether intertextuality is 

intentional or not, it is there in every single text, including political speech. The inevitability of 

intertextuality is not a kind of surplus or a privilege of a good memory or education, but an obligatory 
operation of the mind which necessarily complements the receivers' "experience of textuality". The 

politicians usually provide the audience with information about important and actual issues. They do 

not provide a substantive explanation, they use bits of code, formulae, established models, fragments of 

social languages, etc., that pass into the political speech and are redistributed within it, for there is always 
language before and around the text. The high incidence of repetition and implication of other texts 

suggests the politicians do not elaborate very much. At the same time, however, those who listen to the 
political speech probably have a sense of familiarity with the politician's issues. 

Keywords: Intertextual Links, Textuality, Political Speech, Repetition, Implication. Representation, 
Interpretation, Presuppositions. 
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Defeated Expectancy at Lexical Level 

 

 

Teona KIRAKOZASHVILI1 

Abstract 

The article deals with the problem of the research on the phenomenon of defeated expectancy. Today 

the effect of defeated expectancy is observed in different types of discourse. This means that the 
communicative game performs not only an aesthetic function but also incorporates the function of 

transforming communication strategies focused on the achievement of specific communicative goals. 
The given effect can be achieved in many ways. 

The stylistic phenomenon of defeated expectancy is based on semantic unpredictability of the text on 

different language levels, beginning with morphological and finishing with text level. It may also be 

created with the help of several stylistic devices. The paper will explain this phenomenon from lexical 
and psycholinguistic points of view. The article presents the analysis of different ways of creating the 
effect on the material of English and American literature.  

Keywords: Defeated Expectancy; Collocations; Parts of Speech; Puns; Oxymorons; Paradox. 
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Analysis of The Use of Anglicism in Media Discourse 

 

 

Ekaterine  KUTALIA1 

 

Abstract 

The present article tries to overview some of the most widely spread Anglicisms in Georgian press and 

find out the reasons lying behind the preference of English terms rather than using the native ones. The 

main purpose of the paper is to demonstrate to what extent and in what ways speakers understand 
anglicisms which they constantly come across in Georgian daily newspapers.   

The corpus encompasses more than 100 articles in three newspapers, “City’, “24 Saati”, “Kviris Palitra” 
structured into five domains IT, Beauty, Sport Politics and Law.  Every category  used in my research 

covered 20  parallel  topics,  in  order  to  arrive at comprehensive summary of the total ratio of 
Anglicisms and  patterns in the types of borrowings. 

While investigating the frequency of anglicisms in Georgian press a set of questions naturally arises: 1). 

what are the most common anglicisms used in Georgia mass media? 2)how profoundly has English 

influenced the Georgian language? 3). in what semantic fields are they employed? 4). How does the 
frequency of English borrowings vary in different genres of news?  

The present article concentrates on the most prominent features of anglicisms used in Georgian press. 

Firstly, it focuses on the frequency analysis of anglicisms and secondly on their syntactic and semantic 
integration to the related linguistic system.  

Keywords: media language, Anglicism, frequency of occurrence, flow of English loan words 
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Conceptual and Semantic Spaces in the Thematic Dimension of 

Professional Communication 

 

Irina BAGAEVA1 

 

Abstract 

The analysis of the specifics of the teaching/learning process of English-language professional 

communication has revealed that there are no English-language professional communication training 

materials for the B2+ level which integrate the topics relevant to different content-based dimensions of 
professional communication (economics, law, business, politics, international relations). 

The article deals with the problem of segmenting the thematic dimension of professional 
communication. The construction of conceptual and semantic spaces is considered to be the most 
effective way of organizing a diverse and complex thematic dimension of professional communication. 

The similarities and differences existing between conceptual and semantic spaces, the pedagogical and 
methodological aspects of the construction of an English-language program for professional 

communication have been considered, the specifics of creating a didactic model of teaching professional 

communication, the peculiarities of processing the material according to the mentioned model have been 
analyzed in the article.  

Keywords: Professional communication; Conceptual and Semantic Spaces; Thematic Dimension. 
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Problem of Supreme Suiside in Albert Camus' Works 

 

Khatuna TSIKLAURI1 

Sofiya TARTARASHVILI2 

Abstract  

Albert Camus (1913-1960) French writer is known for the readers as wise but pretty controversial writer 

who created novels, stories, plays, philosophical and literature essays. His early literature creations as 
well as his world outlook were prepared with the characteristics of European philosophic traditions and 
literature development. 

Camus was not so called “a professional humanitarian” The way with which he reached the absurd was 
for him the struggle with everything that he thought to be irrational. Practically by the end of 30ies he 

called this unperceptive struggle “a rebellion”. Camus used to define: “to be only satisfied – means that 
you are accustomed, this means that one loses the human dignity”.   

Plenty of existentialists raised this problem including Sartre, Camus, Simon dë Bovuar… It is true that 

after Sartre and Malor Camus is one of the important representatives of French existentialism he was 

always against to be called existentialist or even the philosopher. Existentialist – possibly because that 
in the evolution of his viewpoints time by time he used to separate its chief statements. And philosopher 
because he did not have the system of philosophical conception.     

Keywords: European Philosophic Traditions, Literature Development, Existentialists, Albert Camus. 
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Effective Intercultural Verbal Communication – Laws and Competences 

 

 

Maia CHKHEIDZE1 

Lika AKHLOURI2 

Abstract  

The goal of communication research is to clarify and formulate its laws determined by the characteristics 
and specifics of communication.  

The article deals with the problem of laws and competences determining effectiveness of verbal 

communication. The specificity of some essential components of communicative competence has been 
analysed.  

The author tried to answer the following questions: 

1. How to deal with the mismatch between the speaker’s intention and the hearer’s interpretation? 
2. How to handle the difference in the repertoires of interactants’ “mental models”? 

3. How to manage the difference in the sociolinguistic rules of interaction? 

4. How to get rid of the glitches in verbal communication? 
5. How to re-establish the lost coherence and cohesion of verbal communication? 

The answers to the mentioned questions provide the answer to one of the most important questions: Is 

the expression acceptable given the context in which it is used or perceived, or is this form appropriate 
(and if so, to what extent)? 

Keywords: Laws of communication, Communicative act, Communicative competence, Intercultural 
verbal communication. 
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Phenomenon of Polysemy in Professional Discourse 

 

Maka KUTALIA1 

Liana KHOZREVANIDZE2 

Abstract 

This article deals with a linguistic analysis of some polysemantic words in professional discourse.  

The aim of this research is to analyze and identify the main problems related to the translation of 

English polysemantic terms in the professional discourse. 

The main goal of this paper is achieved through the study of the following tasks: 

1. Studying thoroughly the polysemantic words in professional discourse; 

2. Providing some interesting examples to polysemy in the English Language, concerning to some 
parts of human body. 

3. To analyze polysemy under synchronical and diachronical approaches in order to let the learners 
to comprehend it.  

The findings of this study revealed that mainly conceptual source domains 

parts of human body used as polysmentic words with the greatest frequency in professional discourse. 

In comparison to other field such as politics and law, Business English is distinguished by the frequency 
of polysemous terms due to its linguistic peculiarities. 

Keywords:   professional discourse, frequency of polysemy, terminological system 
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Contemporary Georgian Short Story Paradigms 

 

Tamta KALICHAVA1 

 

Abstract 

Modern Georgian storytelling is characterized by a variety of configurations. The aim of our article is 

to reveal the characteristics of modern, Georgian short story paradigms in order to highlight the role and 
significance of this popular literary genre. 

Based on the analysis of the stories of prominent Georgian writers of the XXI century, we will try to 

identify the modern tendencies of this genre, which are established in Georgian literary criticism and 
literary theory. 

Keywords: Contemporary Georgian Short Story, Literary Theory 
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Etkin Pişmanlık Kurumu 

 

Şeymanur ARSLAN1 

Özet 

Ceza hukuk sistemimizde ve uluslararası ceza mevzuatında yer alan etkin pişmanlık kurumu onarıcı 

adalet anlayışının bir görünüm şeklidir. Bu kurum sayesinde işlenmiş olan bir suç nedeniyle mağdurun 
uğramış olduğu zarar giderilecek ve bu suretle toplumsal barış ortamının ve kamu güvenliğinin 

oluşmasına katkı sağlanacaktır. Ayrıca belirli suçlar bakımından ve öngörülen düzenlemeler 

çerçevesinde, suçun failine, suç teşkil eden eyleminin sonucunu anlaması, bu eyleminin yanlış bir 
davranış biçimi olduğunu kabul etmesi ve bu eyleminin doğurmuş olduğu olumsuz neticeleri telafi 

etmesi için bir şans verilecektir. Bu çalışmada etkin pişmanlık kurumu kavramı, hukuki niteliği, tarihsel 

süreci, İslam ceza hukukunun  konuya yaklaşımı ve kurumun karşılaştırmalı hukuktaki yeri 

incelenecektir. Çalışmanın özellikle ceza hukuku ve suç teorisi ile ilgilenen araştırmacılar için faydalı 
olması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Etkin Pişmanlık, Onarıcı Adalet Anlayışı, Toplumsal Barış, Suç Teorisi, İslam 
Ceza Hukuku. 

 

 

Abstact 

The effective repentance institution in our criminal law system and in the international penal legislation 

is a manifestation of the restorative justice approach. Thanks to this institution, the damage suffered by 
the victim as a result of a crime committed will be compensated, and in this way, contribution will be 

made to the creation of an environment of social peace and public security. In addition, in terms of 

certain crimes and within the framework of the foreseen regulations, the perpetrator of the crime will be 
given a chance to understand the result of his criminal act, to accept that this act is a form of wrong 

behavior and to compensate for the negative consequences of this act. In this study, the concept of 

effective repentance institution, its legal nature, historical process, the approach of Islamic criminal law 

to the subject and the place of the institution in comparative law will be examined. It is expected that 
the study will be especially useful for researchers interested in criminal law and crime theory. 

Keywords: Effective Repentance, Restorative Justice Concept, Social Peace, Crime Theory, Islamic 
Criminal Law. 
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Kore Bağımsızlık Mücadelesi Tarihinde 1 Mart Hareket’in Rölü 

 

Eun Kyung JEONG1 

Özet 

Kore’de milliyetçilik, ülke dışından gelen yabancı güçlere karşı milli egemenliği savunmak amacıyla 

ortaya çıkan bağımsızlık hareketinin bir devamı niteliğinde gelişmiştir. 1 Mart 1919 tarihinde meydana 
gelen “1 Mart Milli Bağımsızlık Hareketi”, tüm ulusun katıldığı büyük bir kitlenin başkaldırı hareketi 
kast edilmektedir.  

Bu hareketle Kore milleti, Japon sömürge yönetimine karşı bağımsızlığını ve özgürlüğünü elde etmek 
için yurt içinde ve dışında topyekûn bir ihtilâl akımı başlatmıştır. Fakat, başarılı olmamasına rağmen, 

Koreliler arasında çok güçlü bir ulusal kimlik ve yurtseverlik bağı oluşturan bu bağımsızlık hareketi 
sonra ülke bağımsızlığının kazanılmasına ve Kore Cumhuriyeti kuruluşuna büyük bir etki sağlanmıştır.  

Bu çalışmanın amacı 1 Mart Bağımsızlık hareketin Kore’de milli egemenliğine dayanan ülke 

kurulmasına ve Kore bağımsızlığa yönelik milli ruhu nasıl canlandırdığını ayrıntılı şekilde araştırmaktır. 

Böylece Kore bağımsızlık mücadelesi tarihinde en büyük öneme sahip olan 1 Mart Hareketi aracılığıyla 
Kore’de milliyetçilik akımının nasıl geliştiğini incelenecektir. Çalışmamın bu amacına ulaşmak için o 

dönemde çıkan gazeteler ve Japon sömürge politikasına karşı gündeme gelen devleti kurtarmaya yönelik 
fikir hareketleri, şahıslar ve kurumlar hakkında yazılmış olan eserleri değerlendirecektir.   

Anahtar Kelimeler: 1 Mart Hareketi, Bağımsızlık, Kore Cumhuriyeti, Japon sömürge, Milli 
Egemenliği 
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Bilinçli Farkındalık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: Duygusal 

Zekanın Aracı Rolü 

 

Ceren AYDOGMUS1 

Özet  

Bilinçli farkındalık kişinin içinde olduğu anın tamamen farkında olması, çevresinde olup biteni 

yargılamadan, açık ve nazik bir bakış açısı içerisinde bulunmasıdır. “An”da farkındalık ve yargısız 
kabul, örgütsel vatandaşlık davranışının temelini oluşturan yardım etme davranışlarını etkilemekle 

kalmayıp, aynı zamanda bu tarz davranışlarla ilişkili olumlu duygulardaki artış ve olumsuz duygulardaki 

azalışa sebep olabilmektedir. Bilinçli farkındalık aynı zamanda kişinin dış dünyada olup bitenlerin yanı 

sıra bilinçli bir şekilde kendi düşünce, duygu, duyum ve dürtülerinin farkında olmasını ifade etmekte ve  
duygusal zekayı içeren yetkinliklerinin artmasına yardımcı olmaktadır. Bu açıdan bilinçli farkındalığın 

kişilerin duygusal zekalarını olumlu etkilediği ve duyguların kullanımını ve yönetimini geliştirdiği 

düşünülmektedir. Tüm bu ilişkilerden yola çıkarak bu çalışmanın amacı çalışanların bilinçli farkındalık 
düzeylerinin örgütsel vatandaşlık davranışlarına olan etkisi üzerinde duygusal zekalarının aracı rolünü 

incelemektir. Araştırma örneklemini Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan farklı büyüklükte ve 

endüstrilerde yer alan 39 firmada farklı pozisyonlarda çalışan toplam 327 firma çalışanı oluşturmaktadır. 
Araştırma verileri kolayda örnekleme yöntemi ile, anket toplama tekniğinden faydalanılarak elde 

edilmiştir. Araştırmada  kullanılan bilinçli farkındalık, duygusal zeka ve örgütsel vatandaşlık 

davranışları ölçeklerinin geçerliliklerini ölçebilmek için doğrulayıcı faktör analizinden yararlanılmıştır. 

Bu değişkenlerin kendi aralarındaki ilişkileri değerlendirmek için korelasyon analizi, önerilen 
modeldeki aracılık etkisini ölçebilmek için ise yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Elde edilen 

bulgular çalışanların bilinçli farkındalıklarının duygusal zeka seviyelerini ve örgütsel  vatandaşlık 

davranışlarını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Ayrıca, çalışanların duygusal zeka seviyeleri 
ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasında da istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu bir ilişki 

bulunmuştur. Sonuç olarak, yapılan analizler neticesinde çalışanların bilinçli farkındalıklarının örgütsel 

vatandaşlık davranışlarına olan etkisinde duygusal zekalarının tam aracılık etkisine sahip olduğu sonucu 

elde edilmiştir. Araştırmada önerilen model için temel destekleyici teorik çerçeve olarak pozitif psikoloji 
hareketleri kabul edilebilir. Pozitif psikoloji hareketlerinden yola çıkarak, çalışanların bilinçli 

farkındalıkları arttığında, daha olumlu duygu durumları deneyimleyecekleri, duygusal zekalarının 

yükseleceği ve bu durum neticesinde örgüt içinde de verimliliğin ve etkinliğin artmasına sebep olan 
örgütsel vatandaşlık davranışlarının artacağı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bilinçli Farkındalık, Duygusal Zeka, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 

 

The Relationship Between Mindfulness and Organizational Citizenship 

Behavior: The Mediating Role of Emotional Intelligence 

Abstract 

Mindfulness denotes being fully aware of the moment, presence with an open and gentle perspective 

without judging what is going on around. Awareness and non-judgmental acceptance in the “moment” 
not only affects helping behaviors that form the basis of organizational citizenship behavior, but also 

can cause an increase in positive emotions and a decrease in negative emotions associated with such 

behaviors. Mindfulness also refers to being aware of what is going on in the outside world as well as 

consciously being aware of one’s own thoughts, feelings, sensations and impulses with improved 
emotional intelligence competencies. In this respect, it is believed that mindfulness positively affects 

individuals’ emotional intelligence levels and improves the use and management of emotions. Grounded 

on all of these associations, the aim of this study is to examine the mediating role of emotional 
intelligence on the effect of employees' mindfulness on their organizational citizenship behaviors. The 

research sample consists of a total of 327 company employees working in different positions in 39 
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companies of different sizes and industries in Ankara, Istanbul and Izmir. The data were obtained by 

using the convenience sampling method and survey technique. Confirmatory factor analysis was 

conducted to measure the validity of mindfulness, emotional intelligence and organizational citizenship 
behavior scales used in the research. Correlation analysis was applied to assess the relationships among 

these variables, and structural equation modeling was utilized to measure the mediation effect in the 

proposed model. Study findings reveal that employees’ mindfulness levels positively influence their 
emotional intelligence and organizational citizenship behaviors. In addition, there exists a statistical 

positive relationship between employees’ emotional intelligence and their organizational citizenship 

behaviors. Eventually, employees’ emotional intelligence levels have been found to act as a mediator 
between their mindfulness and organizational citizenship behaviors. Positive psychology movements 

can be regarded as the main underpinning theoretical framework for the proposed model in the study.  

Based on the positive psychology movements, it was found that when employees’ mindfulness levels 

increase, they will experience more positive emotional states, their emotional intelligence will increase, 
and as a result, organizational citizenship behaviors, which leads to an increase in productivity and 
efficiency within the organization,  will increase. 

Keywords: Mindfulness, Emotional Intelligence, Organizational Citizenship Behavior 
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Deneyimsel Tüketim ve Sosyal Medya Etkisi: Turistik Karar Süreci 

İncelemesi 

 

Yasin BİLİM1 

Sinan USLU2 

Aynur G. BİRSEN3 

Özet  

Rekabet şatlarında tüketicilerin çok sayıda ürünle karşılaşması seçim sürecini zorlaştırmaktadır. Bu 

durumda tüketicilerin en önemli tercih kriteri, ürünlerin kendisinden çok sundukları deneyimler 
olmaktadır. Tüketiciler artık ürün özelliklerinden çok, ulaştıkları ya da ulaşmayı umdukları deneyimler 

yönünde eğilim göstermektedir. Turizm gibi, soyut ve denenemez özelliğe sahip hizmet ürünleri için bu 

süreç daha da zorlaşmaktadır. Turistik tüketicilerin bu zorlukları elde ettikleri dolaylı deneyimlerle 
aşmaya çalıştıkları gözlemlenmektedir. Bu durumun en önemli kanıtlarından birisi, turizm 

işletmelerinin ve turistik tüketicilerin sosyal medyayı yoğun şekilde kullanmalarıdır. Sosyal medya 

araçlarında paylaşılan bireysel turistik deneyimler, potansiyel turistlerin karar mekanizmalarında dolaylı 

da olsa deneyimsel tüketim olarak etkin rol almaktadır. Bu bağlamda çalışma, turistik tüketim kararında 
sosyal medya paylaşımları ile ortaya çıkan deneyimsel tüketim etkisini değerlendirmektedir. Çalışma, 

teorik yaklaşımla şekillendirilmiş olup, literatür odaklı bir inceleme yapılmış, bu incelemeler sosyal 

medya paylaşım örnekleri ile desteklenmiştir. Sosyal medya yoğun içeriği, bilgi yükü ve hızlı ulaşımı 
gibi özelliklerinden dolayı tercih edilen bir araç olsa da, turistik tüketim kararlarında dolaylı deneyim 

sunuyor olmaları bu özelliklerden daha güçlü bir etkiye sahiptir. Potansiyel turistler sosyal medyada 

paylaşılan gerçek deneyimleri, özellikle duygusal bağlarla kendileri için dolaylı bir deneyimsel tüketim 

olarak görmektedir. Bu çalışma sonuçlarının, turizm pazarlaması ile ilgili literatüre katkısı yanında, 
turizm sektöründeki aktörlerin sosyal medya odaklı yeni pazarlama stratejilerinde etkili olması 
beklenmektedir.             

Anahtar Kelimeler: Deneyimsel tüketim, sosyal medya, turizm, turistik karar süreci. 

 

Experiential Consumption and Social Media Impact: A Review of the 

Touristic Decision Process 

 

Abstract 

The fact that consumers encounter a large number of products under competitive conditions complicates 

the selection process. In this case, the most important preference criterion of consumers is the 

experiences they offer rather than the products themselves. Consumers are now inclined towards the 

experiences they have reached or hope to reach, rather than the product features. This process becomes 
even more difficult for service products that are intangible and untestable, such as tourism. It is observed 

that touristic consumers try to overcome these difficulties with their indirect experiences. One of the 

most important proofs of this situation is that tourism enterprises and touristic consumers use social 
media intensively. Individual touristic experiences shared on social media tools play an active role as 

experiential consumption, albeit indirectly, in the decision mechanisms of potential tourists. In this 

context, the study evaluates the effect of experiential consumption that occurs with social media posts 
in the decision of touristic consumption. The study has been constructed with a theoretical approach, a 

literature-oriented review has been made, and these reviews have been supported by social media 
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sharing examples. Although social media is a preferred tool due to its features such as intense content, 

information load and fast access, the fact that they offer indirect experience in touristic consumption 

decisions has a stronger effect than these features. Potential tourists see real experiences shared on social 
media as an indirect experiential consumption for themselves, especially with emotional ties. The results 

of this study are expected to contribute to the literature on tourism marketing, as well as to be effective 
in the social media-oriented new marketing strategies of the actors in the tourism practitioners. 

Keywords: Experiential consumption, social media, tourism, touristic decision process. 
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Covid-19 Pandemisinin Pazarlama ve Tüketici Davranışları Üzerindeki 

Etkisi 

 

Abidin Umut ÜNLÜLER1 

Özet 

Dünyada ve ülkemizde, bilgi edinmeden alışverişe, uzaktan eğitimden kamu kurumlarının hizmetlerine 

ulaşmaya, bilet rezervasyonlarına, kurumsal ve sosyal iletişimlere kadar internet günlük hayatın 
ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Hayatımıza hızlı bir giriş yapan internet teknolojisi farklı amaçlarla 

kullanılmaktadır. İnternet kullanımının yaygınlaşması, kişilerin yaşama yönelik beklentilerini yükseltip, 

davranışları, alışkanlıkları ve alışveriş biçimlerinde değişiklikler oluşturmuştur. Yaşanan bu gelişmeler 

ve değişiklikler, online alışverişin internet kullanma amaçları arasında ilk sıralara yükselmesine sebep 
olmaktadır. Yeni bir alışveriş ortamı olan internet, tüketicilere geleneksel alışveriş alışkanlıklarından 

çok farklı bir alışveriş ortamı sunmaktadır. İnternet üzerinden yapılan alışverişin özellikle pandemi 

sürecinde pratik olarak yapılabilmesi, kampanya ve indirimlerden anında haberdar olunabilmesi, 
ödemenin temassız bir şekilde yapılabilmesi, gereksinim duyulan ürünlere daha çabuk erişilebilmesi, 

ürün seçeneğinin farklı fiyatlar ile karşılaştırılabiliyor olması, ürün yelpazesinin geniş olması ve sosyal 

mesafeyi koruyarak ev rahatlığında alışveriş imkanı tanıyor olması tüketicilerin bu platformlara 
yönelmesine sebep olmuştur. Bu çalışmada, online alışveriş, e-ticaret ve pazarlamanın pandemi 
sürecinde tüketim üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: E-ticaret, online alışveriş, pazarlama, covid-19, tüketim. 

 

The Effect of the Covid-19 Pandemic on Marketing and Consumer 

Behavior 

 

Abstract 

In the world and in our country, the internet has become an inseparable part of daily life, from obtaining 
information to shopping, from distance education to accessing the services of public institutions, to 

ticket reservations, to corporate and social communications. Internet technology, which makes a rapid 

entry into our lives, is used for different purposes. The widespread use of the Internet has increased 
people's expectations for life and created changes in their behaviors, habits and shopping styles. These 

developments and changes cause online shopping to rise to the top of the internet usage purposes. The 

internet, which is a new shopping environment, offers consumers a very different shopping environment 

from their traditional shopping habits. The fact that online shopping can be done practically, especially 
during the pandemic, can be instantly informed about campaigns and discounts, payment can be made 

in a contactless way, the products needed can be accessed more quickly, the product selection can be 

compared with different prices, the product range is wide, and shopping in the comfort of home by 
maintaining social distance The fact that it provides an opportunity has caused consumers to turn to 

these platforms. In this study, it is aimed to determine the positive and negative effects of online 
shopping, e-commerce and marketing on consumption during the pandemic process. 

Keywords: E-commerce, online shopping, marketing, covid-19, consumption. 
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13-18 Yaş Grubu Çocukların Voleybol Sporuna Başlama Nedenleri ve 

Voleybola Karşı Tutumlarının İncelenmesi 

İrem EKİNCİ1 

Serap ÇOLAK2 

Özet 

Voleybol günümüzde oldukça popüler bir spor dalı olmasından dolayı gerek hobi, gerek müsabaka 

amaçlı insanların ilgisini çekmektedir. Çalışmanın amacı, 13-18 yaş grubu çocukların voleybol branşına 

karşı tutumları ve voleybol branşına yönelmesinde etkili olan nedenlerin araştırılmasıdır. Çalışmaya 13-
18 yaşları arasında toplam 82 kadın amatör sporcu katılmıştır. Katılımcılara, kişisel bilgi formu(yaş, 

spor yılı, aile eğitim durumu, gelir düzeyi), sporcuların voleybola başlama nedenleri ölçeği ve voleybola 

karşı tutum ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizi için SPSS 25.00 programı kullanılmıştır. Verilerin 

analizi sonucunda; voleybolcuların spora teşvik, sporla uğraş ve spordan beklenti alt boyutu ile tutum 
toplam puanları arasında ve spor yapma yılı ile tutum toplam puanları arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Voleybolcuların spora teşvik alt boyutunda gelir düzeyi 

değişkenine göre ise anlamlı bir farklılık tespit edilirken(p<0,05), yaşlarına göre spora teşvik, sporla 
uğraş, spordan beklenti ile tutum toplam puan arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). 

Sonuç olarak bireylerin spora yönelmelerinde, kendilerini bu alanda geliştirmelerinde, sporun olumlu 

katkılarından haberdar olmalarında, yetenekli sporcuların keşfedilmesinde ve spora başlamalarında 
antrenör ve ailenin oldukça önemli rol oynayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Voleybol, tutum, spora katılım, spordan beklenti 

Causes of 13-18 Age Group Children to Start Volleyball Sport and 

Investigation of Their Attitudes Towards Volleyball 

Abstract 

Volleyball is one of the most popular sports today. People can play volleyball officially or as a hobby. 

However, it is of great importance in directing people to these sports fields. Two main factors come to 
the fore in this process. The first of these is to direct the individual to the most suitable sport for him, 

both personally and physically; The second is to do the routing as soon as possible. For this reason, the 

aim of the study is to investigate the attitudes of 13-18 year old children towards volleyball branch and 
the reasons that affect their orientation to volleyball branch. Within the scope of the study, it was 

examined whether the children's encouragement to sports, engaging in sports and expectations from 

sports differed significantly according to their total attitude scores of volleyball, age, years of playing 
sports, family education level, family income level. A total of 82 female amateur athletes between the 

ages of 13-18 participated in the study. Personal information form, reasons for starting volleyball of 

athletes and attitude scale towards volleyball were applied to the participants. The normality distribution 

of the data was determined by the independent samples t test, the Mann Whitney U test, which is one of 
the nonparametric tests, and the anova tests for multi-group comparisons were applied. As a result of 

the analysis of the obtained data; A statistically significant difference was found between the volleyball 

players' incentive to sports sub-dimension and their total attitude scores (p<0.05). While a significant 
difference was found in the sub-dimension of volleyball players' encouragement to sports according to 

the income level variable, there was no significant difference between the total score of encouragement, 

engagement and expectation from sports, and attitude according to the age of volleyball players 
(p>0.05). As a result, it is thought that the coach and family will play a very important role in the 

orientation of individuals to sports, developing themselves in this field, being aware of the positive 
contributions of sports, discovering talented athletes and starting sports. 

Keywords: Volleyball, attitude, participation in sports, expectation from sports
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Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Eğitimi Verilen Batı Müziği Teori ve 

Uygulaması 1 Dersinin Ders Kitapları Kapsamında İncelenmesi 

 

Güneş UYGUN1 

Özet  

İşitme eğitimi müzik eğitiminde önemli alanlardan biridir. Değişen programlarla işitme eğitimi dersi 

kredisi, ders sayısı ve isim değişikliğine gidilmesine karşın her mesleki müzik eğitimi programlarında 

yer almıştır. Bu kapsamlı dersin eğitiminde kullanılan ders kitapları çeşitlilik göstermektedir. Ders 
kitapları derslerin verimliliğinin artmasını sağlayan önemli etkenlerden biridir.  Bu araştırma ile müzik 

eğitimi anabilim dallarında eğitimi verilen, alan derslerinden biri olan Batı Müziği Teori ve Uygulaması 

1 dersinde kullanılan ders kitaplarının ulusal ders kitapları ve uluslararası ders kitapları olma durumları 

ile müzik teorisi eğitimi, dikte eğitimi, ezgi söyleme eğitimi ve ritmik söyleme eğitimi özelliklerinin 
nasıl olduğunu saptamak amaçlanmaktadır. Araştırmadaki veriler üniversitelerin bilgi paketlerinden 

alınmıştır. Araştırmanın örneklemini random yöntem ile belirlenmiş müzik eğitimi anabilim dalı 

bulunan ve verilerine ulaşılabilen on beş üniversite oluşturmaktadır. Bilgi paketlerinden edinilen ders 
kitabı bilgileri alt problemlere göre tablolaştırılmış ve yüzdelik olarak analiz edilmiştir. Araştırmada 

betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada dersin eğitiminde, uluslararası kitapların ulusal 

kitaplara göre daha çok kullanıldığı, araştırmanın örneklemini oluşturan üniversitelerin %80’inin dersin 
eğitiminde ezgi söyleme eğitimi ağırlıklı kitaplara yer verdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersi, Bilgi 
Paketi, Ders Kitabı, İşitme Eğitimi 

 

Examining the Western Music Theory and Practice 1 Lesson in Music 

Education Departments in the Scope of Textbooks 

 

Abstract 

Ear training education is one of the important areas in music education. Despite the changes in ear 

training education lesson credits, number of lessons and names with the changing programs, it has been 

included in every professional music education program. The textbooks used in the training of this 
comprehensive lesson vary. Textbooks are one of the important factors that increase the efficiency of 

the lessons. In this research, the national and international textbooks that used in the Western Music 

Theory and Practice 1 lesson, which is one of the field lessons, taught in the music education 
departments and It is aimed to determine how the features of music theory education, dictation 

education, melody education and rhythmic education are. The data in the research were taken from the 

information packages of the universities. The sample of the study consists of fifteen universities with a 

music education department determined by random method and whose data can be accessed. The 
textbook information obtained from the information packages was tabulated according to the sub-

problems and analyzed as a percentage. Descriptive analysis method was used in the research. In the 

research, it was concluded that international books are used more than national books in the education 
of the lesson, and 80% of the universities that make up the sample of the research include melodic 
education-oriented books in the education of the lesson. 

Keywords: Department of Music Education, Western Music Theory and Practice 1 Lesson, Information 
Package, Textbook, Ear Training Education
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Özel ve Kamuya Ait Spor Tesislerini Kullanan Bireylerin Memnuniyet 

Düzeylerinin Değerlendirilmesi (Kocaeli Örneği) 

 

Serap ÇOLAK1 

Safa YILMAZ2 

Halil ÇAKIL3 

Özet 

Spor Tesisleri sporun temelini oluşturan en önemli bileşenlerden birisidir. Topluma en iyi şekilde spor 

hizmeti verilmesinde spor tesislerinin niteliği önemli bir kriterdir. Bu çalışmanın amacı Kocaeli 
merkezde yer alan Kamu tesisleri ve Özel tesislerin memnuniyet düzeyini belirleyen temel faktörlerin 

neler olduğunu ortaya koymaya çalışmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Kocaeli ilinde yaşayan 

bireyler oluşturmaktadır. Araştırmaya 104 erkek ve 108 kadın olmak üzere toplam 212 birey katılmıştır. 
Katılımcıların %58’i özel spor tesislerini, %42’si kamu spor tesislerini tercih etmiştir. Araştırmada 

demografik veriler kişisel bilgi formu ile elde edilmiştir. Tesislerinden yararlanan kişilerin memnuniyet 

düzeylerini belirlemeye yönelik veriler ise (Yaşar Y. 2013) tarafından geliştirilen ‘’Spor tesisleri müşteri 

memnuniyet ölçeği’’ (STMMÖ) ile veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler Spss 25 paket programı ile 
analiz edilmiştir. Sonuç olarak, katılımcıların spor tesislerinden memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi 

amacıyla yapılan analizler sonucunda tesis tercihi değişkenine göre ‘’Soyunma odaları’’, ‘’Spor yapılan 

alan’’, ‘’Alet ekipmanların kalitesi’’, ‘’Eğitmenler’’ ve ‘’Personeller’’ alt boyutlarında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur(p<0.05). Kamuya ait soyunma odaları ve spor yapılan alanların 

özel tesislere göre daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Kamu veya Özel tesislerin belirli zaman aralıkları 
ile üyelerine yönelik memnuniyet düzeylerini ölçmeleri gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Spor tesisi, Memnuniyet, Özel Spor Tesisi, Kamu Spor Tesisi 

 

Evaluation of Satisfaction Level of Individuals Using Private and Public 

Sports Institutions (Kocaeli) 

 

Abstract 

Sports Facilities are one of the most important components that form the basis of sports. The quality of 

sports facilities is an important criterion in providing the best sports service to the society. The aim of 

this study is to try to reveal the main factors that determine the satisfaction level of Public and Private 
facilities in the center of Kocaeli. The study group of the research consists of individuals living in 

Kocaeli province. A total of 212 individuals, 104 men and 108 women, participated in the study. 58% 

of the participants preferred private sports facilities and 42% preferred public sports facilities. 

Demographic data in the study were obtained with a personal information form. The data to determine 
the satisfaction levels of the people who use the facilities were collected with the "Sports facilities 

customer satisfaction scale" (STMMÖ) developed by (Yaşar Y. 2013). The obtained data were analyzed 

with Spss 25 package program. As a result, as a result of the analyzes made to determine the satisfaction 
level of the participants with the sports facilities, according to the facility preference variable, "Changing 

rooms", "Sports area", "Quality of tools and equipments", "Trainers" and "Staff". Statistically significant 

differences were found in the sub-dimensions (p<0.05). It has been determined that public locker rooms 
and sports areas are better than private facilities. Public or Private facilities are required to measure the 
satisfaction level of their members at certain time intervals. 

Keywords: Sports, Sports facility, Satisfaction, Private Sports Facility, Public Sports 
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Matematik Öğretim Sürecinin Değerlendirilmesi 

 

Güner ILICAN1 

Özet  

Matematik sadece sayılar ile değil, aynı zamanda felsefe, uzay, müzik, spor, sanat ve mühendislik gibi 

konularla da ilgilenir. Bu nedenle, matematiğin kesin kapsamı ve tanımı konusunda görüş ayrılığı vardır. 
Bilimsel olan her şey bir matematiksel bağıntı gerektirdiği için matematik, teknolojinin anahtarı haline 

gelmiştir. Matematik her alanda kullanıldığından, okullarda erken dönemlerden itibaren matematik dersi 

ayrı bir önem kazanmaktadır. Okullarda öğretilen matematik dersi çok zor bir ders gibi gözükse de, 
uygun yöntemler ve teknikler ile ders kolay ve anlaşılır hale getirilebilir ve öğrenciye sevdirilebilir. 

Matematik öğretimine önem verilmesinin amacı, somut bir yaklaşımla matematik konularını öğrenciler 

için anlaşılabilir hale getirerek, onların başarısını arttırmaktır. Öğrencinin matematik dersini 

sevmemesinin ve başarı oranının düşük olmasının temel nedenlerinden biri, öğrenci için derste sayı ve 
formüllere boğulması sonucu konuyu tam olarak kafalarında oturmamasıdır. Matematik dersi 

denildiğinde, ilk akla gelen teorik ifadeler ve formüllerdir. Öğretmenlerin özverili çalışması ve üzerine 

düşen görevleri eksiksiz yerine getirmesi durumunda, öğrencilerinin matematik dersine karşı 
tutumlarının olumlu yönde değişmesinin yanı sıra, başarıya ulaşacakları da öngörülebilir. Öğretmenlere 

gerekli durumlarda seminerler ve hizmet içi eğitimlerin verilmesi, tartışma ortamlarının oluşturulması 
önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Matematik öğretimi, Aktif öğrenme, Eğitim süreci. 

 

Evaluation of the Mathematics Teaching Process 

 

Abstract 

Mathematics deals not only with numbers, but also with subjects such as philosophy, space, music, 
sports, art and engineering. Therefore, there is disagreement about the precise scope and definition of 

mathematics. Since everything scientific requires a mathematical relation, mathematics has been became 

the key to technology. Since mathematics is used in every field, mathematics lesson gains a special 
importance in schools from the early years. Although the mathematics lesson taught in schools seems 

like a very difficult lesson, the lesson can be made easy and understandable with appropriate methods 

and techniques, and the student can like it. The aim of giving importance to mathematics teaching is to 
increase the success of students by making mathematics subjects understandable for students with a 

concrete approach. One of the main reasons why the student does not like the mathematics lesson and 

the success rate is low is that the student does not fully understand the subject as a result of drowning in 

numbers and formulas in the lesson. Beacuse, when it comes to mathematics, the first thing that comes 
to mind is theoretical expressions and formulas. The concepts can be made more concrete by giving 

examples from daily life to the student, by carrying out activities that will concretize the subjects, 

increasing the practice hours and, if possible, reinforcing the subjects with visual materials. It can be 
predicted that if teachers work selflessly and fulfill their duties completely, their students' attitudes 

towards mathematics will change positively, as well as they will achieve success. It is important to 
provide seminars and in-service trainings to teachers when necessary, and to create discussion forums. 

Keywords: Mathematics teaching, Active learning, Educational process. 
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Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sporun Yaşam 

Becerilerine Olan Etkisinin İncelenmesi 

 

Serap ÇOLAK1  

Maşuk AY2  

Burcu BAŞ3 

Özet  

Yaşam becerileri bireyin ilgisi ve yeteneği doğrultusunda günlük yaşamında karşılaştığı problemler 

karşısında hızlı bir şekilde çözüm üretebilme becerisidir. Bu araştırmanın amacı 2021-2022 eğitim-
öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği (47), Antrenörlük (57), Spor Yöneticiliği (101) ve Rekreasyon (48)  olmak üzere toplam 

253 öğrencinin sporun yaşam becerileri düzeylerine olan etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Veri 
toplama aracı olarak, öğrencilerin sporun yaşam becerilerine olan etkisini belirleyebilmek için Türkçeye 

uyarlamasını Açak ve Düz (2018) tarafından yapılan ‘’Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi Ölçeği’’ ve 

‘’Kişisel Bilgi Formu’’ kullanılmıştır. Analiz sonucunda bölüm bilgileri değişkenine bağlı olarak yaşam 

becerilerinin alt boyutu olan iletişim becerileri ve amaç belirleme becerileri ve yaş değişkenine bağlı 
olarak yaşam becerilerinin alt boyutu olan liderlik becerileri puanlarında anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur (P<0,05). Spor hem fiziksel hem de mental olarak insanlar üzerinde yaşamlarında olumlu 

sonuçlar getirdiği bilinmektedir. Sporun yaşam becerileri üzerinde de pozitif yönde katkı sağlayacağı 
düşünüldüğünde insanların spora ayıracağı vakti artırmaları gerektiğinin önerisi sunulabilir.  

Anahtar Kelimeler: Spor, Yaşam Becerileri, Eğitim  

 

Investigation of tel Effect of Sport on Life Skills of Kocaeli University 

Faculty of Sport Sciences Students 

 

Abstract  

Life skills are the ability to quickly produce solutions to the problems encountered in daily life in line 
with the interest and ability of the individual. The aim of this research is to determine the life skills of 

253 students, including Physical Education and Sports Teaching (47), Coaching (57), Sports 

Management (101) and Recreation (48), studying at Kocaeli University Faculty of Sport Sciences in the 
2021-2022 academic year. was carried out to examine its effect. In order to determine the effect of sports 

on students' life skills, the "Effect of Sports Scale" and "Personal Information Form" adapted into 

Turkish by Açak and Düz (2018) were used as data collection tools. As a result of the analysis, a 
significant difference was found in the communication skills and goal setting skills, which are the sub-

dimensions of life skills, depending on the department information variable, and in the leadership skills, 
which are the sub-dimensions of life skills, depending on the  

age variable (P<0.05). It is known that sports bring positive results in people's lives both physically and 

mentally. Considering that sports will also contribute positively to life skills, it can be suggested that 
people should increase their time for sports.  

Keywords: Sports, Life Skills, Education 
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Z Kuşağı Kişilerin Özyeterlilik Algılarının İş Yaşam Beklentilerine Etkisi: 

Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama 

 

İsa KAYA1 

Hüseyin ÇİÇEK2 

 

Özet 

Kuşak kavramı belirli yıllar arasında doğan ve yaşamları boyunca farklı deneyimlere maruz kalmış olan 
kişileri gruplandırmak için kullanılmaktadır. Farklı zamanlarda doğan kişilerin içinde bulanacağı sosyo-

kültürel ve ekonomik deneyimler farklılık göstereceğinden iş hayatından beklentileri de farklı olacaktır. 

Bu çalışmada literatürde dijital nesil, dijital yerliler, kristal nesil vb. adlarla anılan Z Kuşağının 
Özyeterlilik Algılarının İş Yaşam Beklentilerine Etkisi araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda katılım sağlayan öğrencilere Google forms üzerinden anket uygulaması yapılmıştır. 

Araştırma evreni Süleyman Demirel Üniversitesi’nde bir Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 

öğrencilerden tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak 201 öğrencinin katılımıyla oluşturulmuştur. 
Verilerin çözümlenmesinde frekans analizi, açımlayıcı faktör analizi, bağımsız örneklem t testi, anova 

testi, korelasyon analizi ve path analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler ortalama ve standart sapmalarla 

belirlenmiş olup bu doğrultuda Z kuşağı bireylerin özyeterlilik algıları iş yaşam beklentileri arasında 
anlamlı farklılıklar bulunduğu tespit edilmiştir. Araştırmada sonuç olarak Z kuşağı bireylerin genel 

özyeterliliği yükseldikçe iş yaşam beklentilerinin de yükseldiği görülmektedir. Bu bireylerin genel 

özyeterlilik düzeyinin yükseltilebilmesinde ise annenin bireye karşı demokratik/anlayışlı tutumu ve 
kardeşler içinde eğitim düzeyinin yükselmesi önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle ebeveynlere, 

özgüvenleri yüksek bireyler yetiştirebilmeleri için annenin bireye karşı demokratik/anlayışlı tutumla 
yaklaşması ve kardeşler içinde eğitim düzeyinin yükseltilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Z Kuşağı, Özyeterlilik Algısı, İş Yaşamı Beklentisi, Kristal Nesil 

 

The Effect Of Perceptıons Of Self-Effıcıency Of Z Generatıon Persons On 

Work Lıfe Expectatıons: An Application on University Students 

 

Abstract 

The concept of generation is used to group people who were born between certain years and who have 

been exposed to different experiences throughout their lives. Since individuals born at different times 
will have different socio-cultural and economic experiences, they will look at business life from a 

different window and their expectations from business life will also be different. In this study, digital 

generation, digital natives, crystal generation etc. in the literature. The aim of this study is to investigate 

the Effect of Self-Efficacy Perceptions of Generation Z, which is known by their names, on Work Life 
Expectations. For this purpose, a questionnaire was applied to the participating students via Google 

forms. The research universe was formed with the participation of 201 students from the students 

studying at a Vocational School at Süleyman Demirel University by using the random sampling method. 
Frequency analysis, exploratory factor analysis, independent sample t-test, anova test, correlation 

analysis and path analysis were used to analyze the data. The analyzes were determined with the mean 

and standard deviations, and in this direction, it was determined that there were significant differences 
between the self-efficacy perceptions of the Z generation individuals and their work life expectancies. 

As a result of our research, it is seen that as the general self-efficacy of the Z generation individuals 

increases, their job life expectancy also increases. In order to increase the general self-efficacy level of 
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these individuals, the mother's democratic/understanding attitude towards the individual and the increase 

in the level of education among siblings play an important role. For this reason, it is recommended that 

the mother should approach the individual with a democratic/understanding attitude and raise the level 
of education among siblings so that they can raise individuals with high self-confidence. 

Keywords: Generation Z, Self-efficacy Perception, Business Life Expectancy, Crystal Generation 
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The Elements Of Optimal Public Policy 

 

 

Anisa Safiah MAZNORBALIA1 

Muhammad Aiman AWALLUDDIN2 

 

Abstract 

Public policy is regarded as the mechanism for developing economic-social system, a procedure for 
determining the future and so on. The important role of public policy is to make the society to lead a 

better life and to maintain the delivery of the goods and services are significant. The purpose of this 

study is to examine and clarify the aspects of public policy that can improve its quality and make it 
considered ideal public policy. The paper argues on the fundamental challenges of public policy and 

makes proposals on the factors that might maximize public policy by using critical analysis, a deep 

investigation, and evaluation from previous researcher's perspectives and conclusions. The article 

discovered that components of politics, scarcity, level of priority, the concept of optimality/cost-
benefit/cost-effectiveness, and decentralization of public policy may all be used to optimize public 

policy. In the short term, optimal public policy would treat those elements as given, but in the long run, 

policymakers must revise the elements themselves to attain sustainable optimum. Throughout this 
iterative process, public policy analysts will have done a valuable service if they can reveal the tradeoff 

between competing policy goals and the relationship between policy choice parameters and policy target 
variables. 

Keywords: Public Policy, Policy Management, Decision making, Public Administration 
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Bartın İlindeki Üretim Yapan Firmaların İhracat Performanslarını Ölçen 

Kriterlerin Tespiti 

 

Alper AYTEKİN1 

Ertuğrul YILMAZ2 

Özet 

Küreselleşen Dünyada artış gösteren ticari faaliyetler, ticarette sınır kavramının daha kolay 

aşılabilmesiyle ülkelerin ve işletmelerin ihracata yönelik çalışmalarının da artmasına sebep olmuştur. 

İhracatın, ülkeler ve işletmeler için büyüyen güç olması ihracat performansına yönelik artışın da başlıca 

sebebidir. Çalışmada Bartın ilinde faaliyet gösteren imalatçı ve ihracatçı firmaların ihracat 
performanslarının ölçümünde önemli bir kriter olan rekabet durumu kriteri açısından faktörlerin 

belirlenmesi hedeflenmiştir. Çok sayıdaki değişkeni az sayıda nitelikli ve birbirinden bağımsız 

maddelere dönüştüren, öz değer yüklerine göre önem derecesini belirleyen faktör analizi yöntemi 
kullanılarak analiz edilmiştir. Rekabet durumu kriterleri ölçeği 25 katılımcı firmanın oluşturduğu 

örneklem çevresine anket yöntemiyle uygulanmıştır. Analizler sonucunda öz değer sırasına göre marka 

ve pazar talepleri, yeni pazarları araştırma, yeni pazarlara giriş ve uyum, rekabet üstünlüğü sağlama 

faktörleri ortaya çıkmıştır. Firmaların sıkı bir rekabet ortamında oldukları ve bunun üstesinden stratejiler 
oluşturarak ya da profesyonel destek alarak geldikleri görülmüştür. Bölgede yer alan işletmelerin 

sektörden aynı pazara ihracat yapan diğer firmalara karşı da rekabet üstünlüğü sağladıkları, fiyat 

avantajlı üretim gerçekleştirdikleri ve fiyat belirlenmesinde öncülük yaptıkları gibi maddelere büyük 
ölçüde katıldıkları görülmüştür. Firmaların öz değer yükü en yüksek olan marka ve pazar talepleri 

faktöründe pazar araştırmaları ve pazarda talep edilen kalite standartları sağlama maddeleri arasında 
pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rekabet Üstünlüğü, Açımlayıcı Faktör Analizi, İhracat Performansı 

 

Determination of the Criteria Measuring the Export Performance of 

Manufacturing Companies in Bartın Province 

 

Abstract 

Increasing commercial activities in the Globalized World have led to an increase in the export-oriented 

work of countries and enterprises, as the concept of borders in trade can be more easily overcome. The 

fact that exports are a growing force for countries and businesses is the main reason for the increase in 
export performance. In the study, it is aimed to determine the factors in terms of the competitive status 

criterion, which is an important criterion for measuring the export performance of manufacturers and 

exporters operating in Bartın province. It was analyzed using the factor analysis method, which converts 
a large number of variables into a small number of qualified and independent substances, determines 

the degree of importance according to their self-value loads. The competition status criteria scale was 

applied to the sample of 25 participating companies by the survey method. As a result, in order of core 

value, brand and market demands, researching new markets, entering new markets and self-development 
to support competition. It has been observed that companies are in a tight competitive environment and 

they overcome this by creating strategies or receiving professional support. It has been observed that 

companies are in a tight competitive environment and they overcome this by creating strategies or 
receiving professional support. It will be presented that the facilities in the region will also provide 

advantages against companies for exporting to the applicable market, they will sell for affordable 

products and their great participation in affordable products. The brand and market demand factors with 
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the highest equity cost of the companies are not defined in accordance with the quality standard 
demanded in the market. 

Keywords: Competitive Advantage, Exploratory Factor Analysis, Export Performance 
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Asimetrik Bilgi ve Firma Performansı Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul’da 

Bir Uygulama 

 

 

Metin BORAK1 

Özet  

Bu çalışma, asimetrik bilgi ile finansal performans arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışma, Borsa 

İstanbul’da faaliyet gösteren finansal kuruluşlar dışındaki firmaları kapsamaktadır.  Çalışmanın bağımlı 

değişkeni, firma performansı (aktif karlılığı) iken temel bağımsız değişkeni ise asimetrik bilgidir. 
Asimetrik bilgiyi ölçmek için Amihud (2002)’un likidite yetersizliği ölçüsü kullanılmıştır. Firma 

büyüklüğü, kaldıraç, firma yaşı, kurumsal yatırımcıların sahiplik oranı ve piyasa defter değeri 

değişkenleri, çalışmanın kontrol değişkenleridir. Analiz için sabit etkiler modeli tercih edilmiştir. 
Analizler sonucunda elde edilen sonuçlar, asimetrik bilgi ile finansal performans arasındaki ilişkinin 

pozitif ancak istatistiksel olarak anlamsız olduğunu göstermektedir. Diğer yandan firma büyüklüğü ve 

kurumsal yatırımcı oranı değişkenleri pozitif ve anlamlı çıkmıştır. Kaldıraç, firma yaşı ve piyasa defter 
değeri kontrol değişkenleri ise negatif ve anlamlı çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Asimetrik Bilgi, Finansal Performans, Karlılık, Panel Veri 

 

The Relationship Between Asymmetric Information and Firm 

Performance: Evidence from Borsa Istanbul 

 

Abstract 

This study examines the relationship between asymmetric information and financial performance. The 

study excludes financial institutions from the sample because their financial statements are different. 
The dependent variable of the current study is firm performance (return on assets), while the main 

independent variable is asymmetric information. In the current study, Amihud (2002)'s measure of 

illiquidity is used to determine asymmetric information. Firm size, leverage, firm age, institutional 
ownership ratio and market-to-book variables are the control variables of the study. This study uses 

ordinary least squares regression with firm and year fixed effects. The results show that the relationship 

between asymmetric information and financial performance is positive but statistically insignificant. On 

the other hand, firm size and institutional investor ownership variables are positive and significant. 
Leverage, firm age and market-to-book control variables are negative and significant. 

Keywords: Asymmetric Information, Financial Performance, Profitability, Panel Data 
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Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde İktidar Muhalefet İlişkileri 

 

 

Ayman KARA1 

Özet 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde siyasal muhalefet olgusu modernleşme süreci ile birlikte ortaya 

çıkmıştır. Siyasal iktidar anlayışının çok güçlü olduğu bir gelenekte muhalefet düşüncesinin 
benimsenmesi kolay olmamıştır. İktidarda olanlar muhalif düşünceleri kendi varlıklarına tehdit olarak 

algılamışlar, muhalefette olanlar ise yapıcı olmak yerine yıkıcı bir tutum sergilemişlerdir. Modern 

iktidar ve muhalefet anlayışlarının Türk siyasal hayatına hızlı bir şekilde girmesiyle siyasal alanda pek 
çok krizler yaşanmıştır. Türkiye’nin siyasal tarihi bu krizlerin çözüm çabaları ile ilgilidir.  

Türkiye’de modernleşme süreci Tanzimat dönemi ile birlikte başlamıştır. Bundan sonraki süreçte 

muhalefet hareketleri çeşitli biçimlerde ortaya çıkmıştır. İktidar muhalefet ilişkileri partiler nezdinde var 
olduğu gibi parti dışı alanlarda da devam etmiştir. Türkiye’de muhalefet kültürünün ilk kez ortaya çıktığı 

dönem olan Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri Türkiye’nin günümüze kadar olan siyasal hayatını 

anlamak açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmada, Türkiye’de modern anlamda siyasal 

muhalefet anlayışının nasıl ortaya çıktığı incelenecek, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde iktidar ve 
muhalefet ilişkileri ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Tanzimat, Meşrutiyet dönemi, iktidar, muhalefet, modernleşme 

 

Power - Opposition Relations in Tanzimat (Reform) and Constitutional Era 

 

Abstract 

The phenomenon of political opposition emerged with the process of modernization in the last periods 
of the Ottoman Empire. It was not easy for the thought of opposition to be adopted in a tradition where 

the understanding of political power was very strong. The ones that were in power had considered 

oppositional thoughts as a threat to their own existence, while the ones in opposition had displayed a 
destructive attitude rather than being constructive. There were many crises in the political arena with 

the rapid introduction of understandings of modern power and opposition into Turkish politics. The 
political history of Turkey is about the solution efforts of these crises. 

The process of modernization in Turkey had begun with the Tanzimat era. The movements of opposition 

had emerged in various ways in the following periods. While the power - opposition relations had been 

present in parties, they were also present in non-party areas. Tanzimat and Constitutional eras, in which 
the opposition culture first emerged in Turkey, have a great importance in terms of understanding the 

political life of Turkey until today. How the understanding of modern political opposition emerged in 

Turkey will be examined in this study, while discussing the power and opposition relations in the 
Tanzimat and Constitutional eras. 

Keywords: Tanzimat, Constitutional era, power, opposition, modernization 
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Çeşitli Etkenler Sonucu Bağlamanın Yapısında Meydana Gelen Bozulmalar 

 

Emirhan GÜLER1 

Uğur GÖKTAŞ2 

Özet 

Bağlama, genellikle metal telleri haricinde ağaçtan yapılan bir çalgıdır. Son zamanlarda kompozit 

malzemelerden de üretilen bağlama örnekleri görülmesine karşın günümüzde bağlama yapımında 

ağaçların kullanımı daha yaygındır. Üretilen bir bağlamanın dayanıklılık durumunun ise bazı iç ve dış 

etkenlere bağlı olduğunu söylemek mümkündür. İç etkenlerin bağlamanın yapımında kullanılan 
malzemelerin durumundan ve bağlamanın yapılış şeklinden, dış etkenlerin ise ortam sıcaklığı, rutubet 

ve bağlamada yüksek basınç oluşturacak gergin akortlama gibi durumlardan kaynaklandığı 

görülmektedir. Araştırma durum tespiti yapmaya yönelik olup betimsel bir özelliğe sahiptir.  Araştırma 
sürecinde dijital ve yazılı kaynaklar taranarak ayrıca bağlama yapımcıları ve icracılarıyla kişisel 

görüşmeler yapılarak konuya yönelik bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada; mukavemetli ve 

kaliteli malzemelerden yapılan bağlamaların daha sağlam ve uzun ömürlü olduğu, bağlamanın tamamen 
kurutulmuş ağaç malzemelerden yapılması durumunda sıcağa ve soğuğa karşı daha dayanıklı olduğu, 

ağaçların birleştirilmesinde kullanılan kaliteli ve mukavemetli yapıştırıcı vb. malzemelerin bağlamanın 

yapısal olarak daha dirençli olmasını sağladığı, bağlama yapımında kullanılan tekniklerin dayanıklı bir 

bağlamanın üretilmesinde oldukça önemli olduğu, ideal sıcaklığın sağlandığı ve rutubetsiz ortamlarda 
muhafaza edilen bağlamaların zamanla meydana gelebilecek bozulmalara daha dirençli olduğu, yapılan 

akordun bağlamaya uyguladığı basıncın bağlamanın direncini etkilemeyecek bir şekilde ayarlanması 
gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelime: Bağlama- Bağlama Yapımı- Organoloji  

 

Distortions in the Structure of the Baglama as a Result of Various Factors 

 

Abstract 

A baglama is an instrument that is usually made of wood, with the exception of metal strings. Although 

there have been examples of bindings produced from composite materials recently, the use of trees in 
baglama making is more common today. It is possible to say that the durability of a manufactured 

connection depends on some internal and external factors. It is seen that internal factors are caused by 

the condition of the materials used to make the binding and the way the baglama is made, while external 

factors are caused by conditions such as ambient temperature, humidity, and tense tuning that will create 
high pressure on the baglama. The research is aimed at conducting due diligence and has a descriptive 

feature. During the research process, digital and written resources were scanned and personal interviews 

were conducted with context producers and performers to obtain information on the subject. In the study, 
strength and made of quality materials, the baglama is more solid and long-lasting baglama made from 

wood is completely dried trees that are more resistant to heat and cold if used in combination and the 

quality of the adhesive strength, etc. it has been concluded that materials make the baglama structurally 
more resistant, the techniques used in baglama construction are very important in producing a durable 

guitar, the ideal temperature is maintained and the baglama maintained in damp environments is more 

resistant to deterioration that may occur over time, the pressure applied to the baglama chord should be 
adjusted in such a way as not to affect the resistance of the binding. 

Keywords: Baglama- Baglama Making- Organology 
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Trt Thm Repertuvarında Görülen Nota Yazım Hataları 

 

Uğur GÖKTAŞ1 

Emirhan GÜLER2 

Özet 

Günümüzde mevcut Türk halk müziği repertuvarının, son yüz yıl içerisinde Türk halk müziği alanında 

yapılan derleme faaliyetleriyle kayıt altına alınmış eserlerden meydana geldiği bilinmektedir. 
Teknolojinin ve medya araçlarının henüz yaygınlaşmaya başladığı bir dönemde yürütülen bu 

çalışmaların yetersiz koşullar sebebiyle birtakım noksanlıkları barındırdığını söylemek mümkündür. Bu 

noksanlıklardan biri de günümüzde TRT THM Repertuvarındaki bazı eserlerde görülen nota yazım 

yanlışlarıdır. Bu nota yazım yanlışlarının birçok sebepten kaynaklandığı düşünülmektedir. El 
yazmalarının bilgisayar ortamına aktarımında yaşanan yanlışlıklar, eserlerin notaya alınmasındaki bazı 

unutkanlıklar, bilgisayar nota yazım programlarının Türk müziği işaret ve simgelerini 

desteklememesinden kaynaklanan aksaklıklar vb. gibi durumlar nota yazım yanlışlarının ortaya 
çıkmasına sebep olan etkenler arasında gösterilebilir. Araştırma durum tespiti yapmaya yönelik olup 

betimsel bir özelliğe sahiptir. Araştırma sürecinde dijital ve yazılı kaynaklar taranarak konuya yönelik 

bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarından bazıları sıralanacak olursa; TRT THM 

Repertuvarında bulunan eserlerin bazılarının kimlik bilgilerinde hatalı aktarımların olduğu, 
donanımlarında yer alan ses değiştirici işaretlerde eksikliklerin olduğu, yine donanımlarında eser 

içerisinde kullanılmayan ses değiştirici işaretleri barındırdığı, ölçü içerisinde bazı nota değerlerinin 

yanlış yazıldığı veya nota ve sus işaretlerinin unutulduğu, donanımda belirtilen usulün eser içerisinde 
bazı ölçülerle uyuşmadığı vb. durumlar aklımıza ilk gelenlerden bazılarıdır.   

Anahtar Kelimeler: TRT, THM, TRT THM Repertuvarı, Nota Yazım Hataları. 

 

Note Spelling Errors Seen in the Trt Thm Repertoire 

 

Abstract 

It is known that the current repertoire of Turkish folk music consists of works that have been recorded 
over the past hundred years through compilation activities in the field of Turkish folk music. It is 

possible to say that these studies, carried out at a time when technology and media tools were just 

beginning to become widespread, have a number of shortcomings due to insufficient conditions. One of 

these shortcomings is the misspellings of the notes that are seen in some works in the TRT THM 
Repertoire today. It is believed that the spelling errors of this note are caused by many reasons. 

Inaccuracies in the transfer of manuscripts to a computer environment, some forgetfulness in taking 

notes of works, glitches caused by the fact that computer note writing programs do not support Turkish 
music signs and symbols, etc. such situations can be cited as one of the factors that cause the appearance 

of Deciphering errors. The research is aimed at conducting due diligence and has a descriptive feature. 

During the research process, digital and written sources were scanned and information about the subject 
was tried to be obtained. If some of the research results will be listed; TRT transfer the credentials of 

some of the works in the repertoire of a voice changer incorrect sign in deficiencies in the hardware, 

however, the related works in Marks voice changer unused, hosted by some note or notes within the 

measure marks to have been forgotten by incorrectly written and ornamental values, where the 
procedures laid down in the work of some measure did not match hardware, etc. situations are some of 
the first things that come to mind. 

Keywords: TRT, THM, TRT THM Repertoire, Note Spelling Errors. 
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Türk Halk Edebiyatının Korunmasında ve Aktarılmasında Türk Halk 

Müziğinin Yeri ve Önemi 

Uğur GÖKTAŞ1 

Emirhan GÜLER2 

Özet 

Türkler, tarih sahnesinde en kadim uluslardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmişe yönelik 

yapılan araştırmalar Türklerin ilk zamanlarda göçebe bir toplum olduğunu göstermektedir. Göçebe 
düzende Türklerin edebi eserlerini yazılı aktarımdan ziyade sözlü aktarımla gelecek kuşaklara 

naklettiğini söylemek mümkündür. Halk içerisinde söylenen şiir, destan, hikâye vb. eserler yüzyıllar 

boyu kulaktan kulağa aktarılarak günümüze ulaştırılmıştır. Bu eserlerin korunması ve akılda daha kolay 

kalmasında müziğin oldukça önemli bir role sahip olduğu bilinmektedir. Türk halk müziği 
incelendiğinde söz unsurlarının oldukça önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Ozanların ve 

aşıkların ilk planda sözlerinin olması ve çalgılarını büyük ölçüde sözlerini desteklemek için kullanmaları 

bu durumu kanıtlar niteliktedir. Müzik, söylenen sözlerin akılda kalmasında ve en az tahriple gelecek 
kuşaklara aktarılmasında etkin bir araç olarak kullanılmıştır. Günümüzde bilinen ve geniş kitlelerce 

sevilerek söylenen şiirlerin neredeyse tamamı türküler aracılığıyla korunmuş ve muhafaza edilmiştir. 

Araştırma durum tespiti yapmaya yönelik olup betimsel bir özellik sergilemektedir.  Araştırma sürecinde 
dijital ve yazılı kaynaklar taranarak konuya yönelik bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. Araştırma 

sonuçlarından bazıları sıralanacak olursa; TRT THM Repertuvarında yaklaşık 5300 adet sözlü eser 

bulunduğu, müzikle ilgisi bulunmayan dini ve tasavvufi önderlerinin bestelenmiş şiirlerinin yaygınlık 

kazandığı ancak bestelenmemiş şiirlerinin ise yaygınlık kazanmadığı, aynı şekilde bu durumun halk 
ozanlarının ve halk aşıklarının şiirlerinde de görüldüğü vb. durumlar akla ilk gelenlerden bazıları 
olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Halk Edebiyatı, Türk Halk Müziği, Sözlü Aktarım. 

 

The Place and Importance of Turkish Folk Music in the Preservation and 

Transmission of Turkish Folk Literature 

Abstract 

The Turks are one of the most ancient nations on the historical stage. Historical studies show that the 

Turks were a nomadic society in the early days. It is possible to say that in the nomadic order, the Turks 

transmitted their literary works to future generations by oral transmission rather than written 
transmission. Poetry, epics, stories, etc., sung in public. the works have been transmitted from ear to ear 

for centuries and have been delivered to the present day. It is known that music plays a very important 

role in preserving these works and keeping them in mind more easily. When Turkish folk music is 

examined, it is seen that the lyrics have a very important place. The fact that bards and lovers have words 
in the first place and use their instruments largely to support their words proves this situation. Music has 

been used as an effective tool in keeping the words spoken in mind and transferring them to future 

generations with minimal destruction. Almost all of the poems known today and loved by the wide 
masses have been preserved and preserved through folk songs. The research is aimed at conducting due 

diligence and exhibits a descriptive characteristic.  During the research process, digital and written 

sources were scanned and information about the subject was tried to be obtained. If some of the research 

results are listed; There are about 5000 oral works in the TRT THM Repertoire, the composed poems of 
religious and Sufi leaders who have nothing to do with music have gained popularity, but their un 

composed poems have not gained popularity, the same way that this situation is seen in the poems of 
folk bards and folk lovers, etc. situations will be some of the first to come to mind. 

Keywords: Turkish Folk Literature, Turkish Folk Music, Oral Transmission. 
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Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Solo Taksonomisine 

Göre İncelenmesi 

 

Senem KALAÇ1 

Pınar ÇALIŞKAN2 

Özet  

Araştırmamızın amacı ortaokul öğrencilerinin sıra dışı problemleri çözerken kullandıkları stratejileri 

SOLO taksonomisine göre incelemek ve değerlendirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu amaçlı 

örnekleme göre seçilen 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının ikinci döneminde aynı ortaokulda ve farklı 

kademelerde bulunan 7 tane ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada nitel çalışma 
desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Öğrencilerin problem çözme süreçlerini planlı ve 

sistematik bir şekilde incelemek için geçerlik ve güvenirliği önceden sağlanmış ve iki tane alan uzmanı 

görüşü alınarak hazırlanmış beş tane açık uçlu sıra dışı problem seçilmiştir. Sorular öğrencilere birebir 
görüşme yoluyla uygulanmış ve anlamadıkları noktalar açıklığa kavuşturulmuştur. Öğrencilerden 

görüşme formundaki problemleri çözerken kullandıkları zihinsel süreçleri görüşme formuna eksiksiz 

olarak yazmaları istenmiştir. Elde edilen veriler öğrenme çıktılarının nicelik ve niteliğine göre hiyerarşik 

bir düzenle puanlamasını amaçlayan SOLO taksonomisine göre değerlendirilmiştir. Bulgular 
neticesinde çalışma grubundaki öğrencilerin problemleri çözerken yaşadıkları ilk güçlüğün okuduğunu 

anlama ve anlamlandırma olduğu görülmüştür. Seçilen sorular öğrenci seviyesine uygun olmasına 

rağmen öğrenciler soru çözümlerinde çok zorlanmış genellikle denklem kullanma eğiliminde oldukları 
tespit edilmiştir. Öğrencilerin zorlandıkları soruları hemen bırakması ve alternatif bir çözüm yolu 

geliştirememesi tespit edilen bir diğer bulgu olmuştur. Öğrencilerden sadece iki tanesinin verilen 

problemler için SOLO taksonomisinin ilişkisel yapı düzeyine ulaştıkları görülmüştür. Diğer öğrenciler 
tek yönlü yapı düzeyinde ve çok yönlü yapı düzeyinde kalmıştır. SOLO taksonomisindeki en yüksek 
düzey olan soyutlanmış yapı düzeyine ise hiçbir öğrencinin ulaşamadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Problem Çözme Becerisi, SOLO Taksonomisi, Alternatif Düşünme. 

 

Investıgatıon Of Problem Solvıng Skılls Of Secondary Students Accordıng 

To Solo Taxonomy 

 

Abstract 

The aim of our research is to examine and evaluate the strategies used by secondary school students in 

solving extraordinary problems according to the SOLO taxonomy. The study group of the research 

consists of 7 secondary school students in the same secondary school and at different levels in the second 

semester of the 2021-2022 academic year, selected according to purposeful sampling. Case study, one 
of the qualitative study patterns, was used in the research. In order to examine the problem solving 

processes of the students in a planned and systematic way, five open-ended extraordinary problems were 

selected, the validity and reliability of which were ensured in advance and prepared by taking the opinion 
of two field experts. The questions were applied to the students through one-to-one interviews and the 

points they did not understand were clarified. The students were asked to write down the mental 

processes they used while solving the problems in the interview form. The data obtained were evaluated 
according to the SOLO taxonomy, which aims to score learning outcomes in a hierarchical order 

according to the quantity and quality. As a result of the findings, it was seen that the first difficulty 

experienced by the students in the study group while solving the problems was reading comprehension 

and interpretation. Although the selected questions were suitable for the level of the student, it was 
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determined that the students had a hard time solving the questions and generally tended to use equations. 

Another finding was that the students left the questions they had difficulty with and could not develop 

an alternative solution. It was observed that only one of the students reached the relational structure 
level of the SOLO taxonomy for the given problems. Other students remained at the unistructural level 

and the multistructural level. It was observed that no student could reach the extended abstract structure 
level, which is the highest level in the SOLO taxonomy. 

Keywords: Problem Solving Skills, SOLO Taxonomy, Alternative Thinking. 
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The Effects of Stress and Resilience on Academic Achievement Considering 

the Coronavirus Pandemic 

 

Kiriaki KANAKIDI1 

 

Abstract 

To consider the aspects that relate to academic grades is important for enhancing the performance of 

university students. Research suggests that an individual’s resilience and their perception of  stress have 

a relationship with academic outcome and that these three variables have a relationship with each other. 
The current research explores the nature of these relationships during the COVID-19 Pandemic 

academic year in light of mandatory online based education in the first semester. According to the 
literature such kind of a research has never been conducted in Central Asia. 

A sample of 98 first year university students completed an internet-based questionnaire, which measured 

the participants’ resilience and perceived stress in the first and second semesters based on Perceived 

Stress Scale Wagnil and Young’s Resilience Scale (1993). The results of those students’ academic 
performance were obtained via Student Record System (SRS) of the university based on the written 
consent forms signed by the participants. 

The results demonstrated that the level of perceived stress was higher during the mandatory online 

education time however there was no significant negative correlation of stress with academic outcome 

found. The correlation between resilience and academic achievement proved to be significant. 

Additionally, stress and resilience in combination proved to be better predictors of academic 
achievement rather than individually.  

Implications of these results are discussed and further research in the area of stress and resilience in 
relation to academic achievement of university students in light of online education is proposed. 

Keywords: on-line education; academic achievement and online education; stress and academic 
performance; Pandemic academic year; student’s perceived stress and resilience 
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Tarihte İlk Foto Keşif Harekâtı ve Savaşlarda Kullanımı 

 

Bahar AŞCI1 

Özet  

Temel olarak bilgi toplama, işleme, analiz etme ve raporlama aşamalarının tamamı olarak ifade 

edebileceğimiz istihbarat olgusu askeri kuvvetlerdeki yapılanma benzeri kara, su ve hava olarak 
sınıflandırılır. Havadan bilgi toplama ve istihbarat elde etme meselesi balonlardan önce kuşlar 

kullanılarak ilkel yollarla yapılmış olsa da teknolojinin dahil edilerek havadan bilgi toplama işlemi 

uçaklardan çekilen fotoğraflarla başlamıştır. Foto-keşif olarak isimlendirilen bu teknik savaşan 
devletlerarasında ilk kez Trablusgarp Savaşın’da kullanılmıştır ve İkinci Dünya Savaşı’nda Avrupa’da 

yaygın hale gelmiştir. 23 Ekim 1911’de İtalyan pilot Yüzbaşı Riccardo Moizo tarafından gerçekleştirilen 

bu keşif uçuşu sayesinde Türk mevzileri üzerinde yapılan uçuşlar sayesinde ilk kez havadan istiharat 

elde edilmiştir. Pilot koltuğu altına yerleştirilen fotoğraf makineleri ile 700 metre irtifada 72 km hızla 
görüntüler elde edilmiş ve daha sonra uzmanlar tarafından bu görüntüler işlenmiştir. İşlenen bilgiler 

sayesinde birkaç Türk askeri yerleşkesi tespit edilmiş ve bu savaştan sonra bu teknik daha yaygın bir 

şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu tekniğin savaşta ilk kez kullanımından önce ise 9 Haziran 1910 
senesinde Fransa’da Phillippe Fequant uçakla ilk foto-keşif harekâtını gerçekleştirmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Foto keşif, Trablusgarp Savaşı, Riccardo Moizo, İstihbarat, Keşif uçuşu 

 

First Photo Reconnaissance Operations in History and Its Use in Wars 

 

Abstract 

The intelligence phenomenon, which we can basically describe as all the stages of information gathering, 

processing, analysis and reporting, is classified as land, water and air, similar to the structuring in 

military forces. Although the issue of collecting information from the air and obtaining intelligence was 
done in primitive ways using birds before balloons, the process of collecting information from the air 

by including technology started with photographs taken from airplanes. This technique, called photo-

reconnaissance, was used for the first time among the warring states in the Tripoli War and became 
common in Europe during the Second World War. Thanks to this reconnaissance flight carried out by 

the Italian pilot Captain Riccardo Moizo on October 23, 1911, aerial rest was achieved for the first time 

thanks to the flights over the Turkish positions. Images were obtained at an altitude of 700 meters with 
a speed of 72 km with cameras placed under the pilot's seat, and then these images were processed by 

experts. Thanks to the processed information, several Turkish military settlements were identified and 

after this war, this technique began to be used more widely. Before the first use of this technique in 

warfare, on June 9, 1910, Phillippe Fequant carried out the first photo-reconnaissance operation by plane 
in France. 

Keywords: Photo reconnaissance, Tripoli War, Riccardo Moizo, Intelligence, Reconnaissance Flight 
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Havadan Askeri Keşif Faaliyetlerinin Tarihi 

 

Bahar AŞCI1 

Özet 

Fransız Devrimi’nin ardından, balonlar düşman mevzilerini izlemek için kullanılmaya başlanmıştır ve 

bilim adamı Charles Coutelle, ilk askeri gözlem uçağı olan L’Entreprenant balonunu kullanarak 
araştırma yapmakla görevlendirilmiştir. Balon ilk kez 1794 yılında Avusturya ile yapılan, Fleurus Savaşı 

sırasında bilgi toplamak için kullanılmıştır. 1860'lardan başlayarak, insanlı ve insansız balonlardan ve 

1880’lerden itibaren uçurtmalardan yerin hava görüntüleri alınmıştır. Arthur Batut’un 1889’da 
Labruguière’in uçurtmayla havadan fotoğraflarını çekmesi havacılık istihbaratının ilk örneği olarak 
verilebilir. 

Julius Neubronner, yirminci yüzyılın başlarında güvercin fotoğrafçılığıyla ilgili çalışmalar yapmış ve 
zamanlayıcılı küçük kameralar bu güvercinler tarafından taşınarak istihbarat toplanmıştır. 

Alfred Maul, Ludwig Rahrmann’ın 1891’de büyük kalibreli bir top mermisine kamera takma 

yönteminin patentini almasından sonra 1903’te Maul Camera Rockets’ı geliştirmeye başlamıştır. 
1896’da Alfred Nobel ise, İsveç'in fotoğraflarını havadan çeken ilk kameralı roketi geliştirmiştir. 

1911-1912 İtalyan-Türk Savaşı sırasında, savaşta uçakları ilk kullanan İtalyan Hava Kuvvetleri 
olmuştur. Yüzbaşı Carlo Piazza, 23 Ekim 1911’de Libya’da Türk hatları üzerinde havadan keşif görevi 
için uçmuştur. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında, uçaklar, çatışmanın ilk aşamalarında kara kuvvetlerine yardım etmek 
için “orduların gözleri” olarak kullanılmıştır. Bu zamandan 1945’e kadar, hava keşifleri büyük ölçüde 

geleneksel avcı uçaklarının ve kameralarla donatılmış bombardıman uçaklarının değiştirilmiş 

versiyonları tarafından gerçekleştirilmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda fotoğrafçılık, keşif 
uçakları için istihbarat toplamanın birincil ve en iyi bilinen yolu olarak kendini kanıtlamıştır. 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ve Soğuk Savaş boyunca ABD, Sovyetler Birliği’nin nükleer 
silahlarını izlemek için U-2 ve SR-71 dahil olmak üzere birçok özel keşif uçağı tasarımı geliştirmiştir. 

RB-47, RB-57, Boeing RC-135 ve Ryan Model 147 dronları gibi diğer keşif uçakları, sinyal istihbaratı 
ve elektronik izlemede özel görevler için tasarlanmıştır. 

Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte, uydular ve insansız hava araçları stratejik keşif uçaklarının işinin 
çoğunu devralmış ve günümüzde yaygın olarak havacılık istihbaratı alanında kullanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Keşif Uçuşu, Askeri Keşif, Havacılık İstihbaratı, Foto Keşif, Carlo Piazza 

 

History of Airborne Military Reconnaissance Activities 

 

Abstract 

After the French Revolution, balloons began to be used to monitor enemy positions, and scientist Charles 

Coutelle was tasked with conducting research using the first military observation aircraft; 

L'Entreprenant balloon. The balloon was first used to gather information during the Battle of Fleurus 
with Austria in 1794. Beginning in the 1860s, aerial images of the ground were taken from manned and 

unmanned balloons, and from the 1880s, from kites. Arthur Batut’s photograph of Labruguière with a 
kite in 1889 can be given as the first example of aviation intelligence. 

Julius Neubronner worked on pigeon photography in the early twentieth century, and small cameras 
with timers were carried by these pigeons to gather intelligence. 
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Alfred Maul began developing the Maul Camera Rockets in 1903, after Ludwig Rahrmann patented his 

method of attaching a camera to a large-caliber artillery shell in 1891. In 1896, Alfred Nobel developed 
the first camera rocket that took pictures of Sweden from the air. 

During the 1911-1912 Italo-Turkish War, the Italian Air Force was the first to use aircraft in combat. 

Captain Carlo Piazza flew on an aerial reconnaissance mission over Turkish lines in Libya on October 
23, 1911. 

During the First World War, airplanes were used as “the eyes of the armies” to assist ground forces in 

the early stages of the conflict. From this time to 1945, aerial reconnaissance was largely carried out by 
modified versions of conventional fighters and bombers equipped with cameras. By the end of the 

Second World War, photography had established itself as the primary and best-known way of gathering 
intelligence for reconnaissance aircraft. 

After World War II and throughout the Cold War, the United States developed several special 

reconnaissance aircraft designs, including the U-2 and SR-71, to monitor the Soviet Union’s nuclear 

weapons. Other reconnaissance aircraft, such as the RB-47, RB-57, Boeing RC-135 and Ryan Model 
147 drones, are designed for specific missions in signal intelligence and electronic tracking. 

With the end of the Cold War, satellites and drones took over much of the business of strategic 
reconnaissance aircraft and are now widely used in the field of aviation intelligence. 

Keywords: Reconnaissance Flight, Military Reconnaissance, Aviation Intelligence, Photo 
Reconnaissance, Carlo Piazza 
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Türk Havacılık Tarihi Açısından Türkkuşu Yerleşkesi’nin Önemi 

 

Bahar AŞCI1 

Özet 

Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Mayıs 1935 günü Sabiha Gökçen’e “Haydi bakalım Gökçen, gidiyoruz. 

Bugün bizim için bir bayram günüdür.” Diyerek açılışını yapmış olduğu Ankara Etimesgut’taki 
Türkkuşu Havacılık Okulu o tarihte bugünkü adı Türk Hava Kurumu olan Türk Tayyare Cemiyeti’nin 

bünyesinde kurulmuş ve Atatürk’ün göstermiş olduğu “İstikbal Göklerdedir” şiarıyla çalışmalarına 

başlamıştır. Sabiha Gökçen’in uçuş ve planör eğitimlerini de almış olduğu yerleşke bugün aynı yerinde 
Türk Hava Kurumu Üniversitesi olarak faaliyetine devam etmektedir ve uçuş eğitimleri de Türk Hava 
Kurumu Uçuş Akademisi TUA tarafından verilmektedir.  

Yine aynı yerleşkede planlanması Atatürk döneminde yapılmış ve Türkiye’nin dördüncü uçak fabrikası 
olan Türk Hava Kurumu Etimesgut Uçak Fabrikası 1939 yılında kurulmuş ve 1941’de faaliyete 

geçmiştir. 1944 yılı itibariyle bahsi geçen fabrikada 30 adet uçak üretilmiş ve yine bu fabrikanın ürettiği 
THK-5 ambulans uçağı 1950 senesinde Danimarka’ya ihraç edilmiştir. 

Dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen’in yetişmesinde katkısı olan yerleşke, yukarıda aktarılan 

faaliyetleri nedeniyle Türk havacılık tarihinde önemli bir yere sahiptir ve özellikle İkinci Dünya 

Savaşı’ndan önce Türk havacılığının ne derece ileri seviyede olduğunun da halâ yaşayan 
göstergelerinden biridir.  

Anahtar Kelimeler: Türkkuşu, Türk Hava Kurumu, Sabiha Gökçen, Etimesgut Uçak Fabrikası, Türk 
Havacılık Tarihi 

 

The Importance of Türkkuşu Campus for Turkish Aviation History 

 

Abstract 

Mustafa Kemal Atatürk told Sabiha Gökçen on May 3, 1935, “Come on, Gökçen, we are going. Today 
is a feast day for us.” Türkkuşu Aviation School in Ankara Etimesgut, which he opened by saying, was 

established within the body of the Turkish Aircraft Society, which was then the Turkish Aeronautical 

Association, and started its activities with the motto “The Future is in the Skies”, which Atatürk showed. 

The campus, where Sabiha Gökçen also took flight and glider training, continues to operate as the 
University of the Turkish Aeronautical Association in the same place today, and flight training is given 
by the Turkish Aeronautical Association Flight Academy TUA. 

The Turkish Aeronautical Association Etimesgut Aircraft Factory, which is the fourth aircraft factory 

of Turkey, was established in 1939 and became operational in 1941 in the same campus. As of 1944, 30 

aircraft were produced in the mentioned factory and the THK-5 ambulance aircraft produced by this 
factory was exported to Denmark in 1950. 

The campus, which contributed to the training of the world's first female fighter pilot Sabiha Gökçen, 

has an important place in the history of Turkish aviation due to the activities mentioned above, and is 
still one of the living indicators of how advanced Turkish aviation was, especially before the Second 
World War. 

Keywords: Tükkuşu, Turkish Aeronautical Association, Sabiha Gökçen, Etimesgut Aircraft Factory, 
Turkish Aviation History 
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Alfred Adler Hakkinda Bazi İslami Dergilerin Görüşlerinin 

Değerlendirilmesi: Bir Durum Tespiti 

 

Beyazıt Yaşar SEYHAN1 

Özet 

Zengin bir ailenin ikinci evladı olarak 1870’te dünyaya gelen Alfred Adler, sadece hayat hikayesi ile 

değil aynı zaman da psikolojideki görüşleri ile dikkate gelmiştir. Psikanaliz ekolünü ilk defa sosyal 
psikolojik bir alana doğru çeken ilk kişi Adler kabul edilir. Bunun için ekolüne “bireysel psikoloji” adı 

verilmiştir. Kendi ekolünün görüşleri elbette dünyanın dikkatini çektiği gibi Türkiye’deki birtakım 

İslami kökenli dergilerin de gözünden kaçmamıştır. “Bu İslami dergiler Adler’in hangi görüşlerini ne 

şekilde ele almıştır?” Sorusu bu sunumun ana problemini oluşturmaktadır. Araştırabildiğimiz kadarı ile 
Adler’in Freud karşıtı olarak “cinsellik” görüşü, “aşağılık kompleksi”, “doğum sırası” vb. gibi görüşleri 

İslami dergilerin kendi fikir dünyaları için kullandıkları argümanlardır. Elbette İslami dergilerin bu 

görüşleri kullanma nedenleri kendi fikir dünyalarını okuyucusu için çeşitlendirmek ve ispatını 
göstermek iken bilimsel bir kuram ya da gelişim sağlamak değildir. İslami dergilerin bu tavırlarını 
göstermek bu sunumun en önemli amacını oluşturmakta olup belli sonuçlara gidilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Alfred Adler ve Görüşleri, Psikanaliz, Bireysel Psikoloji, İslami Dergiler.  

 

An Assessment Of Some Islamic Journal’s Opinions About Alfred Adler: A 

Fact Data 

Absract 
Alfred Adler, who was born in 1870 as the second son of a wealthy family, has come to the fore not  

only with his life story, but also with his views in psychology. Adler is considered to be the first person 
to pull the psychoanalytic school towards a social  psychological field fort he first time. For this reason, 

his school is called “individual psychology”. The views of hs own school, of course, caught the attention 

of the World and did not go unnoticed by some Islamic-based journals in Turkey “Which views of Adler 
did these Islamic Journals deal with and how?” This question constitutes the main problem of this 

presentation. As far as  we can research, Adler’s ant-Freudian view of “sexualty”, inferiority complex”, 

“birth order” etc. These are the arguments that Islamic journals use for their own world of iadeas. Of 

course, the reason why Islamic journals use these views is to diversify their own world of ideas for their 
readers and to show the proof, not to proof a scientific theory or development. Showing these attitudes 
of Islamic journals is the most important aim of this presentation and certain results have been reached. 

Keyword: Alfred Adler and His Views, Psychoanalysis, Indvidual Psychology, Islamic Journals. 
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