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CONFERENCE PROGRAM
Online Presentation

Zoom Meeting ID: 816 0902 0649
Passcode: 16170722
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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
• To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site,
enter ID instead of “Meeting ID
• or Personal Link Name” and solidify the session.
• The Zoom application is free and no need to create an account.
• The Zoom application can be used without registration.
• The application works on tablets, phones and PCs.
• Speakers must be connected to the session 10 minutes before the
presentation time.
• All congress participants can connect live and listen to all sessions.
• During the session, your camera should be turned on at least %70 of session
period
• Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion
(question-answer) section of the session.

TECHNICAL INFORMATION
•
•
•
•

Make sure your computer has a microphone and is working.
You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion
(question-answer) section of the session.
• Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall
number,

exp. H-…, S- … NAME SURNAME
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16.07. 2022
Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 1

SESSION: 1

10: 00 – 12:00
Passcode: 16170722

MODERATOR:

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEÇİL YILDIZ

ELÇİN DALKILIÇ

Covid-19 Pandemi Döneminde Uzaktan Muhasebe Eğitimi İle İlgili
Yapılmış Çalışmaların İçerik Analizi

TUBA CENGİZ
DR. ÖĞR. ÜYESİ SEÇİL
YILDIZ

The Use Of Anthropomorphism In Young Learner Education: Fables And
Role-Playing Method
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oyun Ve Oyuncak Tercihlerinin
Çocukların Cinsiyetleri Açısından İncelenmesi

TUĞBA KILCAN

Ortaokul Öğrencilerinin Yeni Nesil Matematik Sorularına İlişkin
Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÇİĞDEM UYSAL
HİLAL ATLAR

Türk İşaret Dili Ve Eğitime Yansımaları

HALİL UYSAL

Matematikte Zorluk Yaşayan Öğrencilere Toplama İşleminde
Akıcılık Kazandırmada Video Animasyonla Sunulan KKK Tekniğinin
Etkililiği

HALİL UYSAL

Temel İşlemlerde Akıcılık Kazanmaya Yönelik Bir Aile Eğitim
Programının Etkililiği
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16.07. 2022

10: 00 – 12:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 2

SESSION: 1

Passcode: 16170722
MODERATOR:

RAMAZAN CEYLAN

TUĞBA NUR YAKA
MUSTAFA YÜKSEL ERDOĞDU

Aile İkliminin Bireylerin Mutluluğu İle İlişkisi

SÜMEYYE KONAKÇI
DOÇ. DR. MESUT YAVUZ

Ergen Yaş Grubunda İrritabilite, Bağlanma Ve Düşünce Eylem Kaynaşması
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

YUSUF ATMACA
ABDULKERİM ÇEVİKER
ÇİSEM ÜNLÜ
KORAY GÜLER
UĞUR ÖDEK

Milli Takım Düzeyindeki Halter Sporcularının Kilo Düşme Profilleriyle
Sürekli Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

FATMA ŞENOL
İLGİ ATAY KAYA
GÜLCAN BULUT
İPEK KAŞTAŞ UZUN
FATMA ŞENOL
İLGİ ATAY KAYA
TUBA N. ÖZKAN

Süper Amatör Lig Futbolcularının İmgeleme Tercihlerinin İncelenmesi

Spatial Mapping Of Young Children’s Neighborhood Experiences: How To
Do That With GIS In A Konak (Izmir) Neighborhood

A. ÖZLEM ÖNDER

Same Neighborhoods And Different Open-Green Space Perceptions Of
Parents With Young And Old Children: A Case In Two Neighborhoods Of
Izmir

RAMAZAN CEYLAN

Yüzme Sedanterlerin Fonksiyonel Ve Verimli Hareket Edebilme Becerisini
Nasıl Etkiler

HALİDE GÜNDEŞ
AHSEN YAREN EREN
DR. ÖĞR. ÜYESİ NESLİHAN
AYDIN YÖNET

Dönüşümün Sesi: Fikirtepe Örneği
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16.07. 2022

10: 00 – 12:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 3

SESSION: 1

ABDULHAMİD MERMER
DOÇ. DR. MERVE KARACAER

MODERATOR:

Passcode: 16170722
DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE ELİF YAZGAN

Ofis Tipi Ve Kurul Tipi Yüksek Denetim Kurumlarının Ulusal Bütçe
Sürecindeki Rolü Ve Katkıları: Ulusal Denetim Ofisi Ve Türk Sayıştayının
Bütçe Üzerindeki Mali Ve Mali Olmayan Etkilerinin Karşılaştırılması

GİZEM HEDİYE EREN
SİNEM DİKSU
RAHELEH KHATİBİ
TOLGA BERKAY KESEN

Z Kuşağının Sosyal Medya İle Etkileşiminin E-Ticaret Tutumlarına Etkisi:
Sistematik Bir İnceleme

GÖKHAN ÖZKAYA

Comparative Analysis of Countries in terms of Circular Economy
Indicators Employing the CRITIC-Based MAUT and COPRAS Methods

YASİN ATAMAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA
ARI

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Mali Analiz Teknikleri
Ve Teknoloji İlişkisi

İZZET AYDEMİR
MEHMET EMIN YAŞAR
Acil sertifika
PROF. DR. CEMAL ZEHİR
ARŞ. GÖR. MAHMUT
BİLGETÜRK
DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE ELİF
YAZGAN

Sağlık Teknolojilerinde Ekonomik Değerlendirme: Maliyet-Etkililik
Yöntemi Ve Süreçleri
Büyük Veri Analitiği Yeteneği Ve Firma Performansı İlişkisi: Firma
Büyüklüğünün Düzenleyici Rolü
Pandemi Etkisinde Türk Hava Yollarının Finansal Performansının Crıtıc Ve
Aras Yöntemleriyle Değerlendirilmesi
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10: 00 – 12:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 4

SESSION: 1

Passcode: 16170722

MODERATOR:

DOÇ. DR. MUSTAFA İSMAİL DÖNMEZ

DR. DERVİŞ DOKGÖZ

Bazı Sufî Müelliflerin, “Alimler Peygamberlerin Varisleridir” Hadis-İ
Şerifine Dair Yorumları

DR. DERVİŞ DOKGÖZ

Tasavvuf-Fıkıh İlişkisinde İşarî Tefsirin Rolü

DOÇ. DR. AKİF AKTO
ELA KIRAN ÖLMEZ

Yaratıcı Yazma Yaklaşımının Yazmaya Yönelik Tutum Ve Becerilere Etkisi

DOÇ. DR. MUSTAFA İSMAİL
DÖNMEZ

Rıza Paşa’nın Esmâ-İ Türkiyye Adlı Sözlüğünün Salih Vehbi Tarafından
Yapılan Arapça Tercümesinin İncelenmesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ İZZET
MARANGOZOĞLU

Kur’an’ın Beyanî İnceliklerinden Vâv-ı Semâniye Üzerine Bir Değerlendirme

DR. ÖĞR. ÜYESİ İZZET
MARANGOZOĞLU

Arap Kelamında Fasih Sayılmayan Bazı Lafızların Kur’an Sözdizimindeki
Kullanımı
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16.07. 2022

10: 00 – 12:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 5

SESSION: 1

Passcode: 16170722

MODERATOR:

DOÇ.DR. GÜLDEN ŞİŞMAN

ASHUTOSH BANSHWAR
SYED AFREEN HUSSAIN

Self-Driving Vehicles: Socio-Legal Challenges

PRATEEK KUMAR DINKAR
PAYAL

Marital Rape in India: A Study of Legal and Judicial Trends

DOÇ.DR. GÜLDEN ŞİŞMAN

Avukatlık Hizmetinde Kdv Sorunsalı

GÖKHAN TANERİ

Soğutucu Etki (Chilling Effect)

GÖKHAN TANERİ

Non-Refoulement İlkesi Ve Jus Cogens Niteliği

GÖKHAN TANERİ

Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Kararlarına Karşı Direnme İmkânı
Bulunmamasının Sebep Olduğu Verimsizlik Sorunu

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET
YÜCEL

Dijital Hizmet Vergisinin Uygulama Esasları

EMRAH TAN

Türk Hukukunda Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Tedbiri
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16.07. 2022

10: 00 – 12:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 6

SESSION: 1

SANDHYA RIJAL
SAROJ ADHIKARI
RAMESH R. PANT
ERIC HAWKINSON
EDGARAS ARTEMCIUKAS
NGONO MINDZENG TERENCIA
ELDAH EPHRAIM BUBA

Passcode: 16170722
MODERATOR:

CHUTIMA KLAYSUNG

Non-Timber Forest Products and Livelihood Linkages: A Case of
Lamabagar, Nepal
Simplified Mobile AR Platform Design for Augmented Tourism
Community Based Tourism and Development in Third World Countries: The Case
of the Bamileke Region of Cameroon
An Evaluation of Tourism Education in Nigeria’s Higher Institutions

BITA MASHAYEKHI
MOHAMMAD ARA

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

CHUKIAT CHAIBOONSRI
SATAWAT WANNAPAN

Asymmetrical Informative Estimation for Macroeconomic Model: Special Case in
the Tourism Sector of Thailand

MAJA MARTINOVIC
VALENTINA ZARKOVIC
HRVOJE MALJAK

Potential of Croatia as an Attractive Tourist Destination for the Russian Market

CHUTIMA KLAYSUNG
MOHAMMED-AMINU SANDA
EMMANUEL K. MAWUENA

Behaviors and Factors Affecting the Selection of Spa Services among Consumers
in Amphawa, Samut Songkhram, Thailand
Consequential Influences of Work-Induced Emotions on the Work-Induced
Happiness of Frontline Workers in Finance-Oriented Firms
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16.07. 2022

10: 00 – 12:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 7

SESSION: 1

LASZLO VARI
EREZ COHEN

Passcode: 16170722
MODERATOR:

ISAIAS TEKLIA BERHE

Freedom with Limitations: The Nature of Free Expression in the European Case-Law
The Impact of Globalization on the Development of Israel Advanced Changes

GERGELY HORVÁTH

The Two Layers of Food Safety and GMOs in the Hungarian Agricultural Law
Authors: Gergely Horváth

MARÍA JOSÉ BENÍTEZ JIMÉNEZ

Jurisprudencial Analysis of Torture in Spain and in the European Human Rights
System

MOHSEN DAVARZANI
EHSAN LAME
MOHAMMAD TAGHI HASSAN
ZADEH

Reviewing the Relation of Language and Minorities' Rights

ADA YURMAN
DIYA SARKAR
PRAFULLA C. MISHRA

The Social Reaction to the Wadi Salib Riots (1959) as Reflected in Contemporary
Israeli Press
An Analytical Study on the Politics of Defection in India

ISAIAS TEKLIA BERHE

The Ethio-Eritrea Claims Commission on Use of Force: Issue of Self-Defense or
Violation of Sovereignty

ROXAN VENTER

Enforcement of Decisions of Ombudsmen and the South African Public Protector:
Muzzling the Watchdogs

MARISA CATARINA DA
CONCEIÇÃO DINIS

Directors’ Duties, Civil Liability, and the Business Judgment Rule under the
Portuguese Legal Framework
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14: 00 – 16:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 1

SESSION: 2

Passcode: 16170722

MODERATOR:

DR. SEMA DÖKME YAĞAR

MUSTAFA HINÇAL
İHSAN TOLGA MEDENİ
TUNÇ DURMUŞ MEDENİ

Dünya’da Ve Türkiye’de Dijitalleşme Seviyelerinin Endeksler Bazlı Olarak
İncelenmesi

ASEL AKMATALIEVA

Medya Denetimi Ve Denetim Yöntemleri

UĞUR KAZANÇÇI
AYŞE GÜL UYSAL
TUNÇ DURMUŞ MEDENİ
İHSAN TOLGA MEDENİ

Dijital Türkiye İndeksi Bağlamında Güvenlik Tematik Alanının Türkiye
Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı Hizmetleri Kapsamında Analizi

DR. SEMA DÖKME YAĞAR

Covıd-19 Aşısı Tutumu İle İlişkili Faktörlerin İncelenmesi: Türkiye Örneği

DR. SEMA DÖKME YAĞAR
DR. ÖĞR. ÜYESİ FEDAYİ
YAĞAR

E-Nabız Uygulamasının Medyadaki Yansımasının İncelenmesi: Bir Gazete
Örneği

DR. ÖĞR. ÜYESİ H. CEM
SAYIN
ARŞ. GÖR. GAMZE SEVİMLİ
ÖRGÜN

Yönetim Kurulu Toplantı Sıklığının Firma Performansı Üzerine Etkisi:
Borsa İstanbul Uygulaması
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14: 00 – 16:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 2

SESSION: 2

MODERATOR:

Passcode: 16170722
ÖĞR. GÖR. SÜLEYMAN CİHAN

UTKU AYBUDAK

Basmacı Hareketi Ve Afgan Modernleşmesine Dolaylı Etkileri

ÖMER BERKAY DURSUN

12 Mart Muhtırası Sonrası Kurulan Reform Hükümetlerinin Askerle Olan
İlişkileri

ÖĞR. GÖR.SÜLEYMAN
CİHAN

Tarihsel Süreçte Sığınma, Sığınma Hakkı Ve Uluslararası Belgelerdeki Yeri

FATMA İNCE SANCAKLI
NİZAM ABAY

Bizans Devleti’nde İkonakırıcılık-İkonacılık Dönemi (711-813)
Archaeological Materials Of The Roman Period Protected In
The Ilgın Fire Building
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14: 00 – 16:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 3

SESSION: 2

Passcode: 16170722

MODERATOR: P. Ü. F. D. DOSENT NAZİLƏ ABDULLAZADƏ

P. Ü. F. D. DOSENT
NAZİLƏ ABDULLAZADƏ
P. Ü. F. D. DOSENT
BİLAL HƏSƏNLİ

Ədəbiyyat Təlimində Praktik Məşğələlərin Rolu

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ VEDAT
TEZCAN

Hegel’in Spınoza Eleştirisi: Töz Olarak Tanrı

MUHAMMED RECAİ ÇİFTÇİ

Müzikal Seyir Karakterinin, Kur’an’ın Tilâvet Hızına Etkisi (Yûnus Sûresi
107. Âyet Örneği)

ARŞ. GÖR. DR. YUSUF
ÖZCAN

Arap Halk Edebiyatında Tür Ve Tema Bakımından Ninniler

AYTƏN HEYBƏTOVA

Ədəbiyyat Dərslərində İfadəli Oxunun Əhəmiyyəti

ÖĞR. GÖR. HASAN EMRE
ERGÜN

Power Dynamics And Individualism In John Steinbeck’s Of Mice And Men
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14: 00 – 16:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 4

SESSION: 2

MODERATOR:

Passcode: 16170722
DOÇ. DR. İRFAN GÜLMEZ

MEHMET ALİ ŞEN
EDA YAKIT AK

Gençlerin Sağlık Okuryazarlığı Ve HPV Bilgi Düzeyleri Arasındaki İlişki:
Türkiye Örneği

FATMA BAŞARAN
PINAR DURU
ÖZLEM ÖRSAL
MERVE İŞLER
MELİS ALMULA KARADAYI
HAKAN TOZAN
DUYGU AKIN SAYGIN
MEHMET TUGRUL YILMAZ
ANIL DİDEM AYDIN
KABAKCI
FİGEN GÜNEY
DEMET AYDOĞDU
İBRAHİM GÜLER
ÖĞR. GÖR. DR. ESRA ANUŞ
TOPDEMİR
ARŞ. GÖR. MELTEM SUNGUR
ÖĞR. GÖR. ŞERİFE
KÖLEOĞLU
DR. ÖĞR. ÜYESİ ZELİHA
BÜYÜKBAYRAM
MUSTAFA TALİB SALEEM
MUSTAFA PEHLİVAN
ÖNDER YUMRUTAŞ
PINAR YUMRUTAŞ
DEMET KAHRAMAN
MEHMET EMRE TAŞÇI
DOÇ. DR. İRFAN GÜLMEZ

Sensitivity To Early And Forced Marriages: Scale Development And
Validation
Hasta Güvenliği Kültürü Boyutlarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi
İle Değerlendirilmesi

An Anatomic Evaluation Of Corpus Callosum Length In Patients With
Alzheimer’s

Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Algısının Sağlığı Arama Davranışları
Üzerine Etkisi

Antiproliferatve Effect On Lung Cancer Cells And Phenolic Content Of
Salvia Aramiensis
Farklı Yüksekliklerde Uygulanan Plyometrik Şınav Sırasında Yük
Dağılımlarının İncelenmesi
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14: 00 – 16:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 5

SESSION: 2

YUNOS ZAHRI
AB HAMID R. SUSANTY
AHMAD MUSTAFFA
A. BOUABID
B. BIELENBERG
S. AINANE
N. PASHA
CHRISTINE K. FULMER
AGAH TUĞRUL KORUCU
HANDAN ATUN
RIAM ABU-MUCH
MUHAMAD HUGERAT
NAGORE GUERRA BİLBAO
CLEMENTE LOBATO FRAİLE
ABDUL HALIM ABDULLAH
NUR LIYANA ZAINAL ABIDIN
MAHANI MOKHTAR

MODERATOR:

Passcode: 16170722
CHRISTINE K. FULMER

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

Learning Outcomes Alignment across Engineering Core Courses
Proposing Problem-Based Learning as an Effective Pedagogical Technique for
Social Work Education
The Cloud Systems Used in Education: Properties and Overview
Lab Activities for Introducing Nanoscience to Teachers and Students
Elaboration and Validation of a Survey about Research on the Characteristics of
Mentoring of University Professors’ Lifelong Learning
Using Thinking Blocks to Encourage the Use of Higher Order Thinking Skills
among Students When Solving Problems on Fractions

FAHAD SULEIMAN

Students’ Views on Mathematics Learning: A Cross-Sectional Survey of Senior
Secondary Schools Students in Katsina State of Nigeria

SALINA BUDIN
SHAIRA ISMAIL

Undergraduates Learning Preferences: A Comparison of Science,
Technology and Social Science Academic Disciplines in Relations to
Teaching Designs and Strategies

SHAHLAN SURAT
SAEMAH RAHMAN
SAADIAH KUMMIN

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

ETSUO MORISHITA

Project and Experiment-Based Fluid Dynamics Education
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BITA MASHAYEKHI
MARJAN FAYYAZI
PARISA SEFATI
FEDDAOUI AMINA
KATLEHO D. MAKATJANE
KALEBE M. KALEBE
SAFA OUGOUJIL
SIDI MOHAMED RIGAR
SAWSAN J. AL-HUSSEINI

Passcode: 16170722
MODERATOR:

FEDDAOUI AMINA

A Study on the Relation between Auditor Rotation and Audit Quality in Iranian
Firms
Using “Eckel” Model to Measure Income Smoothing Practices: The Case of
French Companies
Modelling Conditional Volatility of Saving Rate by a Time-Varying Parameter
Model
Ethical Finance and Islamic Finance: Particularities, Possible Convergence and
Potential Development
The Influence of Transformational Leadership on Knowledge Sharing in Iraq’s
Public and Private Higher Education: A Comparison Study

FERDI SÖNMEZ
BAŞAK BULUZ
RITA U. ONOLEMHEMHE
SAHEED L. BELLO
AKIN P. IWAYEMI
MOHAMMAD T. UDDIN
AURUP R. DHAR

Conservation Agriculture Practice in Bangladesh: Farmers’ Socioeconomic Status
and Soil Environment Perspective

ELINA BAKHTIEVA

Digital Marketing Maturity Models: Overview and Comparison

Review of Studies on Agility in Knowledge Management
Evaluating the Nexus between Energy Demand and Economic Growth Using the
VECM Approach: Case Study of Nigeria, China, and the United States
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M. M. MUHAMMED
O. KHUZAIMA
DOROTA KOBUS-OSTROWSKA
MURITALA BABATUNDE
HASSAN

MODERATOR:

Passcode: 16170722
ANDERS TROEDSSON

21st Century Islam: Global Challenges of Islamic Representation and Knowledge
Acquisition
Theory and Reality on Working Life of People with Disability: The Case in
Poland
The Politics of Foreign Direct Investment for Socio-Economic Development in
Nigeria: An Assessment of the Fourth Republic Strategies (1999 - 2014)

KEHINDE AUGUSTINA
ODUKOYA

Sexualization of Women in Nigerian Magazine Advertisements

SAMIA AIT ALI YAHIA

The Cave Paintings of Libyc Inscriptions of Tifra, Kabylia, Algeria

DINABANDHU MAHATA
AMIT KUMAR

Female Work Force Participation and Women Empowerment in Haryana

AMBARISH KUMAR RAI
MOHD YUSRI IBRAHIM

Developing Measurement Model of Interpersonal Skills of Youth

UCHENNA BELLA ONU

Preservation of Artistic Heritage: Effect of Modernization on Antiquities and
Traditional Murals in Nigeria

ANDERS TROEDSSON

From Risk/Security Analysis via Timespace to a Model of Human Vulnerability
and Human Security
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ASMA MEHAN
M. AMINU SANDA
K. EWONTUMAH
YESUSELVI MANICKAM
TAN SOON CHIN
MAJEED MOHAMMED MIDHIN
CLARE FINBURGH
AHMED USMAN EGYE
HAMZA MUHAMMAD
NINO ABESADZE
MARINE MINDORASHVILI

Passcode: 16170722
MODERATOR:

NINO PARESASHVILI

Public Squares and Their Potential for Social Interactions: A Case Study of
Historical Public Squares in Tehran
Organizational Involvement and Employees’ Consumption of New Work Practices
in State-owned Enterprises: The Ghanaian Case
Assessment on Communication Students’ Internship Performances from the
Employers’ Perspective
Tom Stoppard: The Amorality of the Artist
Analysis of Poverty Reduction Strategies as Mechanism for Development in
Nigeria from 1999-2019
Investigation of the Main Trends of Tourist Expenses in Georgia

NINO PARESASHVILI
SAMIA AIT ALI YAHIA

Analysis of Steles with Libyan Inscriptions of Grande Kabylia, Algeria

SAYANTAN KHANRA

Adoption and Diffusion of E-Government Services in India: The Impact of User
Demographics and Service Quality

ROJERS P. JOSEPH
NAEEM AHMED

Social Work Practice to Labour Welfare: A Proposed Model of Field Work
Practicum and Role of Social Worker in India
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UMAR UBANDAWAKI

MUHAMMAD NAVEED
YANG CAIXIA

Need of National Space Legislation for Space Faring Nations

ANTONIOS MANIATIS

Human Rights in Armed Conflicts and Constitutional Law

SAULE MUSSABEKOVA
FAHAD ALANAZI ANDREW
JONES
KHADIJA ALI
UMAR UBANDAWAKI
ABDUL SALIM AMIN
DINI DEWI HENIARTI
KHODR FAKIH
ARMEN YEZEKYAN

Forensic Medical Capacities of Research of Saliva Stains on Physical Evidence
after Washing
A Method to Enhance the Accuracy of Digital Forensic in the Absence of Sufficient
Evidence in Saudi Arabia
Sexual and Gender Based Crimes in International Criminal Law: Moving Forwards
or Backwards?
Controlling Youths Participation in Politics in Sokoto State: A Constructive
Inclusiveness for Good Governance in Nigeria
Judicial Institutions in a Post-Conflict Society: Gaining Legitimacy through a
Holistic Reform
Military Court’s Jurisdiction over Military Members Who Commit General Crimes
under Indonesian Military Judiciary System in Comparison with Other Countries
The Ombudsman: Different Terminologies Same Missions
The Legal Procedure of Attestation of Public Servants
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HALL: 3

SESSION: 3

A. GAGAT-MATUŁA
ABDULKAREEM HUSSEIN
BIBIRE
MOHAMED M. ELSHERBINY
ASIF ALI, DAUD SALIM
FARUQUIE
MARZIEH TALEBZADEH
SHOUSHTARI
VESILE EVRIM
ALIYU AWWAL
AKM REZAUL KARIM
TANIA SHARAFAT
ABU YUSUF MAHMUD
ASMITA SHUKLA
SOMA PARIJA

MODERATOR:

Passcode: 16170722
SHEILA MARIE G. HOCSON

Family Relationships and Coping with the Stress of Young People from Migrant
Families with Cerebral Palsy
Job Satisfaction and Motivation as Predictors of Lecturers’ Effectiveness in Nigeria
Police Academy
The Effectiveness of Cognitive Behavioural Intervention in Alleviating Social
Avoidance for Blind Students
A Quasi-Systematic Review on Effectiveness of Social and Cultural Sustainability
Practices in Built Environment
The Effectiveness of Metaphor Therapy on Depression among Female Students
Effect of Personality Traits on Classification of Political Orientation
Cognitive Emotion Regulation in Children Is Attributable to Parenting Style, Not
to Family Type and Child’s Gender
Impact of Personality and Loneliness on Life: Role of Online Flow Experiences

SHEILA MARIE G. HOCSON

Career Counseling Program for the Psychological Well-Being of Freshmen
University Students

A. GAGAT-MATUŁA

Family Relationships and Coping with the Stress of Young People from Migrant
Families with Cerebral Palsy

ABDULKAREEM HUSSEIN
BIBIRE

Job Satisfaction and Motivation as Predictors of Lecturers’ Effectiveness in Nigeria
Police Academy
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LEILA BATMANY
NIDHI CHOUHAN
RASHA A. SALAMEH
DALAL BENBOUTRIF
MOHAMED S. NEGM
WALEED S. MANDOUR
OSA D EGONWA
JAILAN MOHAMED EL
DEMERDASH

Passcode: 16170722
MODERATOR:

DALAL BENBOUTRIF

The Relationship between the Feeling of Distributive Justice and National Identity
of the Youth
Shifting Paradigms Of Culture: Rise Of Secular Sensibility In Indian Literature
Granting Saudi Women The Right To Drive In The Eyes Of Qatari Media
The Investigation on the Relationship between Religion and Development: By
Focusing on Islam
Words of Peace in the Speeches of the Egyptian President, Abdulfattah El-Sisi: A
Corpus-Based Study
Masquerade and “What Comes Behind Six Is More Than Seven”: Thoughts on Art
History and Visual Culture Research Methods
Millennials' Viewpoints about Sustainable Hotels' Practices in Egypt: Promoting
Responsible Consumerism

RADWA MABROOK

Collaborative and Experimental Cultures in Virtual Reality Journalism: From the
Perspective of Content Creators

SADHANA GHNAYEM

The Impact of Socio-Economic and Type of Religion on the Behavior of
Obedience among Arab-Israeli Teenagers

NAEEM ULLAH KHAN
KALSOOM KHAN

Evolving Paradigm of Right to Development in International Human Rights Law
and Its Transformation into the National Legal System: Challenges and Responses
in Pakistan
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Passcode: 16170722
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NAEEM AHMED

SADHANA GHNAYIEM

Barriers and Strategies for Effective Communication between Parents and Children
in the Family

ALI AKBAR

The Classical Islamic Laws of Apostasy in the Present Context

ADEBISI A. SUNDAY
BABAJIDE ADEOKIN

African Traditional Method of Social Control Mechanism: A Sociological Review
of Native Charms in Farm Security in Ayetoro Community, Ogun State, Nigeria

LUMINIŢA DUŢICĂ
GHEORGHE DUŢICĂ

Generative Syntaxes: Macro-Heterophony and the Form of ‘Synchrony’

EMMA DWI ARIYANI
DINI HADIANI

A Descriptive Study of Self-Compassion in Polytechnic Students in Indonesia

NAEEM AHMED

Social Work Practice to Labour Welfare: A Proposed Model of Field Work
Practicum and Role of Social Worker in India

MONA SALAH EL-DIN
HASSANEIN

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

DESHAR BASHU DEV

Eradication of Mental Illness through Buddhism
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ÖĞR. GÖR. DR. EMİNE MERVE USLU

ÖĞR. GÖR. DR. EMİNE
MERVE USLU

Akran Zorbalığına Yönelik Çalışmalar

ÖĞR. GÖR. DR. EMİNE
MERVE USLU

Öğrencilerin İlkokula Uyum Sürecinin İncelenmesi

HAKAN AYDIN

Kütüphanelerde Bulut Bilişim Hizmet Modelinden Faydalanılması Üzerine
Bir Araştırma

HAKAN AYDIN

Kütüphanelerde Yapay Zekâ Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma

ZÜHAL ASA
TİJEN TÜLÜBAŞ

Okul Müdürlerinin 21.YY Beceri Düzeyleri

DR. AZMİ TÜRKAN

Ülkeler Bağlamında Mutluluk İle Eğitim Alanında Elde Edilen Başarı
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
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10: 00 – 12:00
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SESSION: 1

DR. ÖĞR. ÜYESİ BEGÜM
DİLARA EMİROĞLU
ARAŞ. GÖR. IŞKIN
ÖZBULDUK KILIÇ
ARAŞ. GÖR. DR. AYÇİN
GELİR ATABEY

Passcode: 16170722

MODERATOR: DR. ÖĞR. ÜYESİ BEGÜM DİLARA EMİROĞLU

Kültürel Mesafe Ve Turizmdeki Önemi

Absürt Filmlerin Yaratıcı Yönetmeni: Onur Ünlü Sineması

ARAŞ. GÖR. DR. AYÇİN
GELİR ATABEY

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Çevrimiçi Gazetelerde Kadın
Cinayeti Haberlerinin Sunumu

İLKAY CEYRAN
FATMA FİLİZ TILFARLIOĞLU

The Notion Of Feminism From Critical Discourse Analysis Perspective On
Chimamanda Ngozi Adichie’s Speech

EKİNSU SAAT
FATMA FİLİZ TILFARLIOĞLU

Critical Discourse Analysis Of An Advertisement About Prejudices
Towards The Term ‘Father’ In Turkish Society

SELJUK 6th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES
JULY 16-17, 2022 - KONYA

17.07. 2022

10: 00 – 12:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 3

SESSION: 1

MODERATOR:

Passcode: 16170722
DOÇ. DR. ALİ KIŞ

EZGİ DEVECİ İNEL
DOÇ. DR. ALİ KIŞ

Türkiye’de Eğitim Yönetimi Alanında Güncel Araştırma Eğilimleri: 2021
Yılındaki Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

SAADET ÖZDİL
DOÇ. DR. ALİ KIŞ
HALİL İBRAHİM KAYA
GÖKHAN YİGİT
FATİH KILIÇ
MERVE BAŞKUTLU

Liselere Geçiş Sisteminde Tercih Komisyonunda Görevlendirilen
Psikolojik Danışmanların Ve Okul Yöneticilerinin Sürece İlişkin Görüşleri
Examining The Language Learning Efforts Of University Students
Studying In Foreign Language Departments In Terms Of Various Variables

NURGÜL KEŞKEK

The Improvement Of Emotional Intelligence Through Fairy Tales

ARZU KALINCI DÜNYA
Doç. Dr. Hasan Yücel Ertem

Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerle Çalışan Öğretmenlerin Psikolojik
Sağlamlıkları Ve Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

HİLAL ATLAR
YILDIZ UZUNER
OSMAN ÇOLAKLIOĞLU

Erken Okuryazarlık Yaşantılarının Desteklenmesinde İşitme Kayıplı
Çocuğu Olan Ailelerin Gereksinimlerinin İncelenmesi

FERHAT ENSAR
ABDURRAHMAN GÜNDÜZ
EMRE CAN

Yazma Öz Yeterlik İle Yazma Eğilimi Arasındaki İlişki: Cinsiyetin
Düzenleyicilik Rolü
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Passcode: 16170722
DR. ÖĞR. ÜYESİ EYUP AKŞİT

EARL JONES G. MUICO

Codeswitching And Its Implication To Second Language Learning

SERDAR ŞAHİN

Nuri Pakdil’de Anti-Kolonyalizm Bağlamında Afrika

ÖĞR. GÖR. DR. HÜSEYİN
SELİM KOCABIYIK
ÖĞR. GÖR. DR. ZAFER SARI

Çeviri Söylem Ve Kuramları Işığında Kur’an’ın Çevrilebilirliği

DR. ÖĞR. ÜYESİ EYUP AKŞİT

Arap Dilinde ‘İNNE’ Biçimbirimi Ve Anlamsal İşlevleri

DR. ÖĞR. ÜYESİ EYUP AKŞİT

Edimbilimsel Bir Yaklaşım: Arap Dilinde Edilgen Çatı

ESMA ÇAKIR

XVII. Yüzyıl Batılı Seyyahların Eserlerinde Türkler Ve Azınlıklara Yönelik
Etnik Klişeleştirme
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SESSION: 1

Passcode: 16170722
MODERATOR:

DR. HATİCE DOĞAN

DR. ÖĞR. ÜYESİ ADEM ALİ
İREN
RÜMEYSA TAŞ

Yeni Bir Güvenlikleştirme Alanı: Göç

FATMA NUR YAYLALI
DR. SELİM SÖZER

Modernleşme Sürecinde Türk Ailesinde Sevgi Ve Saygı Değerlerinde
Değişim (Karaman Örneği)

ABDUL SATAR RAFAT YAVUZ
PROF. DR. TİMUÇİN
KODAMAN

Afganistan-Çin Siyasi İlişkileri

DR. EMRAH YILDIRIMÇAKAR
DR. HATİCE DOĞAN

The Organization Of Turkic States As A New Strategy For A More
Powerful Turkey In Central Asia And The Middle East Politics
İlahi Dinlerin Kadın Algısı Üzerine Bazı Mülahazalar

DR. SELAHATTİN YILMAZ

Erdemlilik Bağlamında Kurban İbadeti

M. BAHRİ KIRIKÇI

Politik Kuznet Eğrisi Hipotezinin Türkiye İçin İncelenmesi

GÜRSOY OLCA
PROF. DR. F. PERVİN BİLİR

Gönüllü Spor Örgütü Üyelerinin Değerlendirmelerine Göre Örgüt
Kültürünün Temel Unsurları
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MODERATOR: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET ŞAHİN AKINCI

UMUR EMRE ÖNAL
DR. ARŞ. GÖR. ELİF ÖZGEN

İç Mekanda Çocuk Mobilyası Özelinde İletişim Stratejileri

DR. ARŞ. GÖR. ELİF ÖZGEN

Mimari Görsel Anlatım Teknikleri Ve Sosyal Medya

ÖĞR.GÖR. DR. METİN KAR

Teknoloji Ve Malzeme İlişkisi Bağlamında Heykelde Malzeme
Olarak Terakota

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET
ŞAHİN AKINCI

DENİZ ATİK
ZEHRA DOĞAN SÖZÜER

Tiyatro/Oyunculuk Bölümü Öğrencilerinin Ses Eğitimi Derslerine İlişkin
Görüşleri

Mekan Algısına Yeniden Bakmak: Sanatta Ev İmgesi Ve Tekstiller
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DOÇ. DR. AKIN ÖZÇİFT

DOÇ. DR. AKIN ÖZÇİFT

Light Gradient Boosting Machine Learning Algorithm To Predict Electrical
Grid Stability

DOÇ. DR. AKIN ÖZÇİFT
MEHMET BOZUYLA
YILMAZ EREN BÖLÜKBAŞI
PROF. HASAN ŞAKİR BİLGE

Prediction Of Concrete Strength With Ensemble Regression Algorithms

FATİH ÖZTÜRK
UĞUR YILMAZ

Havacılık Sektöründeki İmalat Süreçleri İçin Entegre Bulut Bilişim Sistemi
Tasarımı: Midas

İSRAFİL YURTTAŞ
DR. ÖĞR. Ü. ZEYNEP FERİDE
OLCAY

Yetkilendirilmiş Belge Kuruluşlarının Belgelendirme Süreçlerinde KaliteİSG Kapsamlı Yaşadıkları Problemlerin Kalite Yönetim Sistemi Açısından
Değerlendirilmesi

MUSTAFA RAUF
KABAKÇIOĞLU
GÖKHAN KAPICI
EMRE CAN ÇÖMEZ
BURAK KİŞİN
MEHMET ŞAHİN
SİNAN AKBAŞ
PROF. DR. A. ALPER ÖZALP

Kombi Bakır Eşanjörü Akış Ve Isı Transferinin Nümerik İncelenmesi

ZARİFE BOYLU
HAYRİ YAMAN

Çift Bazlı Roket Yakıtlarında Ömür Durumunun Belirlenmesi

AZİZ KERVAN
HAYRİ YAMAN

Yüksek Enerjili Metal İlavelerin Çift Bazlı (DB) Roket Yakıtlarına
Etkilerinin Araştırılması

FPGA Üzerinde Lazer Tespit Algoritması İmplementasyonu
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Passcode: 16170722
DR. ÖĞR. ÜYESİ ANIL ÖZÜDOĞRU

VELİ ÇAPALI

Alfa Tedavi’de Kullanılan Radyonüklidlerin Üretim Tesir Kesitlerinin İncelenmesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ ANIL
ÖZÜDOĞRU
SATUK BUĞRAHAN YİNANÇ

Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencileri Ve Fizyoterapistler Arasında
Kanıta Dayalı Uygulamaya Yönelik Bilgi, Tutum Ve Engeller

YEŞİM UĞUR UZUN

Broylerlerde Yem Kısıtlamasının Et Kalitesi İle Stres Parametrelerine Etkisi

YEŞİM UĞUR UZUN

Geçmişten Günümüze Atmaca Yetiştiriciliği Ve Atmacacılık

ÖĞR. GÖR. GÜLER
BÜYÜKYILMAZ
STJ. FİZYOTERAPİST YAREN
MERVE EYMİR
STJ. FİZYOTERAPİST YAREN
BERTMEN
STJ. FİZYOTERAPİST ZEHRA
ŞEKERTEKİN
STJ. FİZYOTERAPİST BEYZA
NUR KARACA
STJ. FİZYOTERAPİST BAHRİCAN
BARDO

İnme Hastalarında Denge Ve Postüral Kontrolün Değerlendirilmesi

TUĞBA ÇİÇEK
HAKKI TAŞTAN

Böbrek Transplantasyonu Bekleyen Türk Hastalarda HLA Class I ve Class II
Varyantlarının Retrospektif Olarak Araştırılması

SEDA KARABULUT
CAN ATAMBAY
İREM YALIM CAMCI
PAKİZE YİĞİT
İLKNUR KESKİN
ABBAS R. ALİ

Sperm Selection With Annexin-V Coated Polystrene Bead Technique (APBTECH): A Novel And A Reliable Method For The Microscopic Selection Of
Viable And Non-Apoptotic Sperm For Intracytoplasmic Sperm Injection

The Scientific Miracle In The Compatibility Between The Chemical
Composition Of The Human Body And The Geochemical Composition Of Soil
And Clays
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ÖZET
Covid-19 pandemisi ardından tüm dünyada bir takım zorunlu değişiklikler gündeme gelmiştir.
Bu zorunlu değişikliklerin en önemlilerinden biri de eğitim alanında yapılan uygulamalardır.
Ülkemizde ilk vakanın tespit edilmesinin ardından bütün eğitim basamaklarında zorunlu olarak
uzaktan eğitim sistemine geçilmiştir. Üniversiteler de bu değişimlere hızlıca ayak uydurarak
uzaktan eğitim sistemini benimsemiş ve uygulamaya geçilmiştir. Pandemi döneminde yapılan
uzaktan eğitimler neticesinde birçok akademik çalışmanın konusu da uzaktan eğitimin
etkilerinin belirlenmesi üzerine olmuştur. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, pandemi
döneminde Türkiye’de uzaktan muhasebe eğitimi ile ilgili yapılmış ne tür akademik çalışmalar
olduğu ve bu çalışmaların eğilimlerinin neler olduğunun belirlenmesi amacıyla bir içerik
analizinin yapılmasıdır. Bu kapsamda Türkiye’de yayınlanmış ve “uzaktan muhasebe eğitimi”,
“Covid-19”, “pandemi” kelimelerini barındıran akademik çalışmalar taranmıştır. İncelenen
çalışmaların öğrenci ve akademisyen olmak üzere iki gruba yönelik oluşturulduğu ve bu
grupların görüş/bakış açıları, uzaktan eğitim/yüz yüze eğitim kıyaslanması, uzaktan eğitimde
yaşanan sorunlar gibi ortak konuları barındırdığı tespit edilmiştir. İncelenen çalışmalarda,
öğrenciler ve akademisyenler açısından yüz yüze eğitimin daha faydalı olduğu görüşü hâkimse
de istenilen zaman ve mekânda dersin takip edilmesi yönüyle uzaktan eğitimin faydalarını ifade
eden görüşler de mevcuttur. Ayrıca uzaktan eğitimde ders materyalleri ve videolarına istenilen
zamanda erişilebilmesi bir avantaj olarak görülürken teknolojik eşitsizlikler sebebiyle
öğrenciler ve akademisyenler için uzaktan eğitimin bir dezavantaj olduğu ifade edilebilir.
Özellikle muhasebe dersi gibi sayısal ve uygulamalı derslerin yüz yüze eğitimle daha verimli
olacağı belirtilebilir. Diğer taraftan uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin maliyetlerinin
(yemek, ulaşım, fotokopi, vs.) azaldığı ve akademik başarılarının yükseldiği tespit edilmiştir.
Ayrıca hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin Covid-19 sonrası uzaktan eğitim
istemedikleri ifade edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Uzaktan eğitim, Muhasebe eğitimi

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-605-71767-7-6

www.selcukkongresi.org

Page | 1

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

ÇOCUK EĞİTİMİNDE İNSANBİÇİMCİLİĞİN KULLANIMI: FABLLAR VE ROL
OYNAMA TEKNİĞİ
Tuba CENGİZ
Selçuk Üniversitesi
– ORCID: 0000-0002-5756-4224
ÖZET
İnsanbiçimcilik, sözlü edebiyatın başlangıcından beri kullanılıyor olmasına rağmen,
araştırmacılar ve akademisyenler tarafından sadece son zamanlarda popülerleştirilmiş bir
terimdir. İnsanbiçimcilik, insan olmayan nesnelerin ve diğer canlıların - genellikle hayvanların
– kişileştirildiği ve duygu, düşünce, iletişim, davranış, vb. gibi insanî özellikler atfedildiği bir
teknik olarak tanımlanabilir. Anthropomorphism (insanbiçimcilik) terimi köken olarak
Yunancadan alınmıştır ve yaygın olarak da Yunan masal anlatıcısı Ezop ile alakalı olarak
bilinir. Günümüzde ise çoğunlukla çocuk edebiyatı ile ilişkilendirilmekte ve erken çocukluk
eğitimi boyunca öğretici bir yöntemi işlevi görmektedir.
Hayvan öyküleri ve fablların okunması, çizgi film ve animasyonların izlenmesi ile rol
oynama aktiviteleri, gelişimin somut evreler dönemi boyunca hem ebeveynler hem de
öğretmenler tarafından yaygın olarak tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. Bunların temel
işlevi, çocuklara toplum kuralları, ahlak ve etik algısı sağlamak ve yaşam ve doğaya ait bilgi
dağarcıklarını geliştirmektir. Örneğin, çoğu Ezop masalı hedef kitleye iletilen etik bir ilke veya
gizli bir mesaj içermektedir. Benzer şekilde, rol oynama aktiviteleri de çocukların hayal gücünü
ve duygudaşlık yeteneklerini artırmaktadır. Nihayetinde, kişileştirilmiş insan dışı varlıklar ve
hayvanlara yüklenen özellikler toplum tarafından kabul edilip benimsenmekte ki bu da
doğallaşarak günlük iletişimde dil kullanımına yansımaktadır.
Bu araştırma kapsamında, insanbiçimcilik kavramının çocuk eğitimi ile bağdaştırılarak
incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda ilk olarak kısa bir insanbiçimcilik tanımı
yapılmaktadır. İkinci olarak, hayvanlar aracılığıyla yapılan insan tasvirlerinin çocuk
kitaplarında kullanılmasının nedenleri ve bunların çocuklarda istendik davranış kazandırma
üzerindeki etkileri belirtilmektedir. Son olarak ise, dildeki insanbiçimci çağrışımlar ve bunların
çocukların iletişim becerileri üzerindeki etkileri analiz edilmektedir.
Anahtar Sözcükler: İnsanbiçimcilik, genç öğreniciler, fabl, rol oynama, insanbiçimci dil
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THE USE OF ANTHROPOMORPHISM IN YOUNG LEARNER EDUCATION:
FABLES AND ROLE-PLAYING METHOD
ABSTRACT
Anthropomorphism, despite having been used since the very beginning of oral literature,
is a term which has been popularized by researchers and academicians only recently.
Anthropomorphism can be defined as a technique in which nonhuman objects and other living
beings - mainly animals - are personified and are attributed human characteristics such as
emotions, ideas, communication, behaviours and so on. The term was coined from Greek and
widely known in respect to the Greek storyteller Aesop. Currently, it is mostly associated with
children’s literature and serves as a didactic method especially during early childhood
education.
Readings of animal stories and fables, watching cartoons/animations; and role-playing
activities are commonly preferred and used both by the parents and teachers during the concrete
operational stage of development. Essentially, their function is to provide children with a sense
of social rules, morals, ethics and also improve their knowledge of nature and life. Most Aesop
fables, for instance, have an ethical principle and a hidden message that is conveyed to the
audience. Similarly, role-play activities promote children’s imagination and capacity for
empathy. Eventually, the impersonation of nonhuman beings and attributed features of the
animals are accepted and adopted by the society, which is naturalized and reflected in daily use
of language and communication.
Within the scope of this research, the aim is to explain the concept of anthropomorphism
as in relation to its role in young learner education. In accordance with the afore-mentioned
issues, first of all, a brief definition of anthropomorphism is given. Secondly, the reasons why
human portrayals through animals are used in children’s books and their influence on
developing desired behaviours in children are emphasized. Finally, anthropomorphic
connotations in language and their effects on children’s communication ability are analysed.

Keywords: Anthropomorphism, young learners, fable, role-play, anthropomorphic language
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ OYUN VE OYUNCAK
TERCİHLERİNİN ÇOCUKLARIN CİNSİYETLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Seçil Yıldız
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
ORCID ID: 0000-0001-8032-9639

ÖZET
Araştırma kapsamında okul öncesi dönem çocuklarının oyun ve oyuncak tercihlerinin
cinsiyetleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan bu çalışma nitel araştırma
yaklaşımlarından durum çalışması ile desenlenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını okul öncesi
dönem çağında çocuğu olan 30 ebeveyn oluşturmaktadır. Çocuklara dair verilere amaçlı
örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile belirlenen aileler aracılığıyla ulaşılmıştır. Bu
çalışma için ölçüt “okul öncesi dönem çağında kız ya da erkek çocuğu olmak” olarak
belirlenmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış
görüşme formu ile toplanmıştır. Bu formda çocukların kişisel bilgilerine yönelik sorular ile
çocukların cinsiyetleri bağlamında oyun ve oyuncak tercihlerine yönelik beş açık uçlu soru
bulunmaktadır. Görüşme soruları ilgili literatür incelenerek hazırlanmıştır. Görüşmelerden elde
edilen veriler kayıt altına alınmıştır. Araştırma verilerinin analizinde içerik analizi tekniği
kullanılmıştır. Ulaşılan veriler ışığında temalar ve kategoriler oluşturulmuştur. Oluşturulan
temalar rapor edilirken frekans ve yüzde hesaplamasından yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına
göre kız ve erkek çocuklarının oyun ve oyuncak tercihlerinin cinsiyetlerine göre farklılaştığı
belirlenmiştir. Kız çocuklarının evcilik oyunları ile evcilik oyuncaklarını tercih ettikleri ve erkek
çocukların oynadıkları oyunları oynamadıkları ayrıca kendi cinsiyetlerine uygun olduğunu
düşündükleri oyuncaklarla oynadıkları görülmüştür. Erkek çocukların ise dövüşmeli-boğuşmalı
oyunlar, savaş oyunları ile yarış oyunları oynadıkları ayrıca taşıtlar ve kendi cinsiyetlerine uygun
olduğunu düşündükleri oyuncaklar ile oynadıkları belirlenmiştir. Kız ve erkek çocuklarının oyun
ve oyuncak tercihlerinin farklılaşmasında model almanın, kişisel tercihlerin etkili olduğu tespit
edilmiştir. Kız çocuklarının oyunlarında cinsiyetine uygun aile bireylerine ve meslek gruplarına
yönelik roller seçtikleri; erkek çocukların ise güçlü olmaya ve meslek gruplarına yönelik roller
seçtikleri görülmüştür.
Anahtar Kelimeler : Cinsiyet, okul öncesi, oyun, oyuncak
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YENİ NESİL MATEMATİK SORULARINA
İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dr. Tuğba KILCAN
Milli Eğitim Bakanlığı
- ORCID ID: 0000-0002-7154-6399

ÖZET
Günümüz modern eğitim sisteminin savunucusu ve uygulayıcı olan ülkeler, eğitimsel
çabalarının sonucunu görmek istemektedirler. Bundan dolayı da gerekli gördüklerinde yeni
politikalar üretmektedirler. Üretilen bu politikalar dünyadaki diğer ülkelere de örnek
olabilmekte ve her ülke kendinden başarılı eğitim sistemine sahip ülkeyi örnek alabilmektedir.
Küresel manada eğitimsel bir başarının ölçütü uluslararası boyutta yapılan TIMSS, PISA gibi
sınavlardan elde edilen başarılarla açıklanmaktadır. Ülkeler bu sınavlardan elde ettikleri
başarılara göre eğitimsel reformlar yapmaya çabalamaktadırlar. Bu bağlamda Milli Eğitim
Bakanlığı 2018 yılında LGS gibi merkezi bir sınavın uygulanmasında yer alacak soruların,
öğrencilerin bir takım becerilerini ölçebilecek nitelikte olması gerektiğine karar vermiştir. Bu
karar, öğrencilerin yeni nesil sorular olarak da adlandırılan sorularla tanışmalarına sebep
olmuştur. Bahsedilen yeni nesil soru türlerinden birisi de matematik dersine ait yeni nesil
sorulardır. Mevcut çalışma ortaokul öğrencilerinin yeni nesil matematik sorularına ilişkin
tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma nicel
yöntemde betimsel tarama modeli kullanılarak sürdürülmüştür. Veriler, 2021-2022 eğitim
öğretim yılının bahar döneminde Ankara ili Mamak ilçesinde bulunan ortaokullarda öğrenim
gören 548 öğrenciden elektronik ortamda toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Kılcan (2021)
tarafından geliştirilen yeni nesil matematik sorularına ilişkin tutum ölçeği kullanılmıştır.
Verilerin analizinde ise SPSS programı aracılığıyla t testi, Anova ve betimsel istatistikler
yapılmıştır. Sonuç olarak katılımcıların yeni nesil matematik sorularına ilişkin tutumlarının
cinsiyete göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra yeni nesil matematik sorularına
ilişkin katılımcıların tutumlarının sınıf düzeyine, matematikten özel ders alma, dershaneye ve
kursa gitme durumlarına göre farklılaştığı saptanmıştır. Çalışma nicel paradigmaya uygun
olarak gerçekleştirilmiştir. Aynı konu alanında nitel bakış açısıyla daha derinlemesine bilgilerin
elde edilebileceği çalışmaların yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ortaokul öğrencileri, yeni nesil matematik soruları, tutum, nicel araştırma
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INVESTIGATION of SECONDARY SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS
NEW GENERATION MATH QUESTIONS in TERMS of VARIOUS VARIABLES
ABSTRACT
Countries that are advocates and practitioners of today's modern education system want to see
the results of their educational efforts. Therefore, they produce new policies when they deem
necessary. These policies can set an example for other countries in the world, and each country
can take the country with its own successful education system as an example. The criterion of
an educational success in a global sense is explained by the achievements obtained from
international exams such as TIMSS and PISA. Countries are trying to make educational reforms
according to their success in these exams. In this context, the Ministry of National Education
has decided that the questions to be included in the implementation of a central exam such as
LGS (for high schools) in 2018 should be of a quality that can measure some skills of the
students. This decision caused students to meet with questions, also called new generation
questions. One of the new generation question types mentioned is the new generation questions
belonging to the mathematics course. The present study was conducted to examine the attitudes
of secondary school students towards new generation mathematics questions in terms of various
variables. The research was carried out using the descriptive survey model in the quantitative
method. Data were collected electronically from 548 students studying in secondary schools in
Mamak district of Ankara province in the spring term of the 2021-2022 academic year. The
attitude scale for new generation mathematics questions developed by Kılcan (2021) was used
to collect the data. In the analysis of the data, t-test, Anova and descriptive statistics were
performed through the SPSS program. As a result, it was determined that the attitudes of the
participants towards the new generation mathematics questions did not differ according to
gender. In addition, it was determined that the attitudes of the participants towards the new
generation mathematics questions differed according to the grade level, taking private lessons
from mathematics, going to private teaching institutions and courses. The study was carried out
in accordance with the quantitative paradigm. It is recommended to carry out studies in the
same subject area, where more in-depth information can be obtained from a qualitative
perspective.
Keywords: Secondary school students, new generation math questions, attitude, quantitative
research
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TÜRK İŞARET DİLİ VE EĞİTİME YANSIMALARI

Çiğdem Uysal
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
– ORCID ID: 0000-0002-7884-8728
Hilal Atlar
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
ORCID ID: 0000-0001-7272-1462

ÖZET
Ülkemizde Türk İşaret Dilinin (TİD) dönem dönem kısıtlı kullanımı hatta kullanılmaması
yönünde uygulamalar olmuştur. Kimi zaman sözel dil eğitimine ağırlık verilmiş kimi zaman
işaret dili ile eğitime tekrar dönüş yapılmıştır. Günümüzde işitme teknolojilerinin gelişmesiyle
sözel dil eğitimine dayalı yaklaşımlar devam etmekle birlikte işaret diline dayalı eğitim de artık
açık bir şekilde gerçekleştirilmektedir (Kemaloğlı, 2014; Piştav Akmeşe ve Kayhan, 2016).
Tarihsel açıdan bakıldığında ise 1990’lı yıllarda işaret dili ile ilgili sınırlı da olsa çalışmalar
yapılmaya başlanmıştır. 2005 yılı ise TİD’in resmi olarak tanınmasında önemli bir yıl olmuştur
(Oral, 2016). Bu gelişmelerden sonra TİD’e yönelik çalışmalar da başlamıştır. Araştırmanın
amacı TİD’in eğitim öğretim hayatına geçişini ve yerini, gerçekleştirilen uygulamalar ve
oluşturulan platformlar ışığında ortaya koymaktır. Amaç doğrultusunda TİD’e yönelik nasıl
gelişmeler yaşanmıştır? ve TİD’in eğitim öğretime yansımaları nasıl olmuştur? sorularına
cevap aranarak genel bir bakış sunulmuştur. Böylece farklı hedef kitlelerin ulaşabilecekleri
gelişmeler ortaya konarak bir kılavuz oluşturulması ve var olan kaynaklara bakılarak yeni
gelişmelere öneriler oluşturulması açısından araştırmanın önemi belirtilebilir.
Araştırmada belge incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Ulusal boyutta, herkesin erişimine açık,
ulaşılabilir TİD ile ilgili gerçekleştirilen uygulamalar ve oluşturulan platformlar taranmış,
incelenmiş ve içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Uygulamalar ve platformlar; yasal
düzenlemeler, çeşitli TİD sözlükleri, TİD dilbilgisi kitabı, TİD eğitim portalı, işitme engelli
çocuklar için dijital eğitim platformu ve çeşitli içerikteki TİD kitapları şeklindeki temalar
altında detaylandırılmıştır. Ek olarak işaret dili tanıma sistemlerine ilişkin araştırmalara da
rastlanmasına rağmen araştırmaların uygulamaya geçirilmesi ve yaygın kullanımı açısından bir
veriye ulaşılamadığından araştırma kapsamında bulgulara ilişkin temalarda yer verilmemiştir.
İçerikler, yayımlanma yolu ve hedef kitle kategorilerine ayrılarak somutlaştırılmış ve
açıklanmıştır. Genel olarak bu uygulama ve platformların basılı kitap, web sitesi ve mobil
uygulamalar yoluyla yayımlandığı; işitme engelliler, işitme engelliler öğretmenleri, işaret diline
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ilgi duyan ya da öğrenmek isteyen işitenlere hitap ettiği görülmüştür. TİD’in yaygınlaşmasında
resmi kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, uzmanların üstlendikleri sorumlulukların ön
planda olmasının yanı sıra bireysel girişimler de söz konusu olmuştur.
TİD’in uzun yıllar boyunca yasaklanmasının ardından TİD sisteminin oluşturulması ve
uygulanmasına dair yasal düzenleme ile yapılan çalışmaların, uygulamaların ve oluşturulan
platformların sayısının git gide arttığı görülmüştür. Özellikle TİD kapsamında çoğunlukla farklı
organlar tarafından sözlük çalışmalarının karşımıza çıktığı görülmüştür. Bu durum hem işaret
birliğinin hem de farklılıklarının ortaya konması adına önemli bir adım olarak düşünülebilir.
Ayrıca TİD sözlüklerinin, sözlük kriterlerine ne ölçüde uyduğu da tartışma konusudur (Kabakçı
Yeşiltepe, 2019). İşitme engellilerin eğitiminde kullanılan iletişim yöntemlerinden biri olan
işaret dili ülkemizde son 15 yıldır eğitim öğretime yansımış ve eğitimde yerini almaya
başlamıştır. İşitme engelliler okulunda ve üniversitelerde işaret dili dersinin konulması, ders
kitaplarının, interaktif çalışma kitaplarının, öğrenci ve öğretmen kılavuzlarının, etkinlik
materyallerinin hazırlanması ve kullanıma sunulması bunun göstergesi olabilir. Her ne kadar
bu gelişmeler söz konusu olsa da kaynakların daha da yaygınlaştırılmaya gereksinimi olduğu
sonucuna varılabilir. Ek olarak tüm derslere ve etkinliklere hitap edecek eğitim öğretim kılavuz
ve materyallerinin hazırlanması, uzmanların hem sözel dili hem de işaret dilini öğretecek
yeterliliğe sahip olmaları, teknoloji ile işaret dilinin entegre edilerek daha işlevsel platformların
oluşturulması şeklinde öneriler verilebilir.
Anahtar Kelimeler: Türk işaret dili (TİD), işitme engelliler, TİD sözlük, eğitim-öğretim.

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-605-71767-7-6

www.selcukkongresi.org

Page | 8

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

MATEMATİKTE ZORLUK YAŞAYAN ÖĞRENCİLERE TOPLAMA İŞLEMİNDE
AKICILIK KAZANDIRMADA VİDEO ANİMASYONLA SUNULAN KKK
TEKNİĞİNİN ETKİLİLİĞİ

Halil Uysal
Anadolu Üniversitesi
– 0000-0001-5900-9497
ÖZET
Matematik, insanların yaşamında her an karşılaşabilecekleri bir olgudur. Hayattaki bir çok şey
matematik üzerine kurgulanmış ve karşılaşılan problemlerin çözülmesinde de rol oynamıştır.
Günlük yaşamda da matematik anlamında en sık karşılaştığımız konulardan birisi hesaplama
becerileridir. Hem sosyal yaşamda ve okul yaşamında da hesaplama becerileri sürekli karşımıza
çıkmaktadır. Ancak bu becerilerinin sadece edinimi değil akıcı bir şekilde bireyin kazanması
da önemlidir. İlkokula devam eden öğrencilerin hesaplama alanında en sık karşılaştıkları
konulardan olan temel işlemlerde akıcılık kazanmak öğrencilerin sonraki öğrenmelerine katkı
sağlayacağı gibi günlük yaşamda da hesaplama gerektiren durumlarda kolaylık sağlayacaktır.
Matematikte güçlük yaşayan öğrenciler de bu becerilerde akranlarından geri kalmakta ve açılan
farkı kapatmakta zorlanmaktadırlar. Alanyazında akıcılık üzerine pek çok yöntem teknik
kullanılmakta ve bunlardan birisi olan Kapat-Kopyala-Karşılaştır da etkili bir teknik olarak
belirtilmektedir. Yapılan araştırmalarda KKK tekniğinin genellikle yüz yüze sunulmasıyla
gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu çalışmada ise ilkokul 2. Sınıfa devam eden ve
akranlarından daha yavaş işlem becerisine sahip öğrenci için video animasyon ile sunulan KKK
tekniği ile toplama işlemlerinde akıcılık kazandırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmaya 2.
Sınıfa devam eden bir öğrenci ile yürütülmüş ve KKK tekniğinin nasıl uygulandığını anlatan
video animasyonlar hazırlanmıştır. Araştırmanın veri noktalarını öğrencinin 1 dakikada doğru
yanıtladığı işlem sayıları oluşturmaktadır. Öğretim aşamasında video animasyon ile sunulan
KKK tekniği iki farklı öğretim seti üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğretim setleri birbirine
benzer zorluk düzeylerinde işlemlerden oluşturulmuştur. Başlama düzeyi ve yoklama oturumu
verileri için öğrenciye 1 dakika süre verilmiş ve oluşturulan 2 farklı işlem setinin öğrencinin
cevaplanması istenerek elde edilmiştir.
Elde edilen veriler sonucunda öğrencinin her iki öğretim seti için doğru işlem sayısında artış
olduğu ve video animasyon ile sunulan KKK tekniğinin etkili olduğu görülmüştür. Öğrenciden
toplanan araştırmaya ilişkin sosyal geçerlik verilerinde tekniğin animasyon ile sunulması ve
bağımsız hareket etmesi öğrencinin çalışmada sevdiği yön olarak belirlenmiştir. İleride
yapılacak araştırmalarda ise bu çalışmanın farklı gruplarla farklı işlem türlerinde
tekrarlanmasının alanyazına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Temel işlemlerde akıcılık, kapat-kopyala-karşılaştır, video animasyon.
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TEMEL İŞLEMLERDE AKICILIK KAZANMAYA YÖNELİK BİR AİLE EĞİTİM
PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ

Halil Uysal
Anadolu Üniversitesi
– 0000-0001-5900-9497
ÖZET
Matematik, insanoğlunun yaşam boyu deneyimlediği her şeyde karşısına çıkan bir olgudur.
Zihni geliştirerek kişiye rasyonel bir bakış açısı, özgür ve objektif bir düşünce ortamı yaratır.
Günlük hayatımızda karşılaştığımız alışveriş yapmaktan toplu taşıma kullanmaya, zaman
kavramlarına kadar pek çok konuda karşımıza çıkabilecek problemlerin çözülmesinde
matematikten faydalanırız (Yıkmış, 2005). İnsan yaşamında bu kadar önemli yer tutan
matematik, küçük yaşlardan itibaren bireylerin öğrenmelerinde ciddi düzeyde etkiler
yaratmaktadır.
Matematik içerisinde yer alan ve insanların çok da farkında olmadan gerçekleştirdiği
becerilerden birisi de temel işlemlerde akıcılık (ustalaşma) olarak görülmektedir. İşlemlere
doğru ve hızlı yanıt vermek olarak ele alınan bu beceri öğrencilerin matematik müfredatları
içerisinde gerçekleştirilmesi gereken becerilerden biridir. Temel işlemlerde akıcılık bireyin
sonraki öğrenmelerini kolaylaştırmakta, zaman kazandırmakta ve günlük hayatta da pek çok
işlem gerektiren durumda kolaylık sağlamaktadır.
Bu becerinin öğretiminde kullanılan yöntemlerden birisi de Kapat-Kopyala-Karşılaştır (Covercopy-compare) olarak alanyazında yer almaktadır. Alanyazında öğrencilere temel işlemlerde
akıcılık kazandırmada yöntemin kullandığı ve etkili olduğu çok sayıda araştırma
bulunmaktadır. Bu araştırmada da aile bireylerine yönelik hazırlanan bir eğitim paketi ile zihin
yetersizliği olan öğrencilerin akıcılık becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla
çalışmaya zihin yetersizliği olan bir öğrenci ve öğrencinin ablası katılmıştır. Çalışma öncesinde
öğrencinin ablasından uygulamaya dair ön-test verileri uygulama güvenirliği veri toplama
formu ile toplanmıştır. Yine aynı amaçla öğrencinin 1 dakika içinde temel toplama işlemlerine
verdiği doğru yanıt sayısı hesaplanmıştır. Daha sonra aileye yüz yüze olacak şekilde eğitim
verilerek eğitim sonunda öğrenciye bu yöntemi kullanarak temel işlemlerde akıcılığa yönelik
çalışma yapması istenmiştir. Yapılan uygulamaları aileden video ile kaydetmesi istenmiş ve
araştırmacı tarafından izlenerek hangi düzeyde uygulama güvenirliği ile gerçekleştirildiği
hesaplanmıştır.
Elde edilen veriler sonucunda öğrencinin ablasının KKK yöntemini %80 ve üzeri uygulama
güvenirliği ile gerçekleştirmeye başlamıştır. Öğrenci ise temel işlemlere verdiği doğru yanıt
sayısını 4 oturum sonunda 7 işlem artırmıştır. Elde edilen bulgular ışığında ailelere verilen
eğitimin hem ailelerin uygulama güvenirliği üzerinde hem de öğrenci performansı üzerinde
etkili olduğu görülmektedir. Alanyazında akıcılık üzerinde etkili olduğu belirtilen KKK ile
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farklı işlem türleri ve farklı yetersizlik grubundan öğrencilerle de daha geniş kapsamlı
çalışmalar yapılabilir.
Anahtar Kelimeler : Kapat-kopyala-karşılaştır, aile eğitimi, temel işlemlerde akıcılık.
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AİLE İKLİMİNİN BİREYLERİN MUTLULUĞU İLE İLİŞKİSİ

Tuğba Nur YAKA1
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
– 0000-0001-7021-1872
Mustafa Yüksel ERDOĞDU2
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
- 0000-0001-6403-5630

ÖZET
Bu araştırmanın amacı; aile iklimi ile mutluluk ölçeği puanları arasındaki ilişkiyi ortaya
koymak bununla birlikte aile iklimi ile mutluluğun bazı değişkenlere göre farklılaşma
durumunu tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde
gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 205’i (%80,2) kadın, 53’ü (%19,8) erkek katılımcılardan
oluşmaktadır. Toplam 258 kişi üzerinde yürütülmüştür. Bu çalışmada, Aile İklimi ile Mutluluk
Ölçeği kullanılmıştır. Bununla birlikte katılımcıların demografik bilgileri için araştırmacı
tarafından bilgi formu hazırlanmıştır. Çalışmada, iki değişken arasındaki ilişkinin ortaya
konulması için Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı, iki değişken ortalamaları
arasındaki farkın anlamlılığını test etmek için t- testi, ikiden fazla grup ortalamaları arasındaki
farkın anlamlılığını test etmek için de tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.
Bununla birlikte birden çok bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini test
etmek amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara bakıldığında aile
iklimi ölçeği alt boyutu olan aile içi ilişkisellik ve bilişsel uyum ile mutluluk ölçeği puanları
arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunurken, kuşaklararası otorite ile mutluluk ölçeği
puanları arasındaki ilişki anlamlı değildir. Aile iklimi alt ölçekleri ile mutluluk ölçeği puanları
cinsiyet bağlamında anlamlı farklılıklar göstermemektedir. Katılımcıların eğitim seviyesi
arttıkça ailedeki bilişsel uyum daha olumlu algılanırken, kuşaklararası otorite düzeyi de
düşmektedir. Bununla birlikte yaş düzeyi yükseldikçe kuşaklararası otorite düzeyinin de
azaldığı gözlenmektedir. Aile iklimi alt ölçeklerinin (Aile İçi İlişkisellik, Kuşaklararası Otorite
ve Bilişsel Uyum) katılımcıların mutluluk düzeyleri üzerindeki yordama gücü aile içi
ilişkisellik, bilişsel uyum ve kuşaklararası otorite puanları şeklinde sıralandığı görülmektedir.
Bununla birlikte kuşaklararası otoriterinin mutluluk üzerindeki yordama gücü anlamlı değildir.
Aile iklimi alt ölçek puanlarının mutluluk düzeyindeki varyansın %14’ünü açıkladığı
gözlenmektedir. Sonuç olarak aile ikliminin bireylerin mutluluğu üzerindeki önemi ortaya
konulmuş elde edilen bulgular ana hatları ile tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Aile, Mutluluk, Aile İklimi, Aile İçi İlişki, Kuşaklar Arası Otorite.
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ERGEN YAŞ GRUBUNDA İRRİTABİLİTE, BAĞLANMA VE DÜŞÜNCE EYLEM
KAYNAŞMASI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sümeyye Konakçı
İstanbul Aydın Üniversitesi
–0000-0001-8357-7777
Doç. Dr. Mesut Yavuz
İstanbul Üniversitesi
-0000-8957-6510
ÖZET
Konu: Yapılan bu çalışma ergen yaş grubunda irritabilite, bağlanma ve düşünce eylem
kaynaşması arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Amaç: Bağlanma ve irritabilite arasındaki ilişkiyi
araştırmak ve düşünce eylem kaynaşmasının bağlanma ve irritabilite arasındaki aracı etkisini
incelemektir. Yöntem: Kesitsel nitelikte olan bu araştırmanın verileri 2021-2022 eğitim öğretim
yılında Antalya ilinin Manavgat ilçesinde öğrenim görmekte olan 14-17 yaş aralığındaki 846
lise öğrencisinden tesadüfi örnekleme yöntemiyle toplanmıştır. Çalışmadaki katılımcıların
455’i kadın (%53.6), 394’ü erkektir (%46.4). Katılımcılara Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma
Ölçeği (EABE), DSM-5 Düzey 2 İrritabilite Ölçeği ve Çocuklar İçin Düşünce Eylem
Kaynaşması Ölçeği (DEK-Ç) uygulanmıştır. Verilerin analizinde, Bağımsız Örneklemler T
Testi Analizi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi, Tek Yönlü Varyans Analizi ile
SPSS Process Macro programı kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmanın sonucunda, ergen yaş
grubunda Anne ve Babaya Bağlanma Toplam ile İrritabilite düzeyleri arasındaki ilişkide
Çocuklar İçin Düşünce Eylem Kaynaşması düzeyinin kısmi aracılığın olduğu bulunmuştur.
Bağlanma kalitesi ile irritabilite arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Anne
Bağlanma Toplam alt boyutu cinsiyet değişkeni üzerinden incelendiği zaman anlamlı düzeyde
bir farklılığın olmadığı saptanmıştır. Babaya Bağlanma Toplam ve alt ölçeklerden aldıkları
puanlar incelendiğinde erkeklerin kadınlara göre daha yüksek ortalamaya sahip olduğunu
göstermektedir. DEK-Ç ve DSM-5 Düzey 2 İrritabilite ölçeklerinden aldıkları puanlara göre
kadınların erkeklere göre daha yüksek ortalamalara sahip oldukları bulunmuştur. Ergen yaş
grubunda DEK-Ç ile DSM-5 Düzey 2 İrritabilite arasında pozitif yönde anlamlı ilişki
bulunmuştur. Sonuç: Bağlanma kalitesi ve düşünce eylem kaynaşmasına yönelik uygulanacak
terapötik müdahaleler ergen yaş grubunda irritabilitenin yönetiminde faydalı olabilir.
Anahtar Kelimeler : İrritabilite, Bağlanma, Düşünce Eylem Kaynaşması
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MİLLİ TAKIM DÜZEYİNDEKİ HALTER SPORCULARININ KİLO DÜŞME
PROFİLLERİYLE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
Yusuf ATMACA
Hitit Üniversitesi
, Orcid ID: 0000-0003-3238-892X
Abdulkerim ÇEVİKER
Hitit Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0002-6566-1251
Çisem ÜNLÜ
Hitit Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0003-0212-2872
ÖZET
Bu araştırmanın amacı; Milli takım düzeyindeki halter sporcularının kilo düşme profilleriyle
sürekli kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma grubunu, milli takım
düzeyinde ülkemizi temsil etmiş vizeli ve lisanslı halter sporcularından oluşmaktadır.
Araştırmaya aktif olarak milli takım düzeyinde yer alan görev aldıkları müsabakalardan önce
kilo kaybetme tecrübeleri bulunan, (n =78 erkek, n=24 kadın) toplam (n=102) halter sporcusu
katılmıştır. Araştırmada, Yarar ve diğerleri, (2016) tarafından geliştirilen “Sporcu Kilo Düşme
Yöntemleri ve Etkileri Ölçeği ile Öner ve Le Compte (1998), tarafından Türkçe ’ye uyarlanan
Sürekli Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmamıza uygun olarak yapılan istatistiksel analizler
sonucunda sporcuların müsabaka sürecinde kilo kaybı yaşadıkları, kilo kaybı yaşanması
durumunda müsabakaların da başarılı olamadıklarını görülmektedir. En fazla başvurulan kilo
kaybı yöntemi olarak sporcular yağ tüketiminin azaltılmasını belirtmişlerdir. Halter sporcuları
müsabakaya çok az bir düre kilo kaybetmeye başladıklarını ve kısa sürede kaybettikleri kilonun
performanslarına olumsuz yönde etki ettiği görüşündedir. Sporcuların sürekli kaygı düzeyleri
ile yaş, yarıştığı kategori ve kilo kaybına başlama günü arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu
görülmektedir. Eğitim durumları ile sürekli kaygı düzeyleri arasında negatif yönde bir ilişki
olduğu görülmektedir. Gelir düzeyleri ve cinsiyet değişkenine göre sürekli kaygı düzeyleri
arasında herhangi anlamlı bir ilişki olmadığı görülmemektedir. Sporcuların sürekli kaygı
düzeylerinin yüksek seviyede olduğu görülürken; kilo kaybı yaşadıkları müsabakalarda başarılı
olamamalarının nedeninin sürekli kaygı düzeylerinin yüksek düzeyde olduğundan
kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Halter, Sürekli Kaygı, Kilo Düşme.
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SÜPER AMATÖR LİG FUTBOLCULARININ İMGELEME TERCİHLERİNİN
İNCELENMESİ

Koray GÜLER
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Uğur ÖDEK
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
ORCIN ID: 0000-0003-0335-7956
Özet
Sportif performansın optimum düzeyde ortaya çıkması için fizyolojik yeterliliğin yanında
sporcunun mental olarak da iyi bir hazırlık sürecinden geçmiş olması gerekmektedir. İmgeleme
bu amaçla son dönemde kullanılan psikolojik tekniklerden birisidir. Bu çalışmada süper amatör
lig futbolcularının, yaşı, eğitim durumu, spor yaşı ve mevkiye göre hangi imgeleme türünü
kullandıkları açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmaya 2021-2022 Mersin Süper Amatör Liginde
oynayan lisanslı 119 futbolcu katılmıştır. Çalışmada kişisel bilgi formunun yanı sıra Sporda
İmgeleme

Envanteri

uygulanmıştır.

Dağılımların

normallik

varsayımını

karşılayıp

karşılamadığı Kolmogorov-Smirnov Testi ile sınanmıştır. İkili karşılaştırmalar için Bağımsız
Gruplarda T-Testi, ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında ise Tek Yönlü Varyans Analizi
kullanılmıştır. Farklı grubu/grupları belirlemek amacıyla ANOVA’nın ardından LSD testi
uygulanmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi olarak 0.05 kabul edilmiştir. Sporda İmgeleme
Envanteri alt boyutları incelendiğinde en yüksek ortalamanın motivasyonel genel ustalık (x̄ =
5.79 ± 1.33) alt boyutunda; en düşük ortalamanın ise bilişsel imgeleme (x̄ = 4.93 ± 1.06) alt
boyutunda ortaya çıktığı görülmektedir. Diğer alt boyutlara ait ortalamalar bu değerler arasında
yer almaktadır. Futbolcuların spor yaşı değişkenine göre motivasyonel genel uyarılmışlık
(F=2.677, p<0.05) ve motivasyonel genel ustalık (F=2.206, p<0.05) alt boyutlarında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. LSD testi sonuçlarına göre farkların motivasyonel
genel uyarılmışlık alt boyutunda 1-8 yıl ile 9-12 yıl arasında, motivasyonel genel ustalık alt
boyutunda ise 9-12 yıl ve 13 yıl üzeri ile arasında olduğu bulunmuştur. Futbolcuların oynadığı
en üst lige göre imgeleme alt boyutları arasındaki farklar incelendiğinde bilişsel imgeleme
(F=2.517, p<0.05), motivasyonel genel uyarılmışlık (F=1.795, p<0.05) ve motivasyonel genel
ustalık (F=1.594, p<0.05) alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklar vardır. Farkların
bilişsel imgeleme boyutunda profesyonel lig ile 1.amatör lig, süper amatör lig ile 1. amatör lig
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arasında; motivasyonel genel uyarılmışlıkta 2. amatör lig, süper amatör ve profesyonel ligler
arasında; motivasyonel genel ustalıkta ise 1. amatör lig ve süper amatör ligler arasında olduğu
görülmektedir. Futbolcuların yaşı, eğitim durumu ve mevkiye göre imgeleme alt boyutları
arasında anlamlı fark olmadığı bulunmuştur. Elde ettiğimiz bulgulara dayanarak sporcunun
deneyimi arttıkça kaygı ve uyarılmışlık seviyesini kontrol altında tutmakla beraber belli
durumlarda taktik ve teknik sorunlarla nasıl baş edebileceklerini imgelediklerini söylemek
mümkündür.
Anahtar Kelimeler: futbol, imgeleme, süper amatör lig, zihinsel antrenman
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SAME NEIGHBORHOODS AND DIFFERENT OPEN-GREEN SPACE
PERCEPTIONS OF PARENTS WITH YOUNG AND OLD CHILDREN:
A case in two neighborhoods of Izmir
Fatma ŞENOL
Izmir Institute of Technology
0000-0001-5338-7294
İlgi ATAY KAYA
Dokuz Eylul University
0000-0002-1764-1408
Tuba N. ÖZKAN
Izmir Institute of Technology
0000-0001-9076-7392
A. Özlem ÖNDER
Ege University
0000-0002-8903-8931

ABSTRACT
Physical and social characteristics of their neighborhoods, influence children’s daily local
experiences and, thus, their physical, social, cognitive and psychological development. Similar
benefits of using particularly open-green spaces (e.g., streets, parks, sport fields and building
yards) are well recognized for all age groups’ but more for children’s wellbeing. Yet the
availability and the quality of open-green spaces differ among the neighborhoods, which can
sometimes cause spatial inequalities. Moreover, given that the childhood extends from the ages
of 0 to 17, the parental guidance with control of children in open-green spaces (that is, “outside”
home) vary according to the child’s age. As children gets older, their parental dependency in
their daily activities decrease, which can show differences also according gender of the child
and parents’ habits of open space usage.
This case study investigates how parents of young (7-12 ages) and old children (13-18 ages, or
teenagers) of the same neighborhoods use and perceive local open-green spaces for their
children. If any, how do these perceptions differ between these two groups of parents?
Additionally, are there any neighborhood-based differences shaping parents’ perceptions? To
investigate these questions, we selected two neighborhoods among those with the child
percentages higher than the city average in Izmir. Also, the selected neighborhood in Aliağa
district has a high and the one in Menemen has a low percentage of “high education level.”
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Since Turkey does not have a comparable data about the income level of neighborhoods, we
take the education level of neighborhoods as parallel to their income level and expect that lowincome neighborhoods have less access to adequate, well-maintained and safe open and green
spaces for children. The selected neighborhoods have different number and size of open-green
spaces (mainly, parks and walkways), buildings with yards, commercial activities and schools.
To gather study data, we sent printed surveys to the parents of 1st-5th and 6th-12th grade students
in the local schools with the permission of the Ministry of Education. From parents of 7-12 ages
and 13-18 ages, we got 112 and 115 responses in Aliağa and 83 and 55 responses in Menemen.
Besides those about the parents’ use and perception of open-green spaces, we had survey
questions about household characteristics (including income, car ownership, household size and
family problems), house characteristics (e.g. house with garden, separate room for child), and
individual characteristics (such as household income level and age, education, gender of parents
and children). The study data is analyzed with the descriptive and regression analysis. The
results underline some individual (age and gender), household and neighborhood characteristics
as significant determinants for the differences between the parents use and perception of opengreen spaces.
Keywords: Children, teenagers, open-green spaces, parental perceptions, neighborhood
attributes

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-605-71767-7-6

www.selcukkongresi.org

Page | 18

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

SPATIAL MAPPING OF YOUNG CHILDREN’S NEIGHBORHOOD
EXPERIENCES: How to do that with GIS in a Konak (Izmir) neighborhood

Fatma ŞENOL
Izmir Institute of Technology
0000-0001-5338-7294
İlgi ATAY KAYA
Dokuz Eylul University
0000-0002-1764-1408
Gülcan BULUT
Izmir Institute of Technology
/0000-0001-5059-7325
İpek KAŞTAŞ UZUN
Izmir Economy University
, 0000-0002-1211-1766
ABSTRACT
Young school children (7-12 ages in Turkey) spend a considerable time at their school and
home surroundings. Through their school trip and daily outdoor experiences, they develop their
recognition of physical (e.g., buildings, roads, vehicles), natural (trees, animals, sky-sun) and
social (children, adults, elderly) attributes of urban space and their sense of safety, fear, comfort
or other notions for daily survival. Meanwhile, when gathering data about children’s urban
experiences, the studies usually deploy some traditional tools (such as survey with children or
their parents) that sometimes lack abilities to compare data about the spatial experiences of
children.
This study suggests to use geographic information system (GIS, a computer-based platform) to
gather data about children’s outdoor experiences during the researcher’s face-to-face
interactions with children. With its attribute table for surveys and multiple mappings geocoded
with real data, GIS provides an opportunity to develop survey-based spatial maps of people in
all age groups. Besides, it has tools to deploy customized symbols at the surveys with children
whose spatial recognition can be reflected better by visuals. This study describes a GIS-based
spatial mapping with the total of 63 children at the ages of 9-12 in a neighborhood of Konak
district (Izmir, Turkey). To complete the fieldwork with the 4th and 5th grade students at local
schools, we got the permission from the Ministry of Education. Each student worked with a
researcher and responded to a survey about the kind of neighborhood attributes (with built
environment, natural environment, people in age groups, animals, recreational, transportations)
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they know/see and their (dis)likes around their home and on the way between home and school.
Also, they were asked to locate each of their responses on a digital (GIS) map that shows the
location and surrounding of their school and their home. To analyze the data, this study used
descriptive statics to compare whether and how the responses show gender differences with
recognition of neighborhood attributes. Also, we compared these individual spatial maps with
the current plan of the neighborhood with commercial areas, open-green spaces and roads. The
results suggest new ways of looking at the neighborhoods from the eyes of the children.
Keywords: Children, spatial mapping, methods for child studies, neighborhood attributes,
geographic information system
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YÜZME SEDANTERLERİN FONKSİYONEL VE VERİMLİ HAREKET EDEBİLME
BECERİSİNİ NASIL ETKİLER

Ramazan ceylan
Bayburt üniversitesi spor bilimleri fakültesi
– 0000-0003-0123-0783
ÖZET
Çalışmanın amacı temel yüzme eğitiminin sedanter bireylerin fonksiyonel hareket taraması
skorları üzerindeki etkisini araştırmaktı. Çalışmaya Bayburt ilinde yaşayan yaşları 18-24
arasında değişen 10 gönüllü sedanter erkek katılımcı olarak dahil edildi. Katılımcılara 6 hafta
boyunca haftada üç gün olmak üzere toplamda 18 seans temel yüzme eğitimlerini içeren
egzersiz programı uygulandı. Katılımcıların fonksiyonel hareket taraması skorlarını belirlemek
için Cook ve ark. (2010) geliştirdikleri fonksiyonel hareket taraması (FHT) prosedürü ve
fonksiyonel hareket testi kiti kullanıldı. Yüzme eğitimi kursu öncesi ve egzersiz sonrasında
olmak üzere iki kez ölçüm alındı. Elde edilen sonuçlar SPSS 22 paket programında parametrik
test olan bağımlı gruplar t testi uygulanarak analiz edildi. Yapılan analizler sonucunda yüzme
eğitimi egzersizlerinin fonksiyonel hareket taraması toplam skorlarında önemli bir gelişmeyi
sağladı ayrıca FHT içerinde yer alan hareketler tek tek irdelendiğinde Deep Squat (derin
çömelme) ve In Line Lunge ileriye düz çömelme hareketlerinin ön test son test sonuçları
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık ortaya çıkmadığı tespit edildi. Ancak Trunk
Stability Push Up (şınav), Hurdle Step (engel adımı), Shoulder Mobility (omuz hareketliliği),
Active Straight Leg Raise (aktif düz bacak kaldırma), Rotary Stability (gövde rotasyonu)
hareketleri ve fonksiyonel hareket taraması toplam skorları on test son test sonuçlarında
istatistiki olarak anlamlı farklılaşmaya sebep olduğu görüldü. Omuz mobililitesi ve kalça
eklemini test eden hareketler olan düz bacak kaldırma skorlarında dikkate değer ilerleme ortaya
çıkardığı anlaşıldı. Ortaya çıkan bu gelişimin temel yüzme eğitiminde yer alan kulaç alma ve
bacak çırpma hareketlerinin yoğun olarak uygulanmasından kaynaklanmış olabileceği
düşünülmektedir. Yüzme eğitimi içeriğinde yer alan hareketlerin özellikle uygulanış biçimi
bakımından Sedanter bireylerin verimli ve fonksiyonel hareket etme becerisi geliştirmek ve
günlük yaşam kalitesini yükseltmek adına kullanılabileceği sonucunu ortaya çıkarmaktadır bu
sebepten sedanter bireylerin özellikle eklem mobilitesini arttırmak için kullanılması tavsiye
edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel Hareket Taraması, Su içi Egzersizler, Yüzme Sedanter1

1

Cook, G., Burton, L., Kiesel, K., Rose, G. & Bryant, M.F. (2010). Movement: Functional Movement SystemsScreening, Assessment, Corrective Strategies. USA: On Target Publications
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DÖNÜŞÜMÜN SESİ: FİKİRTEPE ÖRNEĞİ

Halide Gündeş
Bahçeşehir Üniversitesi
- ORCID ID: 0000-0003-1236-5288
Ahsen Yaren Eren
Bahçeşehir Üniversitesi
- ORCID ID: 0000-0002-5710-7031
Neslihan Aydın Yönet
Bahçeşehir Üniversitesi
- ORCID ID: 000-0001-9649-4495
ÖZET
Kentsel dönüşüm, bozulmuş kentsel alanların ekonomik, sosyal, fiziksel ve çevresel
koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesi için kullanılan strateji ve
eylemlerin bütününü ifade etmektedir. Diğer bir deyişle, kentsel alanların iyileştirilmesini,
kullanılmayan/kullanıma elverişsiz yapıların/alanların yeniden işlevlendirilmesini ve kentsel
sürdürülebilirliği sağlayabilmek için çöküntüye uğramış kentsel alanların yeniden
geliştirilmesini içeren bir değişim programıdır. Türkiye’de 1950’li yıllarda başlayan kentleşme
süreci, 1980’lerden sonra ivme kazanmış ve günümüzde de kontrolsüz bir şekilde devam
etmektedir. Yaşanan hızlı kentleşmenin sonucunda, Fikirtepe gibi planlamadan yoksun
gecekondu mahalleleri ortaya çıkmıştır. Bu gecekondu mahallelerinin kente eklemlenme
sürecinde çağdaş şehircilik kurallarını dikkate alan düzenlemeler oldukça önem arz etmektedir.
Bu durum kentsel dönüşümü zorunlu hale getirmiştir. Kent planlama açısından dönüşüm süreci
tehditlerin fırsatlara dönüştürülebildiği bir süreç olmalıdır. Kentler, yıllar içinde oluşan yaşam
alanları olarak insanların anlam dünyalarıyla bütünleşen kolektif hafızanın mekanlarıdır. Bu
noktada, kentsel dönüşümü toplumsal bir süreç olarak görmek ve katılımcı bir yaklaşımla
sürdürmek çok önemlidir. Çünkü bu süreçte “kentli” kentsel dönüşüme uğrayan bölgedeki
uygulamanın her aşamasından etkilenmektedir. Pek çok farklı boyutu olan kentsel dönüşüm,
kentin gerçekliğini dikkate almalı ve kentin/kentlinin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmelidir.
Fikirtepe Bölgesi, merkezi konumu, ulaşım hatları üzerinde olması, bağlantı noktalarına ve
çevre yollarına yakınlığı ile kentsel dönüşüm için potansiyeli yüksek olan bir kaynak haline
gelmiştir. Bu noktada cevaplanması gereken “İstanbul Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm kim
için?” sorusudur. Bu çalışmada, İstanbul Fikirtepe'de uygulanmaya başlanan ve halihazırda
devam etmekte olan kentsel dönüşüm projelerinin etkileri 'Dönüşümün Sesi' başlığı altında ele
alınmıştır. Dönüşümle beraber değişen yapılı çevre, dönüşümün getirdiği değişim, yeni yaşam
tarzı, alışkanlıklar ve imkanların kentli üzerindeki etkisi ve sonuçları değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm, Fikirtepe, Değişim, İyileştirme, Memnuniyet.
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OFİS TİPİ VE KURUL TİPİ YÜKSEK DENETİM KURUMLARININ ULUSAL
BÜTÇE SÜRECİNDEKİ ROLÜ VE KATKILARI: ULUSAL DENETİM OFİSİ VE TÜRK
SAYIŞTAYININ BÜTÇE ÜZERİNDEKİ MALİ VE MALİ OLMAYAN ETKİLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI

Abdulhamid MERMER
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
- 0000-0002-3667-1901
Doç. Dr. Merve KARACAER
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
0000-0002-3108-8987

ÖZET
Yüksek Denetim Kurumları demokratik ülkelerde kurumsal yapının ayrılmaz bir parçası olarak
kabul edilmekte ve çoğu ülke anayasasında yer almaktadır. Yüksek denetim sisteminin tarihi
gelişimine bakıldığında, Yüksek Denetim Kurumlarının görev ve yapılarının ülkelerin siyasi
sistemlerine, kültürüne, hukuki geleneğine ve bölgesel ilişkilerine göre farklı olduğu
görülmektedir. Ülkelerdeki hukuki anlayış çerçevesinde şekillenen Yüksek Denetim
Kurumları; Ofis Tipi ve Kurul Tipi olmak üzere iki tip olarak örgütlenmiştir
Günümüzde Yüksek Denetim Kurumları, kamu kaynaklarının hukuka uygun ve ne ölçüde
verimli, etkin ve tutumlu kullanılıp kullanılmadığını tespit etmekte, denetim sonuçlarını
yasamaya raporlayarak ve kamuoyuna duyurarak demokrasi gereklerinin yerine getirilmesinde
vazgeçilmez bir aktör olarak yer almaktadırlar.
Diğer yandan, Yüksek Denetim Kurumları tarafından gerçekleştirilen denetim işlevinin kamu
yönetimine katkısı oldukça soyut kalmaktadır. Bu konuda gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar
ile dış denetimin katma değerinin ölçülebileceği farklı kriterler belirlenmiştir. Bu kriterler
arasında; finansal anlamda katkı, parlamento ile ilişkiler ve medya kullanımı sayılabilir.
Çalışmamızda ofis tipi olarak örgütlenen İngiltere Ulusal Denetim Ofisi(NAO) ve kurul tipi
olarak örgütlenen Türk Sayıştayının ulusal bütçe süreçlerindeki rolleri değerlendirilip ekonomi
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ve bütçe üzerindeki mali ve mali olmayan etkileri, yukarıda sayılan kriterler bağlamında
karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir.
Bu amaçla; ulusal bütçe ve ekonomiye finansal anlamda katkı değerlendirmesi için, Ulusal
Denetim Ofisi yıllık raporlarındaki veriler ile Türk Sayıştayının faaliyet raporlarındaki veriler
2018, 2019 ve 2020 yılları üzerinden karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmada Türk Sayıştayının
yargılama faaliyetleri sonucu tazmin ettiği kamu zararı tutarları ile Ulusal Denetim Ofisinin
beklenen mali etki tutarı temel alınmıştır. Daha sonra parlamento ilişkileri ve iki Kurumun
sosyal medya hesapları etkileşimleri incelenmiş ve ofis tipi ile kurul tipi Yüksek Denetim
Kurumlarının katma değerleri karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yüksek Denetim, Sayıştay, Ofis Tipi, Kurul Tipi, Kamu Değeri

ABSTRACT
Supreme Audit Institutions are considered an integral part of the institutional structure in
democratic countries and are included in the constitutions of most countries. When we look at
the historical development of the Supreme Audit system, it is seen that the duties and structures
of Supreme Audit Institutions have differently developed according to the political systems,
culture, legal tradition and regional relations of the countries. Supreme Audit Institutions
shaped within the framework of legal understanding in countries; It is organized in two types
as Office Type and Board Type.
Nowadays, Supreme Audit Institutions determine whether public resources are used in
accordance with the law and to what extent, efficiently and economically, and they take place
as an indispensable actor in fulfilling the requirements of democracy by reporting the audit
results to the legislature and announcing them to the public.
However, the contribution of the audit function performed by Supreme Audit Institutions to
public administration remains rather intangible. With the scientific studies carried out on this
subject, different criteria have been determined by which the added value of external audit can
be measured. Among these criteria; financial contributions to the budget, relations with the
parliament and media consumption can be shown.
In our study, the roles of the National Audit Office (NAO), which is organized as an office type,
and the Turkish Court of Accounts, which is organized as a board type, are evaluated in the
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national budget processes and their financial and non-financial effects on the economy and
budget are analyzed comparatively in the context of the above-mentioned criteria.
For this purpose; In order to evaluate the financial contribution to the national budget and the
economy, the data in the annual reports of the National Audit Office and the data in the annual
reports of the Turkish Court of Accounts were compared over the years 2018, 2019 and 2020.
This comparison is based on the amount of public loss compensated by the Turkish Court of
Accounts as a result of its judicial activities and the expected financial impact amount of the
National Audit Office. Then, their relations with the parliament and the interaction of the social
media accounts of the two Institutions were examined and the added values of office type and
board type Supreme Audit Institutions were compared.
Key Words: Supreme Audit, National Audit Office, Court of Account, Office Type, Board
Type, Public Value
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ÖZET
Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza katılan birçok yeniliklerden biri olan sosyal medya (SM)
teknolojisi, insanların yaşamında önemli bir yer almıştır. SM uygulamaları, anlık paylaşım
yapılabilen alanlar olup, bireysel ya da çoğunluk olarak iletişimi sağlayabildiği için yaşamın
ayrılmaz bir parçası olmuştur. Sosyal medya, Z kuşağı ile e-ticarette iletişim için temel bir
medya olarak ön plana çıkmaktadır. Z Kuşağı, dijital yerliler olarak teknolojik donanıma olan
yatkınlığı açısından öncüsü olan kuşaklardan farklıdır ve bu nedenle çalışmanın odağını
oluşturmaktadır. Z kuşağı aktif olarak SM’yi kullandığı için her yönüyle en çok etkilenen kitleyi
de yine Z kuşağı oluşturmaktadır. Dijital donanımları aracılığıyla katılım sağladıkları SM,
araştırmanın bir diğer önemli bileşenidir. Z kuşağının SM ile etkileşiminin e-ticaret tutumları
üzerine etkisi çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Z kuşağının SM ile etkileşiminin eticaret algılarına yönlendirici olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma, Z kuşağının satın alma için
SM’yi kullanma niyeti ile ilgili yayınların belirlenmesi için sistematik bir literatür inceleme
metodolojisi uygulamaktadır. Amaç, tematik bir inceleme yapmak, araştırma yönelimlerini
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belirlemek için sorunları tanımak ve böylece gelecekteki çalışmalar için bir gündem
hazırlamaktır. Araştırmanın ana yoğunluğu, Z kuşağının SM’yi tüketiciler olarak kullanma
şekliyle ilgilidir. Genç nesiller dijital yerlilerdir ve bu dijital genişlemenin bir parçası olarak
SM, gençleri ve dijital pazarlamadaki alışveriş davranışlarını etkilemek için daha fazla fırsat
yaratmıştır. Bu nedenle, çalışmanın temel hedefi, e-ticaret açısından Z kuşağı müşterileri veya
firmalar tarafından SM kullanımı ile ilgili güncel yayınlar üzerinden Z kuşağının sosyal medya
aracılığıyla tüketimini etkileyen faktörleri belgelemektir. Çalışmada, bahsi geçen araştırma
konularındaki eğilimleri ortaya çıkarmak için, veri toplama sürecinde doküman analizinden
yararlanılmış, daha sonra içerik analizi yapılmıştır. Araştırma bulguları sosyal etki, sosyal
medya pazarlama etkileşimi, kuşak farklılıkları, pazaryeri uygulamaları ve çevrimiçin
hizmetlerin tasarımı gibi konuların sosyal medyanın Z kuşağının e-Ticaret tutumlarını
anlamada önemli başlıklar olarak öne çıktığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Z kuşağı, sosyal medya, e-ticaret
ABSTRACT
Social media (SM) technology, one of the many innovations that have joined our lives with the
development of technology, has taken an important place in people's lives. SM applications are
where instant sharing can be made and have become an integral part of life as they can provide
communication individually or as a majority. Social media comes to the fore as a primary
medium for communication in e-commerce with the Z generation. Generation Z, as digital
natives, is different from the pioneering generations in terms of their aptitude for technological
hardware and therefore constitutes the focus of the study. Since the Z generation actively uses
SM, they are the most affected audience in every aspect. SM, which they participate in through
their digital equipment, is another essential component of the research. The effect of the
interaction of the Z generation with SM on e-commerce attitudes is the focus of the study. It is
thought that the interaction of the Z generation with SM is a guide to e-commerce perceptions.
This study applies a systematic literature review methodology to identify publications about the
intention of Generation Z to use SM for purchasing. The aim is to conduct a thematic review,
clarify issues to identify research directions and thus set an agenda for future work. The
research's primary focus is on how Gen Z uses social media as consumers. Younger generations
are digital natives, and as part of this digital expansion, SM has created more opportunities to
influence youth and their shopping behavior in digital marketing. Therefore, the study's main
objective is to document the factors that affect the consumption of the Z generation through SM
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by reviewing current publications on SM use by Z generation customers or companies in terms
of e-commerce. In the study, document analysis was used in the data collection process to reveal
the trends in the research as mentioned earlier topics, and then content analysis was performed.
Research findings show that topics such as social impact, social media marketing interaction,
generational differences, marketplace applications and online services design stand out as
essential topics in understanding the e-commerce attitudes of Generation Z on social media.
Keywords: Generation Z, social media, e-commerce
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COMPARATIVE ANALYSIS OF COUNTRIES IN TERMS OF CIRCULAR
ECONOMY INDICATORS EMPLOYING THE CRITIC-BASED MAUT AND
COPRAS METHODS
Gökhan Özkaya
Yildiz Technical University
– 0000-0002-2267-6568
ABSTRACT
The circular economy is a system of production and consumption centred on recycling, reuse,
repair, refurbishment, remanufacturing, sharing of goods, and innovative business models and
systems. In other words, the circular economy is a strategy for sustainable development that
allows trash or underused inactive assets to be turned into new usable goods or services with
considerations of ecological and financial advantages. Lean manufacturing, waste management,
and product lifecycle strategies all come together in this system. The European Commission's
European Green Deal is at the forefront of worldwide efforts in this regard. In addition to being
a new growth strategy in response to the danger of global warming and other environmental
deterioration, the Deal is a comprehensive transformation project. At the centre of the agenda
is the concept of the circular economy. In order to evaluate performance in terms of this concept
and to compare countries, data is collected in 22 sub-indicators under three dimensions such as
sustainable resource management (10), social behaviour (5), and business operations (7) within
the framework of the European Union Environmental Consensus and Eco-innovation Action
Plan. Therefore, the evaluation of the circular economy is a multidimensional and multi-criteria
problem. The aim of the research is to determine the weights of the indicators that assess many
topics such as recycling emphasis, cyclical material use, material efficiency and waste
management together using the CRITIC method, and to evaluate all EU countries which have
the data on the relevant indicators analyzing by cluster analysis, one of the data mining methods,
as well as MAUT, COPRAS methods, which are multi-criteria decision-making methods. The
results of the study were compared with the results of different current methods that evaluate
certain indexes. In addition, the Spearman Correlation analysis was used to assess the
consistency of the study's ranking with the ranking of the relevant index for these nations.
According to the evaluations in terms of countries, countries such as Denmark, Luxembourg,
Finland, Austria, Sweden, United Kingdom and Germany differ from other countries with a
positive and significant difference. In general, Balkan and Eastern European nations are at the
bottom of the list. In terms of environmental and circular economy objectives, the results of
these analyses and techniques offer a strategic comparison tool for enterprises and governments.
As a result of the study, it is expected that there would be greater awareness of the circular
economy and its positive impacts on sustainable environment and economy and that the
findings of future research using different methods will be compared to the results of this
approach.
Keywords: Circular Economy, Sustainable Environment, European Green Deal, MCDM,
CRITIC, MAUT, COPRAS
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KREDİ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN MALİ
ANALİZ TEKNİKLERİ VE TEKNOLOJİ İLİŞKİSİ

Yasin ATAMAN
T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
– 0000-0002-4813-0002
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARI
T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
- 0000-0002-1935-6889

ÖZET
Gerçek veya tüzel kişiler yatırım kararları, müşteri analizleri, borç alacak ilişkisinin tesisi,
takip-izleme faaliyetleri, kaynak kullanımı ve benzeri nedenlerle karşı taraf risklerini minimize
edebilmek amacıyla mali analiz ve istihbarat teknik ve işlemlerine başvurmaktadır. Mali analiz
ve istihbarat ile ilişki kurulacak taraf detaylı incelerek tanınmakta, finansal verileri analize
uygun hale getirilerek çeşitli tekniklerle incelemeler yapılmakta, sermaye ve likidite yapıları
irdelenmekte, hüviyet ve moralite, yetenek ve işte başarı, krediyi engelleyen veya kısıtlayan
hallerin olup olmaması tespit edilmekte ve gerektiğinde puanlama ve derecelendirme
yapılabilmektedir. Mali sistemin içerisinde önemli bir yere sahip olan Bankacılık sisteminde
kredilendirme sürecinde mali analiz ve istihbarat faaliyetlerine başvurulmaktadır. Yeni müşteri
edinimi ve/veya mevcut müşterilerin periyodik olarak izlenmesi aşamalarında bu çalışmalara
yer verilmektedir. Bankacılık sistemindeki gelişmeler doğrultusunda mali analiz ve istihbarat
süreçlerinde de önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Mali analiz ve istihbarat birbirini
tamamlayıcı nitelikte süreçlerdir. Mali analiz tarafının ana hatlarını oluşturan mali tablo
kaynaklı veriler yasal mevzuat gereği yıllık veya çeyreklik periyotlarla hazırlanmakta bu durum
da analiz sürecinde görece geçmişe dayalı bir bilgi sunmaktadır. İstihbarat tarafında ise çok
daha güncel ve davranış nitelikli bilgilere ulaşabilmek mümkündür. Mali veriler yasal mevzuat
kapsamında hazırlandığından dünden bugüne içeriğinde önemli değişikler yaşanmamıştır.
Ancak gerek finansal enstrümanlardaki artış, gerekse davranış anlamında bırakılan izler
istihbarat kaynaklarının çeşitlenmesine ve erişebilirlik ölçüsüne etki etmektedir. Bu noktada
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teknoloji ile gelen anlık bilgi akışlarının etkisi hissedilmektedir. Geçmiş dönemlerde yüzyüze
veya çok kısıtlı kamu kaynakları ile elde edilen istihbari bilgiler günümüzde sadece bu amaca
hizmet eden şirketlere dönüşmüştür. Bilgiler anlık hale gelmiş ve tamamı konsolide halde
incelemeye tabi tutulmaktadır. İnternet kullanımındaki artışla birlikte günümüzde habere ve
bilgiye yoğunlukla sosyal medya araçları üzerinden ulaşılmaktadır. Bu doğrultuda, yeni ve
farklı temalara sahip platformların sayısı da hızla artmaktadır. Habere ve bilgiye ulaşmak için
yoğun olarak sosyal medya araçları kullanıldığı gibi, mali tahlil ve istihbarat süreçlerinde bir
unsur olarak da sosyal medyadan yararlanmak söz konusu olabilir. Teknolojinin getirdiği yeni
enstrümanların zaman içerisinde özellikle istihbarat tarafıyla birlikte mali analiz ve istihbarat
süreçlerine dahil edildiği görülürken, son dönemde popülaritesi artan sosyal medya bilgi ve
haberlerinin de sürece entegre edilmesinin sürece katkı sağlayabileceği görüşüyle çalışma
hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler : Finansal Analiz, İstihbarat, Teknoloji.
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SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE EKONOMİK DEĞERLENDİRME:
MALİYET-ETKİLİLİK YÖNTEMİ VE SÜREÇLERİ
İzzet AYDEMİR1, Mehmet Emin YAŞAR2
1

Bingöl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 0000-0003-4222-2659

2

Bingöl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 0000-0001-8137-2946
Özet

Sağlık sektörünün karakteristik özelliğinden dolayı yaşanan yapısal, davranışsal, bilişsel
ve konjonktürel değişimler maliyetler üzerindeki baskıları artırmaktadır. Ancak sunulan sağlık
hizmetlerine ayrılan kaynaklar sınırlıdır. Dolayısıyla tahsis edilen finansal kaynakların doğru
programlara ve müdahalelere ayrılması gerekmektedir. Birçok ülkede sağlık teknolojilerinin
geri ödeme kararlarında maliyet ve faydalarının kanıta dayalı olarak tespit edilmesi artan bir
yaklaşım olmuştur. Bu noktada ekonomik değerlendirmenin önemi giderek önem
kazanmaktadır. Ekonomik değerlendirme yöntemleri arasında yer alan maliyet-etkililik analizi,
önemli bir karar verme aracı olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada sağlık
kaynaklarının ekonomik değerlendirilmesinde maliyet-etkililik yönteminde izlenmesi gereken
adımlar ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın karar vericilere ve politika yapıcılarına
faydalı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Finansal kaynaklar, maliyet, maliyet-etkililik, sonuçlar

ECONOMIC ASSESSMENT IN HEALTHCARE TECHNOLOGIES: COSTEFFECTIVENESS APPROACH AND PROCESSES
Abstract
Having occurred in healthcare sector due to its characteristic features, the changes such
as structural, behavioral, cognitive and cyclical has increased the pressure on costs. However,
the resources allocated to the health services providing are limited. Thus, financial resources
allocated to health required to deal out to the right programs and interventions. In many
countries, health technologies in reimbursement decisions has become an increasing approach
as an evidence-based establishment of the costs and benefits. At this point, the value of
economic evaluation becomes gradually gaining importance. Cost effectiveness analysis, which
is among the economic evaluation methods, is considered as a significant decision-making tool.
Accordingly, in this study, the steps to be followed in the cost-effectiveness method in the
economic evaluation of health resources are evaluated in detail. It is thought that the study will
be beneficial to decision makers and policy makers.
Keywords: Financial resources, cost, cost-effectiveness, outcomes
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BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ YETENEĞİ VE FİRMA PERFORMANSI İLİŞKİSİ:
FİRMA BÜYÜKLÜĞÜNÜN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

Prof. Dr. Cemal Zehir
Yıldız Teknik Üniversitesi
- ORCID ID: 0000-0003-2584-4480
Arş. Gör. Mahmut Bilgetürk
Yıldız Teknik Üniversitesi
ORCID ID: 0000-0001-8290-4406

ÖZET
Stratejik yönetim yazınına göre rekabet avantajı ve üst düzey performans elde etmek işletme
amaçlarının başında gelmektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için öne sürülen teorilerin arasında
en çok kabul gören yaklaşımlardan biri Kaynak Temelli Teoriden hareketle ortaya çıkan Bilgi
Temelli Görüş’tür (BTG). BTG'ye göre rekabet avantajının kaynağı değerli, nadir, taklidi ve
ikamesi zor olduğundan dolayı bilgidir (Grant, 1996). Bu sebeple yönetim/örgüt
araştırmalarında işletmelerin sahip olduğu bilginin elde edilmesi ve bilgiden değer üretme
becerisi her dönemde temel araştırma konuları arasında yer almıştır (Ardito ve diğ., 2019).
Önceleri bilginin kaynağı, müşteri anketleri, pazar araştırmaları, rakip kıyaslamaları ve vb.
uygulamalar iken artan dijital medya kanalları, firma içi otomasyonlar, hızla değişen müşteri
beklentileri ve yoğun rekabet sebebiyle geleneksel bilgi kaynakları artık yeterli olmamaktadır.
Ancak son dönemde çok çeşitli ve farklı kaynaklardan büyük miktarda veriyi hızlı bir şekilde
elde etme olanağı sunun büyük veri analitiği (BVA) teknolojileri işletmelere yeni fırsatlar ve
bakış açıları kazandırmıştır (George ve diğ., 2014). Büyük veri analitiği yeteneği, bir firmanın
büyük veriye özel kaynaklarını bir araya getirme, entegre etme ve dağıtma yeteneği olarak
tanımlanır (Gupta & George, 2016). BTG’ ye göre büyük veri analitiği yeteneği, büyük veri
ortamında sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan önemli bir örgütsel yetenektir (Wamba ve
diğ., 2017).
Bu çalışmanın amacı BTG bağlamında BVA yeteneği ile firma performansı arasındaki ilişkiyi
ve bu ilişkide firma büyüklüğünün düzenleyici rolünü incelemektir. Bu amaçla Türkiye’de
faaliyet gösteren 252 KOBİ ve büyük ölçekli firmayı kapsayacak şekilde kesitsel bir alan
araştırması gerçekleştirilmiştir. Ölçüm araçlarının geçerlik ve güvenilirlik analizleri yapısal
eşitlik modellemesi teknikleri ile analiz edildikten sonra hipotez testleri uygun prosedürlere
dayanacak şekilde gerçekleştirilmiştir.
Hipotez testleri neticesinde BVA yeteneği ile firma performansı arasında pozitif yönde
istatistiki olarak anlamlı bir ilişki çıkmıştır. Ayrıca bu ilişkide firma büyüklüğünün düzenleyici
rolü tespit edilmiştir. Öyle ki büyük firmalarda BVA yeteneği firma performansını daha yüksek
düzeyde etkilemektedir. Araştırma sonunda teorisyenlere ve uygulamacılara yönelik önerilerde
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bulunulmuş olup orta ve küçük ölçekli firmaların BVA’nın potansiyelini değerlendirebilmeleri
açısından ne gibi faaliyetler yapabilecekleri tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Büyük Veri, Büyük Veri Analitiği Yeteneği, Firma Performansı, Firma
Büyüklüğü.
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BÜTÜNLEŞİK CRITIC VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE BİREYSEL EMEKLİLİK
ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSININ KARŞILAŞTIRILMASI

Ayşe Elif Yazgan
Necmettin Erbakan Üniversitesi
– 0000-0002-3065-7930
ÖZET
Bireysel emeklilik şirketleri, finans sektörü içerisindeki önemli kurumlar arasındadır. Bu
şirketlerin performanslarının değerlendirilmesi, hem yatırımcılar hem yöneticiler hem de
ülkeler açısından son derece önemlidir. Bu şirketler, bireyler açısından kişilerin geleceğe ilişkin
risklerini minimuma düşürerek refah seviyelerinin stabil kalmasının sağlanması ve sermaye
piyasalarına uzun vadeli fonlar sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlanması açısından
sigortacılık sektörü içerisinde önemli bir yerde bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan yeni
düzenlemelerle birlikte bu şirketlerin katılımcı sayısında ve katılımcılarına ait tasarruf
miktarında artış olacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda ilgili şirketlerin performanslarının
değerlendirilmesi son derece önem arz etmektedir. Çalışmanın amacı, bireysel emeklilik
şirketlerinin 2021 yılı performanslarını Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri
içerisinden CRITIC (Criteria Importance Through Intercriteria Correlation) ve COPRAS
(Complex Proportional Assessment) yöntemleri ile analiz ederek değerlendirmek ve ilgili
şirketleri performanslarına göre sıralamaktır. Çalışmada öncelikle ilgili literatürden
yararlanarak bireysel emeklilik şirketlerinin performansına etki eden yedi adet kriter
belirlenmiştir. Bu kriterlere ilişkin veriler Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM)’nin internet
sitesinden elde edilmiştir. Daha sonra tespit edilen kriterler CRITIC yöntemi ile
ağırlıklandırılmış; bu kriterler arasından en çok önem arz eden kriterin katılımcıların fon tutarı
(TL), en az önem arz eden kriterin ise gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmeleri sayısı (adet)
olduğu belirlenmiştir. Çalışmada ikinci olarak kullanılan COPRAS yönteminden hareketle ilgili
şirketlerin performans düzeyi analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, performans düzeyi
en yüksek üç şirketin sırasıyla Türkiye Hayat ve Emeklilik, Anadolu Hayat Emeklilik ve
Garanti Emeklilik ve Hayat olduğu görülmüştür. Performans düzeyi en düşük üç şirketin ise
sırasıyla Aegon Emeklilik ve Hayat, Cigna Finans Emeklilik ve Hayat, Fiba Emeklilik ve Hayat
olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bireysel Emeklilik, Performans, CRITIC, COPRAS
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TASAVVUF-FIKIH İLİŞKİSİNDE İŞARÎ TEFSİRİN ROLÜ

Dr. Derviş Dokgöz
Milli Eğitim Bakanlığı
– ORCID ID: 0000-0002-0891-0696

ÖZET
Fıkıh ve tasavvuf ilimleri hem ilgilendikleri uğraş alanları hem de sahip oldukları yöntemler ve
yaklaşım tarzları yönüyle farklı özellikler taşıyan disiplinlerdir. Kendilerine has farklı
hususiyetler taşımaları nedeniyle bu ilimler, zaman zaman birbirinin karşıtı gibi görülse de
temelde aralarında zıtlık değil birbirini tamamlama (veya bütünleme) konumunda oldukları
söylenebilir. Fıkıh tasavvuf ilişkisi konusunda etkin olabilecek bir hususlardan birisi de
mutasavvıfların faaliyetlerinden olan, ayet ve hadislere yaptıkları işârî yorumlardır.
İşârî/tasavvufî yorumlar, mutasavvıfların Kur’an ayetlerini ya da Hz. Peygamberin hadislerini
okuduklarında kalplerinde beliren anlamlar olup, bunlar herhangi bir ön bilgi ve araştırma da
gerektirmemektedir. Bir sûfînin kalbine doğan bu kişisel ve göreceli anlamlar ile yapılan tefsir
faaliyeti birçok yönüyle eleştiriye açıktır ve eleştirilmektedir de. Buna karşın geniş çerçevede
düşünüldüğünde makul sınırlar içerisinde yapılmış, ayet ve hadisin zahiri hükmüne aykırılık
teşkil etmeyen ve dinin temel esasları ile çelişmeyen yorumların fıkıh tasavvuf ilişkisine katkı
sunabileceği kanaatindeyiz. Örneğin abdest veya gusül için yapılan işârî yorumlarda sadece
vücut azalarının maddi olarak yıkanması ile kalınmaması, buna ilaveten insanın haktan uzak
kalmasına sebep olan tüm manevi kirlerden de temizlenmek (uzaklaşmak) gerektiği şeklindeki
işârî yorumlar, abdest ve gusül gibi dini uygulamaların daha mükemmel şekilde ifasını ve
bunlar ile amaçlanan gayelerin daha üst seviye de elde edilmesini sağladığı söylenebilir. Buna
göre ayetin veya hadisin zahiri hükmünü ortadan kaldırmayan ve yan (ikincil) anlamlar
mesabesinde olan işârî yorumlar, bu konuda anlamsal derinlik sağladığı gibi, aynı zamanda
dinin genel maksatlarını sağlama ve ahlakî yönden kemale ulaşma açısından birçok yararı da
içerisinde barındırabilir. İşte bu yönüyle düşünüldüğünde mutasavvıfların özellikle ahkam
ayetlerine yaptıkları işârî yorumlarının fıkhın da ulaşmak istediği gayeye hizmet edebileceği
rahatlıkla söylenebilir. Bu bildiride de bazı ahkam ayeti veya hadislere yapılan örnek işârî
yorumlar ele alınarak, bunların fıkıh tasavvuf ilişkisine sağladığı katkılara değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: İşarî Tefsir, Fıkıh, Tasavvuf.
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BAZI SUFÎ MÜELLİFLERİN, “ALİMLER PEYGAMBERLERİN VARİSLERİDİR”
HADİS-İ ŞERİFİNE DAİR YORUMLARI

Dr. Derviş Dokgöz
Milli Eğitim Bakanlığı
– ORCID ID: 0000-0002-0891-0696

ÖZET
İbn Mâce (ö. 273/887), Ebû Dâvûd (ö. 275/889) ve Tirmizî (ö. 279/892) gibi önemli hadis
kaynaklarında yer alan bir hadiste Hz. Peygamberin, alimin âbid kula üstünlüğünün dolunayın
yıldızlara olan üstünlüğü gibi olduğu, alimlerin peygamberlerin varisleri olduğu,
peygamberlerin altın veya gümüş gibi maddi miras bırakmayacakları, onların ancak ilim miras
bırakacağı ve o mirası (ilmi) elde edenin de tam bir pay (devlet/bahtiyarlık) elde etmiş olacağını
söylediği belirtilmektedir. Bu hadisi ile Hz. Peygamber, ilim öğrenmenin önemini vurgulamış,
Müslümanları ilim öğrenmeye teşvik etmiş ve alimlerin de en üst payeyi elde etmiş kişiler
olduklarını vurgulamıştır. Hadiste geçen “Alimler peygamberlerin varisleridir.” ifadesindeki
“ulema/alimler” kelimesi ile özellikle dini ilimleri öğrenmiş, İslamı öğretme ve yayma
konusunda Hz. Peygamberin misyonunu sürdüren din bilginlerinin kastedildiği görülürken,
bazı sufî müelliflerce hadisteki “ulema” ifadesi hakkında belirttiğimiz bu anlamdan ziyade
Allah’ın veli kullarının ifade edildiği dile getirilmektedir. Bu durumda onlara göre
peygamberlerin varisleri olan ulema, ilham ve keşf gibi manevi ilim vasıtalarıyla ledünni ilimler
elde etmiş mürşid-i kamillerdir. Bu nedenle olsa gerek sûfîler nazarında belirli manevi
mertebelere ulaşmış bu veliler, talim yoluyla zahiri ilimleri öğrenmiş olan alimlerden mertebe
olarak üstün görülmüştür. Bazı mutasavvıflar ise hadisteki “ulema” kelimesinin iki kısım
olduğunu, birinci kısmın zahiri şer’î ilimleri tahsil etmiş rüsum (zahir) uleması, diğerinin ise
çeşitli manevi yollarla doğrudan Allah’tan ilim alan ulema-i bâtın olduğunu belirtmişler, yine
de mertebe olarak bâtın ehlini zahir ehlinden önde görmüşlerdir. Batın ulemasının üstünlüğü
konusunda ilginçtir ki bu hadisin de delil olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu bildiride;
“Alimler peygamberlerin varisleridir.” şeklindeki hadise mutasavvıflarca bu yönde yapılan
yorumlar ortaya konmak amaçlanmış olup, böylece bu konudaki görüş ve tartışmalara bir
zenginlik katılmış olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ulema, Peygamberlerin Varisi, Sufî.
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THE EFFECT OF CREATIVE WRITING APPROACH ON ATTITUDES AND
SKILLS TOWARDS WRITING
Assoc. Prof. Akif AKTO
Mardin Artuklu University, Department of Educational Sciences
. ORCID 0000-0002-5838-6335,
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Ministry of National Education (Turkish Teacher)
. ORCID 0000 0002 3239 4505,

ABSTRACT
The nature of being creative is that it is individual. It is possible to see this individuality in all
people, good or bad. It is important to carry the potential personal creativity in people to an
advanced level and to break people's memorization in this regard. One of the important channels
in which this creativity manifests itself is creative writing. Creative writing approaches and
different activities on this subject are needed to make progress in creative writing. One of the
areas where improvement can be achieved in this regard is students. Thanks to the creative
writing approaches and creative writing activities applied to the students, both their attitudes
towards creativity and their writing skills can be developed. On this subject, students can write
various stories, poems, etc. When supported with activities, their creativity emerges and
develops. In addition, with this support, students can express themselves correctly and improve
their writing skills (Essex, 1996). Based on the sensitivity expressed, this study was handled.
The study examines the effect of the creative writing approach on the writing attitudes and skills
of sixth grade students who take Turkish lessons. The study was applied to the sixth grade
students of a secondary school in the Artuklu district of Mardin province, whose total number
is 20. The study was carried out on a single group with a quasi-experimental pre-test/post-test
model. First, the attitude scale towards writing was applied, and then creative writing activities
were carried out on this group for a total of two hours for eight weeks. Since the scale of attitude
towards writing consists of a Likert-type five-point rating, quantitative data analysis was
analyzed with the SPSS program, while qualitative data of creative writing activities were
subjected to descriptive analysis. Considering the quantitative findings of the study, it was
observed that there was a significant difference in favor of the post-test in the analysis of the
data. According to these data, creative writing activities in Turkish lessons improved students'
writing attitudes and skills, and it was observed that there were significant increases in this
regard (p<0.05). When the qualitative findings of the study were analyzed with descriptive
analysis, it was determined that creative writing activities positively affected students' writing
attitudes and skills.
Keywords: Creative Writing Approach, Attitude towards Writing, Writing Skill
YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZMAYA YÖNELİK TUTUM VE
BECERİLERE ETKİSİ
ÖZET
Yaratıcı olmanın doğası bireysel olmasıdır. Bu bireyselliğe iyi-kötü tüm insanlarda görmek
mümkündür. İnsandaki potansiyel kişiye özgü yaratıcılığı ileri bir düzeye taşımak ve bu konuda
insanın ezberini bozmak önem arz eder. Söz konusu yaratıcılığın kendini gösterdiği önemli
mecralardan biri de yaratıcı yazmadır. Yaratıcı yazma konusunda ilerleme kaydetmek için
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yaratıcı yazma yaklaşımlarına ve bu konudaki farklı etkinliklere ihtiyaç vardır. Bu konuda
gelişmenin sağlanabildiği alanlardan biri de öğrencilerdir. Öğrencilere uygulanan yaratıcı
yazma yaklaşımları ile yaratıcı yazma etkinlikleri sayesinde onlarda hem yaratıcılığa yönelik
tutum hem de yazma becerisi gelişebilmektedir. Bu konuda öğrenciler çeşitli öykü, şiir vb.
etkinliklerle desteklendiğinde onların yaratıcılıkları ortaya çıkar ve gelişir. Ayrıca söz konusu
destekle öğrenciler kendilerini doğru ifade edebilir ve yazma becerilerini geliştirebilirler
(Essex, 1996). İfade edilen hassasiyetten hareketle bu çalışma ele alınmıştır. Çalışma yaratıcı
yazma yaklaşımının Türkçe dersini alan altıncı sınıf öğrencilerinin yazmaya yönelik tutum ve
becerilerine etkisini incelemektedir. Çalışma Mardin ili Artuklu ilçesinde bulunan bir
ortaokulun toplam sayıları yirmi olan altıncı sınıf öğrencileri üzerinde uygulanmıştır. Çalışma
yarı deneysel ön test/son test modeliyle tek grup üzerinde gerçekleştirilmiştir. İlkin yazmaya
yönelik tutum ölçeği uygulanmış sonrasında ise bu grup üzerinde yaratıcı yazma etkinlikleri
toplamda sekiz hafta ikişer saat olarak yapılmıştır. Yazmaya yönelik tutum ölçeği likert tipi
beşli derecelendirmeden oluştuğu için nicel veri analizi SPSS programı ile analiz edilirken
yaratıcı yazma etkinliklerinin nitel verileri ise betimsel analize tabi tutulmuştur. Çalışmanın
nicel bulguları dikkate alındığında verilerin analizinde son testin lehinde anlamlı farklığın
olduğu gözlenmiştir. Bu verilere göre Türkçe dersinde yaratıcı yazma etkinlikleri öğrencilerin
yazma tutum ve becerilerini geliştirmiş bu konuda kayda değer artışların olduğu görülmüştür
(p<0,05). Çalışmanın nitel bulgularına betimsel analizle bakıldığında ise yaratıcı yazma
etkinliklerinin öğrencilerin yazma tutum ve becerilerini pozitif bir yönde etkilediği
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yaratıcı Yazma Yaklaşımı, Yazmaya Yönelik Tutum, Yazma Becerisi
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RIZA PAŞA’NIN ESMÂ-İ TÜRKİYYE ADLI SÖZLÜĞÜNÜN SALİH VEHBİ
TARAFINDAN YAPILAN ARAPÇA TERCÜMESİNİN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Mustafa İsmail DÖNMEZ
Selçuk Üniversitesi - 0000-0002-0315-7615
ÖZ
Rıza Paşa’nın yazdığı Türkçe isimler sözlüğü olan Esmâ-i Türkiyye basıldıktan sonra büyük
ilgi görmüş ve pek çok baskısı yapılmıştır. Bu ilginin sonucu olarak Bağdatlı Salih Vehbi
tarafından Arapçaya tercüme edilmiştir. Ayrıca onu temel alan daha geniş bir sözlük
hazırlanmıştır. Mütercim Bağdatlı Salih Vehbi, öğrencilerinin çoğu Arap olan Şam Îdâdîsi’nde
imlâ, rik’a ve ta’lim-i kıraat dersleri veren Arap asıllı bir zattır. Bu çalışmada onun tercümesi
yeniden yazım bağlamında incelenecektir. Her iki eserin metin dışı önsöz, sonsöz, takriz
bölümleri ve metinleri incelenecek, sebeb-i telif ve sebeb-i tercümeleri ortaya konmaya
çalışılacaktır. Mütercimin eserini nasıl betimlediği, tercümede nasıl bir yöntem izlediği,
kullandığı çeviri stratejileri, kavramlar ve terminoloji ortaya konmaya çalışılacaktır. Tercüme,
Osmanlıca birincil kaynakla karşılaştırılarak metni aşan ögeler tespit edilmeye çalışılacaktır.
Türkçeden Arapçaya tercüme edilen eser, Osmanlıdaki tercüme kavramı ve uygulamalarını
tespit etmek ve çeviri arkeolojisine katkı sağlamak amacıyla irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Çeviribilim, Çeviri Tarihi, Yeniden Yazım, Salih Vehbi, Esmâ-i
Türkiyye Tercümesi

THE ANALYSIS OF THE ARABIC TRANSLATION BY SALIH VEHBI OF RIZA
PASHA'S DICTIONARY TITLED ESMÂ-İ TÜRKİYYE

ABSTRACT
Esmâ-i Türkiyye, a dictionary of Turkish names written by Rıza Pasha, attracted great attention
after it was published and many editions were composed. As a result of this interest, it was
translated into Arabic by Salih Vehbi from Baghdad. In addition, a more comprehensible
dictionary based on it was prepared. The translator Salih Vehbi from Baghdad has an Arab
origin and taught spelling, reqa and ta’lim-i kıraat (reading exercises) at Damascus High School
(Şam Îdâdîsi) where most of his students were Arabs. In this study, his translation will be
examined in the context of rewriting. The paratextual preface, epilogue, takriz and texts of both
works will be examined, and the reasons for copyright and translations will be attempted to be
determined. It will be attempted to reveal how the translator describes his work, what method
he follows in translation, the translation strategies, concepts and terminology he adopts. The
translation will be compared with the Ottoman primary source, and the elements that exceed
the text will be attempted to be determined. The work translated from Turkish to Arabic will be
examined in order to determine the concept and practices of translation in the Ottoman Empire
and to contribute to translation archaeology.
Keywords: Translation Studies, Translation History, Retranslation, Salih Vehbi, Translation
of Esmâ-i Türkiyye
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KUR’AN’IN BEYANÎ İNCELİKLERİNDEN VÂV-I SEMÂNİYE ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME

Dr. Öğr. Üyesi İzzet MARANGOZOĞLU
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi – İslami İlimler Fakültesi
– ORCID ID: 0000-0003-2386-3688

ÖZET
Bu çalışma, bazı âlimlerin sekiz rakamından veya peş peşe gelen kelimelerin sekizincisinden
önce zikredilmesi sebebiyle “vâv-ı semâniye” adını verdikleri harfin Kur’an’daki
kullanımlarını ele almaktadır. Âlimlerin ve araştırmacıların vâv-ı semâniyeye dair görüşleri
değişkenlik arz etmektedir. Kur’ân’da birbirini takip eden sayılanlar arasında atıf vâv’ının
zikredildiği birçok ayet bulunmaktadır. Bazı ayetlerde ise peş peşe gelen sayılanlar veya
sıfatlardan sonra bu vâv zikredilmemiş; ancak ayetin devamında bunlara eklenen sıfat veya
sayılandan önce bu vâv’a yer verilmiştir. Söz konusu ayetlerde bu vâv’dan hemen sonra
zikredilen sayılan ya da sıfatın sekizinci sırada geldiği ve bazı yönlerden önceki sıfatın veya
sayılanın vasıflarıyla farklılık arz ettiği görülmektedir. Âlimler, mugâyere (farklılık) manası
katması için sekizinci sayılanın başında zikredilen bu harfe “vâv-ı semâniye” adını
vermişlerdir. Bu çalışmada vâv-ı semâniye’nin tanımı, kısımları, bir kavram olarak ortaya çıkışı
ve âlimler nezdindeki değeri ortaya konulduktan sonra Tevbe, Kehf, Zümer, Tahrîm ve Hâkka
Surelerindeki kullanımları incelenecektir. Bu bağlamda vâv-ı semâniyeyi savunan İbn
Hâleveyh (ö. 370/980), Sa‘lebî (ö. 427/1035), Se‘âlibî (ö. 429/1038), Harîrî (ö. 516/1122), İbn
Âşûr (ö. 1973) ve Salâh Abdulfettâh el-Hâlidî (ö. 2022) gibi dil ve tefsir âlimlerinin
perspektifinden bakılarak bu harfin Kur’ân’ın eşsiz beyanî üslubundaki inceliklerine dikkat
çekilecektir. Daha sonra muhalif kanatta yer alan Ebû Alî el-Fârisî (ö. 377/987), Ebû Hayyân
el-Endelüsî (ö. 745/1344), İbn Hişâm el-Ensârî (ö. 761/1360) ve Celâleddîn es-Süyûtî (ö.
911/1505) gibi âlimlerin vâv-ı semâniye ile ilgili itirazlarına yer verilecektir. Gerek Kur’ân’da
gerekse nahivde vâv-ı semâniye adında bir vâvın olamayacağı noktasında birleşen bu âlimler,
söz konusu vâv’a; atıf, zâid, hâl, isti’nâf, ibtidâ’ ve taksîm gibi muhtelif özellikler atfetmişlerdir.
Böylece irâbında ortak bir görüş sergileyemedikleri bu harfin ne olduğu sorusunu cevapsız
bırakmışlardır. Çalışmanın değerlendirme ve sonuç kısmında sorunun çözümüne katkıda
bulunmak üzere Kur’ân’da lafzen veya takdiren, mugâyere manası ifade eden bu harfin, vâv-ı
semâniye adıyla kavramsallaştırılarak meânî harfleri kapsamına alınması teklifinde
bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kur’an, Vâv-ı Semâniye, Mügâyere, Beyânî İncelik.
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AN EVALUATION ON WĀW ATH-THAMĀNIYAH FROM THE DESCRIPTION OF
THE QUR'AN

ABSTRACT
This study deals with the usage of the letter in the Qur'an, which some scholars call " wāw aththamāniyah (wāw of eight)" because it is mentioned before the number eight or the eighth of
consecutive words. The views of scholars and researchers about the wāw ath-thamāniyah vary.
There are many verses in the Qur'an in which "the wāw of attribution" is mentioned among the
ones that are counted as successive. In some verses, this promise is not mentioned after the
numbers or adjectives that come one after the other; however, in the rest of the verse, this “wāw”
is included before the adjective or number added to them. In the verses in question, it is seen
that the counted or adjective mentioned immediately after this wāw comes in the eighth rank
and differs in some ways with the qualities of the previous adjective or the counted one.
Scholars named this letter, which is mentioned at the beginning of the eighth number, as “wāw
ath-thamāniyah” to add the meaning of mugāyara (difference). In this study, after the definition
of “wāw ath-thamāniyah”, its parts, its emergence as a concept and its value in the eyes of
scholars, its usage in “Tevbe, Kehf, Zümer, Tahrîm and Hākka Surahs” will be examined. In
this context, from the perspective of scholars of language and tafsir defending wāw aththamāniyah such as; “Ibn Hāleveyh (d. 370/980), Sa'lebî (d. 427/1035), Se'ālibî (d. 429/1038),
Harîrî (d. 516/1122), Ibn Âşûr (d. 1973), Salah Abdulfettah al-Khalidi (d. 2022)" will be drawn
attention to the subtleties of this letter in the Qur'an's unique expressive style. Then, the
objections of the scholars who were in the opposition wing of the “wâv-ı semaniye”, such as
"Ebû Ali al-Farisi (d. 377/987), Ebû Hayyān al-Andalusi (d. 745/1344), Ibn Hisham al-Ensari
(d. 761/1360) and Celaleddin al-Süyûtî (d. 911/1505)" will be examine. These scholars, who
are agreed in the opinion that there cannot be a "wāw" named "wāw ath-thamāniyah" both in
the Qur'an and in the syntax, used such words by attributing meanings of "atıf, zāid, hāl, isti'nāf,
ibtidā' and taksim”. Thus, they left unanswered the question of what this letter was, in which
they could not show a common view in their interpretation. In the evaluation and conclusion
part of the study, in order to contribute to the solution of the problem, it will be proposed to
include this letter, which literally or by definition means mugāyara in the Qur'an, within the
scope of the meanings letters by conceptualizing it with the name of wāw ath-thamāniyah.
Key words: Qur’an, Wāw Ath-thamāniyah, Mugāyara, Declaration Subtlety.
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ARAP KELAMINDA FASİH SAYILMAYAN BAZI LAFIZLARIN KUR’AN
SÖZDİZİMİNDEKİ KULLANIMI

Dr. Öğr. Üyesi İzzet MARANGOZOĞLU
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi – İslami İlimler Fakültesi
– ORCID ID: 0000-0003-2386-3688

ÖZET
Allah, sözlerin en güzeli olan Kur’an-ı Kerîm’i mana ve lafızları birbiriyle uyumlu, herhangi
bir bıkkınlık arz etmeksizin tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirmiştir. Ondaki ses ve
nazım güzelliği, gerek onun fonetik yapısında gerekse ses ve nazmın mana ile olan irtibatında
açıkça görülmektedir. Kur’ân, kendine özgü nazmını oluştururken, lafızlarını belli bir mantığa
göre seçmiştir. Bu seçimde dikkat çeken en önemli husus ses-mana uyumudur. Buradaki asıl
güzellik, amaçlanan manayı yansıtan lafızlar arasında mükemmel bir uyumun olması ve
bulunduğu konumla uygunluk arz edecek şekilde tüm lafızlarının belli formatta kullanılmasıdır.
Kur’ân-ı Kerim, indirildiği topluma karşı dili önemli bir argüman olarak kullanmış; eşsiz ses,
lafız ve mana uyumuna sahip bir dil mucizesi olduğunu özelde onlara genelde kıyamete kadar
tüm muhataplarına göstermiştir. Arap kelamında hoş karşılanan ve karşılanmayan olmak üzere
iki manada kullanılan lafızlar bulunmaktadır. Bu lafızlardan biri kelamda geçiyor ve onunla
güzel bir mana kastediliyorsa bu manaya delalet eden açık bir karine gerekmektedir. Aksi halde
bu lafız zikredildiği bağlamda kusurlu hale gelmektedir. Arap kelamında bu kabilden lafızlar
kullanılsa da bunlar kabih sayılmış, kulağa ağır gelmiş ve zevk-i selime aykırı bulunmuştur.
Ancak Kur’ân’ı Kerim, benzer lafızları estetize ederek kendi sözdizimi içerisinde yerli yerince
kullanmıştır. Ayrıca bu lafızları kastedilen güzel manayı yansıtacak şekilde karinelerle ihata
ederek fesahatle bağdaşmayan vasıflardan uzaklaştırmıştır. Böylece Arap kelamında kullanımı
sorunlu olan bir lafız, Kur’an’da güzelleşerek kulaklarda aşinalık, lisanda da güzel bir tat
bırakmıştır. Bu çalışmada “taʿzîr, maḳāʿid, yüʾẕî, şeyʾ, el-ḳummel” gibi Arap dilinde hem güzel
hem kabih manaya gelen lafızlar yanında “ḫuẕûhüm vehṣurûhüm veḳʿudû ve el-Melikü’lḲuddûsü’s-Selâm…” gibi peş peşe zikredilen karmaşık ve zor ifadelerin klasik Arap şiiriyle
Kur’an’daki kullanımları karşılaştırılarak bunların Kur’an nazmındaki kusursuz kullanımına
dikkat çekilecektir. Böylece harf ve kelimeleri seslerle işlenmiş çok güçlü fonetik bir yapısı
olan Kur’an’ın diğer söz ve metinler arasında temayüz ettiği üstün ifade üslubu merkeze
alınarak onun eşsiz bir sözdiziminin olduğu fikri, örnek lafızlar üzerinden ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kur’an, Sözdizim, Fesahat, Ses-Mana Uyumu.
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THE USE OF SOME WORDS THAT ARE NOT FLUENT AS ARTICULATION IN
THE ARAB KALAM IN THE QUR'AN SYNTAX

ABSTRACT
Allah has sent down the most beautiful of words, the Qur'an, as a book whose meaning and
words are in harmony with each other, and which can be read over and over again without any
boredom. The beauty of sound and verse in the Qur'an is clearly seen both in its phonetic
structure and in the connection of sound and verse with meaning. While the Qur'an is creating
its own verse, it has chosen its words according to a certain logic. The most striking point in
this selection is the sound-meaning harmony. The real beauty here is that there is a perfect
harmony between the words that reflect the intended meaning and that all the words are used
in a certain format in accordance with the location. The Qur'an has used language as an
important argument against the society to which it was revealed, and has shown to all its
interlocutors, in particular, that it is a language miracle with a unique harmony of sound,
wording and meaning. There are words that are used in two meanings, welcome and
unwelcome, in the Arabic Kalam (Science of discourse). If one of these words is in Kalam and
a good meaning is meant by it, a clear proof is needed to indicate this meaning. Otherwise, this
word becomes defective in the context in which it is mentioned. Even though such words are
used in Arabic words, they are considered kabih (shame), sound heavy and not pleasant.
However, the Qur'an has aestheticized similar words and used them in their own syntax. In
addition, he surrounded these words with evidence in a way that reflects the beautiful meaning,
and removed them from the qualities incompatible with the fluent expression (Fasahat). Thus,
a word whose usage is problematic in Arabic has become beautiful in the Qur'an, leaving
familiarity in the ears and a pleasant taste in the language. In this study, words that have both
beautiful and kabih meanings in the Arabic language such as “taʿzîr, maḳāʿid, yüʾẕî, Şeyʾ, alḳummel” will be discussed. In addition to these words, the use of complex and difficult
expressions such as "ḫuẕûhüm vehṣurûhüm veḳʿudû ve el-Melikü'l-Ḳuddûsü's-Selâm..." in
classical Arabic poetry and the Qur'an will be compared and their flawless use in Qur'anic verse
will be pointed out. Thus, the idea that the Qur'an, which has a very strong phonetic structure,
whose letters and words are processed with sounds, stands out among other words and texts,
and that it has a unique syntax, will be put forward through sample words.
Key words: Qur’an, Syntax, Fluency, Sound-Meaning Harmony.
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SELF-DRIVING VEHICLES: SOCIO-LEGAL CHALLENGES

Ashutosh Banshwar 4th year student, School of Law, Sharda University, Greater Noida,
India
Syed Afreen Hussain 2nd year student, School of Law, Sharda University, Greater Noida,
India

Abstract
Autonomous vehicles also known as self-driving vehicles are navigating the roads in
different countries. They represent a fast-paced field of modern technology, as companies
compete for dominance in this important field of emerging transportation capacity. They are
usually portrayed as both labour saving and accident reducing. They will have deep and
extended effects on the general public. Some of these are changes we can readily anticipate;
others are much less predictable. Newer vehicles may record data on how, when, and where
individuals drive, which could raise privacy concerns if the information is stolen or improperly
handled. They would also lead to uncertainty in cases of liability for the accidents. The
parameters of traditional auto insurance may be altered, perhaps moving away from the userliability mode and opening new potential limits and exclusions. If motor vehicle accident rates
were to drop, the future of auto insurance industry itself seems doubtful. Germany is the first
country to regulate automated driving within a legal framework. Legislation creates the
prerequisites for highly and fully automated systems. With time and more use of these vehicles,
evolving legislations are required. Vienna Convention on Road Traffic, 1968 also needs
amendments. There are still unresolved issues related to it such as the ethical issues. It is hoped
that social acceptance and legal development would take place soon. The study is desk-based.
Key Words- Accidents, legal, road, self-driving.
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MARITAL RAPE IN INDIA: A STUDY OF LEGAL AND JUDICIAL TRENDS

Prateek Kumar Dinkar, 3rd Year Student, School of Law, Sharda University, Greater Noida,
India.
Payal, 3rd Year Student, School of Law, Sharda University, Greater Noida, India
ABSTRACT

Marriage is a bond, considered sacramental in various religions. Rape by a husband with his
wife is an offence under different legal systems. Marital rape is not criminalized in India. It
definitely is a serious form of crime against women and worthy of government’s attention. It is
a fact that women who are raped by their husbands are more prone to multiple assaults and
often suffer long-term physical and emotional problems. In this context, marital rape is even
more traumatic for a woman because she has to stay with her assailant every day. As the
consequences of marital rape are really high, there is clearly an urgent need for criminalization
of the offence of marital rape. Positive legal change for women in general is happening in India,
but further steps are necessary so that both legal and social change takes place, which would
culminate in criminalizing marital rape and changing the attitude about women in marriage.
There are many loopholes in Protection of Women from Domestic Violence Act, as the Act
does not openly speak against marital rape. On the brighter side enactment of a specific
legislation against domestic violence has opened the door for a legislation criminalizing marital
rape. This clearly indicates shift in attitude of state which earlier believed in non-intervention
in family sphere.

Key Words - Constitution, Human dignity, Rape, India.
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AVUKATLIK HİZMETİNDE KDV SORUNSALI1
Gülden Şişman,
Mersin Üniversitesi
https://orcid.org/0000-0002-6467-6048
ÖZET
Konusu ücret karşılığı hukuki yardım sağlamak olan ve niteliği gereği hizmet sözleşmesi
olan avukatlık sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olup hizmetin
tamamlanması ile sona erer. Avukatlar vergi hukuk açısından serbest meslek erbabı olmaları
nedeniyle hem Gelir Vergisi hem de KDV mükellefidir. Ancak her iki vergi türünde vergiyi
doğuran olayın özel kanunlarında farklı tanımlanmış olması avukatlar açısından probleme
neden olmuştur. Gelir vergisi kanununa göre vergiyi doğuran olay gelirin elde edilmesi iken
KDV Kanunu’na göre vergiyi doğuran olay hizmetin tamamlanmasıdır. Bu durum hizmet
tamamlanmış olmakla beraber hizmet bedelinin tahsil edilmediği durumlarda, serbest meslek
erbabını KDV açısından yük altına sokacaktır. Bunun yanı sıra KDV açısından açığa
kavuşturulması gereken bir başka konu hizmetin ne zaman tamamlanmış olacağıdır. Avukatlık
hizmetinin ne zaman tamamlandığı konusu vergi idaresinin uygulamaları nedeniyle birçok
tartışmalara sebebiyet vermiştir. Çalışmada KDV’de vergiyi doğuran olay vergi idaresinin
özelgeleri ve yargı kararları çerçevesinde değerlendirilecektir. Bunun yanı sıra avukatın, kendi
müvekkilinden aldığı ücretinin katma değer vergisine tabi olduğu hususunda tartışma
bulunmamakla birlikte davayı kazanan avukatın karşı taraftan aldığı yasal avukatlık ücretinin
katma değer vergisine tabi olup olmadığı hususu üzerinde durulması gereken başka bir konudur.
İlgili çalışmada sırası ile avukatlık hizmetinde vergiyi doğuran olay tanımlandıktan sonra karşı
tarafın avukatından alınan vekâlet ücretinin; adli yardım kapsamında ücretsiz verilen avukatlık
hizmetinin KDV’ye tabi olup olmadığı değerlendirilecektir.

AnahtarKelimeler: KDV, Vergiyi doğuran olay, Özelge, Vergi, Gelir
JEL Kodları: JEL: K - JEL: K1 JEL: K10 -

Şişman, Gülden, Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mali Hukuk Anabilim Dalı, Mersin,
Türkiye Ass. Prof., Mersin University, Turkey. https://orcid.org/0000-0002-6467-6048
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NON-REFOULEMENT İLKESİ ve JUS COGENS NİTELİĞİ
Gökhan TANERİ
Bursa Courthouse
.com/0000-0003-0932-379X,
ÖZET
1951 Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme m. 33’e göre kişilerin; ırkı, dini,
tabiiyeti, belli bir sosyal gruba aidiyeti veya siyasi fikirleri nedeniyle hayat ya da özgürlüğünün
tehdit altında olacağı ülke sınırlarına ya da ülkeye gönderilmemesi non refoulement ilkesidir.
Tehdit tehlikesinin, ceza tehdidinden ya da bu tip bir muameleyle karşılaşabileceği yönünde
belirtilerden kaynaklanması mümkündür. Ülke, insan hakları raporları ya da ceza hükümleri ve
uygulamaları bu konuda muhatap ülkeye yol gösterici niteliktedir. Non-refoulement ilkesi,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile işkence yasağını düzenleyen Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi m. 3 kapsamında değerlendirilmektedir. Türkiye’nin de 18/11/1959 gün,
7376 sayılı Kanunla kabul ettiği, Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’nin, siyasi
nedenlerle veya kişinin ırkı, dini, milliyeti veya siyasi kanaati nedeniyle cezalandırılması
ihtimali bulunması halinde iade işlemi yapılmayacağına ilişkin 3’üncü maddesi ile talep eden
tarafın kanunlarında iade talebine esas olan fiilin ölüm cezasını gerektirmesi hallerinde iadenin
gerçekleşmeyeceği ya da ancak ölüm cezasının infaz edilmeyeceği konusunda güvence
alınması halinde iade edilebileceğine ilişkin 11’inci maddesi hükümleri de non refoulement
ilkesiyle ilgilidir. Ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi; Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu’nun, 16 Aralık 1966 gün ve 2200 A (XXI) sayılı kararıyla kabul ettiği ve Türkiye’nin 7
Temmuz 2003 gün ve 2003/5851 sayılı kararıyla onayladığı Medeni ve Siyasi Haklar
Sözleşmesi’nin, yaşam hakkına ilişkin 6’ncı maddesi ile işkence yasağına ilişkin 7’nci
maddesini, non refoulement yasağı kapsamında değerlendirmektedir. Non refoulement
ilkesinin kabul edildiği bir diğer sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık
1984 gün, 39/46 sayılı kararıyla kabul ettiği 26 Haziran 1987 tarihinde yürürlüğe giren ve
Türkiye’nin 16 Haziran 1988 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla onayladığı Birleşmiş
Milletler İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muameleye Karşı
Sözleşme’nin işkence tehlikesi bulunan hallerde kişilerin iadesinin mümkün olmadığına ilişkin
3’üncü maddesi de non refoulement ilkesi ile ilgilidir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m. 3
ile Birleşmiş Milletler İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muameleye
Karşı Sözleşme m. 3 ve Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 6 ve 7
maddelerinin istisna kabul etmez ve sınırlanmaz nitelikte oluşları nedeniyle, non refoulement
ilkesinin antlaşmalardan bağımsız olarak jus cogens nitelikte olduğu kabul edilmektedir. İlke
Türkiye’de ayrıca 11/04/2013 gün, 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m. 4 ile de hüküm altına alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: Non refoulement, jus cogens, işkence, hayat hakkı
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SOĞUTUCU ETKİ (CHILLING EFFECT)
Gökhan TANERİ

Bursa Adliyesi
0000-0003-0932-379X
ÖZET
Hukuki açıdan değerlendirildiğinde soğutucu etki; herhangi bir devletin; hukuk çalışanları ya da diğer
kişiler yönünden, mesleklerini yükümlülüklerini yerine getirmek ya da haklarını kullanmaktan, ceza
yaptırımlarına neden olabilecek resmi devlet işlemlerine konu olmak ya da gayrıresmi olarak tehdit
edilmek, saldırıya uğramak ya da lekelenme kampanyalarına konu olmak suretiyle caydırılmalarına
neden olan olumsuz etki olarak tanımlanabilir. Devlet uygulamaları, istemsiz olarak da soğutucu etki
sonucunu doğurmuş olsa onaylanmamaktadır. Soğutucu etkinin; belirsiz hükümlerin kabul edilmesiyle;
bu hükümlerin keyfi olarak ve genellikle otokratları eleştirenlere uygulanması, karşıt görüşlü, siyasetçi,
gazeteci, hâkim, savcı, avukat, akademisyen veya sivil toplum gruplarına caydırıcı etki mesajı
vermesiyle; gelecekte öngörülemez hükümlerin uygulanmasına neden olabilecek ya da kişi haklarını
sınırlayabilecek nitelik taşımasıyla söz konusu olabilmesi mümkündür. İlk olarak Amerikan hukukunda
1952 tarihinde hâkim Felix Frankfurter tarafından, Wieman – Updegraff olayında öğretmenlerin bağlılık
yeminlerine ilişkin olarak; bu yeminin, öğretmenlerin kendi uygulamalarını geliştirmelerini ve kültürel
gelişimi engelleyeceği, öğretmenlerin daha dikkatli ve çekingen olmalarına neden olacağı
değerlendirmesiyle ifade edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminde ise Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi daha çok, ifade özgürlüğü ve hâkim bağımsızlığına ilişkin kararlarında soğutucu
etkiyi dikkate almaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde esas olarak tanımlanmayan soğutucu
etki, özellikle ülke mevzuatlarının değerlendirilmesinde dikkate alınmaktadır. Öte yandan Adalet
Divanı, Avrupa Birliği değerlerine ilişkin kararları ile Avrupa Birliği belgelerinde nadiren de olsa
soğutucu etki kavramını değerlendirmektedir. Avrupa Komisyonu ise, daha iyi koruma sağlayabilmek
için Dassonville benzeri uygulamaların uygulanması gerektiği görüşündedir. Bu görüşe göre, üye
ülkelerde, hukuk görevlilerini ya da sıradan kişileri; Avrupa Birliği haklarını kullanmaktan ya da
yükümlülüklerini yerine getirmekten doğrudan ya da dolaylı, gerçek ya da potansiyel olarak
caydırabilme gücüne sahip hükümler; uygulanmasalar da dikkatle gözlenmelidir. Bu değerlendirmeye
göre Avrupa Komisyonu, sadece açık hükümlerle değil, potansiyel ya da birleşik olarak soğutucu etkiye
sahip hükümleri değerlendirmeli, bu anlamda gecikmelere neden olarak onarılmaz hasarlara sebep
olmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Soğutucu etki, ifade özgürlüğü, hâkim, lekelenmeme, caydırabilme
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BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİ KARARLARINA KARŞI
DİRENME İMKÂNI BULUNMAMASININ SEBEP OLDUĞU VERİMSİZLİK
SORUNU
Gökhan TANERİ
Bursa Courthouse
/0000-0003-0932-379X,
ÖZET
2016 yılında faaliyete geçirilen Bölge Adliye Mahkemeleri(BAM), 07/10/2004 gün ve 25606
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge
Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunla düzenlenmiş, son
kurulan Denizli, Malatya ve Tekirdağ BAM ile sayıları 18’e ulaşmıştır. Temel amacı iş yükünü
azaltmak ve ikinci bir değerlendirme ile daha adil kararlar verilmesini sağlamak olan BAM,
artan işyükü, çalışma sorunları, personel ve mevzuat kaynaklı nedenlerle giderek bazı
sorunların kaynağı haline gelmeye başlamıştır. BAM’ın inceleme ve değerlendirme nedenleri
genel olarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun(CMK) m. 280, 289 ile 303 hükümleri
ile düzenlenmiştir. İlk derece mahkemesine bozma ve gönderme nedenleri ise CMK’nın 280/1e ve f bentleri ile sınırlanmıştır. Ancak BAM ceza dairelerinin, belirtilen nedenlerle sınırlı
olmaksızın özellikle infaz ve usul eksiklikleri nedeniyle ilk derece mahkemelerine dosyaları
iade ettikleri gözlenmektedir. Son ve yaygın örneği 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 17/10/2019 günlü kanunla CMK m. 250’de
düzenlenen seri muhakeme ve CMK m. 251’de düzenlenen basit yargılama usulüyle yaygın
şekilde uygulanan göndermelerde yeknesaklık bulunmadığı, ağırlıklı olarak göndermelerin
CMK m. 280/1-f bendinde düzenlenen soruşturma ve kovuşturma şartının gerçekleşmemiş
olmasına dayandığı, ancak bu düzenlemelerden seri muhakemenin, soruşturma ya da
kovuşturma ön şartı olabileceği kabul edilse de basit yargılama usulünün soruşturma ya da
kovuşturma şartı olmadığı değerlendirilmektedir. Bu tip iade gerekçelerinde yeknesaklık
olmaması, kararların hukukiliği konusunda tereddüt oluşturmakta, BAM’ların kurulmasıyla
istenilen hukuki güvenceyi sağlamamaktadır. CMK m. 284 ile BAM ceza dairesi kararlarına
karşı direnme yasağının kabul edilmiş olması, özellikle hukuka aykırı kararlara karşı kanun
yollarını engellemektedir. CMK’nın 308/A maddesi ile BAM ceza dairelerinin kesin nitelikteki
kararlarına karşı BAM Cumhuriyet başsavcılığı, resen veya istem üzerine kararı veren daireye
itiraz edebilecektir. İtiraz süresi otuz gün olup, sanığın lehine itirazda herhangi bir süre
bulunmamaktadır. BAM savcılarına itiraz hakkı verilmiş olmasına rağmen, kararı
değerlendirilen ilk derece mahkemesine BAM kararına karşı hiçbir yasa yolunun kabul
edilmemiş olması Anayasal eşitlik ilkesi açısından da sorunlu görünmektedir. BAM ceza
dairelerinin verimliliğini artırmak ya da kararların hukuki yönden değerlendirilmesini sağlamak
açısından iade kararlarına karşı itiraz yolunun açılması hukuk devleti ilkesi açısından önemli
ve gereklidir.
Anahtar Sözcükler: Bölge Adliye Mahkemesi, itiraz hakkı, verimlilik, basit yargılama, seri
muhakeme
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DİJİTAL HİZMET VERGİSİNİN UYGULAMA ESASLARI
Mehmet YÜCEL (Dr. Öğretim Üyesi),
İzmir Bakırçay Üniversitesi
ORCİD Numaram: 0000-0003-4331-1506
GİRİŞ-AMAÇ
Küreselleşme ve dijital ekonominin gelişmesiyle dijital hizmet sağlayan çok uluslu büyük
şirketler ortaya çıkmış ve bu şirketler bu alanlardan çok önemli gelirler etmektedirler. Başta
Fransa olmak üzere birçok ülke gibi Türkiye de, kendi çözümünü kendi üretme yoluna gitmiştir.
Bu çalışmayla, 7194 sayılı Kanunla ihdas edilen ve dijital hizmet sağlayıcıları tarafından dijital
ortamlarda sunulan bazı hizmetlerin vergilendirilmesini amaçlayan Dijital Hizmet Vergisi
uygulamasının usul ve esaslarının ortaya konulması amaçlanmaktadır.
ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ
İşbu çalışmayla ilk olarak; dijital hizmet vergisine niçin ihtiyaç duyulduğu ve günümüzde dijital
hizmet vergisinin hangi ülkelerde uygulandığı hususları ele alınacaktır.
Sonra, dijital hizmet vergisinin konusu ile dijital hizmet vergisi uygulamasına ilişkin bazı
kavramlar ve bu kavramların anlamları ele alınacaktır.
Daha sonra dijital hizmet vergisi uygulamasında istisna ve muafiyet uygulamaları ile dijital
hizmet vergisinin matrahı, oranı ve hesaplanması konuları ele alınacaktır.
Son olarak dijital hizmet vergisinin vergilendirme dönemi, verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi
ile vergi güvenliği konularına yer verilecektir.
Bu konu ile ilgili kitap, dergi, makale vb. yayınların incelenmesi, çeşitli istatistiklerden
yararlanılması, hukuk metinlerine başvurulması ve her türlü güncel gelişme ve bilgilerin çeşitli
kaynaklardan derlenmesi ve değerlendirilmesi yoluna gidilmesi planlanmaktadır. Çalışmada
metodoloji olarak tanımlayıcı ve açıklayıcı yöntem izlenecektir.
SONUÇ
7194 sayılı Kanunla Türk vergi sistemine yeni giren ve belirtilen sektörün vergilendirilmesini
amaçlayan dijital hizmet vergisi; tam veya dar mükellefiyete tâbi gerçek kişilerin Türkiye'de
sunduğu dijital hizmet vergisinin konusuna giren hizmetler dolayısıyla elde ettikleri hâsılat
üzerinden alınan bir hâsılat vergisidir. Dijital hizmet vergisinin mükellefi; dijital hizmet
sağlayıcısı gerçek veya tüzel kişilerdir. Dolayısıyla dijital hizmet vergisinin konusuna giren
hizmetleri veren tam veya dar mükellefiyete tâbi gerçek ve tüzel kişiler bu verginin
mükellefidir. İlgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde
edilen hâsılat dijital hizmet vergisinin matrahını oluşturacaktır.
Dijital hizmet vergisinin oranı, %7,5 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla tam veya dar
mükellefiyete tâbi gerçek ve tüzel kişiler tarafından verilen verginin konusuna giren hizmetler
dolayısıyla elde edilen hasılatın %7,5'i oranında bu mükellefler tarafından dijital hizmet vergisi
ödenecektir.
Anahtar Kelimeler
Dijital Ekonomi, Dijital Ortam, Dijital Hizmet Sağlayıcıları, Dijital Hizmet Vergisi
Jel Kodları: H26, K14, K34
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IMPLEMENTATION PRINCIPLES OF DIGITAL SERVICE TAX

INTRODUCTION-OBJECTIVE
With the development of globalization and digital economy, large multinational companies
providing digital services have emerged and these companies earn very important income from
these areas. Like many other countries, especially France, Turkey has tried to produce its own
solution. With this study, it is aimed to reveal the procedures and principles of the Digital
Service Tax application, which was established by Law No. 7194 and aims to tax some services
offered by digital service providers in digital environments.
METHOD OF WORKING
First of all, with this study; It will be discussed why the digital service tax is needed and in
which countries the digital service tax is applied today.
Then, the subject of digital service tax and some concepts related to the application of digital
service tax and the meanings of these concepts will be discussed.
Then, the exception and exemption applications in the digital service tax application and the
base, rate and calculation of the digital service tax will be discussed.
Finally, the taxation period of the digital service tax, tax declaration, assessment and payment,
and tax security will be covered.
Books, magazines, articles, etc. on this subject. It is planned to examine publications, make use
of various statistics, refer to legal texts, and compile and evaluate all kinds of current
developments and information from various sources. In the study, descriptive and explanatory
method will be followed as a methodology.
CONCLUSION
Digital service tax, which aims to tax the specified sector, which has just entered the Turkish
tax system with the Law No. 7194; It is a revenue tax levied on the revenues obtained by real
persons subject to full or limited liability due to the services that fall within the scope of the
digital service tax provided in Turkey. The taxpayer of the digital service tax; digital service
providers are natural or legal persons. Therefore, real and legal persons subject to full or limited
liability, providing services that fall under the digital service tax, are the taxpayers of this tax.
In the relevant taxation period, the revenue obtained due to the services subject to the tax will
constitute the base of the digital service tax.
The rate of digital service tax is determined as 7.5%. Therefore, digital service tax will be paid
by these taxpayers at the rate of 7.5% of the revenue obtained due to the services provided by
real and legal persons subject to full or limited liability.
Keywords
Digital Economy, Digital Environment, Digital Service Providers, Digital Service Tax
Jel Codes: H26, K14, K34
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TÜRK HUKUKUNDA ÖNLEME AMAÇLI İLETİŞİMİN DENETLENMESİ TEDBİRİ

Emrah TAN1
Yalova Üniversitesi
ORCID ID: 0000-0002-5991-366X
ÖZET
Teknolojik gelişmeler her konuda olduğu gibi suç ve suçun işlenme biçimlerini de etkileyen bir
unsurdur. Teknoloji ile değişen ve gelişen suçlu davranış biçimleri, suçla, özellikle de suç
örgütleriyle mücadelede klasik tedbirleri yetersiz kılmış ve devletleri yeni hareket tarzlarına
itmeye başlamıştır. 1. Dünya Savaşının sonucunda dünyada barış sağlanamamış, çok kısa bir
süre sonra daha yıkıcı bir savaşla daha karşı karşıya kalınmıştır. Bu iki savaş, insanoğlunun
sahip olduğu en önemli varlık olan yaşam hakkını ön plana çıkarmış ve temel hak ve hürriyetler
yapılan uluslararası düzenlemeler ve kuruluşlarca koruma altına alınmaya başlanılmıştır. Bu
özgürlüklerden birisi de şüphesiz haberleşme hürriyetidir. AİHS normları ve AİHM kararları
ışığında temel haklardan olan haberleşme hürriyeti koruma altına alınmaya çalışılmış, bunu
ihlal eden devletler aleyhine hak ihlali kararları verilmiştir. Gerek ulusal gerekse uluslararası
alanda önemli düzenlemeler yapılmakla birlikte, ülkemiz de dahil olmak üzere güvenlik adı
altında siyasi iktidarlar gelecekleri uğruna birçok suiistimaller yapmışlardır. Güvenliközgürlükler dengesinin bozulduğu yönündeki eleştiriler, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra
farklı bir düşünceye bürünmüş, güvenlik yönünde yapılan düzenlenmeler ile sert biçimde
bozulmaya başlamıştır. Ancak temel hak ve hürriyetler devletlerin düşünce yapılarının
keyfiyetine bırakılmadan kuralları ve sınırları çizilmiş bir kalkan ile koruma altına alınması
gerekmektedir. Modern tedbirlerden belki de bilgi sağlanması en kolay ama uygulaması en zor
tedbirlerden birisi de iletişim denetlenmesi tedbiridir. Ülkemizde özellikle 1961 Anayasası ile
anayasada yer alan haberleşme hürriyeti 1981 Anayasası ile detaylı olarak açıklanmıştır. Ancak
bu hakka müdahale yetkisi ve sınırları mutlaka kanuni bir düzenleme ile olması gerektiği için,
4422 sayılı kanunda kısmi bahsedilmiş, son olarak ise adli dinleme yetkisi 5271 Sayılı CMK’da,
önleme dinleme yetkisi ise 5397 Sayılı kanun ile yasal zemine kavuşmuştur. Ancak bu
düzenlemelere

rağmen

günümüzde

hala

bazı

konularda

yanlış

uygulamalarla

karşılaşılmaktadır. Çalışmamızda önce temel kavramlar ve tarihi süreçten bahsedilecek, daha

Halen J.Hukuk.Yüzbaşı rütbesi ile Jandarma Genel Komutanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığında
şube müdürü olarak görev yapmaktadır.
1
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sonra ise tedbirin uygulanması ile uygulamada karşılaşılan bazı sorunlar üzerine çözüm
önerileri hakkında açıklamalarda bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: iletişim, iletişimin denetlenmesi, haberleşme hürriyeti, önleme amaçlı
dinleme, örgütlü suçlar, özel hayatın gizliliği

SUPERVISION OF COMMUNICATION FOR PREVENTION İN TURKISH LAW
ABSTRACT
Technological developments are a factor that affects crime and the way it is committed, as it is
in every other subject. Criminal behavior patterns that change and develop with technology
have rendered classical measures insufficient in the fight against crime, especially criminal
organizations, and have begun to push states to new action styles. After the First World War,
peace could not be achieved in the world, and a more destructive war was encountered in a very
short time. These two wars brought the right to life, which is the most important asset of human
beings, to the forefront and fundamental rights and freedoms started to be protected by
international regulations and organizations. One of these freedoms is undoubtedly the freedom
of communication. In the light of ECHR norms and ECtHR decisions, freedom of
communication, which is one of the fundamental rights, was tried to be protected, and right
violation decisions were made against the states that violated it. Although important regulations
have been made both nationally and internationally, political powers, including our country,
have made many abuses for the sake of their future under the name of security. The criticism
that the balance between security and freedoms has taken a different view after the September
11, 2001 attacks, and has started to deteriorate sharply with the arrangements made towards the
security side. But fundamental rights and freedoms should be protected with a shield whose
rules and boundaries are drawn, without being left to the arbitrariness of states' mentality.
Among the modern measures, perhaps the easiest to provide information, but one of the most
difficult to implement is the supervision of communication. In our country, the freedom of
communication, which is included in the 1961 Constitution, was explained in detail with the
1981 Constitution. However, since the authority and limits to interfere with this right must be
in a legal arrangement, it is partially mentioned in the Law No. 4422, and finally, Supervision
of Communication for forensic has been established in the CMK numbered 5271, and the
Supervision of Communication for Prevention has gained a legal basis with the law numbered
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5397. However, despite these regulations, some wrong practices are still encountered today. In
our study, first the basic concepts and the historical process will be mentioned, and then some
explanations will be made about the implementation of the measure and the solution proposals
on some problems encountered in practice.
Keywords: communication, supervision of communication, freedom of communication,
preventive wiretapping, organized crime, privacy of private life
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NON-TIMBER FOREST PRODUCTS AND LIVELIHOOD LINKAGES: A CASE OF
LAMABAGAR, NEPAL
Sandhya Rijal
Saroj Adhikari
Ramesh R. Pant
Departmant of Environmental Sciences- Tribhuvan Univerisity – Nepal
Abstract:
Non-Timber Forest Products (NTFPs) have attracted substantial interest in the recent years with
the increasing recognition that these can provide essential community needs for improved and
diversified rural livelihood and support the objectives of biodiversity conservation.
Nevertheless, various challenges are witnessed in their sustainable harvest and management.
Assuming that sustainable management with community stewardship can offer one of the
solutions to existing challenges, the study assesses the linkages between NTFPs and rural
livelihood in Lamabagar village of Dolakha, Nepal. The major objective was to document the
status of NTFPs and their contributions in households of Lamabagar. For status documentation,
vegetation sampling was done using systematic random sampling technique. 30 plots of 10 m
× 10 m were laid down in six parallel transect lines at horizontal distance of 160 m in two
different community forests. A structured questionnaire survey was conducted in 76 households
(excluding non-response rate) using stratified random sampling technique for contribution
analysis. Likewise, key informant interview and focus group discussions were also conducted
for data triangulations. 36 different NTFPs were recorded from the vegetation sample in two
community forests of which 50% were used for medicinal purposes. The other uses include
fodder, religious value, and edible fruits and vegetables. Species like Juniperus indica, Daphne
bholua Aconitum spicatum, and Lyonia ovalifolia were frequently used for trade as a source of
income, which was sold in local market. The protected species like Taxus wallichiana and
Neopicrorhiza scrophulariiflora were also recorded in the area for which the trade is prohibited.
The protection of these species urgently needs community stewardship. More than half of the
surveyed households (55%) were depending on NTFPs for their daily uses, other than economic
purpose whereas 45% of them sold those products in the market directly or in the form of local
handmade products as a source of livelihood. NTFPs were the major source of primary health
curing agents especially for the poor and unemployed people in the study area. Hence, the
NTFPs contributed to livelihood under three different categories: subsistence, supplement
income and emergency support, depending upon the economic status of the households.
Although the status of forest improved after handover to the user group, the availability of
valuable medicinal herbs like Rhododendron anthopogon, Swertia nervosa, Neopicrorhiza
scrophulariiflora, and Aconitum spicatum were declining. Inadequacy of technology, lack of
easy transport access, and absence of good market facility were the major limitations for
external trade of NTFPs in the study site. It was observed that people were interested towards
conservation only if they could get some returns: economic in terms of rural settlements. Thus,
the study concludes that NTFPs could contribute rural livelihood and support conservation
objectives only if local communities are provided with the easy access of technology, market
and capital.
Keywords: Contribution, medicinal, subsistence, sustainable harvest.
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SIMPLIFIED MOBILE AR PLATFORM DESIGN FOR AUGMENTED TOURISM

Eric Hawkinson, Edgaras Artemciukas
University of Fukuchiyama, Japan
Klaipeda State University of Applied Sciences, Lithuania

Abstract:
This study outlines iterations of designing mobile augmented reality (MAR) applications for
tourism specific contexts. Using a design based research model, several cycles of development
to implementation were analyzed and refined upon with the goal of building a MAR platform
that would facilitate the creation of augmented tours and environments by non-technical users.
The project took on several stages, and through the process, a simple framework was begun to
be established that can inform the design and use of MAR applications for tourism contexts. As
a result of these iterations of development, a platform was developed that can allow novice
computer users to create augmented tourism environments. This system was able to connect
existing tools in widespread use such as Google Forms and connect them to computer vision
algorithms needed for more advanced augmented tourism environments. The study concludes
with a discussion of this MAR platform and reveals design elements that have implications for
tourism contexts. The study also points to future case uses and design approaches for augmented
tourism.
Keywords: Augmented tourism, augmented reality, user experience, mobile design, etourism.
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COMMUNITY BASED TOURISM AND DEVELOPMENT IN THIRD WORLD
COUNTRIES: THE CASE OF THE BAMILEKE REGION OF CAMEROON

Ngono Mindzeng Terencia
University Lyon 2, France

Abstract:
Community based tourism, as a sustainable tourism approach, has been adopted as a tool for
development among local communities in third world countries with income generation as the
main driver. However, an analysis of community based tourism and development brings to light
another driving force which is paramount to development strategies in the difficult conditions
of third world countries: this driving force is “place revitalization”. This paper seeks to assess
the relevance of “place revitalization” to the enhancement of development within the
challenging context of developing countries. The research provides a community based tourism
model to development in third world countries through a three step process based on awareness,
mentoring and empowerment at the local level. It also tries to examine how effectively this
model can address the development problems faced by the local communities of third world
countries. The case study for this research is the Bamiléké region of Cameroon, the breeding
ground of community based tourism initiatives and a region facing the difficulties of third world
countries that are great impediments to community based tourism.

Keywords: Awareness, empowerment, local communities, mentoring, place revitalization,
third world countries.
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AN EVALUATION OF TOURISM EDUCATION IN NIGERIA’S HIGHER
INSTITUTIONS

Eldah Ephraim Buba
The Federal Polutechnic Bauchi – Bauchi State - Nigeria
Abstract:
This paper evaluated the quality of tourism education in Nigeria higher education. The problem
of poor quality of tourism education in Nigeria’s higher institutions prompted the study.
Archival research was used with evaluation reports as secondary data, twenty evaluation reports
for different polytechnics from the National board for technical education (NBTE) from 19952012 were assessed. The evidence from the documents shows that the quality of teaching and
evaluation is fair. The programmes resources are fairly good, and most of the teachers do not
have a postgraduate qualification in tourism related courses. It is therefore recommended that
the institutions running tourism programmes in Nigeria need to introduce self -assessment of
programmes and not rely on the NBTE accreditation which comes up in three years. Also there
is need for a staff development policy that will encourage Tourism educators to further their
education; The Tertiary Educational Trust Fund (TETFUND) should focus on developing staff
of tourism education because it is an area of study in Nigeria that lacks qualified personnel.
With the way higher institution in Nigeria are finding interest in tourism programmes, having
good quality programmes will not only produce better professionals but it will help in offering
better services in the industry and maximizing the impacts of the business.
Keywords: Education, evaluation tourism, quality.
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ACTIVITY-BASED COSTING IN THE HOSPITALITY INDUSTRY: A CASE STUDY
IN A HOTEL

Bita Mashayekhi, Mohammad Ara
Aras International Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
Associate Professor of Accounting, Department of Accounting, Faculty of Management,
University of Tehran, Tehran, Iran

Abstract:
The purpose of this study is to provide some empirical evidence about implementing ActivityBased Costing (ABC) in the hospitality industry in Iran. For this purpose, we consider the
Tabriz International Hotel as our sample hotel and then gather the relevant data from its cost
accounting system in 2012. Then, we use ABC as our costing method and compare the cost of
each service unit with that cost which had been extracted for the traditional costing method.
The results show a different cost per unit for two methods. Also, because of its more precise
and detailed provided information, an ABC system facilitates the decision-making process for
managers on decisions related to profitability analysis, budgeting, pricing, and so on.
Keywords: Activity-based costing, activity, cost driver, hospitality industry.
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ASYMMETRICAL INFORMATIVE ESTIMATION FOR MACROECONOMIC MODEL:
SPECIAL CASE IN THE TOURISM SECTOR OF THAILAND

Chukiat Chaiboonsri, Satawat Wannapan
Faculty of Economics, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

Abstract:
This paper used an asymmetric informative concept to apply in the macroeconomic model
estimation of the tourism sector in Thailand. The variables used to statistically analyze are
Thailand international and domestic tourism revenues, the expenditures of foreign and domestic
tourists, service investments by private sectors, service investments by the government of
Thailand, Thailand service imports and exports, and net service income transfers. All of data is
a time-series index which was observed between 2002 and 2015. Empirically, the tourism
multiplier and accelerator were estimated by two statistical approaches. The first was the result
of the Generalized Method of Moments model (GMM) based on the assumption which the
tourism market in Thailand had perfect information (Symmetrical data). The second was the
result of the Maximum Entropy Bootstrapping approach (MEboot) based on the process that
attempted to deal with imperfect information and reduced uncertainty in data observations
(Asymmetrical data). In addition, the tourism leakages were investigated by a simple model
based on the injections and leakages concept. The empirical findings represented the parameters
computed from the MEboot approach which is different from the GMM method. However, both
of the MEboot estimation and GMM model suggests that Thailand’s tourism sectors are in a
period capable of stimulating the economy.
Keywords: Thailand tourism, maximum entropy bootstrapping approach, macroeconomic
model, asymmetric information.
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POTENTIAL OF CROATIA AS AN ATTRACTIVE TOURIST DESTINATION FOR THE
RUSSIAN MARKET

Maja Martinovic, Valentina Zarkovic, Hrvoje Maljak
Zagreb School of Economics and Management, Jordanovac, 110, Zagreb, Croatia
Associate at Bluesun Hotels & Resorts, Sunce koncern d.d., Zagreb, Croatia
Zagreb School of Economics and Management, Jordanovac, 110, Zagreb, Croatia

Abstract:
Europe is one of the most popular tourist destinations in the world, in which tourism occupies
a significant place among the most relevant economic activities, and this applies to the Republic
of Croatia as well. Based on this study, the authors intended to encourage and support the
creation of an effective tourism policy in Croatia that would be based on the profiling of certain
target groups. Another objective was to compare the results obtained from the customer analysis
with the market analysis of the tourism industry in Croatia. The objective is to adapt the current
tourist offer according to the identified needs and expectations of a particular tourist group in
order to increase the attractiveness of Croatia as a tourist destination and motivate greater
attendance of the targeted tourist groups. The current research was oriented towards the Russian
market as the target group. Therefore, the authors wanted to encourage a discussion on how to
attract more Russian guests. Consequently, the intention of the research was a detailed analysis
of Russian tourists, in order to gain a better understanding of their travelling motives and
tendencies. Furthermore, attention was paid to the expectations of Russian customers and to
compare them with the Croatian tourist offer, and to determine whether there is a possibility for
an overlap. The method used to obtain the information required was a survey conducted among
Russian citizens about their travelling habits. The research was carried out on the basis of 166
participants of different age, gender, profession and income group. The sampling and
distribution of the survey took place between May and July 2016. The results provided from
the research indicate that Croatian tourism has certain unrealized potential considering the
popularization of Croatia as a tourist destination, and there is a capacity for increasing the
revenues within the group of Russian tourists. Such a conclusion is based on the fact that the
Croatian tourist offer and the preferences of the Russian guests are compatible, i.e. they overlap
in many aspects. The results demonstrate that beautiful nature, cultural and historical heritage
as well as the sun and sea, play a leading role in attracting more Russian tourists. It is precisely
these elements that form the three pillars of the Croatian tourist offer. On the other hand, the
profiling revealed that the most desirable destinations for the Russian guests are Italy and Spain,
both of which provide the same main tourist attractions as Croatia. Therefore, the focus of the
strategic ideas given in the paper shifted to other tourism segments, such as type of
accommodation, sales channels, travel motives, additional offer and seasonality etc., in order
to gain advantage in the Russian market, the Mediterranean region and tourism in general. The
purpose of the research is to serve as a foundation for analysing the attractiveness of the other
tourist destinations in the Russian market, as well as to be a general basis for a more detailed
profiling of the various specific target groups of the Russian and other tourist groups.
Keywords: Croatia, Russian market, target groups, tourism, tourist destination.
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BEHAVIORS AND FACTORS AFFECTING THE SELECTION OF SPA SERVICES
AMONG CONSUMERS IN AMPHAWA, SAMUT SONGKHRAM, THAILAND

Chutima Klaysung
Suan Sunandha Rajabhat University, Thailand
Abstract:
This research aims to study the factors that influence the decision to choose the spa service of
consumers in Amphawa, Samut Songkhram, Thailand. The research method will use
quantitative research; data were collected by questionnaires distributed to spa consumers, both
female and male, aged between 20 years and 70 years in the Amphawa, Samut Songkhram area
for 400 samples by convenience sampling method. The data were analyzed using descriptive
statistics including percentage, mean, standard deviation and inferential statistics, including
Pearson correlation for hypothesis testing. The results showed that the demographic variables
including age, education, occupation, income and frequency of access to service spa were
related to the decision to choose the spa service of consumers in Amphawa, Samut Songkhram.
In addition, the researchers found the marketing mixed factors such as products, prices, places,
promotion, personnel selling, physical evidence and processes were associated with the
decision to choose the spa service of consumers in Amphawa, Samut Songkhram, Thailand.
Keywords: Consumers in Amphawa, Samut Songkhram, Thailand, decision to choose a spa
service, marketing mixed factor, spa service.
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CONSEQUENTIAL INFLUENCES OF WORK-INDUCED EMOTIONS ON THE
WORK-INDUCED HAPPINESS OF FRONTLINE WORKERS IN FINANCEORIENTED FIRMS

Mohammed-Aminu Sanda
University of Ghana Business School, Ghana
Emmanuel K. Mawuena
University of Ghana Business School, Ghana

Abstract:
Frontline workers performing client service duties in finance-oriented firms in most subSaharan African countries, such as Ghana, are known to be challenged in the conduct of their
activities. The challenge is attributed to clients’ continued demand for real-time services from
such workers, despite the introduction of technological interventions to offset the situation. This
has caused such frontline workers to experience increases in their work-induced emotions with
consequential effects on their work-induced happiness. This study, therefore, explored the
effect of frontline workers’ work-induced emotions on their worked-induced happiness when
providing tellering services to clients. A cross-sectional design and quantitative technique were
used. Data were collected from a sample of 280 frontline workers using questionnaire. Based
on the analysis, it was found that an increase in the frontline workers’ work-induced emotions,
caused by their feelings of strain, burnout, frustration, and hard work, had consequential effect
on their work-induced happiness. This consequential effect was also found to be aggravated by
the workers’ senses of being stretched beyond limit, being emotionally drained, and being used
up by their work activities. It is concluded that frontline workers in finance-oriented firms can
provide quality real-time services to clients without increases in their work-induced emotions,
but with enhanced work-induced happiness, when the psychological and physiological
emotional factors associated with the challenged work activities are understood and remedied.
Management of the firms can use such understanding to redesign the activities of their frontline
workers and improve the quality of their service delivery interactivity with clients.
Keywords: Client-service activity, finance industrial sector, frontline workers, work-induced
emotion, work-induced happiness.
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FREEDOM WITH LIMITATIONS: THE NATURE OF FREE EXPRESSION IN THE
EUROPEAN CASE-LAW

Laszlo Vari
University of Barcelona, Spain
Abstract:
In the digital age, the spread of the mobile world and the nature of the cyberspace, offers many
new opportunities for the prevalence of the fundamental right to free expression, and therefore,
for free speech and freedom of the press; however, these new information communication
technologies carry many new challenges. Defamation, censorship, fake news, misleading
information, hate speech, breach of copyright etc., are only some of the violations, all of which
can be derived from the harmful exercise of freedom of expression, all which become more
salient in the internet. Here raises the question: how can we eliminate these problems, and
practice our fundamental freedom rightfully? To answer this question, we should understand
the elements and the characteristic of the nature of freedom of expression, and the role of the
actors whose duties and responsibilities are crucial in the prevalence of this fundamental
freedom. To achieve this goal, this paper will explore the European practice to understand
instructions found in the case-law of the European Court of Human rights for the rightful
exercise of freedom of expression.
Keywords: Collision of rights, European case-law, freedom opinion and expression, media
law, freedom of information, online expression
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THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE DEVELOPMENT OF ISRAEL ADVANCED
CHANGES

Erez Cohen
Ariel University, Israel
Abstract:
The study examines the socioeconomic impact of development of an advanced industry in
Israel. The research method is based on data collected from the Israel Central Bureau of
Statistics and from the National Insurance Institute (NII) databases, which provided information
that allows to examine the Economic and Social Changes during the 1990s. The study examined
the socioeconomic effects of the development of advanced industry in Israel. The research
findings indicate that as a result of globalization processes, the weight of traditional industry
began to diminish as a result of factory closures and the laying off of workers. These
circumstances led to growing unemployment among the weaker groups in Israeli society,
detracting from their income and thus increasing inequality among different socioeconomic
groups in Israel and enhancement of social disparities.
Keywords: Globalization, Israeli advanced industry, public policy, socio-economic indicators.
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JURISPRUDENCIAL ANALYSIS OF TORTURE IN SPAIN AND IN THE
EUROPEAN HUMAN RIGHTS SYSTEM

María José Benítez Jiménez
Public Law Department (Penal Law and Criminology) University of Málaga (Spain)

Abstract:
Article 3 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms (E.C.H.R.) proclaims that no one may be subjected to torture, punishment or
degrading treatment. The legislative correlate in Spain is embodied in Article 15 of the Spanish
Constitution, and there must be an overlapping interpretation of both precepts on the ideal plane.
While it is true that there are not many cases in which the European Court of Human Rights
(E.C.t.H.R. (The Strasbourg Court)) has sanctioned Spain for its failure to investigate
complaints of torture, it must be emphasized that the tendency to violate Article 3 of the
Convention appears to be on the rise, being necessary to know possible factors that may be
affecting it. This paper addresses the analysis of sentences that directly or indirectly reveal the
violation of Article 3 of the European Convention. To carry out the analysis, sentences of the
Strasbourg Court have been consulted from 2012 to 2016, being able to address any previous
sentences to this period if it provided justified information necessary for the study. After the
review it becomes clear that there are two key groups of subjects that request a response to the
Strasbourg Court on the understanding that they have been tortured or degradingly treated.
These are: immigrants and terrorists. Both phenomena, immigration and terrorism, respond to
patterns that have mutated in recent years, and it is important for this study to know if national
regulations begin to be dysfunctional.
Keywords: European convention for the protection of human rights and fundamental freedoms,
European Court of Human Rights, sentences, Spanish Constitution, torture.
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REVIEWING THE RELATION OF LANGUAGE AND MINORITIES' RIGHTS

Mohsen Davarzani, Ehsan Lame, Mohammad Taghi Hassan Zadeh
Kharazmi University, Tehran
Azad Central University of Tehran – Iran
Allame Tabatabaie University – Tehran ,Iran

Abstract:
Language is considered as a powerful and outstanding feature of ethnicity. However,
humiliating and prohibiting using human language is one the most heinous and brutal acts in
the form of racism. In other words, racism can be a product of physiological humiliations and
discrimination, such as skin color, and can also be resulted from ethnic humiliation and
discrimination such as language, customs and so on .Ethnic and racial discrimination is one of
the main problems of the world that minorities and occasionally the majority have suffered
from. Nowadays, few states can be found in which all individuals and its citizens are of the
same race and ethnicity, culture and language. In these countries, referred to as the multinational
states, (eg, Iran, Switzerland, India, etc.), there are the communities and groups which have
their own linguistic, cultural and historical characteristics. Characteristics of human rights
issues, diversity of issues and plurality of meanings indicate that they appear in various aspects.
The states are obliged to respect, as per national and international obligations, the rights of all
citizens from different angles, especially different groups that require special attention in order
of the particular aspects such as ethnicity, religious and political minorities, children, women,
workers, unions and in case the states are in breach of any of these items, they are faced with
challenges in local, regional or international fields.
Keywords: Law, language, minorities, ethnicity.
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THE SOCIAL REACTION TO THE WADI SALIB RIOTS (1959) AS REFLECTED IN
CONTEMPORARY ISRAELI PRESS

Ada Yurman
Department of Criminology, Bar Ilan University, Ramat Gan, Israel

Abstract:
Social reactions to deviant groups with political goals follow two central patterns; one that
associates personal characteristics with deviant behavior, and the other that claims that society
is to be blamed for deviant behavior. The establishment usually tends towards the former notion
and thus disclaims any responsibility for the distress of the underprivileged, while it is usually
those who oppose government policies who believe that the fault lies with society. The purpose
of the present research was to examine social reactions to the Wadi Salib riots that occurred in
Haifa in 1959. These riots represented the first ethnic protest within Israeli society with its
ideology of the ingathering of the exiles. The central question was whether this ideology
contributed to the development of a different reaction when compared to reactions to similar
events abroad. This question was examined by means of analyzing articles in the Israeli press
of that period. The Israeli press representing the views of the establishment was at pains to point
out that the rioters were criminals, their object being to obstruct the development of society.
Opposition party leaders claimed that the rioters lived in poor circumstances, which constituted
a direct result of government policies. An analysis of press reports on the Wadi Salib riots
indicates a correspondence between the reaction to these events and similar events abroad.
Nevertheless, the reaction to the Wadi Salib riots did not only express a conflict between
different political camps, but also different symbolic universes. Each group exploited the events
at Wadi Salib to prove that their ideology was the legitimate one.
Keywords: Riots, media, political deviance, symbolic universe.
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AN ANALYTICAL STUDY ON THE POLITICS OF DEFECTION IN INDIA

Diya Sarkar, Prafulla C. Mishra
Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) deemed to be University, India
Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) deemed to be University, India

Abstract:
In a parliamentary system, party discipline is the impulse; when it falls short, the government
usually falls. Conceivably, the platform of Indian politics suffers with innumerous practical
disorders. The politics of defection is one such specie entailing gross miscarriage of fair conduct
turning politics into a game of thrones (powers). This practice of political nomaditude can trace
its seed in the womb of British House of Commons. Therein, if a legislator was found to cross
the floor, the party considered him disloyal. In other words, the legislator lost his allegiance to
his former party by joining another party. This very phenomenon, in practice has a two way
traffic i.e. ruling party to the opposition party or vice versa. The democracies like USA,
Australia and Canada were also aware of this fashion of swapping loyalties. There have been
several instances of great politicians changing party allegiance, for example Winston Churchill,
Ramsay McDonald, William Gladstone etc. Nevertheless, it is interesting to cite that
irrespective of such practice of changing party allegiance, none of the democracies in the west
ever desired or felt the need to legislatively ban defections. But, exceptionally India can be
traced to have passed anti-defection laws. The politics of defection had been a unique popular
phenomenon on the floor of Indian Parliamentary system gradually gulping the democratic
essence and synchronization of the Federation. This study is both analytical and doctrinal,
which tries to examine whether representative democracy has lost its essence due to political
nomadism. The present study also analyzes the classical as well as contemporary pulse of floor
crossing amidst dynastic politics in a representative democracy. It will briefly discuss the
panorama of defections under the Indian federal structure in the light of the anti-defection law
and an attempt has been made to add valuable suggestions to streamline remedy for the still
prevalent political defections.
Keywords: Constitutional law, defection, democracy, political anti-trust.
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THE TWO LAYERS OF FOOD SAFETY AND GMOS IN THE HUNGARIAN
AGRICULTURAL LAW

Gergely Horváth
Agricultural and Labour Law Department, Széchenyi István University,
Győr, Hungary
Abstract:
The study presents the complexity of food safety dividing it into two layers. Beyond the basic
layer of requirements, there is a more demanding higher level linked with quality and purity
aspects. It would be important to give special prominence to both layers, given that massive
illnesses are caused by foods even though officially licensed. Then the study discusses an
exciting safety challenge stemming from the risks of genetically modified organisms (GMOs).
Furthermore, it features legal case examples that illustrate how certain liability questions are
solved or not yet decided in connection with the production of genetically modified crops. In
addition, a special kind of land grabbing, more precisely land grabbing from non-GMO farming
systems can also be noticed as well as a new phenomenon eroding food sovereignty.
Coexistence, the state where organic, conventional, and GM farming systems are standing
alongside each other is an unsuitable experiment that cannot be successful, because of
biophysical reasons (such as cross-pollination). Agricultural and environmental lawyers both
try to find the optimal solution. Agri-environmental measures are introduced as a special
subfield of law maintaining also food safety. The important steps of agri-environmental
legislation are aiming at the protection of natural values, the environmental media and
strengthening food safety as well, practically the quality of agricultural products intended for
human consumption. The major findings of the study focus on searching for the appropriate
approach capable of solving the security and safety problems of food production. The most
interesting concepts of the Hungarian national and EU food law legislation are analyzed in more
detail with descriptive, analytic and comparative methods.
Keywords: Food law, food safety, food security, GMO, agri-environmental measures.
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THE ETHIO-ERITREA CLAIMS COMMISSION ON USE OF FORCE: ISSUE OF
SELF-DEFENSE OR VIOLATION OF SOVEREIGNTY

Isaias Teklia Berhe
College of Art And Social Sciences, Asmara , Erittra.
Abstract:
A decision that deals with international disputes, be it arbitral or judicial, has to properly reflect
objectivity and coherence with existing rules of international law. This paper shows the decision
of the Ethio-Eritrea Claims Commission on the jus ad bellum case is bereft of objectivity and
coherence, which contributed a disservice to international law on many aspects. The
Commission’s decision that holds Eritrea in contravention to Art 2(4) of the UN Charter based
on Ethiopia’s contention is flawed. It fails to consider: the illegitimacy of an actual authority
established over contested territory through hostile acts, the proper determination of effectivites
under international law, the sanctity of colonially determined boundaries, Ethiopia’s prior firm
political recognition and undergirds to respect colonial boundary, and Ethio-Eritrea Border
Commission’s decision. The paper will also argue that the Commission confused Eritrea’s right
of self-defense with the rule against the non-use of force to settle territorial disputes; wherefore
its decision sanitizes or sterilizes unlawful change of territory resulted through unlawful use of
force to the effect of advantaging aggressions. The paper likewise argues that the decision is so
sacrilegious that it disregards the ossified legal finality of colonial boundaries. Moreover, its
approach toward armed attack does not reflect the peculiarity of the jus ad bellum case rather it
brings about definitional uncertainties and sustains the perception that the law on self-defense
is unsettled.
Keywords: Armed attack, self-defense, territorial integrity, use of force.
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ENFORCEMENT OF DECISIONS OF OMBUDSMEN AND THE SOUTH AFRICAN
PUBLIC PROTECTOR: MUZZLING THE WATCHDOGS
Roxan Venter
University of Johannesburg, South Africa
Abstract:
Ombudsmen often face the challenge of a lack of authority to have their decisions and
recommendations enforced. This lack of authority may be seen as one of the major obstacles in
the way of the effectiveness of the institutions of Ombudsman and also the South African Public
Protector. The paper will address the current legal position in South Africa with regard to the
status of the decisions and recommendations of the South African Public Protector and the
enforcement thereof. In addition, the paper will compare the South African position with the
experiences of other jurisdictions, including Scandinavian countries like Sweden, Denmark and
Norway, but also New Zealand and Northern Ireland, with regard to the enforcement of the
decisions of Ombudsmen. Finally, the paper will make recommendations with regard to the
enhancement of the power and authority of Ombudsmen in order to effectively enforce their
decisions. It is submitted that the creation of the office of Ombudsman, and the Public Protector
in the South African system, is an essential tool to ensure the protection of society against
governmental abuse of power and it is therefore imperative to ensure that these watchdogs of
democracy are not muzzled by a lack of powers of enforcement.
Keywords: Enforcement of decisions of Ombudsmen, Governmental control, Ombudsman,
South African Public Protector.
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DIRECTORS’ DUTIES, CIVIL LIABILITY, AND THE BUSINESS JUDGMENT
RULE UNDER THE PORTUGUESE LEGAL FRAMEWORK

Marisa Catarina da Conceição Dinis
Department of Law Sciences, Polytechnic Institute of Leiria, Leiria, Portugal

Abstract:
The commercial companies’ management has suffered an important material and legal
transformation in the last years, mainly related to the changes in the Portuguese legal framework
and because of the fact they were recently object of great expansion. In fact, next to the smaller
family businesses, whose management is regularly assumed by partners, companies with social
investment highly scattered, whose owners are completely out from administration, are now
arising. In those particular cases, the business transactions are much more complex and require
from the companies’ managers a highly technical knowledge and some specific professionals’
skills and abilities. This kind of administration carries a high-level risk that can both result in
great success or in great losses. Knowing that the administration performance can result in
important losses to the companies, the Portuguese legislator has created a legal structure to
impute them some responsibilities and sanctions. The main goal of this study is to analyze the
Portuguese law and some jurisprudence about companies’ management rules and about the
conflicts between the directors and the company. In order to achieve these purposes we have to
consider, on the one hand, the legal duties directly connected to the directors’ functions and on
the other hand the disrespect for those same rules. The Portuguese law in this matter, influenced
by the common law, determines that the directors’ attitude should be guided by loyalty and
honesty. Consequently, we must reflect in which cases the administrators should respond to
losses that they might cause to companies as a result of their duties’ disrespect. In this way is
necessary to study the business judgment rule wich is a rule that refers to a liability exclusion
rule. We intend, in the same way, to evaluate if the civil liability that results from the directors’
duties disrespect can extend itself to those who have elected them ignoring or even knowing
that they don´t have the necessary skills or appropriate knowledge to the position they hold. To
charge directors’, without ruining entrepreneurship, charging, in the same way, those who select
them reinforces the need for more responsible and cautious attitudes which will lead
consequently to more confidence in the markets.
Keywords: Duty of loyalty, duty of care, business judgment rule, civil liability of directors.
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DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE DİJİTALLEŞME SEVİYELERİNİN ENDEKSLER
BAZLI OLARAK İNCELENMESİ

Mustafa HINÇAL
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
– 0000-0001-9403-8111
İhsan Tolga MEDENİ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
– 0000-0002-0642-7908
Tunç Durmuş MEDENİ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
– 0000-0002-2964-3320
ÖZET
Ölçmeden yönetemeyiz. Daha önemlisi, neyi nasıl ölçtüğümüz vizyonumuzu ve
koordinasyon kapasitemizi de göstermektedir. Bilgi toplumu ve dijitalleşme odaklı ölçümlerin
neredeyse tamamı yabancı kaynaklıdır. Dolayısıyla, bu kaynaklarda kendi politikaları ve
koşullarına göre bir yaklaşım söz konusudur. Ülkemiz, bu ihtiyacı “Millî Teknoloji Hamlesi”
ile kamu politikası haline getirmiştir. Üstelik “Dijital Türkiye” kavramı kamu yönetimi ve
toplum nezdinde karşılık bulmuştur. Ancak tanımlanmadığı için tüm taraflarca farklı
yorumlanmaktadır. Ne, nerede, nasıl, niçin ve kim gibi temel soruların cevaplarını hala tam
olarak, bütünlük içerisinde, verebilmiş değiliz. Ölçümlemelerimizin ülkemizin dahil olduğu
uluslararası benzer endekslerle ilişkilendirilmesi günümüz beklentilerini ve yeniliklerini daha
geniş bir perspektiften yakalama ve uluslararası endekslerle yapılan ölçümlemelerin
doğrulanması imkânı sağlayacaktır. Süreci içselleştirmeden ve bir birikim oluşturmadan çıkan
sıralamalar üzerinden yorum yapmak durumunda kalabiliyoruz. Netice olarak, yarının
dünyasında var olabilmek için yükselmeye mecburuz ama binanın temelini de sağlam
tutmalıyız. Bu kapsamda ölçüm araçlarının yani endekslerin tespiti ve uluslararası endekslerle
karşılaştırılması önem arz etmektedir. Çalışmamızda nitel araştırma yöntemlerinden biri olan
kuram oluşturma desenini kullandık. Ülkemizin dijital kalkınma vizyonunun hayata geçmesine
ivme kazandırmak üzere, ulusal plan ve hedefleri kapsayan, uluslararası endeksler ile
konuşulan ve politika yapıcılar dahil toplumun tüm kesimlerine hitap edecek bir endeks modeli
oluşturmak amaçlanmaktadır. Dünyada sıklıkla kullanılmakta olan OECD, BM, AB ve diğer
bilinen endeksler incelendikten sonra Türkiye’de şu ana kadar yapılmış ya da yapılmakta olan
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endeksler incelenip “Türkiye’ye özel bir endeks yapısı nasıl olmalıdır?” sorusu yanıtlanmaya
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dijital, Dönüşüm, E-Devlet, Endeks, Kamu, Dijital Türkiye, Toplum 5.0.

EXAMINATION OF DIGITALIZATION LEVELS IN THE WORLD AND IN
TURKEY BASED ON INDICES
ABSTARCT
We cannot manage without measuring. More importantly, what we measure and how
we measure reflects our vision and coordination capacity. Almost all of the information society
and digitalization-oriented measurements are of foreign origin. Therefore, these resources have
an approach according to their own policies and conditions. Our country has made this need a
public policy with the "National Technology Advance". Moreover, the concept of “Digital
Turkey” has found a response in the presence of public administration and society. However,
since it is not defined, it is interpreted differently by all parties. We still have not been able to
fully and in the integrity answer the main questions of what, where, how, why and who.
Associating our measurements with similar international indices which include our country,
will provide the opportunity to capture today's expectations and innovations from a wider
perspective and to verify the measurements made with international indices. Without
internalizing the process and creating a accumatlation, we may have to comment on the
resulting gradations. As a result, we have to ascend to exist in the world of tomorrow, but we
must also keep the foundation of the building intact. In this context, it is important to determine
measurement tools, namely indices, and to compare them with international indices. In our
study, we used the thearize pattern, which is one of the qualitative research methods. In order
to accelerate the realization of our country's digital development vision, it is aimed to create an
index model that covers national plans and targets, is spoken with international indices, and
will appeal to all segments of society, including policy makers. After examining the OECD,
UN, EU and other known indices that are frequently used in the world, the indexes that have
been made or are being made in Türkiye until now are examined and the question "How should
an index structure be specific to Türkiye?" question will be tried to be answered.
Keywords: Digital, Transformation, E-Government, Index, Public, Digital Türkiye, Society
5.0.
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TÜRKİYE'DE KAMU DİPLOMASİSİNİN UYGULANMASINA
YÖNELİK MEKANİZMALAR. MEDYA DENETİMİ VE DENETİM YÖNTEMLERİ

Asel Akmatalieva
Selçuk Üniversitesi
– 0000-0002-0446-4676

ÖZET
Türk yapımı dizi-filmler, başta Orta Doğu, Orta Asya olmak üzere dünya genelinde pek çok
ülkeye ihraç edilmektedir. Türk televizyon dizileri son yıllarda uluslararası arenada geniş bir
alan kaplamaya başlamıştır. Çoğu ülkelerde olduğu gibi Orta Asya’da Türk TV dizilerine ilgi
oldukça büyüktür. Türk dizilerinin bu kadar popüler olmasının birçok nedeni vardır. Medya
önemli bir güç kaynağı olarak politik güçler tarafından tarihin birçok döneminde kullanılmıştır.
Medya kuruluşları ülkelerin ürettiği birçok politikada doğrudan rol oynamıştır. Bır de medya
diğer ülkeler tarafından tehdit olarak görülüyor ve bunun sonucunda çeşitli yaptırımlar
uygulanabilecek hale geldi.
İzleyicilerin özellikle ilgisini çeken konular: oryantalizm, egzotizm, ilginç hikayeler, güzel
kostümler, müzikler, manzaralar ve aktörlerdir. İzleyicilerin ilgisini çeken diğer hususlar, hem
tarihi hem de günümüz Türk dizilerindeki etkileyici atmosferdir. Çalışma sonucunda aşk
konusunun izleyici tarafından daha çok tercih edildiği görülmektedir. Bununla birlikte, Türk
kültür, gelenek ve yaşam tarzına da çok ilgili oldukları gözlenmektedir.
Bu çalışmada, en çok hangi temaların popüler olduğu analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlarla
da izleyicinin tercihlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada aynı zamanda, Türk
Dizilerinin izleyicilerin algıları üzerinde etkisi ne şekilde ve hangi yönde etki sağladığı
araştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı, çokça izlenen Türk dizilerinin, Türkiye’nin kamu
diplomasisi çalışmalarına etkisini araştırmak, bu diziler vasıtasıyla izleyicinin Türkiye algısının
nasıl şekil aldığını ve Türk dizilerinin başarısının sebeplerini ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Türk Televizyon Dizileri, Kamu Diplomasisi Olarak Diziler, Dizilerin
Etkililiği, Medya Denetimi
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DİJİTAL TÜRKİYE İNDEKSİ BAĞLAMINDA GÜVENLİK TEMATİK ALANININ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI HİZMETLERİ
KAPSAMINDA ANALİZİ
UĞUR KAZANÇÇI
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
– 0000-0002-3415-4089
AYŞE GÜL UYSAL
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
– 0000-0002-8403-5846
Tunç Durmuş MEDENİ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
0000-0002-2964-3320
İhsan Tolga MEDENİ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
0000-0002-064-7908
ÖZET
Teknolojik gelişmelerin her geçen gün arttığı yaşadığımız dünyada birçok ihtiyacımız
için artık zamandan ve mekândan bağımsız olarak işlemlerimizi gerçekleştirmekteyiz. E-devlet
stratejisinin benimsenmesi ve kullanılması , tüm e-devlet sektörlerine daha etkin ve verimli
bilgi ve hizmetlerin sunulmasında önemli faydalar sağlayabilir. Zaman, emek ve doğru
hesaplanıp değerlendirildiğinde maliyet avantajı, yine doğru değerlendirildiğinde çevresel
anlamda olumlu etkileriyle dijitalleşme tamamen hayatlarımıza girmiştir. Ülkemizde de bu
alanda yaşanan teknolojik gelişmeler ile kamu kurumlarının sunduğu hizmetlerde dijitalleşme
önem kazanmaktadır. E-Devlet kavramının özellikle bu noktada öncülük yaptığını
gözleyebiliriz. Yine de her zaman daha iyisi olabileceği düşüncesi ile aynı zamanda Avusturyalı
yazar, konuşmacı, danışman, öğretim üyesi ve yönetim bilimci Peter Ferdinand Drucker (19
Kasım 1909 – 11 Kasım 2005) ‘ın “Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz” sözü ile önemini
ortaya koyduğu şekilde ülkemizdeki kamu kurumlarını, dijital hizmetleri bakımından ölçmeye
ihtiyaç duyulmuştur.
Bu çalışmada; esasen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi
tarafından yürütülen Dijital Türkiye İndeksi çalışmalarına katkı çerçevesinde, kamu
kurumlarının vatandaşa yönelik hizmetlerinin elektronik ortamda yapılabilmesinin
ölçümlenmesi kapsamında, güvenlik tematik alanı ile ilgili vatandaşların ihtiyacı olan ve
ihtiyacı olabileceği değerlendirilen hizmetlerin Millî Savunma Bakanlığı tarafından sunulan
kısımları ile ilgili değerlendirmelerin yapılmasıdır. Bu değerlendirmeler ışığında dijital ortamda
sunulan hizmetlerin yeterliliğinin ölçülmesi yanında iyileştirme önerileri ve dijital ortama
alınması gerektiği tespit edilen hizmet adımları da gösterilecektir. Bu amacın bir parçası olarak
çalışmamızda Millî Savunma Bakanlığı’nın hizmetleri, dijitallik bakımından ölçümlenerek
ortaya konulacak çalışmalara ışık tutması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dijital, Dönüşüm, İndeks, Savunma, Askerlik.
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ANALYSIS OF THE SECURITY THEMATIC AREA IN THE CONTEXT OF
DIGITAL TURKEY INDEX WITHIN THE SCOPE OF THE MINISTRY OF
NATIONAL DEFENSE SERVICES OF THE REPUBLIC OF TURKIYE

ABSTARCT
In the world we live in, where technological developments are increasing day by day,
we now carry out our transactions for many of our needs, regardless of time and place. Adoption
and use of the e-government strategy can provide significant benefits in providing more
effective and efficient information and services to all e-government sectors. Digitalization has
completely entered our lives with time, effort and cost advantage when calculated and evaluated
correctly, and with positive environmental effects when evaluated correctly. With the
technological developments in this field in our country, digitalization gains importance in the
services offered by public institutions. We can observe that the concept of e-Government leads
especially at this point. However, with the thought that it can always be better, the Austrian
writer, speaker, consultant, lecturer and management scientist Peter Ferdinand Drucker (19
November 1909 – 11 November 2005) put forward the importance of the public opinion in our
country with the phrase “You cannot manage what you cannot measure”. as the saying shows
its importance. There was a need to measure the public institutions in our country in terms of
their digital services.
In this study; Within the framework of contributing to the Digital Türkiye Index
studies, which are mainly carried out by the Presidency of the Republic of Türkiye, Digital
Transformation Office, within the scope of measuring the ability of public institutions to
provide citizen-oriented services in electronic environment, evaluations are made regarding the
parts of the services offered by the Ministry of National Defense related to the thematic area of
security, which are needed or considered to be needed by citizens. In the light of these
evaluations, besides measuring the adequacy of the services offered in the digital environment,
improvement suggestions and service steps that need to be digitized will also be shown. As a
part of this aim, our study aims to shed light on the works to be put forward by measuring the
services of the Ministry of National Defense in terms of digitality.
Keywords: Digital, Transformation, Index, Defense, Military.
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COVID-19 AŞISI TUTUMU İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ:
TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Dr. Sema DÖKME YAĞAR
Ankara Üniversitesi
semadokme@gmail.com – ORCID ID: 0000-0003-0298-7534

ÖZET
COVID-19 salgını sürecinde birçok gelişmiş ülke ve/veya kuruluş aşı geliştirme çalışmaları
yapmış ve geçmişteki aşı geliştirme süreçleri ile kıyaslandığında kısa sürede başarılı sonuçlar
elde etmiştir. Özellikle salgının kontrol edilmesi, yönetilmesi ve sonlandırılması noktasında
aşılanmanın öneminin yüksek olduğu dikkate alındığında, aşılanma ile ilişkili olabilecek öncül
faktörleri belirlenmesi de sürece katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Bu doğrultuda, yapılan
çalışma ile birlikte bireylerin COVID-19 aşısı olma kararını etkileyen faktörlerin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Türkiye’de yapılmış araştırmalar incelenmiş ve genel bir
çerçevenin oluşturulması hedeflenmiştir. Araştırma makaleleri seçilirken bazı kriterler dikkate
alınmıştır. Bunlar; araştırmaların SSCI, SCI-E, SCI, ESCI ve Scopus indeksli dergilerde
yayınlanmış olması, nicel araştırma tekniklerin kullanılmış olması ve elektronik ortamda
ulaşılabilir olmasıdır. Ayrıca, bildiriler, kitaplar ve editöryal yazılar kapsam dışında
tutulmuştur. 06.06.2022 – 26.06.2022 tarihleri arasında, PubMed ve Google Akademik
üzerinden yapılan tarama sonucunda, belirtilen kriterleri sağlayan 28 araştırma makalesi
çalışmanın kapsamını oluşturmuştur. Yapılan araştırmaların yaklaşık olarak %86’sının Türkiye
genelinde çoğunlukla çevrimiçi anket yoluyla yapıldığı görülmüştür. Araştırmaların %50’sinde
spesifik bir örneklem grubunda çalışılmamakla birlikte; sağlık çalışanları (%32.14) hamile
kadınlar (%10.71), öğrenciler (%7.14), 65 yaş ve üstü bireyler (%3.57) ve kanser hastaları
(%3.57) gibi spesifik örneklem gruplarını dikkate alan araştırmaların da yapıldığı tespit
edilmiştir. Aşı olma noktasında tereddüt ile ilişkili olan faktörlere bakıldığında ise, 22 farklı
unsur tespit edilmiştir. En çok ilişkili olan faktörler cinsiyet, yaş, COVID-19 korkusu, grip aşısı
yaptırma durumu, sağlık kurumlarında çalışma, çevresinde hastalığa yakalanmış kişiler, ithal
aşı kullanımı, aşılara güvensizlik, aşılar ile ilgili bilgi eksikliği, sağlık çalışanlarına güven,
salgına inanmama ve COVID-19 geçmişi olma durumu şeklide sıralanmaktadır. Bunların
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dışında çocuk sahibi olma, kronik hastalığın olması, sigara içme, sağlık güvencesi, eğitim,
mesleki deneyim, devlet kurumlarına güven, sürekli ilaç kullanma, gelir durumu ve medeni
durum gibi faktörlerin de aşı olma tereddütü ile ilişkili olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, bu
çalışma ile birlikte aşılanma konusunda tereddütü olan spesifik gruplara ilişkin bazı kanıtlar
genel bir çerçeve ile sunulmaya çalışılmıştır. Elde edilen bu bulguların aşılanma oranını artırma
ve belirli spesifik gruplar üzerinde çalışma noktasında politika yapıcılara yön gösterici
olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Aşı Tutumu/Tereddütü, COVID-19, Türkiye

EXAMINATION OF FACTORS RELATED TO COVID-19 VACCINE ATTITUDE:
THE EXAMPLE OF TURKEY

ABSTRACT
During the COVID-19 epidemic, many developed countries and/or organizations have carried
out vaccine development studies and achieved successful results in a short time compared to
the past vaccine development processes. Considering the high importance of vaccination at the
point of control, management and termination of the epidemic, it was thought that determining
the antecedent factors that may be related to vaccination will contribute to the process. In this
direction, it was aimed to evaluate the factors affecting the decision of individuals to be
vaccinated against COVID-19. Studies conducted in Turkey were examined and it was aimed
to create a general framework. Some criteria were taken into account when selecting research
articles. These; research is published in SSCI, SCI-E, SCI, ESCI and Scopus indexed journals,
quantitative research techniques are used, and they are available electronically. In addition,
congress papers, books and editorial articles are excluded from the scope. As a result of the
search made on PubMed and Google Scholar between 06.06.2022 - 26.06.2022, 28 research
articles meeting the specified criteria formed the scope of the study. It has been observed that
approximately 86% of the researches are conducted through online surveys throughout Turkey.
Although 50% of the studies were not studied in a specific sample group; it has been determined
that studies that take into account specific sample groups such as healthcare professionals
(32.14%), pregnant women (10.71%), students (7.14%), individuals aged 65 and over (3.57%)
and cancer patients (3.57%). Considering the factors associated with hesitancy at the point of
being vaccinated, 22 different factors were identified. The most associated factors are listed as
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gender, age, fear of COVID-19, flu vaccination status, working in healthcare institutions,
people around you have the disease, use of imported vaccines, distrust of vaccines, lack of
knowledge about vaccines, trust in healthcare professionals, disbelief in the epidemic, and
having a history of COVID-19. Apart from these, factors such as having a child, having a
chronic disease, smoking, health insurance, education, professional experience, trust in
government institutions, continuous drug use, income status and marital status were found to
be associated with hesitancy to be vaccinated. In conclusion, with this study, some evidence
regarding specific groups who are hesitant about vaccination has been tried to be presented with
a general framework. It is thought that these findings can guide policy makers in increasing the
rate of vaccination and working on certain specific groups.
Keywords: Vaccine Attitude/Hesitancy, COVID-19, Turkey
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E-NABIZ UYGULAMASININ MEDYADAKİ YANSIMASININ İNCELENMESİ: BİR
GAZETE ÖRNEĞİ

Dr. Sema DÖKME YAĞAR
Ankara Üniversitesi
– ORCID ID: 0000-0003-0298-7534
Dr. Öğr. Üyesi Fedayi YAĞAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
- ORCID ID: 0000-0002-3436-6583

ÖZET
Kişisel sağlık kaydı sistemi olan e-nabız, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği
bir uygulamadır. Bu uygulamada sağlık kuruluşlarından elde edilen sağlık verileri toplanmakta
ve bu verilere hem sağlık profesyonelleri hem de vatandaşlar istedikleri zaman mobil cihazlar
ya da internet aracılığı ile ulaşabilmektedir. Bu çalışma ile birlikte hem sağlık profesyonelleri
hem de vatandaşlar için önemli bir veri kaynağı olan e-nabız uygulamasının medyadaki
yansımasının incelemesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, 8.07.2022 tarihinde yapılan arama
sonucunda Hürriyet gazetesinden web madenciliği ile 448 haber çekilmiştir. Yapılan inceleme
sonucunda e-nabız ile ilgisi olmayan ve eksik çekilen 90 haber kapsam dışında bırakılmıştır.
Haberlerin incelenmesinde metin madenciliği yöntemlerinden faydalanılmış, kelime bulutları
ve duygu analizleri kullanılmıştır. Kelime bulutları ile incelenen büyük nitel veri yığınlarına
ilişkin anahtar kelimeler hızlı bir şekilde ortaya konulabilmektedir. Başlık açısından
bakıldığında en çok kullanılan kelimelerin “aşı, randevu, sağlık, sonuç ve ekran” olduğu; özet
açısından bakıldığında, “aşı, sağlık, üzeri, randevu ve sonuç” olduğu ve içerik açısından
bakıldığında ise, “aşı, sağlık, sistem, üzeri ve randevu” olduğu görülmüştür. Yapılan duygu
analizi ile birlikte haberlerin başlık, özet ve içerik açısından olumlu, olumsuz ya da nötr olma
durumları incelenmiştir. Başlık, özet ve içeriğe bakıldığında çoğunlukla olumlu yönde
haberlerin yapıldığı tespit edilmiştir (sırasıyla %68,16; %88,83; %93,02). Bunların dışında,
haberlerin yıllara göre dağılımları incelenmiştir. E-nabız ile ilgili en çok haberin 2021 yılında
yapıldığı görülmektedir. Özellikle COVID-19 salgını ile birlikte e-nabız uygulamalarının da
arttığı düşünüldüğünde, bu sonucun ortaya çıkmasında salgının önemli etkisinin olduğu
düşünülmektedir. Sonuç olarak, medyada yer alan haberler okuyucuları etkileyebildiği gibi
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bilgilendirebilmektedir. Bu noktada, haberlerde en çok nerelere vurgu yapıldığının ve duygu
durumlarının ne olduğunun ortaya konulması büyük önem arz etmektedir. Diğer yandan, bu
araştırmada metin madenciliği yöntemi kullanılarak manuel içerik analizlerinde karşılaşılan
öznel olma sorunsalını minimum düzeye çekmek hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Duygu Analizi, E-Nabız, Kelime Bulutları, Metin Madenciliği, Web
Madenciliği

EXAMINATION OF THE REFLECTION OF E-NABIZ APPLICATION IN THE
MEDIA: A NEWSPAPER EXAMPLE

ABSTRACT
E-nabız, which is a personal health record system, is an application developed by the Ministry
of Health of the Republic of Turkey. In this application, health data obtained from health
institutions are collected and these data can be accessed by both health professionals and
citizens at any time via mobile devices or the internet. With this study, it is aimed to examine
the reflection of the e-nabız application, which is an important data source for both health
professionals and citizens, in the media. In this direction, as a result of the search made on
8.07.2022, 448 news stories were extracted from Hürriyet newspaper by web mining. As a result
of the examination, 90 news that were not related to e-nabız and were taken incompletely were
excluded from the scope. In the analysis of the news, text mining methods were used, word
clouds and sentiment analysis were used. Keywords related to large qualitative data stacks
examined with word clouds can be quickly revealed. In terms of the title, the most used words
are “vaccine, appointment, health, results and screen”; From the summary point of view, it is
seen that it is "vaccine, health, over, appointment and result", and in terms of content, it is
"vaccine, health, system, over and appointment". With the sentiment analysis, the positive,
negative or neutral status of the news in terms of title, summary and content was examined.
Looking at the title, summary and content, it was determined that mostly positive news was
made (68.16%; 88.83%; 93.02%, respectively). Apart from these, the distribution of the news
by years was examined. It is seen that the most news about e-nabız was made in 2021.
Considering that e-nabız applications have increased with the COVID-19 epidemic, it is thought
that the epidemic has a significant impact on the emergence of this result. As a result, the news
in the media can both affect and inform the readers. At this point, it is of great importance to
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reveal where the most emphasis is placed on the news and what the emotional states are. On
the other hand, in this research, it was aimed to minimize the subjective problem encountered
in manual content analysis by using the text mining method.
Keywords: Sentiment Analysis, E-Nabız, Word Clouds, Text Mining, Web Mining
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YÖNETİM KURULU TOPLANTI SIKLIĞININ FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNE
ETKİSİ: BORSA İSTANBUL UYGULAMASI

Dr. Öğr. Üyesi H. Cem SAYIN
Anadolu Üniversitesi
- 0000-0003-3487-805X
Arş. Gör. Gamze SEVİMLİ ÖRGÜN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
- 0000-0002-4233-8363

ÖZET
Kurumsal yönetim, ilk olarak 1990’lı yılların başlarında ortaya çıkmış ve yaşanan uluslararası
finansal krizler ve muhasebe skandallarıyla önem kazanmıştır. Kelime anlamı olarak; devlet,
hisse sahipleri, kredi sağlayanlar, müşteriler ve çalışanların gözetiminde işletmelerin doğru
bilgileri aktarması ve şeffaf olması olarak ifade edilen (Koçel,2014) kavram işletmenin
yönlendirildiği ve kontrol edildiği bir strateji olarak görülmektedir. Bu nedenle, kurumsal
yönetimin uygulanması için Dünyada OECD, ülkemizde ise SPK tarafından kurumsal yönetim
ilkeleri geliştirilmiştir. Bu ilkelerin amacı, işletme ve pay sahipleri arasında refah yaratmak ve
işletmenin etkinliğini, verimliliğini ve sürdürülebilirliğini geliştirmektir.
Bir işletmenin kurumsal yönetimdeki zorunlu ve en önemli parçasını yönetim kurulu
oluşturmaktadır. Yönetim kurulunda yer alan üyeler belirli aralıklarla işletme etkinliği ve
verimliliği için büyük önem taşıyan olağan yönetim kurulu toplantılarında bir araya gelirler.
Yönetim kurulu toplantıları, yöneticilerin önceki deneyimlerini, mevcut sorunlarını ve
işletmenin hayatta kalması için ileriye dönük konuları ele alarak tartıştığı organize bir yapıdır.
Toplantılarda alınan her karar yasal olmakla birlikte işletmede işler hale gelmektedir.
Çalışmanın amacı yönetim kurulu toplantı sıklığının firma performansı üzerindekini etkisini
incelemektir. Bu amaçla, Borsa İstanbul’a kayıtlı firmaların 2020 yılındaki verilerinden
yararlanılarak yapılan çalışmada bağımlı değişken olarak, muhasebe temelli (ROA) ve piyasa
temelli (PD/DD) firma performans göstergeleri kullanılmıştır. Ayrıca çalışmada yönetim
kurulu üyelerinin bir yıl içerisindeki toplantı sayılarının logaritmasını gösteren yönetim kurulu
toplantı sıklığı, yönetim kurulu üye sayısı, toplam yönetim kurulu üyeleri içerisinde bulunan
kadın üyelerin oranı, bağımsız üyelerin oranı ve yabancı üyelerin oranı bağımsız değişken
olarak; firma kaldıraç oranı, firma büyüklüğü ve firma yaşı ise kontrol değişkenleri olarak
kullanılmıştır. Çoklu regresyon analizi yöntemi kullanılarak yapılan yönetim kurulu toplantı
sıklığının firma performansı üzerindeki etkisini araştıran çalışmada ROA ve PD/DD
değişkenleri ile yönetim kurulu toplantı sıklığı arasında negatif ancak istatistiksel olarak
anlamlı olmayan bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Başka bir deyişle, 2020 yılında Borsa
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İstanbul’da faaliyet gösteren firmaların yönetim kurulundaki toplantı sayılarının sıklığı firma
performanslarını etkilememektedir. Bulunan sonuç Horvath ve Spirolleri, 2012; Irsad vd., 2015
ve Aryani vd., 2017’nin çalışmalarıyla tutarlıdır. Çalışmada bağımlı değişken olarak kullanılan
muhasebe temelli firma performans göstergesi olan ROA ile firma kaldıraç oranı ve firma yaşı
arasındaki ilişki negatif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Piyasa temelli firma performans
göstergesi olan PD/DD ile firma kaldıraç oranı arasında negatif, firma büyüklüğü ile pozitif ve
istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim, Yönetim Kurulu Toplantı Sıklığı, Firma Performansı.

THE EFFECT OF BOARD MEETING FREQUENCY ON FIRM PERFORMANCE:
AN APPLICATION ON BORSA ISTANBUL
ABSTRACT
Corporate governance firstly emerged in the early 1990s and gained importance with the
international financial crises and accounting scandals. As the meaning of the word, the concept
which is expressed as the transfer of accurate information and transparency of enterprises under
the supervision of the state, shareholders, creditors, customers and employees (Koçel, 2014), is
seen as a strategy in which the enterprise is directed and controlled. For this reason, corporate
governance principles have been developed by the OECD in the world and the CMB in our
country for the implementation of corporate governance. The purpose of these principles is to
create prosperity between the business and its shareholders and to improve the efficiency,
productivity and sustainability of the business.
The board of directors constitutes the mandatory and most important part of an enterprise in
corporate governance. Members of the board of directors meet at regular intervals at ordinary
board meetings, which are of great importance for the efficiency and productivity of the
business. Board meetings are an organized structure where executives discuss their previous
experience, current problems, and forward-looking issues for the survival of the business. Every
decision taken at the meetings is legal, but it becomes operational in the business.
The aim of the study is to examine the effect of board meeting frequency on firm performance.
For this purpose, accounting-based (ROA) and market-based (MV/BV) firm performance
indicators were used as dependent variables in the study, which was conducted using the data
of companies registered in Borsa Istanbul in 2020. In addition, in the study, the board meetings
frequency, which shows the logarithm of the number of meetings of the members of the board
of directors in a year, the number of board members, the rate of female members in the total
board members, the rate of independent members and the rate of foreign members as
independent variables; firm leverage ratio, firm size and firm age were used as control variables.
In the study investigating the effect of board meeting frequency on firm performance using
multiple regression analysis method, it was determined that there was a negative but statistically
insignificant relationship between ROA and MV/BV variables and board meeting frequency.
In other words, the frequency of meetings in the board of directors of companies operating in
Borsa Istanbul in 2020 does not affect company performance. The result of the study is
consistent with the work of Horvath and Spirolleri, 2012; Irsad et al., 2015 and Aryani et al.,
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2017. The relationship between ROA, which is an accounting-based firm performance indicator
used as a dependent variable in the study, and firm leverage ratio and firm age is negative and
statistically significant. The relationship between MV/BV which is the other firm performance
indicator in the study as dependent variable and firm leverage ratio and firm size is respectively
negative and positive statistically significant.
Key Words: Corporate Governance, Board Meeting Frequency, Firm Performance.
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BASMACI HAREKETİ VE AFGAN MODERNLEŞMESİNE DOLAYLI ETKİLERİ

Utku Aybudak
Karabük Üniversitesi
0000-0003-1859-5770
ÖZET
Bu çalışma, günümüz Özbekistan’ında SSCB’ye karşı girişilen ve başarısızlıkla sonuçlanan
Basmacı İsyanı veya Basmacı Harekatının Afgan ekonomisine dolaylı sonuçlarını
incelemektedir.
Ekim devrimi ile birlikte Moskova’da kontrolü sağlayan Bolşevikler, vakit kaybetmeden
sosyalizmi yayma çalışmalarına başlamışlardır. Bu çerçevede 1918 yılında Hokand Muhtar
Cumhuriyeti’nin işgal edilmesi, SSCB’ye karşı Özbekler tarafından yürütülen bir isyanın da
patlak vermesine sebep olmuştur.1 Buhara Emirliği ve Afganistan Emirliği’nin de yardımlarını
elde eden Basmacılar, 1920’li yılların sonuna kadar bölgede Sovyet askerî varlığına karşı
direniş göstermişlerdir. Özellikle 1921 yılında Enver Paşa’nın da harekata katılması, isyanın
Anadolu’da tanınırlığını ve isyancıların motivasyonunu arttırmıştır.
İsyancılar ve Kızıl Ordu arasındaki çatışmalar tahmin edileceği üzere bölgedeki güvenliği ve
asayişi zedelemiş, göç dalgalarına sebep olmuşlardır. Bölgede sığınılacak güvenli limanlardan
biri ise Afganistan Emirliği’dir. Günümüzde Afganistan toplumunun yaklaşık dörtte birini
Türkler oluşturmaktadır. Bu etnik grubun en büyük unsuru ise Özbeklerdir. Tarihsel olarak
Afganistan’daki Özbeklerin önemli bir kısmı Basmacı İsyanı sırasında yaşanan güvensiz ortam
nedeniyle Afganistan’a göç etmiştir.
Buhara tarafında isyancılar ile Kızıl Ordu çatışırken Afganistan’da ise modernist bir yönetici
olan Emanullah Han ülkeyi yönetmektedir. Afgan tarihinin en reformcu kişiliklerinden biri olan
Kral, devletin modernleşmesi ve merkezîleşmesi için çok sayıda reform gerçekleştirmiştir.2
İsyan sırasında da hem doğrudan hem dolaylı olarak isyancıları desteklemiştir.3
Emanullah Han, ülkedeki kabileci feodalizmi zayıflatmak ve merkezî devlet kurmak için
modern bir maliye teşkilatının gerekliliğinin farkındadır. Bu nedenle hem gümrük hem de
vergiler açısından çok daha basit ve anlaşılır bir sistem getirme amacındadır. Bu safhada
Basmacı hareketi nedeniyle Afganistan’a yönelen göç dalgası Afgan ekonomisi için halen daha
çok önemli olan bir sektörü ülkeye getirmiştir: halı dokumacılığı. Afganistan tarihi hususunda
önemli isimlerden biri olan Poullada,4 göçmenlerin Afgan topraklarına yabancı karakul koyun
türünü ve son derece değerli olan halı dokumacılığı bilgisini getirdiğini ifade etmektedir.
1920’lerden itibaren ise Almanya ve İngiltere pazarına Afganistan’dan halı ihracatı başlamıştır.

O. Yeşilot, B. Özdemir, “Sovyet Arşiv Belgeleri Işığında Basmacı Hareketi”, Belleten, 2021, C. 85, S.
302, sf: 281
2 İ. Akbaş, “Afgan Kralı Emanullah Han’ın Türkiye Gezisi”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi,
2008, C. 7, S. 16, sf: 313
3 M. E. Kıllıoğlu, “Basmacı İsyanı ve Afganistan (1918-1933)”, Asya Studies, 2022, C. 6, S. 20, sf: 208
4 L. B. Poullada, Reform and Rebellion in Afghanistan 1919-1929, London: Cornell University Press,
1973, sf: 137-138
1
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Böylece Basmacı İsyanı, merkezileşme çabasında olan Emanullah Han için dolaylı da olsa
yepyeni bir gelir kapısının açılmasına vesile olmuştur.
Anahtar Kelimeler : Basmacı İsyanı, Afganistan, Emanullah Han

THE BASMACHI MOVEMENT AND ITS INDIRECT EFFECTS ON AFGAN
MODERNIZATION
ABSTRACT
This study examines the indirect consequences of the Basmachi Revolt or Basmachi Operation
against the USSR in today's Uzbekistan on the Afghan economy.
The Bolsheviks gained control in Moscow with the October revolution, immediately started to
work on spreading socialism. The occupation of the Kokand Autonomy in 1918 led to the
outbreak of a rebellion led by the Uzbeks against the USSR. The rebels, with the help of the
Bukhara Emirate and the Afghanistan Emirate, resisted against the Soviet army in the region
until the end of the 1920s. Particularly, the participation of Enver Pasha in the resistance in
1921 increased the recognition of the rebellion in Anatolia and the motivation of the rebels.
The clashes between the rebels and the Red Army damaged the security and order in the region,
as can be expected, and caused waves of migration. The Emirate of Afghanistan is one of the
relatively stable governments in the region. Today, about a quarter of the Afghan society
consists of Turks. The largest element of this ethnic group is the Uzbeks. Historically, a
significant number of Uzbeks in Afghanistan immigrated to the country due to the turmoil
caused by the Basmachi Revolt.
While the Red Army is fighting the rebels in the Bukhara region, Emanullah Khan, a modernist
king, rules the country in Afghanistan. One of the most reformist figures in Afghan history, the
King carried out many reforms for the modernization and centralization of the state. During the
rebellion, he supported the rebels both directly and indirectly.
Emanullah Khan is aware of the necessity of a modern financial organization in order to weaken
the tribal feudalism in the country and to establish a central state. For this reason, he aims to
make the tax system in the country simple and understandable. At this stage, the wave of
immigration to Afghanistan due to the Basmachi movement brought a sector that is still very
important to the Afghan economy: carpet weaving. Poullada, who is one of the important names
in the field of Afghanistan history, states that the immigrants brought the foreign karakul sheep
species and the extremely valuable knowledge of carpet weaving to Afghan lands. From the
1920s, carpet exports from Afghanistan to Germany and England began. Thus, the Basmacı
Revolt led to the emergence of a new economic income, albeit indirectly, for Emanullah Khan,
who had a desire for modernization.

Key Words: Basmachi Revolt, Afghanistan, Emanullah Khan
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12 MART MUHTIRASI SONRASI KURULAN REFORM HÜKÜMETLERİNİN
ASKERLE OLAN İLİŞKİLERİ

Ömer Berkay DURSUN
İstanbul Aydın Üniversitesi
https://orcid.org/0000-0002-0542-7180
ÖZET
12 Mart Muhtırası, dönemin Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri
Komutanı Faruk Gürler, Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur, Deniz Kuvvetleri Komutanı
Celal Eyiceoğlu’nun ortak imzalarının olduğu ve hükümetin görevine son verilmesi için
dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a 12 Mart 1971 yılında verdikleri bir askeri muhtıra
yani askeri bir darbedir. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Demokrat Parti’nin iktidardan
düşürülmesiyle Demokrat Parti’nin mirasçısı olarak kurulan Süleyman Demirel’in partisi olan
Adalet Partisi 1965 ve 1969 seçimlerinde tek başına iktidara gelmiştir. Fakat ülkede artan anarşi
olayları, sağ-sol çatışmaları, üniversitede öğrenci çatışmaları, hırsızlık ve yağma olayları
üzerine 12 Mart 1971 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri duruma müdahale ederek bir muhtıra
yayınlamış ve Cumhurbaşkanı’ndan hükümetin istifa etmesini istemiştir. Bu istek, doğrudan
yönetime el koyularak gerçekleştirilen darbelerden olmasa da dolaylı yoldan gerçekleştirilmiş
askeri bir darbe veya müdahale niteliği taşımaktadır. Nihayetinde demokrasiyle yönetime
seçilmiş bir hükümetin istifasını istemekle doğrudan yönetime el koymak pek farklı değildir.
Bu istek üzerine dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu
bildirisini Başbakan Süleyman Demirel’e iletmiştir. Başlarda Süleyman Demirel bu isteği kabul
etmek istememiş ve bunun demokrasiyle bağdaşmayan bir durum olduğunu belirtmiştir. Çeşitli
açıklamalar yaparak bunu her platformda dile getirmişse de yapılan baskılara daha fazla
dayanamayıp istifasını Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a sunmuştur. Daha sonra ortaya çıkan
yönetim boşluğu ise 1973 seçimlerine kadar Reform Hükümeti olarak anılan Nihat Erim
Hükümeti ve devamında kurulan hükümetler ile giderilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada 12
Mart Muhtırasının birçok neden arasında temel nedeninin ne olduğu sorusu cevaplanmıştır.
Ayrıca TSK’nin yönetimde söz sahibi olmak ve öngördüğü yenilik ve reformları hayata
geçirebilmek olduğu ve bu yüzden TSK’nin istediği şekilde ve kişilerle çeşitli hükümetler
kurulduğu incelenmiş ve TSK’nin, kurulan hükümetler üzerindeki etki alanları irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hükümet, Muhtıra, Reform, Türk Silahlı Kuvvetleri, Askeri Darbe.
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TARİHSEL SÜREÇTE SIĞINMA, SIĞINMA HAKKI VE ULUSLARARASI
BELGELERDEKİ YERİ
Süleyman CİHAN
Süleyman Demirel Üniversitesi,
Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi.

ÖZET
İnsanlar tarih boyunca savaş, çatışma, zulüm ve doğal felaketler gibi çeşitli sebeplerle
farklı yerleşim birimlerine gitmek zorunda kaldığı için sığınma olgusunun insanlık tarihi kadar
eski olduğunu kabul etmek yanlış olmayacaktır. Antik Yunan’da “asylia” kişisel dokunulmazlık
sağlanan yer anlamına gelen sığınma kavramı o dönemlerde dokunulmazlık, kişinin kendi
devletinden başka bir devlete gitmesi ile tanınan bir durum olmuştur. Uluslararası boyutta
sığınmaya yönelik ilk hukuki çalışmalar ise I. Dünya savaşı sonrasına tekabül eder. Sığınma
sorunu Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve özellikle 1917 Bolşevik Devrimi sırasında
meydana gelen göç dalgası kaynaklı olarak Milletler Cemiyeti’ni çözüm yolları aramaya
itmiştir. Bu girişimlerin sonuç vermesi ise ancak II. Dünya Savaşı’nın sonrasına kalmıştır.
Sığınma hakkı, 10 Aralık 1948’de ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin (İHEB)
14. maddesine göre temel bir insan hakkı olarak tarihte yerini almıştır. Buna göre, “Herkesin
zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır”.
28 Temmuz 1951 tarihinde, BM Genel Kurulu’nun Cenevre toplantısında 26 devlet
tarafından “Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme” kabul edilmiştir. 1951 Cenevre
Sözleşmesi, başka bir ülkeye sığınan kişiler açısından uluslararası korumaya ilişkin bağlayıcı
niteliğe sahip en temel uluslararası antlaşmadır. 1967 tarihli Protokol ile taraf devletler, 1951
tarihli Cenevre Sözleşmesindeki tarihi ve coğrafi kısıtlamayı bakmadan ve yine sözleşmede
mülteci tanımına uygun olarak temel hükümlerini uygulamayı taahhüt etmişlerdir. Bu şekilde
sözleşmeye bağlanan Protokol, devletlerin 1951 Mültecilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmeye
taraf olmasalar bile kabul edebilecekleri bağımsız bir belgedir. Çalışmada sığınmanın tarihsel
süreci ve uluslararası belgelerdeki yeri anlatılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Sığınma ,Sığınma hakkı, Sığınmacılar, Mülteciler.
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ARCHAEOLOGICAL MATERIALS OF THE ROMAN PERIOD PROTECTED IN
THE ILGIN FIRE BUILDING

Nizam ABAY
Selcuk University,
Orcid ID: 0000-0002-8334-4436.

ABSTRACT
This study focused on the lids of the Ostothek (Ossuary) with lion figures and the grave steles
and door depiction which is located in the city center of Ilgın, and currently operates as a fire
department. All these materials must have been brought from ancient settlements near Ilgın.
Because the archaeological materials have similarities with the artifacts of the Mountain
Phrygia region which was located in the same district in the Ancient Period. The iconographic
decorations of the artifacts are unique and interesting. Indeed, iconography analyzes were made
in the light of these materials. These analyzes, for example, the scenes depicted on grave stelae
(knocker, key plate, sickle), are usually related to the deeds of the deceased while he was alive,
the belongings of the deceased's family, and the cult of the dead. These scenes were engraved
on the door depiction on the stele body. The door depiction used on steles, sarcophagi, and
Ostothek bodies in other settlements of the region is also associated with the underworld. On
the other hand, lion figures of Ostothek lids are depicted in a semi-sitting pose. There is a female
figure dressed in peplos and hymation, located between the forelegs of the lion depicted in this
half-sitting pose.
The figures also provide important clues in terms of dating. As a matter of fact, these figures
on the artifacts, according to their processing and stylistic features, it is dated between the 2nd
century AD and the 3rd century AD.
Keywords : Roman, Cult of the dead, Figure, Stylistic.
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ƏDƏBİYYAT TƏLİMİNDƏ PRAKTİK MƏŞĞƏLƏLƏRİN ROLU
THE ROLE OF PRACTICAL EXERCISES
IN LITERATURE TEACHING
Nazilə Abdullazadə
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
ORCID No: https://orcid.org/0000-0002-1829-7178
Bilal Həsənli
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

XÜLASƏ. Müasir dövrdə sürətli texnoloji tərəqqi bilik və bacarıqların müntəzəm
yenilənməsini tələb edir. Bu isə təhsil sistemində yeni yanaşmalara, təhsilverənlərin ixtisasa
dərindən yiyələnməsinə, səriştənin inkişafına, öyrənmə prosesinin keyfiyyətinə tələbatı artırır.
Son illərdə müəllimlərin əlavə təhsili sahəsində modul- kredit sisteminə əsaslanan, rəqabət
mühiti yaradan, stimullaşdırma və karyera inkişafını nəzərə alan yeni modelin tətbiqinə
başlanmış, fəal interaktiv təlim texnologiyaları təcrübədən keçirilmişdir. Təhsilin inkişafında
mühüm irəliləyişlərə nail olmuş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarına əsaslanan, yaradıcı düşüncəni inkişaf etdirən və təhsilalanın fərdi
xüsusiyyətlərini nəzərə alan müasir, fəal-interaktiv təlim metodları daha yüksək nəticələr verir.
Gələcək ədəbiyyat müəllimlərinin peşə hazırlığının təkmilləşdirilməsi müasir mərhələdə böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Dövlətimizin təhsil siyasəti təlim-tərbiyə proseslərinin
demokratikləşdirilməsi, humanistləşdirilməsi prinsiplərinin həyata keçirilməsini tələb edir.
Yaddaş məktəbindən təfəkkür məktəbinə keçid gələcək ədəbiyyat müəlliminin hazırlanması
sistemində dəyişiklikləri zəruri edir.
Gənc nəslin təlim-tərbiyəsinə yeni yanaşmanı tətbiq edən yaradıcı müəllimin formalaşdırılması
ali məktəbdə ədəbiyyat tədrisi metodikasında başlıca vəzifə kimi qarşıda durur. Yaradıcı
müəllimin formalaşdırılması üçün praktik məşğələlərin təşkili yeni tələblərə uyğunlaşdırılmalı,
müasir təlim texnologiyalarından istifadəyə geniş yer verilməlidir. Məşğələlərdə interaktiv
təlim metodlarının geniş tətbiq olunduğu praktik işin təşkili, müasir dərs modellərinin
öyrənilməsi diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.
Praktik məşğələlərdə gələcək müəllimlərin müasir nəzəri bilikləri tətbiq etməsi, onlarda
ədəbiyyatın tədrisi metodikası üzrə peşə bacarıqları formalaşdırılması təmin edilməlidir. Bu
məşğələlər praktik məsələləri, müəllim-şagird əməkdaşlığına əsaslanan prosesin qanunauyğunluqlarının, müasir ədəbiyyat dərslərində təlim metodları, forma və üsulları, yeni təlim
texnologiyaları, fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyanın təmin edilməsi, ədəbiyyat dərsliklərinin
təhlili və s. öyrənilməsini nəzərdə tutur.
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Praktik məşğələlərin düzgün təşkili nəticəsində tələbələr məşğələlərdə, mühüm metodik
problemlər üzrə müzakirələrdə fəallıq və müstəqillik nümayiş etdirirlər. Bu prosesdə gələcək
ədəbiyyat müəllimlərində tədqiqatçılıq bacarıqları inkişaf etdirilir, onlar pedaqoji prosesə
yaradıcı yanaşmaq vərdişlərinə yiyələnir, qabaqcıl təcrübə nümunələrini, ədəbiyyat
müəlliminin fəaliyyətinin özünəməxsus cəhətlərini öyrənirlər. Praktikum zamanı tələbələr daha
çox müstəqil olur, tapşırığa yaradıcı yanaşırlar.
Açar sözlər: ədəbiyyat təlimi, innovasiya, yaradıcılıq, praktik məşğələ

SUMMARY. In modern times, rapid technological progress requires regular updating of
knowledge and skills. This increases the demand for new approaches in the education system,
in-depth mastery of educator qualifications, competence development, and learning process
quality.
In recent years, a new model based on the module-credit system has been implemented in the
field of teacher additional education, creating a competitive environment while taking
stimulation and career development into account, and active interactive training technologies
have been tested. The experience of countries that have made significant progress in education
development shows that modern, active-interactive training methods based on information and
communication technologies that develop creative thinking and take into account the individual
characteristics of the student produce better results.
Improving the professional training of future literature teachers is critical at this time. Our state's
educational policy necessitates the application of principles of democratization and
humanization of educational processes. The transition from the school of memory to the school
of thinking necessitates changes in the future literature teacher's training system.
The formation of a creative teacher who applies a new approach to the education of the young
generation is the main task in the methodology of teaching literature in higher schools. The
organization of practical exercises for the formation of a creative teacher should be adapted to
new requirements, and the use of modern training technologies should be given ample space.
The organization of practical work in which interactive learning methods are widely used in the
classes, and the study of modern lesson models should be in the center of attention.
It should be ensured that future teachers apply modern theoretical knowledge in practical
exercises, and develop professional skills in the methodology of teaching literature. These
exercises include practical issues, regularities of the process based on teacher-student
cooperation, teaching methods, forms and methods in modern literature classes, new teaching
technologies, ensuring intra-disciplinary and interdisciplinary integration, analysis of literature
textbooks, etc. implies learning.
As a result of proper organization of practical exercises, students demonstrate activity and
independence in exercises and discussions on important methodical problems. In this process,
future literature teachers develop research skills, develop habits of creative approach to the
pedagogical process, learn examples of advanced practice, and learn the unique aspects of the
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literature teacher's activity. Students become more independent and approach the task creatively
during the practicum.
Key words: literature training, innovation, creativity, practical training.
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HEGEL’İN SPINOZA ELEŞTİRİSİ: TÖZ OLARAK TANRI

Dr. Öğretim Üyesi Vedat TEZCAN
Süleyman Demirel Üniversitesi
-orcid.org/0000-0002-3843-9786
ÖZET
Felsefe tarihi filozofların birbirleriyle kurdukları ilişkilerin özel biçimlerine şahit
olmuştur. Hiç şüphesiz bunlardan biri Hegel’in Spinoza’yla kurduğu eleştirel ilişkidir. Hegel
neredeyse her kitabında Spinoza’ya yaptığı atıflarla ona olan ilgisini ısrarla vurgular. Bu
çalışma söz konusu ilginin temelinde yatan felsefi problematiğe odaklanmaktadır.
Spinoza tarihin gördüğü en olumlamacı filozoflardandır. Deleuze başta olmak üzere
birçok çağdaş filozof Spinoza felsefesinin bu yönüne işaret eder. Oysa Hegel için durum bu
kadar basit değildir. Hegel’e göre olumsuzlamadan yalıtılmış saf olumlamanın yarattığı felsefi
problemler vardır.
Hegel, Spinoza’nın felsefi sistemi için kritik önemdeki bir argümana atıf yaparak,
Spinozacı olumlamanın eleştirisini yapar. Argüman, Spinoza’nın bir arkadaşıyla felsefi
mektuplaşmalarında kullandığı bir aksiyomdur: “Omnis determinatio est negatio”. Türkçeye
“tüm belirlemeler olumsuzlamadır” şeklinde çevrilebilecek aksiyom, Hegel-Spinoza
geriliminin başat unsurlarından birisidir.
Hegel, omnis determinatio est negatio argümanı üzerinden Spinoza’ya üç eleştiri
yöneltir. Bunlardan ilki, aksiyomun mantıksal işleyişindeki ilerleyişe Spinoza’nın sadık
kalmamış olmasıdır. Spinoza bu hatayı yapmamış olsaydı aksiyomun zorunlu sonucu olan
olumlu-olumsuz diyalektiğini fark edebilecekti. İkinci olarak, onun bu diyalektik karşıtlığı
görmemesi, Mutlak’ı/Tanrı’yı tin değil de töz olarak vasıflandırmasına sebep oldu. Bu ise
Mutlak’ın özneliğini ortadan kaldırarak Tanrı’yı kişi olmaktan çıkarmak anlamına geliyordu.
Üçüncü olarak, Spinoza tüm bu çıkarımları yaparken usu değil düşünsel etkinliğin zayıf bir
kuvveti olan anlağı seçti. Hegel’e göre Spinoza’nın özellikle Etika kitabındaki töz/Tanrı
hakkındaki düşünceleri insan anlağının çıkarımlarıdır. Anlak ise ontolojik prensibin esası olan
diyalektiği kavrayabilme kapasitesinde değildir. Dolayısıyla Spinoza felsefesinde Tanrı’nın ya
da tözün kişi olarak görülememesini en önemli sebebi anlağın kavrayamayacağı bir meselede
kullanılmış olmasıdır.
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Hegel’in çeşitli yerlerde ısrarla tekrar ettiği bu eleştirilerin düşünsel anlamda kıymeti ve
zayıflıkları nelerdir? Bu çalışma, söz konusu eleştirileri farklı açılardan değerlendirerek, her iki
filozof arasındaki düşünsel gerilimi anlamaya odaklanır.
Anahtar Kelimeler: Töz, Tanrı, Spinoza, Hegel, Diyalektik

HEGEL'S CRITICISM OF SPINOZA: GOD AS SUBSTANCE
ABSTRACT
The history of philosophy has witnessed special forms of relations between
philosophers. Undoubtedly, one of these is Hegel's critical relationship with Spinoza. Hegel
insists on his interest in Spinoza, with references to him in almost every book. This study
focuses on the philosophical problematic underlying this interest.
Spinoza is one of the most affirming philosophers he has ever seen history. Many
contemporary philosophers, especially Deleuze, point to this aspect of Spinoza's philosophy.
However, for Hegel, the situation is not so simple. According to Hegel, there are philosophical
problems created by pure affirmation isolated from negation.
Hegel criticizes Spinoza's affirmation by referring to an argument that is critical to
Spinoza's philosophical system. The argument is an axiom that Spinoza uses in his
philosophical correspondence with a friend: “Omnis determinatio est negatio”. The axiom,
which can be translated into Turkish as "all determinations are negation", is one of the dominant
elements of the Hegel-Spinoza tension.
Hegel directs three criticisms to Spinoza through the argument omnis determinatio est
negatio. The first of these is that Spinoza did not remain faithful to the progress in the logical
operation of the axiom. If Spinoza had not made this mistake, he would have been able to realize
the positive-negative dialectic, which is the obligatory consequence of the axiom. Second, his
failure to see dialectical opposition led him to characterize the Absolute/God as substance, not
geist. This meant depersonalizing God by removing the subjectivity of the Absolute. Third,
while making all these inferences, Spinoza chose the intellect, which is a weak force of
intellectual activity, rather than reason. According to Hegel, Spinoza's thoughts on
substance/God, especially in the book Ethics, are the implications of the human intelligence.
The understanding, on the other hand, is not in the capacity to grasp the dialectic, which is the
basis of the ontological principle. Therefore, the most important reason why God or substance
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cannot be seen as a person in Spinoza's philosophy is that it is used in an issue that cannot be
comprehended by the intelligence.
What are the intellectual values and weaknesses of these criticisms, which Hegel
insistently repeats in various places? This study focuses on understanding the intellectual
tension between both philosophers by evaluating these criticisms from different perspectives.
Keywords: Substance, God, Spinoza, Hegel, Dialectic
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MÜZİKAL SEYİR KARAKTERİNİN, KUR'AN’IN TİLÂVET HIZINA ETKİSİ
(YÛNUS SÛRESİ 107. ÂYET ÖRNEĞİ)

Muhammed Recai Çiftçi
Diyanet İşleri Başkanlığı
– 0000-0003-0915-982X

ÖZET
Günlük konuşma ezgilemesinde bir oktavdan daha az bir ses aralığının yeterli olacağı ifade
edilmektedir. Buna karşın Kur'an’ın makamsal okunuşunda, günlük konuşma ezgilemesi için
gerekli olan ses aralığından daha fazlası da kullanılabilmektedir. Bilimsel bir araştırmada bu
okuyuşlar için 2 oktava yakın bir ses aralığının kullanılabileceği tespit edilmiştir. Kur'an
okuyuşlarında kullanılan tiz perdelerin, okuyuşun temposuna ne düzeyde etki ettiği bu
araştırmanın konusu olarak belirlenmiştir. Tiz perdelerin seslendirilmesinde pes perdelerin
seslendirilmesine göre daha çok enerji sarf edilmektedir. Çünkü tiz perdeler insan
anatomisinde, pes perdelere göre daha fazla güç isteyen bir süreçte oluşur. Normalden daha çok
güç ve kondisyon gerektiren bu faaliyetin Kur'an metninin temelini teşkil eden harflerin
mahreçlerine ve tilavet esnasındaki oluşum süreçlerine etki edeceği bir gerçektir. Buradan
hareketle Diyanet İşleri Başkanlığı ile İlahiyat Fakültelerinde görev yapmakta olup Kur'an
tilâveti alanında kıraat ve müzik bilgisi ile alanını temsil kabiliyetine sahip okuyuculardan
Yunus Balcıoğlu, İbrahim Çavdar ve Kerim Öztürk’ün Yûnus sûresi 107. ayetin inici ve çıkıcı
olmak üzere iki ayrı seyirde gerçekleştirdikleri okuyuşları Praat adlı fonetik analiz yazılımı ile
zamansal yönden analiz edilmiştir. CV kalıbındaki birim hecenin süre ortalaması tespit edilerek
hesaplanan CV-PM değeri ile zamansal karşılaştırma mümkün hale gelmektedir. Yapılan
analizlere göre söz konusu okuyucuların çıkıcı seyirdeki okuyuşlarını 191, 154 ve 146 CV-PM,
inici seyirdeki okuyuşlarını ise 199, 169 ve 171 CV-PM değerleri ile gerçekleştirdikleri
görülmüştür. Bu değerlere istinaden inici seyirdeki okuyuşlarda çıkıcı seyirdeki okuyuşlara
göre %4,4 ile %17,3 arasında değişen oranlarda hız kazanıldığı anlaşılmıştır. Bu araştırmanın
sonucunda üç okuyucunun inici karakterdeki seyir ile gerçekleştirdikleri okuyuşlarda belli bir
düzeyde hız kazandıkları tespit edilmiş ve araştırma hipotezinin doğru olduğu ortaya
konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kur'an, Makamsal Okuyuş, Tiz Perdeler, Seyir.
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ARAP HALK EDEBİYATINDA TÜR VE TEMA BAKIMINDAN NİNNİLER

Arş. Gör. Dr. Yusuf ÖZCAN
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
- 0000-0003-2909-8585
ÖZET
Genelde çocuğu uyutma maksadıyla söylenen ninniler, geçmişten günümüze farklı birçok
milletin kültüründe varlık alanı bulmuş ve manzum sözlü edebiyat türleri arasında önemli bir
konuma sahip olmuştur. Bu araştırmada manzum Arap halk edebiyatı ürünlerinden biri olan
ninniler tür ve tema bakımından incelenmiştir. Bu sayede Arap halk edebiyatı ninni türlerinin
tanıtılması ve bu ninnilerin temaları bakımından çeşitliliğinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
Arapça ninnilerin tespitinde Arap halk edebiyatı alanında yazılmış müstakil çalışmalardan
istifade edilmiştir.
Arap edebiyatında 15 yaş altı çocuklara yönelik geliştirilen edebî külliyata edebu’l-aṭfāl/ أدب
(األطفالçocuk edebiyatı) adı verilir. Çocuk edebiyatı alanında çocuklar için olan ezgilere genel
manada aġāni’l-aṭfāl/ (أغاني األطفالçocuk şarkıları) denilir. Çocuklar tarafından söylenen
tekerlemeler ve bilmeceler de bu başlık altında incelenir. Çocuğu uyutma, ağlamasına son
verme, güldürme, yemek yedirme, sevgiyi aktarma, çocuğu terbiye etme ve onu şımartma,
eğlendirme gibi çeşitli amaçlarla ehāzīc yani bizdeki mâni formunda söylenen ninniler ise genel
manada aġniyyetu’l-mehd/ (أغنية المهدbeşik şarkıları) ya da tehvîde/ (تهويدةninni) şeklinde ifade
edilir. Bu ninnileri türlerine göre aġāni’l-hedhede/ (أغاني الهدهدةsallama ezgileri), aġāni’ttenvīm/ (أغاني التنويمuyutma ezgileri), aġāni’ṣ-ṣabāḥ/ (أغاني الصباحsabah, uyandırma ezgileri),
aġāni’t-terḳīs/ (أغاني الترقيصoyun ezgileri), aġāni’l-‘ınāye- aġāni’l-mudā‘abe/  أغاني-أغاني العناية
(المداعبةilgi ezgileri) olmak üzere beşe ayırmak mümkündür. Temalarına göre ise ninnilerin
aġāni’z-zikr/ (أغاني الذكرzikir ezgileri), aġāni’ş-şekvā/ (أغاني الشكوىşikâyet ezgileri) ve aġāni’lḥubb/ (أغاني الحبsevgi ezgileri) olmak üzere üç temel kolunun olduğu söylenebilir. Aġāni’zzikr konulu ninnide anne, evladını nazardan ve her türlü kötülükten korumak maksadıyla dua
ederek ninni içerisinde Allah’ı, meleklerini, peygamberlerini ve sadık kullarını zikreder.
Aġāni’ş-şekvā konulu ninnide anne adeta evladıyla dertleşir, hüznünü, çektiği sıkıntıları ifade
ederek kendisini rahatlatır ve evladını dert ortağı yapar. Aġāni’l-ḥubb temalı ninnide ise anne
çocuğuna, eşine ve uzakta olan akrabalarına duyduğu sevgiyi ve onlara bağlılığını dile getirir.
Bu sayede çocuk nefret-sevgi, hüzün-sevinç vb. hayata dair farklı duygularla tanışır.
Çoğu kültürde ninniler ‘çocukları uyutma, ağladıklarında susturma maksadıyla söylenen
ezgiler’ olarak görülmüştür. Bu genel kabulle ninnilerin anne ve çocuk üzerindeki işlevi
oldukça kısıtlanmıştır. Oysa Arap halk edebiyatı alanında tehvîde/ninni kavramının daha
kapsamlı ele alındığı, dolayısıyla ninnilerin daha geniş kullanım alanının olduğu anlaşılmıştır.
Annenin doğumundan itibaren çocuğu için söylediği hemen hemen her ezgi farklı adlarla anılsa
da tehvîde/ninni kapsamında değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Arap Halk Edebiyatı, Arapça, Ninni, Tehvîde.
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IMPACT OF PERSONALITY AND LONELINESS ON LIFE: ROLE OF ONLINE
FLOW EXPERIENCES
Asmita Shukla, Soma Parija
Assistant Professor in the School of Humanities, Social Sciences and Management, Indian
Institute of Technology Bhubaneswar, Odisha, India
Research scholar School of Humanities, Social Sciences and Management, Indian Institute of
Technology Bhubaneswar, Odisha, India
Abstract:
The present study examines the mediating effect of online flow experience on the relationship
between extraversionintroversion, locus of control and loneliness, and depression and
satisfaction with life. The data was obtained using a structured questionnaire prepared by
adapting standardized scales available from a sample of 102 engineering students from different
technical institutions at Bhubaneswar, India. The results indicate that there is a positive
significant relationship between introversion, external locus of control, loneliness, depression
and online flow experience, and extraversion, internal locus of control and satisfaction with life.
The results also suggest that online flow experience mediates the relationship between the
aforementioned variables.
Keywords: Life satisfaction and depression, loneliness, online flow experience, personality.
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CAREER COUNSELING PROGRAM FOR THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING
OF FRESHMEN UNIVERSITY STUDENTS

Sheila Marie G. Hocson
Eastern University, Manila, Philippines

Abstract:
One of the vital developmental tasks that an individual faces during adolescence is choosing a
career. Arriving at a career decision is difficult and anxious for many adolescents in the tertiary
level. The main purpose of this study is to determine the factors relating to career indecision
among freshmen college students as basis for the formulation of a comprehensive career
counseling program for the psychological well-being of freshmen university students. The
subjects were purposively selected. The Slovin-s formula was used in determining the sample
size, using a 0.05 margin of error in getting the total number of samples per college and per
major. The researcher made use of descriptive correlational study in determining significant
factors relating to career indecision. Multiple Regression Analysis indicated that career
thoughts, career decisions and vocational identity as factors related to career indecision.
Keywords: career decisions, career guidance program, career thoughts, vocational identity
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ƏDƏBİYYAT DƏRSLƏRİNDƏ İFADƏLİ OXUNUN ƏHƏMİYYƏTİ
Aytən Heybətova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
0000-0001-5338-7550
Özet
Timofeev və Venqrovun rəhbərliyi ilə çap olunan “Ədəbiyyat terminləri lüğəti”ndə
“ifadəli oxu” termini danışıq tərzi, sözlərin tələffüz xarakteri, səsin yüksəldilməsi və
alçaldılmasının növbələşməsi ilə müəyyən edilən insan nitqinin tonu, vurğunun gücü, nitqin
tempi, pauzalar və s. intonasiya ifadə etməsi kimi şərh olunur. Orta ümumtəhsil məktəblərinin
bütün siniflərində keçirilən oxu dərslərində mətnin intonasiya tələblərinə uyğun oxunması
ifadəli oxunun əsasını təşkil edir. Burada tətbiq olunan fənn kurikulumunda uşaqların ifadəli
oxu qabiliyyətinə malik olmasına xüsusi diqqət göstərilməsi, bu siniflərdə oxu ilə bağlı
tələblərin həyata keçirilməsinə ehtiyac yaradır.
Oxu sənəti hələ qədim zamanlardan formalaşmış bir elm olmuş, eradan əvvəlki dövrdə
Yunanıstanda formalaşmışdır. Lakin müasir dövrümüzdə yeni tipli təhsil ocaqlarında tədrisi
XIX əsrdən başlayaraq xüsusi əhəmiyyət daşımışdır.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakültəsində tədris olunan
“İfadəli oxu” fənninin də əsas məqsədi öyrənciləri gələcəkdə mükəmməl pedaqoq, bacarıqlı
ədəbiyyat müəllimi olaraq yetişdirməkdir. İfadəli oxu vərdişlərinə yiyələnən şagird emosional
bacarıqlarını tətbiq etməklə mətnin məna duyumunu çatdıra bilir. Bununla yanaşı şagirdin
yaradıcı fəaliyyət göstərməsi, sözlə təsir bacarıqlarının formalaşması da məhz ifadəli oxunun
öyrədilməsi zamanı qazanılır. İfadəli oxu fənninin tədris olunmasının mühüm
əhəmiyyətlərindən biri gələcəyin pedaqoqlarında səlis nitqin formalaşmasına birbaşa kömək
etməsidir. Belə ki, oxunan mətndə fasilə və məntiqi vurğuların düzgün yerinə yetirilməsi qarşı
tərəfin mətnin həm ilk, həm də interpretativ mənasının düzgün qavranılmasında əhəmiyyətli rol
oynayan amillərdən biridir. Fənnin tədris olunmasının praktik əhəmiyyəti də böyükdür. Fənnin
vasitəsi ilə ədəbiyyatşünaslıq problemləri və ədəbi-nəzəri anlayışların qavranılması qarşıya
qoyulan mühüm tələblərdən sayılır.
Təqdim olunan məqalədə tədris olunan “İfadəli oxu” fənninin əhəmiyyətindən, bu fənni
tədris edən müəllimlərin tələbələrdə formalaşdırmalı olduğu bilik və bacarıqlardan, eyni
zamanda fənni mənimsəyən tələbənin gələcəkdə pedaqoq kimi fəaliyyət göstərəcəyi
müəssisədə öyrəncilərə aşılamalı olduğu vərdişlərdən söhbət açılır.
Açar sözlər: ədəbiyyat, intonasiya, tədris, ifadəli oxu, şagird
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THE IMPORTANCE OF EXPRESSIVE READING IN LITERATURE LESSONS
In the "Dictionary of Literary Terms" published under the leadership of Timofeev and
Vengrove, the term "expressive reading" refers to the tone of human speech, the strength of
emphasis, pace of speech, pauses, etc. is interpreted as expressing intonation. Reading the text
in accordance with the intonation requirements in the reading lessons held in all classes of
secondary general education schools is the basis of expressive reading. In the subject curriculum
applied here, paying special attention to children's ability to read expressively creates a need to
implement the requirements related to reading in these classes.
The art of reading has been a science since ancient times, it was formed in Greece in the
era BC. However, in our modern era, teaching in new-type educational institutions has been of
special importance since the 19th century.
The main goal of the subject "Expressive reading" taught at the Faculty of Philology of
the Azerbaijan State Pedagogical University is to train students to become excellent pedagogues
and competent teachers of literature in the future. A student who acquires expressive reading
skills can convey the meaning of the text by applying emotional skills. At the same time, the
student's creative activity and the formation of verbal influence skills are gained precisely
during the teaching of expressive reading. One of the important importance of teaching the
subject of expressive reading is that it directly contributes to the formation of fluent speech in
future teachers. Thus, correct implementation of pauses and logical accents in the read text is
one of the factors that play an important role in the correct understanding of the other party's
first and interpretive meaning of the text. The practical importance of teaching the subject is
also great. Understanding the problems of literary studies and literary-theoretical concepts
through the subject is considered one of the important requirements.
The presented article talks about the importance of the taught subject "Expressive
reading", the knowledge and skills that teachers who teach this subject should form in students,
and at the same time, the habits that the student mastering the subject should instill in the
students in the institution where he will work as a teacher in the future.
Keywords: literature, intonation, education, expressive reading, pupil
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POWER DYNAMICS AND INDIVIDUALISM IN JOHN STEINBECK’S OF MICE
AND MEN

Öğr. Gör. Hasan Emre Ergün
KTO Karatay Üniversitesi
– 0000-0003-0037-9615

ÖZET
This study attempts to analyze the power shifts between the characters based on their physical
strength and mental aptitude conforming to Foucauldian power dynamics amid their wrangling
with loneliness and identity loss during the Great Depression. In line with the interpretation of
Foucault, power is founded on information and uses knowledge. In addition to that, power
reproduces knowledge by forming it in line with its anonymous purposes. Through knowledge,
power reconstructs its own fields of exercise. Nevertheless, power often requires a series of acts
and responses executed on other individuals. While violence can be part of certain interactions
of power, violence is not the exercise of power in itself. Steinbeck delves into this power
dynamics by creating an imposing but dull character and clashing him with a witted protagonist.
Protagonists accommodate distinct ways of power, and their powers are reacted separately.
Lennie’s physical power is appealing to ranchers, and he might look more authoritative, on the
flip side, George is craftier in spite of his feeble appearance, and as others notice their
domineering figure changes as well. Initially, power as in nature prevails and becomes a symbol
of authority; however, Lennie’s dimwitted and turbulent excessive force succumbs to universal
laws of predatory human existence over time. Moreover, the characters suffer from profound
loneliness which resulted from the Great Depression. They ceaselessly seek companionship,
yet they fail. Even those who are not alone are left unattended in the end as they strive to gain
the upper hand. In of Mice and Men, Steinbeck interprets how the status quo and human nature
encounter each other and the averse alienation they cause too.
Anahtar Kelimeler: Foucault, The Great Depression, John Steinbeck, Of Mice and Men,
power dynamics
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE FEELING OF DISTRIBUTIVE JUSTICE
AND NATIONAL IDENTITY OF THE YOUTH

Leila Batmany
Department of Social Affairs Organisation, Tehran, Iran

Abstract:
This research studies the relationship between the feeling of distributive justice and national
identity of the youth. The present analysis intends to experimentally investigate the various
dimensions of the justice feeling and its effect on the national identity components. The study
has taken justice into consideration from four different points of view on the basis of availability
of valuable social sources such as power, wealth, knowledge and status in the political,
economic, and cultural and status justice respectively. Furthermore, the national identity has
been considered as the feeling of honour, attachment and commitment towards national society
and its seven components i.e. history, language, culture, political system, religion, geographical
territory and society. The 'field study' has been used as the method for the research with the
individual as unit, taking 368 young between the age of 18 and 29 living in Tehran, chosen
randomly according to Cochran formula. The individual samples have been randomly chosen
among five districts in north, south, west, east, and centre of Tehran, based on the multistage
cluster sampling. The data collection has been performed with the use of questionnaire and
interview. The most important results are as follows: i) The feeling of economic justice is the
weakest one among the youth. ii) The strongest and the weakest dimensions of the national
identity are, respectively, the historical and the social dimension. iii) There is a positive and
meaningful relationship between the feeling political and statues justice and then national
identity, whereas no meaningful relationship exists between the economic and cultural justice
and the national identity. iv) There is a positive and meaningful relationship between the feeling
of justice in all dimensions and legitimacy of the political system. There is also such a
relationship between the legitimacy of the political system and national identity. v) Generally,
there is a positive and meaningful relationship between the feeling of distributive justice and
national identity among the youth. vi) It is through the legitimacy of the political system that
justice feeling can have an influence on the national identity.
Keywords: Distributive justice, national identity, legitimacy of political system, Cochran
formula, multistage cluster sampling.
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SHIFTING PARADIGMS OF CULTURE: RISE OF SECULAR SENSIBILITY IN
INDIAN LITERATURE

Nidhi Chouhan
University, Haryana, 122413, India

Abstract:
Burgeoning demand of ‘Secularism’ has shaken the pillars of cultural studies in the
contemporary literature. The perplexity of the culturally estranged term ‘secular’ gives rise to
temporal ideologies across the world. Hence, it is high time to scan this concept in the context
of Indian lifestyle which is a blend of assimilated cultures woven in multiple religious fabrics.
The infliction of such secular taste is depicted in literary productions like ‘Satanic Verses’ and
‘An Area of Darkness’. The paper conceptually makes a cross-cultural analysis of anti-religious
Indian literary texts, assessing its revitalization in current times. Further, this paper studies the
increasing popularity of secular sensibility in the contemporary times. The mushrooming
elements of secularism such as abstraction, spirituality, liberation, individualism give rise to a
seemingly newer idea i.e. ‘Plurality’ making the literature highly hybrid. This approach has
been used to study Indian modernity reflected in its literature. Seminal works of stalwarts are
used to understand the consequence of this cultural synthesis. Conclusively, this theoretical
research inspects the efficiency of secular culture, intertwined with internal coherence and
throws light on the plurality of texts in Indian literature.
Keywords: Culture, Indian, literature, plurality, religion, secular, secularism.
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GRANTING SAUDI WOMEN THE RIGHT TO DRIVE IN THE EYES OF QATARI
MEDIA

Rasha A. Salameh
Universitat Ramon Llull, Spain

Abstract:
This research attempts to evaluate the treatment provided by the Qatari media to the decision
to allow Saudi women to drive, and then activate this decision after a few months, that is, within
the time frame between September 26, 2017 until June 30, 2018. This is through asking several
questions, including whether the political dispute between Qatar and Saudi Arabia has cast a
shadow over this handling, and if these Qatari media handlings are used to criticize the Saudi
regime for delaying this step. Here emerges one of the research hypotheses that says that the
coverage did not have the required professionalism, due to the fact that the decision and its
activation took place in light of the political stalemate between Qatar and the Kingdom of Saudi
Arabia, which requires testing the media framing and agenda theories to know to what extent
they apply to this case. The research dealt with a sample of five Qatari media read in this sample:
Al-Jazeera Net, The New Arab Newspaper, Al-Sharq Newspaper, The Arab Newspaper, and
Al-Watan Newspaper. The results showed that most of the authors who covered the decision to
allow Saudi women to drive a car did not achieve a balance in their writing, and that almost
half of them did not have objectivity, and this indicates the proof of the hypothesis that there is
a defect in the professional competence in covering the decision to allow Saudi women to drive
cars by means of Qatari media, and the researcher attributes this result to the political position
between Qatar and Saudi Arabia, in addition to the fact that the Arab media in most of them are
characterized by a low ceiling of freedom, and most of them are identical in their position with
the position of the regime’s official view.
Keywords: Saudi women, stereotypes, hate speech, framing.
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THE INVESTIGATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION AND
DEVELOPMENT: BY FOCUSING ON ISLAM

Dalal Benboutrif
PhD student at the Social Philosophy Institute of the Ural Federal University, Russia
Abstract:
Religion and Development relation is one of the most arguable phrases amongst politicians,
philosophers, clerics, scientists, sociologists and even the public. The main objective of this
research is to clarify the relations, contrasts and interactions between religion and the major
types of development including social, political, economic and scientific developments, by
focusing on Islam religion. A review of the literature was performed concerning religion and
development relations and conflicts, by focusing on Islam religion and then the unprocessed
tips of the review were characterized. Regarding clarification of the key points of the literature,
three main sectors were considered in the research. The first sector of the research mainly
focused on the philosophical views on religion, which were analyzed by main evaluation of
three famous philosophers’ ideas: ‘Kant’, ‘Hegel’ and ‘Weber’, and then a critical discussion
on Weber’s idea about Islam and development was applied. The second sector was specified to
‘Religion and Development’ and mainly discussed the role of religion in development through
poverty reduction, the interconnection of religion, spirituality and social development, religious
education effects on social development, and the relation of religion with political development.
The third sector was specified to ‘Islam and Development’ and mainly discussed the Islamic
golden age of science, major reasons of today’s backwardness (non-development) of most
Islamic countries, and Quranic instructions regarding adaptability of Islam with development.
The findings of the current research approved the research hypothesis as: ‘Religious
instructions (included Islam) are not in conflict with development’, rather, it could have positive
effects mainly on social development and it can pave the way for society to develop. Turkey
was considered as a study model, as a successful developed Islamic country demonstrating the
non-conflicting relation of Islam and development.
Keywords: Development, Islam, philosophy, religion.
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WORDS OF PEACE IN THE SPEECHES OF THE EGYPTIAN PRESIDENT,
ABDULFATTAH EL-SISI: A CORPUS-BASED STUDY

Mohamed S. Negm, Waleed S. Mandour
English Language Department, Faculty of Arts, Tanta University, Gharbia Governorate, Egypt

Faculty of Arts, Mansoura University, Dakahliya Governorate, Egypt

Abstract:
The present study aims primarily at investigating words of peace (lexemes of peace) in the
formal speeches of the Egyptian president Abdulfattah El-Sisi in a two-year span of time, from
2018 to 2019. This paper attempts to shed light not only on the contextual use of the antonyms,
war and peace, but also it underpins quantitative analysis through the current methods of corpus
linguistics. As such, the researchers have deployed a corpus-based approach in collecting,
encoding, and processing 30 presidential speeches over the stated period (23,411 words and
25,541 tokens in total). Further, semantic fields and collocational networkzs are identified and
compared statistically. Results have shown a significant propensity of adopting peace, including
its relevant collocation network, textually and therefore, ideationally, at the expense of war
concept which in most cases surfaces euphemistically through the noun conflict. The president
has not justified the action of war with an honorable cause or a valid reason. Such results, so
far, have indicated a positive sociopolitical mindset the Egyptian president possesses and
moreover, reveal national and international fair dealing on arising issues.
Keywords: Corpus-assisted discourse studies, critical discourse analysis, collocation network,
corpus linguistics.
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MASQUERADE AND “WHAT COMES BEHIND SIX IS MORE THAN SEVEN”:
THOUGHTS ON ART HISTORY AND VISUAL CULTURE RESEARCH METHODS

Osa D Egonwa
Department of Fine and Applied Arts, Delta State University, Nigeria
Abstract:
In the 21st century, the disciplinary boundaries of past centuries that we often create through
mainstream art historical classification, techniques and sources may have been eroded by visual
culture, which seems to provide a more inclusive umbrella for the new ways artists go about
the creative process and its resultant commodities. Over the past four decades, artists in Africa
have resorted to new materials, techniques and themes which have affected our ways of research
on these artists and their art. Frontline artists such as El Anatsui, Yinka Shonibare, Erasmus
Onyishi are demonstrating that any material is just suitable for artistic expression. Most of
times, these materials come with their own techniques/effects and visual syntax: a combination
of materials compounds techniques, formal aesthetic indexes, halo effects, and iconography.
This tends to challenge the categories and we lean on to view, think and talk about them. This
renders our main stream art historical research methods inadequate, thus suggesting new
discursive concepts, terms and theories. This paper proposed the Africanist eclectic methods
derived from the dual framework of Masquerade Theory and What Comes Behind Six is More
Than Seven. This paper shares thoughts/research on art historical methods, terminological realignments on classification/source data, presentational format and interpretation arising from
the emergent trends in our subject. The outcome provides useful tools to mediate new thoughts
and experiences in recent African art and visual culture.
Keywords: Art Historical Methods, Classifications, Concepts , Re-alignment.
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MILLENNIALS' VIEWPOINTS ABOUT SUSTAINABLE HOTELS' PRACTICES IN
EGYPT: PROMOTING RESPONSIBLE CONSUMERISM

Jailan Mohamed El Demerdash
Department of Hotels Studies, Faculty of Tourism and Hotels, University of Alexandria,
Alexandria, Egypt

Abstract:
Millennials are a distinctive and dominant consumer group whose behavior, preferences and
purchase decisions are broadly explored but not fully understood yet. Making up the largest
market segment in the world, and in Egypt, they have the power to reinvent the hospitality
industry and contribute to forming prospective demand for green hotels by showing willingness
to adopting their environmental-friendly practices. The current study aims to enhance better
understanding of Millennials' perception about sustainable initiatives and to increase the
prediction power of their intentions regarding green hotel practices in Egypt. In doing so, the
study is exploring the relation among different factors; Millennials' environmental awareness,
their acceptance of green practices and their willingness to pay more for them. Millennials'
profile, their preferences and environmental decision-making process are brought under light
to stimulate actions of hospitality decision-makers and hoteliers. Bearing in mind that
responsible consumerism is depending on understanding the different influences on
consumption. The study questionnaire was composed of four sections and it was distributed to
random Egyptian travelers' blogs and Facebook groups, with approximately 8000 members.
Analysis of variance test (ANOVA) was used to examine the study variables. The findings
indicated that Millennials' environmental awareness will not be a significant factor in their
acceptance of hotel green practices, as well as, their willingness to pay more for them. However,
Millennials' acceptance of the level of hotel green practices will have an impact on their
willingness to pay more. Millennials were found to have a noticeable level of environmental
awareness but lack commitment to tolerating hotel green practices and their associated high
prices.
Keywords: Millennials, environment, awareness, green practices, paying more, Egypt.
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COLLABORATIVE AND EXPERIMENTAL CULTURES IN VIRTUAL REALITY
JOURNALISM: FROM THE PERSPECTIVE OF CONTENT CREATORS

Radwa Mabrook
student in the Department of Journalism, City, University of London, EC1V 0HB UK

Abstract:
Virtual Reality (VR) content creation is a complex and an expensive process, which requires
multi-disciplinary teams of content creators. Grant schemes from technology companies help
media organisations to explore the VR potential in journalism and factual storytelling. Media
organisations try to do as much as they can in-house, but they may outsource due to time
constraints and skill availability. Journalists, game developers, sound designers and creative
artists work together and bring in new cultures of work. This study explores the collaborative
experimental nature of VR content creation, through tracing every actor involved in the process
and examining their perceptions of the VR work. The study builds on Actor Network Theory
(ANT), which decomposes phenomena into their basic elements and traces the interrelations
among them. Therefore, the researcher conducted 22 semi-structured interviews with VR
content creators between November 2017 and April 2018. Purposive and snowball sampling
techniques allowed the researcher to recruit fact-based VR content creators from production
studios and media organisations, as well as freelancers. Interviews lasted up to three hours, and
they were a mix of Skype calls and in-person interviews. Participants consented for their
interviews to be recorded, and for their names to be revealed in the study. The researcher coded
interviews’ transcripts in Nvivo software, looking for key themes that correspond with the
research questions. The study revealed that VR content creators must be adaptive to change,
open to learn and comfortable with mistakes. The VR content creation process is very iterative
because VR has no established work flow or visual grammar. Multi-disciplinary VR team
members often speak different languages making it hard to communicate. However, adaptive
content creators perceive VR work as a fun experience and an opportunity to learn. The
traditional sense of competition and the strive for information exclusivity are now replaced by
a strong drive for knowledge sharing. VR content creators are open to share their methods of
work and their experiences. They target to build a collaborative network that aims to harness
VR technology for journalism and factual storytelling. Indeed, VR is instilling collaborative
and experimental cultures in journalism.
Keywords: Collaborative culture, content creation, experimental culture, virtual reality.

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-605-71767-7-6

www.selcukkongresi.org

Page | 114

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

THE IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC AND TYPE OF RELIGION ON THE
BEHAVIOR OF OBEDIENCE AMONG ARAB-ISRAELI TEENAGERS

Sadhana Ghnayem
Ph.D. student in the School of Economics and Management, at Petrosani University,
Petrosani, Romania
Abstract:
This article examines the relationship between several socio-economic and background
variables of Arab-Israeli families and their effect on the conflict management style of forcing,
where teenage children are expected to obey their parents without questioning. The article
explores the inter-generational gap and the desire of Arab-Israeli parents to force their teenage
children to obey without questioning. The independent variables include: the sex of the parent,
religion (Christian or Muslim), income of the parent, years of education of the parent, and the
sex of the teenage child. We use the dependent variable of “Obedience Without Questioning”
that is reported twice: by each of the parents as well as by the children. We circulated a
questionnaire and collected data from a sample of 180 parents and their adolescent child living
in the Galilee area during 2018. In this questionnaire we asked each of the parent and his/her
teenage child about whether the latter is expected to follow the instructions of the former
without questioning. The outcome of this article indicates, first, that Christian-Arab families
are less authoritarian than Muslims families in demanding sheer obedience from their children.
Second, female parents indicate more than male parents that their teenage child indeed obeys
without questioning. Third, there is a negative correlation between the variable “Income” and
“Obedience without Questioning.” Yet, the regression coefficient of this variable is close zero.
Fourth, there is a positive correlation between years of education and obedience reported by the
children. In other words, more educated parents are more likely to demand obedience from their
children. Finally, after running the regression, the study also found that the impact of the
variables of religion as well as the sex of the child on the dependent variable of obedience is
also significant at above 95 and 90%, respectively.
Keywords: Arab-Israeli parents, Obedience, Forcing, Inter-generational gap.
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EVOLVING PARADIGM OF RIGHT TO DEVELOPMENT IN INTERNATIONAL
HUMAN RIGHTS LAW AND ITS TRANSFORMATION INTO THE NATIONAL
LEGAL SYSTEM: CHALLENGES AND RESPONSES IN PAKISTAN

Naeem Ullah Khan, Kalsoom Khan
Punjab University Law College, Pakistan
Abstract:
No state can be progressive and prosperous in which a large number of people is deprived of
their basic economic rights and freedoms. In the contemporary world of globalization, the right
to development has gained a momentum force in the domain of International Development Law
(IDL) and has integrated into the National Legal System (NLS) of the major developed states.
The international experts on human rights argued that the right to development (RTD) is called
a third-generation human right which tends to enhance the welfare and prosperity of individuals,
and thus, it is a right to a process whose outcomes are human rights despite the controversy on
the implications of RTD. In the Pakistan legal system, the RTD has not been expressly stated
in the constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973. However, there are some implied
constitutional provisions which reflect the concept of RTD. The jurisprudence on RTD is still
an evolving paradigm in the contextual perspective of Pakistan, and the superior court of diverse
jurisdiction acts as a catalyst regarding the protection and enforcement of RTD in the interest
of the public at large. However, the case law explores the positive inclination of the courts in
Pakistan on RTD be incorporated as an express provision in the chapters of fundamental rights;
in this scenario, the high court’s of Pakistan under Article 199 and the supreme court of Pakistan
under Article 184(3) have exercised jurisdiction on the enforcement of RTD. This paper interalia examines the national dimensions of RTD from the standpoint of state practice in Pakistan
and it analyzes the experience of judiciary in the protection and enforcement of RTD. Moreover,
the paper highlights the social and cultural challenges to Pakistan in the implementation of RTD
and possible solution to improve the conditions of human rights in Pakistan. This paper will
also highlight the steps taken by Pakistan regarding the awareness, incorporation, and
propagation of RTD at the national level.
Keywords: Globalization, Pakistan, RTD, third-generation right.
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BARRIERS AND STRATEGIES FOR EFFECTIVE COMMUNICATION BETWEEN
PARENTS AND CHILDREN IN THE FAMILY

Sadhana Ghnayiem
Universituy of Petrosani, Romania
Abstract:
This article deals with the issue of effective communication between parents and children and
its impact on the family in general and on the child in particular. The aim of this article is to
provide information to parents, students, anyone interested in family communication between
parents and children, and to provide them with tools to deal with barriers to communication in
the family unit. The article presented a literature review of the importance of effective
communication in the family, the definition of the concept of communication, and was a
reference to factors and barriers in communication between parents and children leading to
conflict destructive to the extent that barriers to effective communication in the family unit. At
the end of the article, strategies were introduced to motivate children to behave appropriately,
and to equip parents best to foster the healthy development of their children when they can
create an atmosphere of effective communication. From the literature review, it's found that
effective communication between parents and children prevents problematic behavior and helps
children understand how to communicate effectively with others. Communication between
parents and children is the cornerstone of a happy family life and is the basis for positive
interactions between parents and children and increases self-esteem in children.
Keywords: Children, communication, conflict, family.
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THE CLASSICAL ISLAMIC LAWS OF APOSTASY IN THE PRESENT CONTEXT

Ali Akbar
Faculty of Arts, Melbourne University, 2-3, Sydney Myer Asia Centre, Australia

Abstract:
The main purpose of this essay is to examine whether or not the earthly punishments in regards
to apostates that are often found in classical Islamic sources are applicable in the present
context. The paper indeed addresses how Muslims should understand the question of apostasy
in the contemporary context. To do so, the paper first argues that an accurate understanding of
the way the Quranic verses and prophetic hadiths deal with the concept of apostasy could help
us rethink and re-examine the classical Islamic laws on apostasy in the present context. In
addition, building on Abdolkarim Soroush’s theory of contraction and expansion of religious
knowledge, this article argues that approaches to apostasy in the present context can move away
from what prescribed by classical Islamic laws. Finally, it argues that instances of persecution
of apostates in the early days of Islam during the Medinan period of Muhammad’s prophetic
mission should be interpreted in their own socio-historical context. Rereading these reports
within our modern context supports the mutability of the traditional corporal punishments of
apostasy.
Keywords: Apostasy, Islam, Quran, hadith, Abdolkarim Soroush, contextualization.
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AFRICAN TRADITIONAL METHOD OF SOCIAL CONTROL MECHANISM: A
SOCIOLOGICAL REVIEW OF NATIVE CHARMS IN FARM SECURITY IN
AYETORO COMMUNITY, OGUN STATE, NIGERIA

Adebisi A. Sunday, Babajide Adeokin
University of Ibadan, Nigeria

Abstract:
The persistent rise in farm theft in rural region of Nigeria is attributed to the lack of adequate
and effective policing in the regions; thus, this brought about the inevitable introduction of
native charms on farmlands as a means of fortification of harvests against theft in Ayetoro
community. The use of charm by farmers as security on farmlands is a traditional crime control
mechanism that is largely based on unwritten laws which greatly influenced the lives of people,
and their attitudes toward the society. This research presents a qualitative sociological study on
how native charms are deployed by farmers for protection against theft. The study investigated
the various types of charms that are employed as security measures among farmers in Ayetoro
community and the rationale behind the use of these mechanisms as farm security. The study
utilized qualitative method to gather data in the research process. Under the qualitative method,
in-depth interview method was adopted to generate a robust and detailed data from the
respondents. Also the data generated were analysed qualitatively using thematic content
analysis and simple description which was preceded by transcription of data from the recorder.
It was revealed that amidst numerous charms known, two major charms are used on farmlands
as a measure of social control in Ayetoro community, Ogun state South West Nigeria.
Furthermore, the result of this study showed that, the desire for safekeeping of harvest from
pilferers and the heavy punishments dispense on offenders by native charms are the reasons
why farmers deploy charms on their farms. In addition, findings revealed that the adoption of
these charms for protection has improved yields among farmers in the community because the
safety of harvest has been made possible by virtue of the presence of various charms in the farm
lands. Therefore, based on the findings of this study, it is recommended that such measures
should be recognized in mainstream social control mechanisms in the fight against crime in
Nigeria and the rest of the world. Lastly, native charms could be installed in all social and
cooperate organisation and position of authority to prevent theft of valuables and things hold
with utmost importance.
Keywords: Farm theft, native charms, mechanism, Ayetoro, pilferer.
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GENERATIVE SYNTAXES: MACRO-HETEROPHONY AND THE FORM OF
‘SYNCHRONY’

Luminiţa Duţică, Gheorghe Duţică
Uninversity of Arts “ George Enescu”

Abstract:
One of the most powerful language innovation in the twentieth century music was the
heterophony–hypostasis of the vertical syntax entered into the sphere of interest of many
composers, such as George Enescu, Pierre Boulez, Mauricio Kagel, György Ligeti and others.
The heterophonic syntax has a history of its growth, which means a succession of different
concepts and writing techniques. The trajectory of settling this phenomenon does not
necessarily take into account the chronology: there are highly complex primary stages and
advanced stages of returning to the simple forms of writing. In folklore, the plurimelodic
simultaneities are free or random and originate from the (unintentional) differences/‘deviations’
from the state of unison, through a variety of ornaments, melismas, imitations, elongations and
abbreviations, all in a flexible rhythmic and non-periodic/immeasurable framework, proper to
the parlando-rubato rhythmics. Within the general framework of the multivocal organization,
the heterophonic syntax in elaborate (academic) version has imposed itself relatively late
compared with polyphony and homophony. Of course, the explanation is simple, if we consider
the causal relationship between the sound vocabulary elements – in this case, the modalism –
and the typologies of vertical organization appropriate for it. Therefore, adding up the ‘classic’
pathway of the writing typologies (monody – polyphony – homophony), heterophony - applied
equally to the structures of modal, serial or synthesis vocabulary – reclaims necessarily an own
macrotemporal form, in the sense of the analogies enshrined by the evolution of the musical
styles and languages: polyphony→fugue, homophony→sonata. Concerned about the prospect
of edifying a new musical ontology, the composer Ştefan Niculescu experienced – along with
the mathematical organization of heterophony according to his own original methods – the
possibility of extrapolation of this phenomenon in macrostructural plan, reaching this way to
the unique form of ‘synchrony’. Founded on coincidentia oppositorum principle (involving the
‘one-multiple’ binom), the sound architecture imagined by Ştefan Niculescu consists in one
(temporal) model / algorithm of articulation of two sound states: 1. monovocality state
(principle of identity) and 2. multivocality state (principle of difference). In this context, the
heterophony becomes an (auto)generative mechanism, with macrotemporal amplitude, strategy
that will be grown by the composer, practically throughout his creation (see the works: Ison I,
Ison II, Unisonos I, Unisonos II, Duplum, Triplum, Psalmus, Héterophonies pour Montreux
(Homages to Enescu and Bartók etc.). For the present demonstration, we selected one of the
most edifying works of Ştefan Niculescu – Simphony II, Opus dacicum – where the form of
(heterophony-)synchrony acquires monumental-symphonic features, representing an
emblematic case for the complexity level achieved by this type of vertical syntax in the
twentieth century music.
Keywords: Heterophony, modalism, serialism, synchrony, syntax.
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A DESCRIPTIVE STUDY OF SELF-COMPASSION IN POLYTECHNIC STUDENTS IN
INDONESIA

Emma Dwi Ariyani, Dini Hadiani
lecturers in the Socio Manufacture Department, Bandung Polytechnic for Manufacturing,
Indonesia
Abstract:
This article reports the descriptive analysis of self-compassion in polytechnic students. It has
been long believed that self-compassion can improve students’ motivation in completing their
studies. This research was conducted with the aim to see the degree of self-compassion in
polytechnic students in Indonesia by using Neff's Self-Compassion Scale (short form)
measurement tool consisting of 12 items. The research method used was descriptive study with
survey technique on 255 students. The results showed that 78% of students had low selfcompassion and 22% had high self-compassion. This revealed that polytechnic students still
criticize themselves harshly, make a poor judgment and bad self-appraisal, and they also cannot
accept their imperfection and consider it as a self-judgment. The students also tend to think that
they are the only ones that experience failure and suffering. This can lead to a sense of isolation
(self-isolation). Furthermore, the students are often too concerned with aspects that are not liked
both in themselves and in life (over-identification). Improving the students’ level of selfcompassion can be done by building an educational climate that not only criticizes the students
but provides feedback as well. This should focus on the students’ real behavior rather than the
students’ general character.
Keywords: Descriptive study, polytechnic students, Indonesia, self-compassion.
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SOCIAL WORK PRACTICE TO LABOUR WELFARE: A PROPOSED MODEL OF
FIELD WORK PRACTICUM AND ROLE OF SOCIAL WORKER IN INDIA

Naeem Ahmed
Aligarh Muslim University, India
Abstract:
Social work is a professional activity based on the approach of “helping people to help
themselves” (Stroup). Social work education and practice both are based on humanitarian
philosophy in which social workers try to increase the happiness of the society and to reduce
the problems of society. Labour welfare is a specialised field of social work which especially
focuses on welfare of organised and unorganised labour. In India labour is facing numerous
problems in both organised and unorganised sectors because of ignorance, illiteracy, high rate
of unemployment etc. In most of the Indian social work institutions we have this specialization
with different names like Human Resource Management or Industrial Relation and Personnel
Management or Industrial Relations and Labour Welfare or Industrial Social Work etc. Field
work practice is integrated part of social work education curriculum in all specialised field. In
India we have different field work practice models being followed in different institutions. The
main objective of this paper is to prepare a universal field work practicum model in the field of
labour welfare. This paper is exploratory in nature, researcher used personal experience and
secondary data (model of field work practice in different institutions like Aligarh Muslim
University, Pondicherry University, Central University of Karnataka, University of Lucknow,
MJP Rohilkhand University Bareilly etc.) Researcher found that there is an immediate need to
upgrade the curriculum or field work practice in this particular field, as more than 40 percent
of total population engaged in either unorganised or organised sector (NSSO 2011-12) and they
are not aware about their rights. In this way a social worker can play an important role in
existing labour welfare facilities by making them aware.
Keywords: Fieldwork, labour welfare, organised labour, social work practice, unorganised
labour.
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FROM VICTIM TO ETHICAL AGENT: OSCAR WILDE'S THE BALLAD OF
READING GAOL AS POST-TRAUMATIC WRITING

Mona Salah El-Din Hassanein
Department of English, Faculty of Education at Ain Shams University, Egypt

Abstract:
Faced with a sudden, unexpected, and overwhelming event, the individual's normal cognitive
processing may cease to function, trapping the psyche in "speechless terror", while images,
feelings and sensations are experienced with emotional intensity. Unable to master such
situation, the individual becomes a trauma victim who will be susceptible to traumatic
recollections like intrusive thoughts, flashbacks, and repetitive re-living of the primal event in
a way that blurs the distinction between past and present, and forecloses the future. Trauma is
timeless, repetitious, and contagious; a trauma observer could fall prey to "secondary
victimhood". Central to the process of healing the psychic wounds in the aftermath of trauma
is verbalizing the traumatic experience (i.e., putting it into words) – an act which provides a
chance for assimilation, testimony, and reevaluation. In light of this paradigm, this paper
proposes a reading of Oscar Wilde's The Ballad of Reading Gaol, written shortly after his
release from prison, as a post-traumatic text which traces the disruptive effects of the traumatic
experience of Wilde's imprisonment for homosexual offences and the ensuing reversal of
fortune he endured. Post-traumatic writing demonstrates the process of "working through" a
trauma which may lead to the possibility of ethical agency in the form of a "survivor mission".
This paper draws on fundamental concepts and key insights in literary trauma theory which is
characterized by interdisciplinarity, combining the perspectives of different fields like critical
theory, psychology, psychiatry, psychoanalysis, history, and social studies. Of particular
relevance to this paper are the concepts of "vicarious traumatization" and "survivor mission",
as The Ballad of Reading Gaol was written in response to Wilde's own prison trauma and the
indirect traumatization he experienced as a result of witnessing the execution of a fellow
prisoner whose story forms the narrative base of the poem. The Ballad displays Wilde's sense
of mission which leads him to recognize the social as well as ethical implications of personal
tragedy. Through a close textual analysis of The Ballad of Reading Gaol within the framework
of literary trauma theory, the paper aims to: (a) demonstrate how the poem's thematic concerns,
structure and rhetorical figures reflect the structure of trauma; (b) highlight Wilde's attempts to
come to terms with the effects of the cataclysmic experience which transformed him into a
social outcast; and (c) show how Wilde manages to transcend the victim status and assumes the
role of ethical agent to voice a critique of the Victorian penal system and the standards of
morality underlying the cruelties practiced against wrong doers and to solicit social action.
Keywords: Ballad of Reading Gaol, post-traumatic writing, trauma theory, Wilde.
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ERADICATION OF MENTAL ILLNESS THROUGH BUDDHISM

Deshar Bashu Dev
Rissho University, 4-2-16 Osaki, Shinagawa Ward, Tokyo

Abstract:
In this modern age, most people in developed and developing countries are affected by mental
illness. There are many mental illnesses, and their differing symptoms impact peoples’ lives in
different ways. These illnesses affect the way people think and feel, as well as how they behave
with others. Mental illness results from compound interactions between the mind, body, and
environment. New technologies and sciences make the world a better place. These technologies
are becoming smarter and are being developed every day to help make daily life easier
However, people suffer from mental illness in every part of the world. The philosophy
propounded by the Buddha, Buddhism, teaches that all life is connected, from the microcosm
to macrocosm. In the 2,500 years that elapsed since the death of the Buddha, his disciples have
spread his teachings and developed sophisticated psycho-therapeutic methodologies. We can
find many examples in Buddhist texts and in the modern age where Buddhist philosophy
modern science could not solve. The Noble Eightfold Path, which is one of the main
philosophies of Buddhism; it eradicates hatred and ill will and cultivates good deeds, kindness,
and compassion. Buddhism, as a practice of dialectic conversation and mindfulness training, is
full of rich therapeutic tools that the mental health community has adopted to help people.
Similarly, Buddhist meditation is very necessary; it purifies thoughts and avoids unnecessary
thinking. This research aims to study different causes of mental illness; analyzes the different
approaches to eradicate mental illness problems and provides conclusions and
recommendations present solutions through Buddhism in this modern age.
Keywords: Mental illness, Buddhism, mindfulness, Buddhist practices.
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ÖĞRENCİLERİN İLKOKULA UYUM SÜRECİNİN İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Dr. Emine Merve USLU
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
– ORCID ID: 0000-0001-9727-4160
ÖZET
Araştırmanın amacı ilkokula yeni başlayan öğrencilere uygulanan okula uyum süreci
kapsamında uygulanan uyum programları, öğretmenlerin ve okul idaresinin okula uyum
sürecine ilişkin hazırladıkları çalışmaların, velilerin uyum sürecine ilişkin beklentilerinin veli
görüşleri kapsamında incelenmesidir. Durum çalışması olarak hazırlanan çalışmanın örneklemi
2021-2022 eğitim öğretim yılında çocuğu ilkokula başlayan 22 veli oluşturmaktadır.
Çalışmanın örneklemi nitel araştırmaya uygun nitelikte maksimum çeşitleme örnekleme modeli
ile belirlenmiştir. Veli görüşmeleri araştırmacı tarafından hazırlanmış, dokuz sorudan oluşan
yarı yapılandırılmış görüşme formu ile yapılmıştır. Çalışmada velilerin demografik bilgilerini
içeren form kullanılmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile
incelenerek temalar belirlenmiştir. Görüşme verilerine göre, velilerin okuldaki uygulamalara
yönelik beklentileri, okulun fiziki yapısına ilişkin beklentiler, öğretmenlerin sınıf içi
çalışmalara yönelik beklentileri şeklinde temalar belirlenmiştir. Görüşmeler sonucunda okula
uyum sürecinde öğretmenlerin tutum ve davranışları, okulun fiziki yapısının uyum sürecine
olan etkisi ve sınıf içi yapılan etkinliklerin okula uyum sürecinde etkili faktörler olduğu
belirlenmiştir.

Belirlenen

temalar

veli

görüşlerinden

oluşan

doğrudan

alıntılarla

desteklenmiştir. Okula uyum sürecinde yapılması gereken sınıf içi ve okul içi çalışmalar, okula
uyum programları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar, araştırmacılara yönelik
öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Okula uyum çalışmaları, Öğretmen, Öğrenci Velisi, Okul
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AKRAN ZORBALIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Öğr. Gör. Dr. Emine Merve USLU
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
– ORCID ID: 0000-0001-4160

ÖZET
Araştırmanın amacı, ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri, rehber öğretmen ve
idarecilerin akran zorbalığını önlemeye yönelik çalışmaların belirlenerek, görüşler kapsamında
incelenmesidir. Araştırma durum çalışması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın
örneklemini 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilkokulda görev yapan üç rehber öğretmen, beş sınıf
öğretmeni ve dört idareci olmak üzere 12 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada araştırmacı
tarafından oluşturulan ve sekiz sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak kod
ve temalar oluşturulmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara göre akran zorbalığı ilkokullarda
yaşanan önemli bir problem olduğu, öğrencilere doğru yönlendirmelerde bulunarak
problemlerin en aza indirilmesi amacıyla çalışmaların yapıldığı belirlenmiştir. Görüşmeler
sonunda elde edilen verilere göre “Sınıf içi çalışmalar”, “ekip çalışmaları” ve “okul içi
çalışmalar” “okul dışı çalışmalar” şeklinde temalar oluşturulmuştur. Elde edilen görüşler
doğrultusunda oluşturulan temalar öğretmenlerin sınıf içindeki uygulamaları, rehber
öğretmenler, okul idarecileri destekli öğretmen uygulamaları, okul içi görsel uyaranlar, okul
içerisinde yapılan çalışmalar ve okul dışında gerçekleştirilen etkinlikleri içermektedir. Akran
zorbalığına ilişkin çalışma örnekleri üzerinde durularak, yeni araştırmalar için önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Akran zorbalığı, Öğretmen, Okul idarecisi, Öğrenci velisi
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KÜTÜPHANELERDE YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA

Hakan AYDIN
İstanbul Topkapı Üniversitesi
0000-0002-0122-8512

ÖZET
İçinde bulunduğumuz Bilgi Çağında kütüphanelerin yeni bilgi teknolojilerinin gerekleri
doğrultusunda kendilerini yenileme gayreti içerisinde olmak zorunda olmaları kaçınılmaz bir
gerçektir. Yapay Zekâ (YZ) teknolojisi günümüzde adından sıklıkla söz ettiren, özel ve kamusal
pek çok alan yanında kütüphanelerde de giderek artan oranlarda faydalanılan bir alandır.
İnsanın düşünme yöntemlerini taklit eden ve yapay yöntemleri geliştirmeye yönelik evrensel
bir disiplin olan YZ alanı, "Makine Öğrenmesini", "Derin Öğrenmeyi", "Doğal Dil İşlemeyi",
"Genetik Algoritmaları", "Uzman Sistemleri", "Robotik Uygulamaları", "Akıllı Ajanları" ve
daha pek çok alanı kapsayan bir şemsiye kavramdır. Kütüphanelerin YZ teknolojilerinden
faydalanmak istemelerinin arkasında esasen bu teknolojinin kütüphane kullanıcılarının değişen
bilgi hizmetleri ihtiyaçları doğrultusunda getirdiği birtakım avantajlar bulunmaktadır.
Araştırmamızın amacı YZ teknolojisinin kütüphanelere yönelik mevcut uygulamalarını
incelemek, YZ’nın sıklıkla hangi kütüphane hizmetleri için kullanıldığını ortaya koymak,
YZ’nın kütüphanelere yönelik olası avantaj ve dezavantajlarını analiz etmek ve nihayetinde YZ
teknolojisinden kütüphanelerde faydalanılmasına ilişkin öneriler getirmek olarak belirlenmiştir.
Araştırma sonuçları, YZ uygulamalarından kütüphanelerde giderek artan oranlarda
faydalanıldığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın kütüphanelerde YZ uygulamalarının
kullanımı ve bu teknolojiden faydalanılması konusunda farkındalık oluşturacağı ve bu
bağlamda kütüphanelere katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Kütüphaneler, Yapay Zeka, Kütüphane Hizmetleri.
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OKUL MÜDÜRLERİNİN 21.YY BECERİ DÜZEYLERİ1

Zühal ASA2
Dumlupınar Üniversitesi
- 0000-0002-2634-0551
Tijen TÜLÜBAŞ3
Dumlupınar Üniversitesi
- 0000-0001-9406-8361
ÖZET
Hızlı değişim ve gelişim çağı olarak adlandırılan 21. yy’da mesleki ve sosyal yaşamda başarıya
ulaşmak için önemli bazı beceriler tanımlanmıştır. 21. yy becerileri olarak adlandırılan bu
becerilerin yeni nesillerin yetiştirilmesinde olduğu kadar onların eğitildiği eğitim kurumlarında
da önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda mevcut araştırmanın amacı okul müdürlerinin
tanımlanan 21. yy becerilerine ne düzeyde sahip olduklarını öğretmen görüşlerine dayalı olarak
belirlemektir. Nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelinde tasarlanan araştırmanın
evrenini 2021-2022 eğitim öğretim yılında Kütahya il ve ilçelerinde bulunan Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı resmi anasınıfı, ilkokul, ortaokul, anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler
lisesi, imam - hatip anadolu lisesi, meslekî ve teknik anadolu liselerinde görev yapan 412
öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu ile Çoban, Bozkurt ve
Kan (2018) tarafından geliştirilmiş “Eğitim Yöneticisi 21.yy Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır.
“Öğrenme ve Yenilik Becerileri (Yaratıcılık Ve Yenileşme, Eleştirel Düşünme Ve Problem
Çözme, İletişim, İşbirliği)”, “Bilgi-Medya-Teknoloji Becerileri (Bilgi Okuryazarlığı, Medya
Okuryazarlığı, Teknoloji Okuryazarlığı)”, “Yaşam ve Kariyer Becerileri (Özyönetim Ve
İnisiyatif Kullanma, Üretkenlik ve Hesap verebilirlik, Liderlik Ve Sorumluluk, Sosyal Ve
Kültürel Beceriler ) olmak üzere 11 boyut ve toplam 95 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach’s
alpha güvenirlik katsayısı .99 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular,
öğretmenlere göre okul müdürlerinin 21. yüzyıl becerilerinin tüm boyut ve alt boyutlarda
ortalamanın üstünde olduğunu göstermiştir. . Ayrıca araştırma sonucunda okul müdürlerinin
21.yy becerilerinden eleştirel düşünme ve problem çözme beceri düzeyinin en düşük
ortalamaya, teknoloji okuryazarlığı beceri düzeyininse en yüksek ortalamaya sahip olduğu
bulgusuna ulaşılmıştır. Bu çalışma okul müdürlerinin 21. yy. becerilerine ne kadar sahip
olduklarının belirlenmesi ve böylece okul müdürlerinde hangi becerilerin daha fazla

11
Bu

çalışma “Okul Müdürlerinin 21.yy Beceri Düzeyleri ve Okul İklimine Etkileri” başlıklı yüksek lisans tezinin
öncül araştırmasıdır.
2
Yüksek Lisans Öğrencisi, Dumlupınar Üniversitesi,Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,
3
Dr. Öğretim Üyesi, Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi ABD ,
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geliştirilmesi gerektiğinin değerlendirilmesine yönelik uygulayıcılara
sağlayacaktır.

önemli katkılar

Anahtar Kelimeler: Eğitim Yönetimi, Eğitim Yöneticisi, Okul Yöneticisi, 21.yy Becerileri,
Yirmi Birinci Yüzyıl Becerileri, Okul Müdürü
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KÜLTÜREL MESAFE VE TURİZMDEKİ ÖNEMİ

Dr. Öğr. Üyesi Begüm Dilara Emiroğlu
Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
ORCID ID : https://orcid.org/0000-0002-3668-1632
ÖZET
Kültür bir grup toplum ve toplumdaki insanlar tarafından paylaşılan gelenekler, inançlar,
değerler, alışkanlıklar, bilgiler ve diğer özelliklerden oluşur. Kültür tüketicilerin karar
vermesindeki en önemli faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Kültür genel olarak
davranış kuralları, iletişim biçimleri, tutumlar, inançlar, değerler, yemek alışkanlıkları, giyim
ve görünüş bakımından kültürel olarak birbirlerinden farklılık gösteren insanlar arasındaki
farklılıkları ve benzerlikleri ele almaktadır. Turizm farklı kültürlerden gelen insanların
birbirleriyle etkileşim yaşamasına olanak tanımaktadır.

Bu nedenle turizmde kültürel

farklılıklar oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Kültürel olarak birbirlerinden farklı olan
insanların farklı beklentileri, tercihleri ve seyahat tüketim kalıpları bulunmaktadır. Turizmde
farklı kültürlere sahip ev sahipleri ve turistler arasında bir sosyal etkileşim gerçekleşmektedir.
Bu nedenle birbirlerinden farklı kültürel arka planlara sahip yerel halk ve turistler arasındaki
sosyal etkileşim birtakım olumlu ve olumsuz sonuçlarla sonuçlanabilir. Turizmde yerel halk ve
turistler arasındaki sosyal etkileşim olumlu birbirlerine karşı tutumların artması, arkadaşlıkların
geliştirilmesi birbirlerinin kültürlerini anlamaya çalışılması ve aralarındaki sosyal etkileşimin
geliştirilmesi gibi durumlara yol açabilir. Ancak aralarındaki kültürel mesafenin fazla olması
olumsuz durumları da tetikleyebilmektedir. Kültürel mesafe turistin kültürünün ev sahibi
kültürden ne derece farklı olduğunu ifade etmektedir. Kültürel mesafe turistlerin seyahat
kararlarını etkilemekte, memnuniyet ve destinasyon seçimleri üzerinde büyük bir etkisi
bulunmaktadır. Turistler genel olarak kendi kültürlerine benzer destinasyonları seçmektedirler.
Yüksek kültürel mesafe bazı durumlarda yeni şeyler öğrenmek ve egzotik deneyimler yaşamak
isteyen insanların yenilik duygusunu harekete geçirebilir. Ancak yerel halk ile turistler
arasındaki kültürel mesafenin yüksek olması turistin bir destinasyona ilişkin yabancılık ve risk
duygusunu arttırabilir. Yüksek kültürel mesafe turistler ve yerel halk arasında gerçekleşen
etkileşimlerde yanlış anlaşılmalara, kültürel çatışmalara ve sürtüşmelere yol açabilir. Bu
nedenle kültürel mesafe turizmde önemli bir rol oynamaktadır. Tüm bu sebeplerden ötürü bu
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çalışmada ikincil verilerden faydalanılarak kültür ve kültürel farklılıklar ele alınacak ve kültürel
mesafenin turizmdeki önemi ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: kültür, kültürel farklılıklar, kültürel mesafe.

CULTURAL DISTANCE AND ITS IMPORTANCE IN TOURISM
Culture consists of traditions, beliefs, values, habits, knowledge and other characteristics shared
by a group of societies and people in that society. Culture is considered to be one of the most
important factors in consumers' decision making. Culture generally deals with the differences
and similarities between people who differ from each other culturally in terms of codes of
conduct, forms of communication, attitudes, beliefs, values, food habits, clothing and
appearance. Tourism allows people from different cultures to interact with each other.
Therefore, cultural differences in tourism are of great importance. People who are culturally
different from each other have different expectations, preferences and travel consumption
patterns. In tourism, a social interaction takes place between the hosts and tourists who have
different cultures. Therefore, social interaction between local people and tourists with different
cultural backgrounds may result in some positive and negative results. Social interaction
between local people and tourists in tourism can lead to situations such as increasing positive
attitudes towards each other, developing friendships, trying to understand each other's cultures
and improving social interaction between them. However, the cultural distance between them
can also trigger negative situations. Cultural distance refers to the extent to which the tourist's
culture differs from the host culture. Cultural distance affects tourists' travel decisions and has
a great impact on satisfaction and destination choices. Tourists generally choose destinations
similar to their own culture. High cultural distance can sometimes stimulate the sense of novelty
of people who want to learn new things and experience exotic experiences. However, the high
cultural distance between local people and tourists can increase the tourist's sense of foreignness
and risk regarding a destination. High cultural distance can lead to misunderstandings, cultural
conflicts and frictions in interactions between tourists and locals. Therefore, cultural distance
plays an important role in tourism. For all these reasons, in this study, culture and cultural
differences will be discussed by making use of secondary data and the importance of cultural
distance in tourism will be tried to be revealed.
Keywords: culture, culture differences, cultural distance.
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ABSÜRT FİLMLERİN YARATICI YÖNETMENİ: ONUR ÜNLÜ SİNEMASI

Araş. Gör. Işkın Özbulduk Kılıç
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
- 0000-0003-4801-7381
Araş. Gör. Dr. Ayçin Gelir Atabey
Pamukkale Üniversitesi
0000-0002-1701-5730
ÖZET
Yönetmenin bir filmdeki en büyük yaratıcı güç olarak görüldüğü ve 1940'ların sonlarında
André Bazin ve Alexandre Astruc'un sinematik teorilerinin ışığında Fransa'da ortaya çıkan
auteur yaklaşımı kendinden sonra pek çok film kuramına öncülük etmiştir. Büyük ölçüde
Astruc'un caméra-stilo ("kamera-kalemi") kavramının aydınlatılmasından elde edilen Auteur
teorisi, hareketli görüntünün tüm görsel ve içsel unsurlarını yöneten yönetmenin, filmin
"yazar" ı olmasını sağladığı, filmin senaryonun yazarından daha çok yönetmene ait olduğunu
ileri sürmektedir. Başka bir deyişle, bu teoriye göre senaryodaki harflerden ziyade kamera
yerleşimi, aydınlatma ve sahne uzunluğu gibi temel görsel öğeler, filmin mesajını iletir. Auteur
teorisinin destekçileri, sinemasal açıdan en başarılı filmlerin, yönetmenin açık sözlü şahsi
damgasını taşıyacağını ileri sürmektedir. Andrew Sarris, 1960’larda Auteur terorisine,
Truffaut'tan sonra en sistematik yaklaşımı geliştirdi. “1962'de kaleme aldığı “Auteur Teorisi
Üzerine Notlar” başlıklı makalesinde, bir yönetmenin auteur olarak kabul edilebilmesi için
uyması gereken temel kuralları ortaya koydu. Çalışmada, Türk sinemasında hatırı sayılır bir
filmografiye sahip olan Onur Ünlü’nün bu bağlamda bir “auteur” olup olmadığı
araştırılmaktadır.
İki ana bölümden oluşan bu çalışmada öncelikle Auteur yaklaşımının kendisi üzerinde
durulmuş, teorinin tarihçesi mercek altına alınmış ve yaratıcı yönetmen kavramının referans
verdiği özelliklere değinilmiştir. İkinci bölümde ise Onur Ünlü’nün yaşam öyküsünde,
filmografisinde, filmlerini anlatım biçimlerinde ve temalarında onun yaratıcı yönetmen
olduğuna dair ipuçları aranmıştır. Bu bağlamda Onur Ünlü sinemasının tüm içsel anlamları,
yönetmenin yeterliliği ve kişisel üslubu açığa çıkarılmaya çalışılmıştır.
Çalışmada, Sarris’in halka modeli kullanılarak, Onur Ünlü’nün Auteur bir yönetmen niteliğine
sahip olup olmadığı, yönetmenin filmleri mercek altına alınarak incelenmiş, Ünlü’nün bu
bağlamda kişisel bir üslup yaratabilmiş olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak Ünlü’nün, Sarris’in
üçlü değerlendirme kriteri bağlamında bakıldığında yaratıcı bir yönetmen olduğu tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Onur Ünlü, Auteur Kuramı, Yaratıcı Yönetmen
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TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ÇEVRİMİÇİ GAZETELERDE KADIN
CİNAYETİ HABERLERİNİN SUNUMU

Araş. Gör. Dr. Ayçin Gelir Atabey
Pamukkale Üniversitesi
– 0000-0002-1701-5730
ÖZET
Toplumsal cinsiyet kavramı, bireylerin biyolojik cinsiyetinden bağımsız olarak kültürel ve
toplumsal bağlamda inşa edilen farklıları ifade etmektedir. Dolayısıyla, kadınlık ve erkeklik
rolleri toplumdan topluma kültürden kültüre değişiklik göstermektedir. Bu çerçevede bu rollere
olan bakış açısı, toplumsal olarak yeniden üretilebilir açık ve örtük kodlarla yeniden
üretilmektedir. Medyanın, toplum ve kültür üzerindeki dönüştürücü gücü göz önünde
bulundurulduğunda, bu yeniden üretim sürecinde medyanın da önemli bir rolü bulunmaktadır.
Medyanın toplumsal cinsiyet bağlamında, haber üretim sürecinde kullandığı dil ve sahip olduğu
habercilik anlayışı, toplumsal cinsiyet olgusunun mevcut kültürdeki bakış açısı üzerinde
yönlendirici bir güce sahiptir. Buradan hareketle toplumsal cinsiyet bağlamında ele alınabilecek
kadın cinayetlerinin medyada yer alış şekli, toplumun bu konuya yaklaşımında önemli bir
konumda bulunmaktadır. Bu perspektifle, bu çalışmanın odak noktasını kadın cinayeti
haberlerinin medyada sunumu oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi olarak ise, kamuoyunda
yarattığı etki ve uzun süre gündem olması sebebiyle, Pınar Gültekin cinayeti seçilmiştir.
Araştırmaya konu edilen haberin analizi aşaması için ise; günümüz medya ekosisteminde,
bireylerin haber takibini daha çok dijital gazeteler aracılığıyla gerçekleştirdiği tezinden yola
çıkarak, Hürriyet Gazetesi’nin çevrimiçi versiyonu olan hurriyet.com.tr sitesinde yer alan
haberler incelenmiştir.
Çalışma, Hürriyet Gazetesi’nde 21 Temmuz 2020-28 Temmuz 2020 tarih aralığında yayınlanan
Pınar Gültekin cinayetine ilişkin haberleri kapsamaktadır. Bu tarih aralığının seçilme nedeni;
kamuoyunda ses getiren bu olayın, ortaya çıktığı gün ve takip eden hafta boyunca medyada
yoğun bir şekilde yer bulmuş olmasıdır. Araştırma sadece haber söylemine odaklandığı için,
söz konusu tarihler arasında yayınlanan köşe yazıları ve fotoğraf galerileri kapsam dışı
bırakılmıştır. Çalışmada elde edilen haber metinleri Teun A. Van Dijk’ın yaklaşımı bağlamında
ele alınarak, eleştirel söylem çözümlemesi yöntemiyle analiz edilmiş ve bulgular
değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı, Hürriyet gazetesinin çevrimiçi versiyonu olan
hurriyet.com.tr örneğinde kadın cinayeti haberlerinde başvurulan cinsiyetçi söylemlerin ortaya
konulması ve beraberinde toplumsal cinsiyet odaklı haberciliğe ilişkin önerilerin sunulmasıdır.
Çözümlemede haber söyleminin makro ve mikro yapıları incelenmiş ve haberin örtülü anlamı
ve ideolojik yapısı ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: kadın cinayeti, kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet, söylem, haber
söylemi, haber, medya, internet gazeteciliği
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THE NOTION OF FEMINISM FROM CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS
PERSPECTIVE ON CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE’S SPEECH

İlkay Ceyran
Gaziantep Üniversitesi
Fatma Filiz Tılfarlıoğlu
Gaziantep Üniversitesi
ORCID ID: 0000-0002-0683-6218

ABSTRACT
If anyone wants to understand a text whether it is oral or written, they should look at the text in
many different perspectives because not everything can be seen just by looking at the words.
People can understand the message if they also focus on the underlying reasons for the
selections such as tense, word, place, tone of voice, mimics etc. Besides this, it is important to
think about topic. We should ask ourselves like “Why do we talk about this topic?” and we
should care about the reasons. Shortly, everything can matter when it comes to understanding
and analyzing a text. Critical discourse analysis is the way to analyze a discourse product
inclusively. It helps us to gain a deeper insight. In this paper, TEDx talk which was delivered
by Chimamanda Ngozi Adichie was analyzed. The talk’s name is “We should all be feminist”.
As it can be concluded from its name, the main point is feminism but there are also cultural
prejudices, expectations in societies and many examples which can be experienced in daily life.
Also, one of the main focus in this paper is gender positioning. To understand what Adichie
means in her speech, we should look at the language, society and culture in detail because when
we examine them in detail, we can see the things that can be seen as usual but shouldn’t be seen
like that. It is also important to consider how Adichie delivers her speech. As a person wants
people to understand them, they should give message clearly and unambiguously.
Keywords: Feminism, Positioning, Gender Inequality, Prejudices
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CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF AN ADVERTISEMENT ABOUT
PREJUDICES TOWARDS THE TERM ‘FATHER’ IN TURKISH SOCIETY

Ekinsu Saat
Gaziantep University
– 0000-0002-0015-6262
Fatma Filiz Tılfarlıoğlu
Gaziantep University
– 0000-0002-0683-6218

Abstract
Advertisements are significant and most quick ways of conveying messages and creating
perceptions through the media. Whether the intended message of the advertisement is
understood by the target audience correctly or not is one of the main issues of this study. Fathers
are carrying important roles in the society and they have always been the topic of discussion
both in verbal communication and TV advertisements. Therefore, the role of father has always
been commonly used in the advertisements. This study aims at analyzing the Fathers’ Day
advertisement prepared by Bonus1 and coming up with the conclusion of how the perception of
father is reflected in the advertisement and why. Methods of critical discourse analysis were
used to achieve this aim by analyzing the character and lexical choices, the use of maxims,
gestures and mimics, intended and interpreted meaning and implication of the perception of
father in the advertisement. It has been concluded that in Turkey fathers are seen as the authority
of both the family and the society and therefore someone to be afraid of. The advertiser has an
aim to create an awareness by showing the compassionate aspect of the father. The intended
aim was achieved since the audience paid attention to the advertisement when it was first
released.
Key words: Critical Discourse Analysis, Advertisement, Prejudices, The Role of Father

1

A product of Garanti Bank
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LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİNDE TERCİH KOMİSYONUNDA
GÖREVLENDİRİLEN PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN VE OKUL
YÖNETİCİLERİNİN SÜRECE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Saadet ÖZDİL
İnönü Üniversitesi
– ORCID ID 0000-0002-4642-5050
Ali KIŞ
İnönü Üniversitesi
- ORCID ID 0000-0003-4768-3964
ÖZET
Bu araştırmanın temel amacı Liselere Geçiş Sisteminde tercih komisyonlarında tercih
danışmanı olarak görev alan psikolojik danışmanların ve komisyon başkanı okul yöneticilerinin
lise tercih dönemlerinde karşılaştıkları yaşantıları, sorunları, ortaöğretime yerleştirme sistemine
ilişkin algılarını ve sisteme dair görüş ve önerilerini belirlemektir. Bu amaçla olgu bilim
deseninde nitel bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme
yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemiyle seçilen 21 psikolojik danışman
ve 7 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmanın amacına hizmet
edecek biçimde hazırlanmış iki bölümden oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formları
aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda Liselere Geçiş Sisteminde tercih dönemlerinde öğrencilerin kaygı ve
başarısızlık hissi yaşadıkları ve bunların en büyük nedeninin ise ailelerin yüksek beklentisi
olduğuna ulaşılmıştır.

Mevcut sistemde öğrencilerin adres bölgelerine çıkan sınavsız

okulların/okul türlerinin dağılımını dengesiz bulduklarına, buna çare olarak ikamet adresi
değişikliğine gittiklerine, nitelikli okulların sayıca ve kontenjanca yetersiz bulunduğuna,
sınavsız yerleştirmenin ölçütü olan ortaokul başarı puanlarında adaletsizliklerin bulunduğuna
ulaşılmıştır. Katılımcılar en çok ortaokul başarı puanlarına standart değerlendirme ölçütlerinin
getirilmesini ve nitelikli okulların sayısının artırılmasını önermiştir. Elde edilen bulgular
doğrultusunda adres bölgelerindeki sınavsız okulların dağılımının ve nitelikli okulların
kontenjan durumlarının gözden geçirilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler : LGS (Liselere Geçiş Sistemi), nitelikli okul, adrese dayalı yerleştirme.
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TÜRKİYE’DE EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA GÜNCEL ARAŞTIRMA
EĞİLİMLERİ: 2021 YILINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Ezgi DEVECİ İNEL
İnönü Üniversitesi
– ORCID ID 0000-0003-4742-9720
Ali KIŞ
İnönü Üniversitesi
- ORCID ID 0000-0003-4768-3964
ÖZET
Bilimsel çalışma alanlarındaki mevcut durumu ortaya koymaya yarayan inceleme
araştırmaları, ilgili alanda araştırma yapanlara çalışmalarını şekillendirmek için rehberlik
edebilmektedir. Eğitim bilimleri alanının gözde çalışma alanlarından biri olarak Eğitim
Yönetimi alanında her yıl yüzlerce lisansüstü tez yazılmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı
2021 yılında Eğitim Yönetimi alanındaki güncel araştırma eğilimlerini belirlemektir. Bu amaç
doğrultusunda 2021 yılı Ocak-Aralık ayları arasında YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında
taranmış lisansüstü tezler tanımlayıcı, metodolojik ve tematik özellikleri bakımından
incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi deseninde tasarlanan çalışmada
örneklem seçimine gidilmemiş, erişim izni olan 390 tez incelemeye dâhil edilmiştir. Veri
toplama aracı olarak araştırma soruları doğrultusunda hazırlanan Tez İnceleme Formuna
bilgiler işlenmiş ve elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda
2021 yılında en çok yüksek lisans tezi yazıldığı; tezlerin neredeyse tamamının Türkçe yazıldığı,
en çok tez çalışmasının bir vakıf üniversitende yapıldığı, en üretken coğrafi bölgenin Marmara
Bölgesi olduğu, Ulusal Tez Merkezi veri tabanında birim adlarıyla ilgili belirsizlikler olduğu
belirlenmiştir. Araştırmacıların en yaygın araştırma yöntemi olarak nicel yöntemi, desen olarak
ilişkisel taramayı, örneklem grubu olarak öğretmenleri, veri toplama aracı olarak ölçekleri
seçtiği belirlenmiştir. En çok çalışılan konu Okul Yönetimi, Eğitim Hizmetleri/Politikaları ve
Örgütsel Davranış olmuştur. En çok kullanılan anahtar kelime öğretmenler, liderlik ve okul
yöneticisi olmuştur. Son olarak tezlerde geçen yeni kavramlara ilişkin tanımlara yer verilmiş
ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Lisansüstü tezler, Güncel araştırma eğilimleri, Doküman analizi
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EXAMINING THE LANGUAGE LEARNING EFFORTS OF UNIVERSITY
STUDENTS STUDYING IN FOREIGN LANGUAGE DEPARTMENTS IN TERMS
OF VARIOUS VARIABLES
( Yabancı dil bölümlerinde okuyan üniversite öğrencilerinin dil öğrenme çabalarının
çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi )

Halil İbrahim Kaya
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Gökhan Yigit*
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Merve Başkutlu
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– ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9730-8073

ÖZET/ABSTRACT
Language learning is a very complex and interacting structure with different components. Many
factors affect language learning behaviors of learners such as effort for learning. Effort to learn
simply refers to mental effort or the willingness to persist in accomplishing a task. Zimmerman
and Risenberg (1997) define learning effort as the total energy spent for studying a language.
Foreign language learning effort can be defined as students' investing in individual resources,
including in-class and extra-class efforts to learn a foreign language, and attracting students'
attention to complete the foreign language learning process (Karabıyık & Mirici, 2018).
Learning effort is a multifaceted construct in the context of foreign language learning. In this
regard, the present research examined whether the level of foreign language learning efforts of
university students studying in foreign language departments change according to their gender,
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grade levels, departments, and starting period for learning a foreign language. The sample of
the study consisted of students studying a foreign language at the Faculty of Arts and Sciences
at Kafkas University. Survey model was used in the study. The data collection tool used in the
research was the Foreign Language Learning Effort Scale developed by Ceyhun Karabıyık and
İsmail Hakkı Mirici. The data was collected in the spring term of 2021-2022 educational years.
The number of participants who responded the scale was 163. After the analysis of normality
test, independent samples t-test was applied for the gender variable and one-way ANOVA tests
were applied for the other variables such as the students’ grades, department, and the starting
period for learning a foreign language. The results indicated that there was not any statistically
significant difference in terms of the students’ gender although there are some significant
differences in the items of the scale. The data analysis also indicated that there was a
statistically significant difference in terms of students’ grades and their starting period for
language learning, although it yielded statistically non-significant result in terms of the
department of the students.
Anahtar Kelimeler/ Keywords : language learning effort, gender, grade, department, starting
period for learning a language.
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THE IMPROVEMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE THROUGH FAIRY
TALES

Nurgül KEŞKEK
Selçuk Üniversitesi
– 0000-0002-79483548
ABSTRACT
The intelligence quotient, or IQ, is one of the well-known and standardized tests which measure
the intelligence. Because of the fact that this conventional test is merely used to assess
giftedness and success academically, it is thought too limited and insufficient in respect to
evaluating a person emotionally and socially. For this reason, emotional intelligence which is
measured as an emotional intelligence quotient or EQ is more involved in individual and social
performances. Emotional intelligence can be described as “the ability, capacity, skill, or selfperceived ability to identify, assess, and manage the emotions of one’s self, of others, and of
groups.”(Understanding and Developing Emotional Intelligence 330). It is commonly
questioned whether people are born with high EQ or they can learn it later. The reality is that
although some people can be more naturally gifted, in fact, emotional intelligence skills can be
learned and improved. Emotional and social development is a long process and journey which
traces to childhood. In childhood stage, fairy tales play a crucial role for many children’s inner
world. Fairy tales both help children develop empathy and assist and guide them in coming to
grips with issues from real life through an imaginary life. In this article, it is aimed to explain
the relationship between the fairy tales and improvement of emotional intelligence. First of all,
general information concerning the emotional intelligence is given. Secondly, the role and
significance of fairy tales in improvement of emotional intelligence is mentioned and finally, it
is exemplified of some selected fairy tales.
Key Words: Emotional intelligence, empathy, EQ, fairy tales
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ÖZET
Entelektüel zekâ ya da, IQ, zekâyı ölçen en bilindik ve standart testlerden biridir. Bu
alışılagelmiş test sadece akademik olarak başarı ve üstün zekâlılığa değer biçtiğinden dolayı bu
testin bir kişiyi duygusal ve sosyal olarak değerlendirme bakımından kısıtlı ve yetersiz olduğu
düşünülmektedir. Bu sebeple, duygusal zekâ ya da EQ, daha çok bireysel ve toplumsal
üretkenliğiyle alakalıdır. Duygusal zekayı “yetenek, kapasite, beceri ya da kişinin kendini
algılama yeteneği, bir kişinin hem kendinin hem başkalarının ve grupların duygularını
tanımlaması, yönetmesi ve değerlendirmesi” olarak tanımlayabiliriz(Duygusal Zekâyı Anlamak
ve Geliştirmek 330). İnsanların yüksek EQ ile mi doğdukları yoksa daha sonra da
öğrenebildikleri yaygın olan bir tartışma konusudur. Gerçek şu ki, her ne kadar bazı insanlar
doğuştan yetenekli olsalar da, aslında, duygusal zeka becerisi öğrenilip geliştirilebilir. Duygusal
ve sosyal gelişim çocukluğa uzanan uzun bir süreç ve yolculuktur. Çocukluk döneminde ise,
peri masalları birçok çocuğun iç dünyasında önemli bir rol oynamaktadır. Peri masalları hem
çocukların duygudaşlık geliştirmesine yardım ederken hem de onlara hayali bir hayat üzerinden
gerçek yaşamla mücadele etmede yardımcı ve yol gösterici olmaktadırlar. Bu makalede, peri
masalları ve duygusal zekânın gelişimi arasındaki ilişkinin açıklanması amaçlanmaktadır. İlk
olarak duygusal zekâyla ilgili genel bir bilgi verilecektir. İkinci olarak, duygusal zekânın
gelişiminde peri masallarının rolü ve öneminden bahsedilecektir ve son olarak da, bazı derleme
peri masallarından örneklemeler yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Duygudaşlık, duygusal zekâ, EQ, peri masalları
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ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN
PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARI VE ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Arzu KALINCI DÜNYA
Bülent Ecevit Üniversitesi
0000-0001-5509-9288
Doç. Dr. Hasan Yücel Ertem
Bülent Ecevit Üniversitesi

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle çalışan öğretmenlerin psikolojik
sağlamlıkları ile öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma betimsel
nitelikte, ilişkisel tarama modelindedir. Ayrıca bu araştırmada özel eğitim ihtiyacı olan
öğrencilerle çalışan öğretmenlerin öz-yeterlik inançlarının psikolojik sağlamlıklarını yordayıp
yordamadığı incelenmiştir. Bu nedenle araştırmada, genel tarama modellerinden olan ilişkisel
tarama araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim
öğretim yılında Zonguldak ili Ereğli ilçesinde görev yapan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle
çalışmış veya çalışan; kamu ve özel okulların ilkokul, ortaokul ve lise bünyesinde görev yapan
250 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma verilerin toplanmasında “Kısa Psikolojik Sağlamlık
Ölçeği” ve “Öğretmen Öz-Yeterlik İnancı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; özel
eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile çalışan öğretmenlerin psikolojik sağlamlıklarının ve özyeterlik inançlarının ne düzeyde olduğu tespit edilecektir. Bu öğrenciler ile çalışan
öğretmenlerin öz-yeterlik inançları ile psikolojik sağlamlıkları arasında anlamlı bir ilişki olduğu
düşünülmekte ve öz-yeterlik inançlarının psikolojik sağlamlıklarını yordadığına
inanılmaktadır. Bu araştırma sonuçlarına göre alanda çalışan öğretmenlere bir takım önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, psikolojik sağlamlık, öz-yeterlik
inancı
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ERKEN OKURYAZARLIK YAŞANTILARININ DESTEKLENMESİNDE İŞİTME
KAYIPLI ÇOCUĞU OLAN AİLELERİN GEREKSİNİMLERİNİN İNCELENMESİ

Hilal Atlar
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
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Yıldız Uzuner
Anadolu Üniversitesi
- ORCID: 0000-0001-6477-2593
Osman Çolaklıoğlu
Anadolu Üniversitesi
- ORCID: 0000-0003-0110-5587

ÖZET
İşitme kayıplı çocukların erken okuryazarlık gelişimi, çevrelerindeki yetişkinlerle birlikte
oldukları yaşantıların çeşitliliği ve bu yaşantılardaki etkileşimlerin nitelikli olması halinde
işiten akranlarına benzer şekilde sürmektedir (Henderson, 1976; Lutz, 2013; Maxwell, 1984;
Swanwick & Watson, 2007; Uzuner, 1993; Williams, 1994). İşitme kayıplı çocuğu olan
ailelerin ise erken dönemde çocuklarıyla yaşantılarında ve kuracakları etkileşimlerde kullanılan
stratejilerde desteklenmeye ihtiyaçları olduğu bilinmektedir (Aram, Most & Mayafit, 2006;
Desjardin vd., 2014; Desjardin vd., 2017). Uluslararası araştırmalar; erken okuryazarlık
programlarına katılan ailelerin işitme kayıplı çocuklarıyla okuma yazma yaşantılarındaki
rutinlerin olumlu yönde değiştiğini, ailelerin okuma yaşantılarından keyif aldıklarını, işitme
kayıplı çocukların dil ve okuryazarlık gelişimlerinin desteklendiğini ortaya koymaktadır.
Ulusal araştırmalar genellikle işitme kayıplı çocuğu olan ailelerin erken dönemdeki
yaşantılarını, aile katılımı odağında ele almaktadır. Bu çalışmalar erken dönemdeki dil
etkinliklerinin desteklenmesinde ailelere sağlanan destekleri incelemesi bakımından oldukça
değerlidir. Araştırmacılar; işitme kayıplı çocuğu olan anne-çocuk etkileşimine anneye model
olunduğunda ve geri bildirimler verildiğinde, annelerin etkileşimi olumsuz etkileyen
davranışlarının azaldığını vurgulamaktadırlar (Ertürk Mustul, Turan & Uzuner, 2016; Turan,
Koca & Uzuner, 2019). Türkiye’de işitme kayıplı çocukların erken okuryazarlık yaşantılarını
destekleyen araştırmaların ise, öğretmenlerin gelişimine ilişkin çalışmalar olduğu belirlenmiştir
(Doğan, 2018; Gerek, Karasu & Girgin, 2018). Erken okuryazarlık gelişiminin
desteklenmesinin ileriki yıllardaki okuma yazma ve akademik beceriler üzerindeki etkisi
(Badian, 1995; Durkin; 1963; Ezell & Justice, 2000; Hart & Risley, 2003; Noble vd., 2006),
işitme kayıplı çocuğu olan ailelerin erken dönemde bilgilendirme ve eğitim gereksinimleri
(Ertürk Mustul, Turan & Uzuner, 2016; Kılıç, 2020; Turan, Koca & Uzuner, 2019) ve
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Türkiye’de işitme kayıplı çocukların ailelerine erken okuryazarlık gelişimi odağında sağlanan
uygulamalı bir araştırmanın bulunmaması araştırmacıların gönüllü katılım sağlayan üç aile ile
gerçekleştirdikleri bir eylem araştırmasını başlatmıştır. Eylem araştırması birinci araştırmacının
doktora tez çalışmasıdır ve araştırmacı süreç boyunca ailelere sağlanan destekleri sürdürmüştür.
İkinci araştırmacı, eş zamanlı olarak araştırma verilerinin geçerliğini ve güvenirliğini sağlayan
araştırma danışmanıdır. Üçüncü araştırmacı ise araştırma süreci boyunca hazırlanan içeriklerin
uygunluğunu izleyen inandırıcılık komitesi üyelerinden biri olarak çalışmıştır. Nitel
araştırmaların genelleme amacından ve kaygısından uzak olmasıyla birlikte, bağlamın detaylı
olarak aktarılmasıyla bir duruma ilişkin araştırma sonuçlarının farklı araştırmalar için örnek
teşkil edeceği bilinmektedir (Stringer, 2007; Yıldırım & Şimşek, 2011). Ailelerle
gerçekleştirilecek erken okuryazarlık gelişimini destekleyecek araştırmalar için işitme kayıplı
çocukların ailelerinin gereksinimlerini derinlemesine inceleyerek sunmanın, ileriki araştırmalar
ve uygulamalar için alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu araştırmada ise, ailelerin gereksinimlerinin gözleme ve keşfe dayalı olarak betimlenmesi
amaçlanmıştır. Dolayısıyla çalışma gerçekleştirilen eylem araştırmasının durum tespiti
sürecinden ortaya konan bütüncül bir tek durum çalışmasıdır (Bogdan & Biklen, 2007; Davey,
1991; Yin, 2009) Araştırmada işitme kayıplı çocuğu olan ailelerin; 1) çocuklarına sundukları
okuma yazma ortamı nasıldır? 2) Mevcut erken okuma yazma yaşantıları nelerdir? 3) Erken
okuma yazma yaşantılarının desteklenmesinde gereksinimleri nelerdir? sorularına yanıt
aranmıştır. Araştırmaya okul öncesi dönemde işitme kayıplı çocuğu olan üç aile katılmıştır.
Araştırma verileri; video kayıtları ile yapılan gözlemler, yüz yüze ve uzaktan yarı
yapılandırılmış görüşmeler, ürünler, belgeler ve araştırma günlüğü yoluyla toplanmıştır.
Araştırmanın verileri tümevarımsal olarak analiz edilmiştir (DeWalt & DeWalt, 2011; Glesne,
2014; Merriam, 2009; Weiss, 1995). Araştırmanın inandırıcılığı için toplanan veriler ve
analizleri eş zamanlı olarak araştırma danışmanı ile ve her inandırıcılık toplantısında
inandırıcılık komitesi ile paylaşılmıştır. Araştırmanın katılımcılarının isimleri etik ilkeler gereği
kod isimlerle değiştirilmiştir (Guba & Lincoln, 1982; Mertler, 2014; Mills, 2003; Stringer,
2008). Araştırmanın sonucunda ailelerin işitme kayıplı çocukları ile deneyimledikleri okuma
yazma yaşantılarına ilişkin sağlanacak desteklerde; erken okuryazarlık kavramı, erken okuma
yazma ortamının özellikleri, yaşantıların çeşitlendirilmesi, erken okuryazarlık becerileri ve
etkileşimli okuma yaşantılarında kullanılan stratejilere ilişkin çeşitli gereksinimleri olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İşitme kayıplı çocuklar, erken okuryazarlık, aile eğitimi,
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ÖZET
Yazma, dil becerileri arasında zor kazanılan temel bir beceridir. Yazma becerisinin zor
kazanılması ve etkili bir şekilde kullanılamamasının önündeki engellerden biri de psikolojik
unsurlardır. Bu psikolojik unsurlardan biri de yazma öz yeterlik algısıdır. Yazma öz yeterliğin
düşük/yüksek düzeyde olması, bireyin iyi yazı üretebilme algısını ve yazma becerisine yönelik
olan inancını olumlu/olumsuz etkilemesi beklenebilir. Yazma öz yeterlik “bireyin yazma
eğilimini ne düzeyde yordamaktadır” sorusu bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Bu
ilişkide, cinsiyetin düzenleyicilik rolü araştırmanın alt problemini oluşturmaktadır. Bu
araştırmayla, ortaokul öğrencilerinin yazma öz yeterlik düzeylerinin yazma eğilimleriyle olan
ilişkisi ve bu ilişkide cinsiyetin düzenleyicilik rolü belirlenmiştir. Araştırma nicel türde
korelasyonel desende yürütülmüştür. Korelasyonel desen türlerinden yordayıcı tür
kullanılmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkeni yazma öz yeterlik, bağımlı değişkeni ise yazma
eğilimidir. Veriler, olasılıklı örnekleme yöntemlerinden olan küme örnekleme yöntemiyle
belirlenmiş Bursa Yıldırım ilçesi iki devlet okulunda öğrenim gören 372 ortaokul öğrencisinden
(kız=196, erkek=176) elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Yazma Öz Yeterlik Ölçeği ve
Yazma Eğilimi Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 25.0 ve Hayes tarafından
geliştirilen ve SPSS’e eklenen Process Macro aracılığı ile analizler gerçekleştirilmiştir. Yazma
öz yeterliğin yazma eğilimini yordaması amacıyla yapılan basit doğrusal regresyon analizinde,
iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olduğu (R=.594, R2=.352) belirlenmiş, yazma öz
yeterliğin yazma eğilim düzeyinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu (F(1-370)=201.283, p<.05)
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görülmüştür. Yazma öz yeterliğin ve cinsiyetin yazma eğilimi üzerindeki düzenleyici etkisinin
anlamsız olduğu belirlenmiştir [b=-.0009, p>.789, %95 GA (-.0074, .0056)]. Sonuç olarak
yazma öz yeterliğin yazma eğilimini etkileyen bir faktör olduğu, cinsiyetin ise bu ilişkide
düzenleyici bir rolü olmadığı anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yazma öz yeterlik, yazma eğilimi, cinsiyet, yazma eğitimi.
THE RELATIONSHIP BETWEEN WRITTING SELF- EFFICACY AND WRITING
DISPOSITION: THE MODERATING ROLE OF GENDER
ABSTRACT
Writing is a hard-earned core skill among language skills. One of the obstacles to the difficulty
of acquiring the writing skill and not being able to use it effectively is psychological factors.
One of these psychological factors is the perception of writing self-efficacy. A low/high level
of writing self-efficacy can be expected to affect the individual's perception of producing good
writing and his/her belief in writing skills positively/negatively. The question of "to what extent
does writing self-efficacy predict an individual's writing disposition" constitutes the problem of
this research. The moderator role of gender in this relationship constitutes the sub-problem of
the research. With this research, the relationship between the writing self-efficacy levels of
secondary school students and their writing disposition and the moderator role of gender in this
relationship were determined. The research was carried out in a quantitative type correlational
design. The predictor type, one of the correlational pattern types, was used.The independent
variable of the research is writing self-efficacy, and the dependent variable is writing
disposition. The data were obtained from 372 secondary school students (female=196,
male=176) studying in two public schools in Bursa Yıldırım district, which was determined by
cluster sampling method, which is one of the random sampling methods. Writing Self-Efficacy
Scale and Writing Tendency Scale were used as data collection tools. Analysis of the data was
carried out with SPSS 25.0 and Process Macro developed by Hayes and added to SPSS. In the
simple linear regression analysis performed to predict the writing disposition of writing selfefficacy, it was determined that there was a significant relationship between the two variables
(R=.594, R2=.352), and writing self-efficacy was a significant predictor of the writing
disposition level (F(1-370)=201.283, p<.05) was observed.The moderator effect of writing selfefficacy and gender on writing disposition was found to be insignificant [b=.000, p>.789, 95%
CI (-.0074, .0056)]. As a result, it was understood that writing self-efficacy was a factor
affecting writing disposition, and gender did not have a moderating role in this relationship.
Keywords: Writing self-efficacy, writing disposition, gender, writing education.
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CODESWITCHING AND ITS IMPLICATION TO SECOND LANGUAGE
LEARNING

EARL JONES G. MUICO
UM TAGUM COLLEGE
ejm_131@yahoo.com – 0000-0001-8524-5434

ABSTRACT
The research study reviews several concepts associating codeswitching and bilingualism.
Codeswitching is a consequence of becoming bilingual. It is suggested codeswitching has
adverse effects on the speaking ability of language learners. This paper seeks synthesize the
positive outcomes of codeswitching to language learning and make it parallel towards
arguments on the negative effect of codeswitching to language learning. Language teachers
must strike a balance between the two arguments and identify a common ground to help
improve students in successful language learning.
Keywords: Codeswitching, Language Learning, Second Language
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NURİ PAKDİL’DE ANTİ-KOLONYALİZM BAĞLAMINDA AFRİKA

Serdar ŞAHİN
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
ORCID ID: 0000 00019217 5112
ÖZET
Bu bildirinin amacı, Türkiye’de şair ve düşünce adamı kimliğiyle öne çıkmış Nuri
Pakdil’in yazılarında izlenebilecek ana temalardan birisi olarak anti-kolonyalist söylemi,
ekseriyetle bu söylem çerçevesinde alımlanan Afrika’yı merkeze alarak bir yorum denemesine
girişmektir. Bu kapsamda Nuri Pakdil’in, ilk dönem eserlerinde Batı Notları ve Biat eserleri
incelenmiştir. Böylece Nuri Pakdil’in ortaya koyduğu “söylem” çözümlenmeye çalışılmıştır.
Anti-kolonyalizm söyleminin yükselişini anlayabilmek için öncelikle kolonyalizmin
mahiyet ve muhtevası üzerinde durmak gerekmektedir. Anti-kolonyalizm, II. Dünya Savaşı
sonrasında yoğun olarak gündeme gelmiştir. Anti-kolonyalist söylem, güçlü bir biçimde
vurgulanan biz-onlar ayrımı üzerine inşa olunmuştur. Sömürgeciler ile sömürülenler arasındaki
ilişkilerin çözümlenmesi, anti-kolonyalizm söylemin ana gündemidir. Modernite, ırkçılık ve
Avrupamerkezcilik eleştirileriyle dikkat çeken anti-kolonyalist yazarlar; Frantz Fanon, Albert
Memmi ve Aime Cesaire’nin eserleri çok sayıda akademik çalışmaya konu olmuştur. Bu
çalışmada, kolonyalizm ile kendisine bir tepki olarak gelişen anti-kolonyalizmi bugüne kadar
ele alınmamış yönleri, çok yönlü ilişkisellikleri çerçevesinde incelemeye ve Nuri Pakdil’in Batı
Notları başlıklı eserinin satır aralarında okunabilecek anti-kolonyalist söylemi eleştirel bir dille
değerlendirmeye giriştim. Böylelikle, Cumhuriyet dönemi İslamcı düşüncesi içerisinde özgün
bir yere sahip olan ancak, genellikle edebi yönüne yoğunlaşılmış ve sınırlı sayıda akademik
çalışmaya konu olmuş bir isim olarak Nuri Pakdil’in düşüncelerini teorik bir bağlam içerisinde
ele alarak yorumlamaya çalıştım.
Nuri Pakdil’in 1972 yılında yayımladığı ve Avrupa seyahati izlenimlerinden hareketle
kaleme aldığı bir metin olan Batı Notları ve Edebiyat Dergisi’ndeki yazılarından derleyerek
1973 yılında yayımladığı Biat eserleri, Pakdil’in erken dönem yapıtlarıdır.

Anahtar

Kelimeler:

Nuri

Pakdil,

kolonyalizm,

anti-kolonyalizm,

dekolonizasyon,

Avrupamerkezcilik, Afrika, Batılılaşma.
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ÇEVİRİ SÖYLEM VE KURAMLARI IŞIĞINDA KUR’AN’IN ÇEVRİLEBİLİRLİĞİ

Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Selim KOCABIYIK
Yeditepe Üniversitesi
– 0000 0002 3937 9527
Öğr. Gör. Dr. Zafer SARI
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
– 0000 0003 2318 4941
ÖZET
Bu araştırmada, Kur’an-ı Kerim çevirisiyle ilişkilendirilerek batılı çeviribilimcilerle
Ortadoğulu çeviribilimcilerin çeviri söylemleri incelenecektir. Bu araştırmada kullanılacak
yöntem doküman incelemesi olacak; konuyla ilgili literatür taranacak; bunun sonucunda da elde
edilen bulgulardan çıkan sonuçlar tartışılacaktır. Bu çalışma nitel bir araştırma ortaya
koyacaktır. Bu araştırmada savunulacak olan temel argüman Kur’an’ın çevrilebilir olduğu ve
çevrilmesi gerektiğidir. Kur’an’ın çevrilemeyeceğini öne süren çeviri söylemleri ele alınıp bu
tür söylemlerin batılı çeviribilimcilerin kuramları bağlamında nasıl çürütülebileceği
açıklanacaktır. Araştırmada el-Cahiz'in Kur'an'ın çevrilemezliğiyle ilgili ortaya attığı iddialar
da irdelenecektir. Bunun yanı sıra çalışmada Kur'an'ın çevrilebilirliğinin mümkünlüğü
kanıtlanırken atıf yapılacak başlıca kuramlar arasında Nida tarafından geliştirilen Biçimsel
Eşdeğerlik ile Dinamik Eşdeğerlik, Popovic tarafından ileri sürülen Deyiş Kaydırma Kuramı
ve Vinay ile Darbelnet'in yedi çeviri prosedürü bulunmaktadır. Nida, Biçimsel Eşdeğerliğin
hem biçim hem de içerik bakımından sadece mesajın kendisi üzerinde odaklandığını dile
getirmektedir. Başka bir deyişle bu eşdeğerlik, kelimesi kelimesine yapılmış çevirileri
nitelemek için kullanılmaktadır. Biçimsel Eşdeğerlik bağlamında çevirmen kaynak dilin
değişik unsurlarını erek dile mümkün olabildiğince yakın bir şekilde eşleştirme kaygısı
taşımaktadır. Biçimsel Eşdeğerliğin aksine Dinamik Eşdeğerliği esas alan bir çeviri ise
“Eşdeğerlik etkisi” prensibine dayanmaktadır. Böyle bir çeviri yaparken çevirmen, kaynak
metinde mevcut olan mesajı erek metinle eşleştirmek için çok fazla çaba göstermez. Bunun
yerine Dinamik Eşdeğerlikte esas olan dinamik ilişkidir. Dinamik Eşdeğerliğe göre erek metin
ile mesaj arasındaki ilişki kaynak metinle mesaj arasındaki ilişkiyle büyük ölçüde aynı
olmalıdır. Bu sebeple çevirmen bu bağlamda, erek metni çevirirken kaynak metnin kaynak
okuyucu üzerinde bıraktığı aynı etkiyi erek metnin erek okuyucu üzerinde bırakmasını
hedeflemektedir. Popovic, ileri sürdüğü Deyiş Kaydırma Kuramı ile çeviri süreci sırasında her
ne kadar farklılık sorunlarıyla karşılaşılsa da gerekli değişikliklerin yapılması ve deyiş
kaydırmaya başvurulmasıyla çevrilemezlik sorunlarının büyük ölçüde ortadan kalkabileceğini
tartışmaktadır. Vinay ve Darbelnet ise her türlü çeviri zorluğuna çözüm üretmek amacıyla
“Direkt Çeviri” ve “Dolambaçlı Çeviri” olarak adlandırdıkları iki çeşit çeviri türü ortaya
koymaktadırlar. Bu iki çeviri türünün alt başlığı olarak da yedi çeşit çeviri prosedürü tanımı
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yapmaktadırlar. Bunların üçü “Direkt Çeviri”ye aittir. Bu araştırma sonucunda Kur’an’ın
çevrilebilirliğini kanıtlama hususundaki bulgular Kur’ansal verilerden ve çeviri söylem ile
kuramlarından elde edilenler şeklinde iki sınıfa ayrılmaktadır. Araştırmanın sonucunda elde
edilen en temel bulgu ise bir dilde söylenen her türlü mananın başka bir dilde mutlaka ifade
edilebileceğidir.
Anahtar Kelimeler: Betimleyici Paradigma, Çevrilebilirlik, Çeviri Söylemleri, Kur’an
çevirisi, Dinamik Eşdeğerlik
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ARAP DİLİNDE ‘İNNE’ BİÇİMBİRİMİ VE ANLAMSAL İŞLEVLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Eyup Akşit
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi
– 0000-0001-6301-4483
ÖZET
Dil, toplumların uzlaşarak oluşturduğu karmaşık bir sistemdir. Böyle bir sistemin nasıl
işlediğini anlama ve açıklama çabaları ise eskiden olduğu gibi bugün de devam etmektedir.
Genel olarak, dilin anılan sistematik doğasını keşfetme gayretleri de onun en küçük yapı taşı
olan sözcüklerin bu sistemin içerisindeki işlevini iyi bilmek ve belirlemek yönünde
gerçekleşmektedir. Bu nedenle, günümüz modern dilbilim çalışmalarında dilin anlamlı en
küçük birimi olan sözcük için Türkçede ‘biçimbirim’ kavramı kullanılmıştır. Arapçada ise
bunun tam karşılığı الوحدة الصرفية/ el-Vahdetü’s-Sarfiyye’dir. Arapçada ilgili sistemin nasıl
çalıştığını anlamaya yardımcı olacak biçimbirim örneklerinden biri ‘inne’dir. ‘İnne’, Arap
gramerinde isim cümlesinin öncesine getirilen ve kendisiyle yapısal olarak aynı işlevlere sahip
olan أَن/Enne, كأَن/Keenne, لكن/Lakinne, َلَيْت/Leyte ve لَعَل/le‘alle ile birlikte ‘İnne ve kardeşleri’
olarak anılan biçimbirimlerden biridir. Bu biçimbirimler, fiil anlamı taşımaları nedeniyle ‘fiile
benzeyen harfler’ adıyla da bilinir. Bu biçimbirimler kendilerine isim olarak aldıkları kelimeleri
nasb, haber olarak aldıklarını ise ref ederler. ‘İnne’, cümlede hem bir harf hem de bir fiil olarak
da kullanılabilir. Bu ihtimal çerçevesinde ‘İnne’ biçimbirimi harf konumunda ‘kesinlikle’,
‘gerçekten’, ‘çünkü’, ‘evet’; fiil pozisyonunda ise ‘yoruldu’, ‘söz verdi’, ‘yaklaştı’ gibi
anlamlara gelebilir. Anılan özellikleriyle ‘İnne’nin hangi anlama geldiğinin tespiti, cümlenin
doğru anlaşılması bakımından gereklidir. Böyle bir öneme binaen biz bu çalışmada ‘inne’
biçimbiriminin yapısal ve anlamsal işlevleri üzerinde duracağız. Buna bağlı olarak da öncelikle
‘İnne’nin yapısal işlevlerinin Arap gramerindeki genel durumunu tespit edeceğiz. Ardından,
Kur’an, şiir gibi Arap dili gramerinin temel istişhâd kaynaklarına müracaatla ‘İnne’nin
anlamsal işlevlerinin dilin sistematiği içindeki iz sürümünü gerçekleştireceğiz.
Anahtar Kelimeler: Arapça, Biçimbirim, İnne ve Kardeşleri, İnne ve Anlamsal İşlevi.
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The Morpheme ‘Inna’ and Its Semantic Functions in Arabic Language
ABSTRACT
Language is a complex system that societies create by compromise. Efforts to understand how
this system works have been going on since ancient times. The basic building block of this
system is words. However, it seems difficult to make a definition of the word to include terms
in each language. For this reason, the concept of 'morpheme' is preferred instead of words in
modern linguistics studies. The morpheme that modern Arabic linguists call الوحدة الصرفية/ ‘alWahdat al-Sarfiyyah’ is the smallest meaningful unit of any language. One of these units, 'inna',
is a very common morpheme in Arabic syntax. 'Inna' is one of the morphemes brought before
the nominal sentence and called 'inna and its sisters'. These morphemes are also called 'verblike particles' because they carry verb meanings. These particles are as follows: إِن/inne (verily,
indeed), أَن/anna (that), كأَن/ ka’anna (as if), لكن/Lakinna (but), َلَيْت/Layta (‘if only, wish, would)
and لَ َعل/ la’alla (perhaps). These morphemes change their names (al-ism) to nasb and their
predicates (al-habar) to raf’, which are two grammatical terms. 'Inna' is used both as a particle
and a verb in an Arabic sentence. When used as a particle, 'Inna' means: 'absolutely', 'really',
'because', 'yes' and etc. Also, when used as a verb, it means: 'to get tired', 'to promise', 'to come
close'. Therefore, it is important to understand this morpheme correctly. Otherwise, the meaning
of the sentence can be misunderstood. This study aims to determine the morpheme 'Inna' and
its semantic functions in Arabic language. Therefore, first of all, this research discusses the
formal functions of this morpheme in the sentence and related issues. In addition, this work
explains that its semantic functions were tried to be determined with the Qur'an, classical Arabic
poetry, and various examples from Arabic maxims.
Keywords: Arabic, Morpheme, Inna and Its Sisters, Inna and Its Semantic Functions.
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EDİMBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM:
ARAP DİLİNDE EDİLGEN ÇATI

Dr. Öğr. Üyesi Eyup Akşit
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi
– 0000-0001-6301-4483
ÖZET
Modern dilbilimde dil evrensellerine yani dillerdeki ortak ve benzeri yönlere ulaşmak için
klasik dil bilgisindeki bazı meseleler kategorik bir ayrımla ele alınır. İsim ve fiil kategorileri
şeklinde yapılan bu ayrım, diller arasında karşılaştırma yapmayı da mümkün kılar. Bu nedenle
modern dilbilim çalışmalarında sözcük türlerinden olan fiiller, zaman, kip, görünüş, çatı vb.
kategoriler dikkate alınarak incelenir. Fiillerde etken ve edilgenlik fiilin çatısıyla ilgili bir
meseledir. Etken (malûm) fiil, genel olarak cümlede öznesi zikredilen fiil diye tanımlanır.
Edilgen (meçhûl) fiil ise cümlede çeşitli nedenlerle öznesi düşürülen fiildir. Bu durumda fiilin
biçimi değişir, cümleden özne çıkarılır ve nesne veya başka bir cümle ögesi özne rolü üstlenir.
Özne rolü üstlenen sözcük ya da söz öbeğine nâibu'l-fâil (sözde özne) denir. Dillerde edilgen
çatının biçim, sözdizim, anlambilim ve edimbilimi ilgilendiren yönleri vardır. Çünkü herhangi
bir fiilin çatısındaki değişiklik onun anlamını etkiler ve değiştirir. Sözdiziminde ise cümledeki
ögelerin öznelik, nesnelik rolü değişir ve cümledeki ögelerin dizilişi de bu durumdan
etkilenebilir. Ayrıca fiilin çatısındaki değişim, konuşanın veya dinleyenin durumuna göre
edimbilimsel amaçlar için yapılır. Ancak Arapçada edilgen çatıyı ele alan çalışmalarda daha
çok onun biçim ve sözdizimsel yönüne değinilmiş, edimbilimsel yönü ihmal edilmiştir. İşte bu
nedenle bu çalışmada meselenin biçim ve sözdizimini ilgilendiren yönüne kısaca değinilmiş
daha sonrasında ise mesele edimbilimsel bir yaklaşımla ele alınmaya çalışılarak şu soruya
cevap aranmıştır: Konuşmacı, sözceleme edimi sırasında edilgen fiil kullanıp sözcesinden
özneyi niçin çıkarmaktadır? Konuşur ve dinleyeni ilgilendiren yönleri bulunan bu meselede
konuşur, özneyi bilmediği için ya da hem kendisi hem de dinleyicisi bildiği için silmektedir.
Ayrıca konuşur özneyi ondan korktuğu, nefret ettiği için veya onu aşağılamak, küçümsemek
gibi amaçlarla da sözcesinden çıkarabilir.
Anahtar Kelimeler: Arapça, Edilgen Yapı, Edimbilimsel Yaklaşım
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A PRAGMATIC APPROACH:
PASSIVE VOICE IN THE ARABIC LANGUAGE
ABSTRACT
Modern linguistics deals with some issues in classical grammar with a categorical distinction
in order to reach linguistic universals, that is, common aspects in languages. This distinction,
made in the form of noun and verb categories, also makes it possible to make comparisons
between languages. For this reason, in modern linguistics, verbs, which are types of words, are
handled under the following categorical titles: tense, mood, aspect, active and passive voice,
etc. Active and passivity in verbs is a matter related to the voice of the verb. The active verb is
generally defined as the verb whose subject is specified in the sentence. A passive verb is a verb
whose subject is dropped for various reasons in the sentence. In this case, the form of the verb
changes, the subject removes from the sentence, and the object or other sentence element
assumes the role of the subject. The word or phrase that assumes the role of subject is called alnaib al-fail (the substitute for the subject). The passive voice in languages has aspects that
concern morphology, syntax, semantics and pragmatics. Because a change in the voice of any
verb changes its meaning. In syntax, on the other hand, the subjectivity and objectivity roles of
the elements in the sentence change. The order of the elements in the sentence can also be
affected by this. Also, this is done for pragmatic purposes, depending on the situation of the
speaker or the listener. However, in the studies dealing with the passive voice in Arabic, its
morphological and syntactic aspects were mostly mentioned, and its pragmatic aspect was
neglected. For this reason, in this study, the aspect of the issue that concerns morphology and
syntax is briefly mentioned, and then , the issue was tried to be handled with a pragmatic
approach. And the answer to the following question has been sought: Why does the speaker use
a passive verb during the act of uttering and remove the subject from his utterance? In this issue,
which has aspects that concern the speaker and the listener, the speaker deletes the subject
because he does not know the subject or because he and the listener knows the subject. Also,
the speaker may delete the subject from his utterance for the following reasons: fear, hatred,
humiliation and contempt.
Keywords: Arabic Language, The Passive Voice, The Pragmatic Approach.
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XVII. YÜZYIL BATILI SEYYAHLARIN ESERLERİNDE TÜRKLER VE
AZINLIKLARA YÖNELİK ETNİK KLİŞELEŞTİRME

Esma Çakır
Dokuz Eylül Üniversitesi
ORCI ID: https://orcid.org/0000-0001-7384-3883

ÖZET
Seyahatnamelerin tarih araştırmalarında asli kaynak olarak görülüp görülemeyeceği tarihçiler
arasında tartışmalı bir konudur. Bazı Türk tarihçilerinin seyahatnameleri birincil kaynak olarak
görmemesinin nedeni özellikle Batılı seyyahların yazdıklarını taraflı ve önyargılı bulmalarıdır.
Bununla birlikte günümüzdeki bir takım imajların oluşumunda bu seyahatnamelerin etkisi
açıktır. Bugün Batı’da Türkler ve İslam dünyası hakkındaki önyargıların pek çoğunun kökeni
bu metinlere kadar geri götürülebilir. Kaldı ki önyargılar karşılıklıdır ve İslam dünyasında da
Batılılar ve başka milletlerle ilgili önyargı içeren metinler görmek mümkündür. Bunun en tipik
örneklerinden biri tebliğde ele alacağımız Batılı seyyahlarla çağdaş olan Evliya Çelebi’dir.
Osmanlı İmparatorluğu XVII. yüzyılda diğer zamanlara nazaran oldukça çok sayıda Avrupalı
seyyahın ziyaretine sahne olmuştur. Batılı seyyahlar bu ziyaretlerini o sırada Avrupa’da popüler
metinler olan seyahatnameler şeklinde yayınlamışlardır. Çoğunluğu Katolik dünyadan gelen bu
seyyahların gerek Türkler gerekse Hıristiyan azınlıklarla ilgili bir takım önyargıları mevcuttur.
Bunlardan bazıları seyahatleri sonrasında değişmişse de birçoğu yazdıkları seyahatnamelere
yansımıştır. Her millette az çok var olan, ötekiyle ilgili ve çoğunlukla dayanağı olmayan bu
tektipleştirici yaklaşımı Robert Dankoff “etnik klişeleştirme” kavramıyla tanımlar. Bu etnik
klişelerden bazısı zaman içerisinde unutulmuşsa da bir kısmı günümüzde hala varlığını
sürdüren birçok etnik ve dinî kalıplaşmış tutuma kaynaklık etmiştir. Bizim planlanan tebliğde
amacımız XVII. Yüzyılda Osmanlı topraklarını ziyaret eden Henry Blount, Robert Mantran,
Hans Jakob Breüning, Clausier Du Loir, Polonyalı Simeon, Jean- Baptiste Tavernier, Jean
Thevénot gibi bazı Batılı seyyahların kullandığı etnik kökene dayalı bu klişeleri göstermek ve
bunların nedenleri hakkında bazı değerlendirmelerde bulunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Batılı Seyyahlar, Osmanlı İmparatorluğu, Etnik Klişeleştirme
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ÖZET
Göç unsuru insanlığın varoluşundan bu yana meydana gelen bir olgu olup ekonomik,
siyasi, toplumsal bir güvenlik sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde göçün; insan,
devlet ve toplum güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturduğu söz edimiyle güvenlik alanına
kaydığını görmekteyiz. Önceleri sadece sınır, toplum gibi alanlara yönelik bir güvenlik tehdidi
olduğu varsayılarak güvenlikleştirilen göç, zamanla daha çok etki yaratabilmek adına ekonomik
alana yönelik bir tehdit olduğu öne sürülerek de güvenlik alanına kaydırılmaktadır. Bu göçgüvenlik sorunu hem sınırları aşması hem gözle göremediğimiz 281 milyonluk bir göç
ülkesinin varlığı, hem de devletlerin güvenlikleştirme çalışmaları ile gündemde etki yaratması
ile uluslararasılaşmış bir problemdir. Soğuk savaş döneminde bastırılan etnik-dini problemler,
soğuk savaş sonrasında gün yüzüne çıkmış ve göç ile birlikte dünya gündeminde barış ve refahı
bozduğu düşüncesiyle sıkça güvenlikleştirici aktörlerce güvenlik alanına kaydırılmaktadır. Bu
çalışma bir nitel araştırma olup hedefi, göç-güvenlik ilişkisini Kopenhag okulunun sunduğu
güvenlikleştirme kuramı perspektifinden ele alarak, inşa edilmiş bir güvenlik tehdidi olarak
sunulmasını incelemektir. Bu bağlamda çalışmanın temel argümanıysa artan insan
hareketliliğinin genel olarak uluslararası ilişkiler disiplininde özelde ise örneklendirdiğimiz
ABD ve İsveç, Avusturya gibi çoğu AB ülkelerince göç unsurunun insani boyutunun
görmezden gelindiği, çıkar ve siyasi hedefler doğrultusunda ele alındığı, güvenlikleştirildiğidir.
Çalışmanın sonunda, göç probleminin ciddi bir şekilde uluslararasılaşmış olması öte yandan
aktörler tarafından her alanın güvenlikleştirilmesi, göç ve güvenlik ile mücadele yöntemlerinin
belirlenmesi gerektiğini göstermektedir. Bu bağlamda göç olgusunun insani bir süreç
olduğunun temel bilincinde kalarak, temel hak ve özgürlükler çerçevesinde herkes için insani
güvenliğinin sağlanması, uluslararası alanda yani Küresel bir düzeyde üst bir otoritenin
kurulması ve uzlaşılması gerektiğine ulaşılmıştır. Öte yandan uluslararası göç problemiyle
mücadelede yine Kopenhag okulunun öne sürdüğü güvenlik-dışılaraştırma kuramının her
alanın güvenlikleştirmeye kaymaması için önemli bir yere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Uluslararası Göç, İnsani Güvenlik, Kopenhag Okulu, Güvenlikleştirme,
Göçün Güvenlikleştirilmesi, Güvenlik-Dışılaştırma
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Abstract
The element of migration is a phenomenon that has occurred since the existence of
humanity, and it appears as an economic, political and social security problem. Today, we see
that immigration has shifted to the field of security with the act of posing a threat to human,
state and social security. Migration, which was securitized with assumption that it was only a
security threat to areas such as the border and society, has shifted over time to the security area
with assumption that it is a threat to the economic realm in order to create more impact. This
immigration-security problem is an internationalized problem both with its crossing the
borders, the existence of a 281 million immigration country that we cannot see with the naked
eye, and the effect on the agenda with the securitization efforts of the states. Ethnic-religious
problems that were suppressed during the cold war came to light after the cold war and are often
shifted to the security field by securitizing actors, with the thought that they disrupt peace and
welfare on the world agenda with migration. This study is a qualitative research and its aim is
to examine the migration-security relationship from the perspective of the securitization theory
presented by the Copenhagen school, and to examine its presentation as a constructed security
threat. In this context, the main argument of the study is that the human dimension of the
migration factor is ignored, and it is securitized by the international relations discipline in
general, and by most EU countries such as the USA and Sweden and Austria, which we
exemplify in particular. At the end of the study, the fact that the migration problem is seriously
internationalized, on the other hand, shows that the securitization of every area by the actors
and the methods of combating migration and security should be determined. In this context,
keeping the basic awareness of the fact that migration is a humanitarian process, it has been
concluded that human security for everyone within the framework of fundamental rights and
freedoms, establishment of a higher authority in the international arena, that is, at a global level,
and a compromise must be reached. On the other hand, it has been concluded that in the fight
against the problem of international migration, the de-securitization theory put forward by the
Copenhagen school has an important place so that every field does not shift to securitization.
Keywords: International Migration, Humanitarian Security, Copenhagen School,
Securitization, Securitization of Migration, De-Securitization
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MODERNLEŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİNDE SEVGİ VE SAYGI
DEĞERLERİNDE DEĞİŞİM(KARAMAN ÖRNEĞİ)

Fatma Nur Yaylalı
Süleyman Demirel Üniversitesi
- https://orcid.org/0000-0002-0074-6051
Dr. Selim Sözer
Süleyman Demirel Üniversitesi
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ÖZET
Anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük toplumsal birim ailedir. Sanayi öncesi tarım
toplumundan, sanayi toplumuna geçişle birlikte toplumun diğer kurumları gibi ailenin değişimi
de kaçınılmaz olmuştur. Modernlikle birlikte toplumsal yapılar, bireysel ilişkiler, birey
davranışları değişmiştir. Sanayileşme ile birlikte kadının çalışma hayatında daha görünür hale
geldiğini görmekteyiz. Aile bütçesine katkı sağlamak, yaşam standartlarını yükseltmek,
toplumda prestij sahibi olabilmek, ekonomik anlamda özgürleşmek gibi birçok sebepten dolayı
kadın çalışma hayatında yerini almıştır. Kadının hem eş rolü, hem annelik rolü, hem de iş kadını
rolü ortaya çıkmış ve erkeğin rolü de bu değişimden etkilenmiş bunlara bağlı olarak ciddi rol
değişimleri meydana gelmiştir diyebiliriz. Geleneksel anlamda kadının rolü sayılan ev işleri
modern toplumla birlikte erkeğin de ev işlerinde rolünün olduğu anlayışına dönüşmüştür.
Ailede meydana gelen tüm bu değişimler aile içerisindeki değer kavramını da etkilemiş ve
ailedeki değerlerin anlamında değişimler olmuştur. Temelde var olan evrensel değerler
yaşamaya devam etmektedir. Fakat bu değerlerin gündelik hayattaki görüntüsü, bazı değerlere
verilen anlamda değişimin var olduğunu göstermektedir. Aile başta kendisi bir değer olmakla
birlikte sevgi, saygı, özgürlük, empati, iletişim, güven gibi değerleri bünyesinde
barındırmaktadır. Biz çalışmamızda değişimin belirgin bir şekilde görüldüğünü düşündüğümüz
sevgi ve saygı değerlerini, bu değerlerde meydana gelen değişimleri inceleyerek geleneksel
dünyada değerlerin görünümünden günümüz teknoloji çağına kadar bu değerlerin hangi
şekillere büründüğünü göstermeye çalışacağız.
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Bu çalışma “Modernleşme Sürecinde Türk Ailesinde Değişen Değerler(Karaman Örneği)” adlı
yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Araştırmamızın amacı ailede meydana gelen değişim
sürecini, ailedeki sevgi ve saygı değerlerindeki anlam değişimini gerek teorik gerekse saha
çalışmamızla ortaya koymaya çalışmaktır. Araştırmamız saha çalışmasındaki ulaşılan bulgular
çerçevesinde, ailenin sevgi ve saygı değerlerine verdiği anlamda nasıl bir değişim olduğu,
ayrıca değişimin daha iyi anlaşılması için geleneksel, orta ve modern kuşaklara göre değişimin
farklı olup olmadığını, farklıysa bu farkların neler olduğunu tespit etmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Aile, Değişim, Değer, Sevgi, Saygı.

ABSTRACT
Family is the smallest social unit consisting of mother, father and children. With the transition
from the pre-industrial agricultural society to the industrial society, the change of the family,
like other institutions of the society, was inevitable. With modernity, social structures,
individual relations and individual behaviors have changed. With industrialization, we see that
women have become more visible in working life. Women have taken their place in working
life for many reasons such as contributing to the family budget, raising living standards, gaining
prestige in the society, and being economically liberated. We can say that the role of wife,
mother, and business woman have emerged and the role of the man has also been affected by
this change, and accordingly, serious role changes have occurred. Housework, which is
considered the role of women in the traditional sense, has turned into the understanding that
men have a role in housework together with modern society.
All these changes in the family have also affected the concept of value in the family and there
have been changes in the meaning of the values in the family. The fundamentally existing
universal values continue to exist. However, the appearance of these values in daily life shows
that there is a change in the meaning given to some values. Value; It is used to mean the whole
of the material and spiritual elements that include the social, cultural, economic and scientific
values of a nation. Although the family is a value in itself, it contains values such as love,
respect, freedom, empathy, communication and trust. In our study, we will try to show what
forms these values take from the appearance of values in the traditional world to today's
technology age, by examining the values of love and respect, which we think change is clearly
seen, and the changes that occur in these values.
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This study was produced from the master's thesis named "Changing Values in the Turkish
Family in the Modernization Process (The Case of Karaman)". The aim of our research is to try
to reveal the process of change in the family, the meaning change in the values of love and
respect in the family, both theoretically and with our field work. Our research, within the
framework of the findings obtained in the field study, aims to determine what kind of change
the family gives to the values of love and respect, and whether the change is different from the
traditional, middle and modern generations in order to better understand the change, and if
different, what these differences are.

Keywords: Family, Change, Value, Love, Respect.
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ÖZET
Uluslararası ilişkilerde coğrafi faktörler, özellikle de sınırlar, önemli bir unsur olmaya
devam etmektedir. Ülkelerin komşularıyla ilişkilerini dikkate almadan, güvenlik ve ulusal
çıkarlarını kurgulamak imkansızdır. Bir ülkenin yeteneklerinin ve güvenlik açıklarının
belirlenmesi, o ülkenin coğrafi ve jeopolitik şartlarına bağlıdır.
Afganistan’ın jeopolitik durumu ve 11 Eylül olayları, kriz çözme metodu olarak
bölgeciliğin önemini arttırmıştır. Bu nedenle Afganistan, bir taraftan bölge ülkeleriyle
ilişkilerini geliştirirken, diğer yandan da iç krizlerini komşu ülkeler vasıtasıyla çözebilmek için
birtakım platformlar sağlamayı amaçlamaktadır.
Afganistan 19.yüzyıl boyunca stratejik rekabet açısından bir muharebe alanı gibiydi.
Burada en çok İngiliz İmparatorluğu ve Çarlık Rusya’sı etkili oyuncular olarak görülmekteydi.
19.yüzyıl içinde “Büyük Oyun” diye adlandırılan bir harekât, İngiltere’nin, Rusya ile kendisinin
etkin olduğu bölgeler arasında güvenli bir bölge oluşturmak için geliştirdiği birtakım
operasyonlardan sonra ortaya çıkmıştır. O gün oluşturulan güvenlik alanı, bugün Afganistan’ın
11 coğrafi bölgesinden biridir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra “Büyük Oyun”, “Yeni
Büyük Oyun’’ olarak devam etmiştir. “Yeni Büyük Oyunun’’ içinde, Hindistan, Pakistan, İran,
Çin, Rusya Federasyonu ve ABD yer almaktadır.
Afganistan, ortak sınırları nedeniyle, Çin diplomasisinde özel bir konuma sahiptir.
Aslında bu sınırın çok büyük olmaması çok bir şeyi değiştirmemektedir. Çin tarafının bakış
açısı ile, bölgenin ekonomik olarak büyümesini, Sincan Özerk Bölgesini hareketlendirerek,
kalkınacağını içermektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere, Çin’in ana amacının Sincan Özerk
Bölgesinin ayrılıkçı eğilimlerini sınırlamak olduğu açıkça bilinmektedir. Sincan’ın üzerindeki
Afganistan etkisi yalnızca terör odaklı olmayıp, uyuşturucu ticaretini de kapsamaktadır. Bu
sebeple Pekin, Afganistan’ın altyapısını güçlendirerek, ülkede güvensizliğin azaltılmasını ve
rahatsızlığın diğer komşulara yayılmasının önlenmesini amaçlamaktadır.
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Çin’in Afganistan’daki beklentileri arasında, Sincan Özerk Bölgesi’ndeki ayrılıkçı
grupları ve radikalleri kontrol etmek ve ekonomik planlarını korumak öncelikli sırayı
almaktadır. Aslında Çin Halk Cumhuriyeti’nin dış politikası tarihsel, jeopolitik veya kendi
ideolojik alanındaki şartlara bağlı olarak değişimler göstermektedir. 1980 sonrası bu açılımlar
daha da geliştirilerek, yeni özelliklerle birleştirilerek, Çin’in dünyaya açılmasında son derecede
faydalı bir hale getirilmiştir. Ana hedef; kalkınmayı sağlamak amacıyla, komşular ve yakın
çevre ile sağlıklı ve barışçıl ilişkiler kurulması şeklindedir. Çin tarafı, Afganistan ile ilişkileri,
kendi bölgesindeki bir ülke ile ekonomik ve ticari katkısını düşünerek önemsemektedir. Çin
Devlet Başkanı, Xi Jinping’in kendi döneminde Afgan Hükümeti ve Taliban arasındaki
uzlaşma konusunda daha yapıcı bir duruş sergilemiştir.
Çin bir yandan da, Pakistan’ın, Afganistan barış görüşmelerine katılımını
kolaylaştırmaya çalışmaktadır. Pekin, ABD ve NATO’nun Afganistan’da kalıcı bir askeri
yapıda olmasını istemezken, Çinliler NATO birliklerinin Orta Asya’dan tamamen çekilmesinin
bölgenin istikrarsızlığa ve terörizmin büyümesine neden olacağı korkusunu da taşımaktadırlar.
Bütün bunlar dikkate alındığında, Çin’in gözünde Afganistan’ın önemi giderek artmaktadır. Bu
olay sadece ABD birliklerinin geri çekilmesi ve Afganistan’ın kendisinde olagelen çeşitli sosyal
ve siyasal olayların yarattığı iktidar boşluğu nedeniyle değil, aynı zamanda, Çin’in yeni
komşuluk diplomasisinin bir parçası haline gelmesi sebebiyledir.
Çin’in Afganistan ile etkileşimi üç açıdan incelenebilir. İlk bakış açısı: güvenlik
yönlüdür. Bu bakış açısında; Afganistan’ın ABD tarafından işgal edilmesinin sonrasında,
Taliban’ın tamamen yok edildiği görülmüş ve fakat bölgedeki ABD askeri varlığının çok daha
büyük bir tehdit olduğunu da bilincine varılmasını içerir. Bu nedenle, Çin bölgede ABD
askerlerinin konuşlanmasından çok memnun kalmasa da, güvenlik açısından bu şartların
korunmasından yana gibi görünmek işine gelmiştir. Bu dönem boyunca Çin, kendisini kalkınma
yardımı dolayısıyla, Afgan hükümetine şirin görünen sorumlu bir komşu gibi davranmayı
uygun bulmuştur.
İkinci görüş, ilişkilerin ekonomik boyutuyla ilgilidir. Çin, Afganistan ve Orta Asya
bölgesinin ekonomik çıkarlarının tek faydalanıcısı konumundadır. Kendini güvende hissettiği
Mis Aynak ve Amu Derya bölgesi gibi yerlerde ekonomik yatırımlar yapmaktadır.
Afganistan’ın 2018’den sonra istikrar kazanacağı sözü veren Hu Juanto tarafından da
pekiştirilmiştir.
Üçüncü görüş: Afganistan’ın konumunu ABD veya NATO’nun yönlendirdiği gibi
değil, kendi bildiği gibi, bağımsız bir faktör olarak değerlendirmeye gideceği şeklindedir.
Afganistan’da istikrarı yeniden sağlamak için Çin; ABD’nin 20 yıl süren işgali sırasında
yaptıklarında çok farklı bir yol izlemektedir.
Çin’e göre, Afganistan’daki minimum askeri varlık ve Afganistan’ın güvenlik
sorunlarının tüm bölgesel ve etkili, dış ve iç güçlerin varlığıyla çözülmesi için gerekli çabaların
kullanılmasına dayanmaktadır. Bu nedenle Çin uzun süredir müttefiki olan Pakistan’ı ve Afgan
hükümetinin desteğini almakla kalmayıp, aynı zamanda Rusya ve İran’ın da desteğini
sağlamaya uğraşmaktadır. Afganistan’ın güvenliğinin sağlanması için Çin, Taliban ile bile
görüşmeler yapılması konusunu gündeme getirmiştir.
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Bu açıdan bakıldığında Afganistan, 21.yüzyılın ilk on yılından beri Çin dış politikasında
hep özel bir yere sahip olmuştur. Bu yaklaşımın bir göstergesi, 2013’te Xi Jinping tarafından
desteklenen Çin’in liderliğinden ve komşularla dostane ilişki kurulmasından yana politikalarla
belirlenmişse de, asıl amaç, Çin’in bölgede kendi imajı ve üst düzey yetkililer arasındaki güç
göstergesi için oluşturmayı amaçladığı bir takım projelerin hayata geçirilmesiyle ilgili olarak
görülüyordu. Yeni İpek Yolu inşa etme çabaları bu bölgedeki diplomasinin önemini arttırmıştır.
Çin’in Afganistan ile yakın ilişkisi, iki ülkenin liderleri ve üst düzey yetkilileri arasındaki
kapsamlı etkileşime bağlıdır. Bu görüşmeler ışığında Pekin, Afganistan’a yapacağı yardımları
arttırmıştır. Daha da önemlisi, Çin, Afganistan ile siyasi geçişi ve ulusal uzlaşmayı desteklemek
için, Afganistan komşuları ile yakın ilişkiler başlatmıştır. Bunun için Pakistan’da, ABD’nin
Afgan hükümeti ve Taliban’ı bir araya getirmesinde önemli bir arabuluculuk görevi de
yapmıştır. Çin’e göre, sınır güvenliğini arttırmak ve stratejik hedefleri gerçekleştirmek ancak
Afganistan’ın barış ve istikrarı sağlamak için gerekli çıkarlarını gözeten büyük güçler
tarafından, bölgesel işbirliği ile gerçekleştirilebilecektir. Bu nedenle, tüm komşu ülkelerin,
Afganistan’ın istikrarlı bir ortam sürdürebilmesi için tarafsız ve hayati bir rol oynamasına
gereksinim duyulmaktadır. Bölgesel işbirliği mekanizmaları kullanılarak; ülkedeki karmaşık
durum, belirsiz güvenlik hali, zayıf ve kırılgan ekonomi ve Afganistan’ın bölünmüş toplumu
normale döndürülebilecektir. Öte yandan ülkenin dünyanın geri kalanıyla verimli ilişkiler
kurması sağlanabilecektir. Bunun için Çin’in, ekonomik yatırım ve yapılanma yoluyla
Afganistan’ın istikrarı için 2021 sonrası politikasını tekrar tasarlaması gerekiyor. Aynı zamanda
iletişim ağları, eğitim ve sağlık hizmetleri, Afgan Ulusal Polisi ve Ordusu’nun devletler ve diğer
birçok uluslararası işbirliği örgütü içinde yeniden yapılanmasına gereksinim vardır. Kuşkusuz,
21.yüzyılın 2.on yılında olduğu gibi 3.on yılında da Afganistan’da Batı nedenli sosyal
bozukluklarının acısına kıyasla Çin, Afganistan’ın barışını, istikrarını ve güvenliğini ve
ardından Güney Asya’nın barışını, güvenliğini ve istikrarını garanti edebilecektir. Öte yandan
Çin’in güçlenmesi bu yönlerden düşünüldüğünde karşı çıkılası bir durum değildir. Çin’in
Afganistan’daki bunca yatırımı olduğu göz önünde tutulursa, Pekin’in Afganistan sorunlarının
çözülmesine neden bu kadar önem verdiği gayet iyi bir şekilde anlaşılacaktır. Dolayısı ile Çin’in
başarısız olup Afganistan’dan çekilmesi olasılığı çok düşük bir ihtimaldir. Bu durumda bile,
çok sınırlı da olsa bir askeri müdahale veya Şanghay İş Birliği Örgütü’nü güçlendirme ve Afgan
topraklarında terörle mücadeleyi sürdürmek gibi karşı alternatifleri de olabilir. Bu çok önemli
seçenek, diğer tüm güvenlik girişimleri başarısız olduğunda ve Çin, Sincan Özerk Bölgesindeki
hayati çıkarlarının tehlikede olduğu durumlarda gündeme alınabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlişkiler, Afganistan, Çin, Siyasi İlişkiler, Taliban.
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THE ORGANİZATİON OF TURKİC STATES AS A NEW STRATEGY FOR A
MORE POWERFUL TURKEY IN CENTRAL ASİA AND THE MİDDLE EAST
POLİTİCS
Dr. Emrah YILDIRIMÇAKAR
Ph. D. Nankai Üniversitesi
– 0000-0001-6501-5471

Abstract

The organization of Turkic States was established in 2009, it was formerly known as the
cooperation council of Turkish-speaking states. Though this Organization is a relatively new
organization, however, it has already started to take a significant role both in forming structured
and systematized cooperation among the Turkic States (Kocaman, 2021). With its increasing
influence, Turkey can take a more important role to solve the issues among the Turkish
Speaking states such as Kazakhstan, Uzbekistan, and Kirgizstan which are critical members of
the Shanghai Cooperation Organization led by China and Russia. The more Turkey is powerful,
the more Turkic States will come closer to Turkey and cooperate with each other under the
umbrella of the organization. One of the specific examples of these cases is Azerbaijan.
Azerbaijan, for instance, with the military and international support of Turkey got an important
victory against Armenia.
Recently Turkey has increased its international impact in world politics. Turkey’s this raising
impact comes from Turkey’s influential political attempts that make Turkey have a critical role
both in the field and on the table by using its vital geostrategic position between Eurasia and
the Middle East. Though currently, the organization of Turkic States has four pillars such as
common history, common identity, common language, and common culture. However, in the
future, the organization may also have political, economic, and military cooperation dimensions
as well. The Organization of Turkic States can be more active under the leading role of Turkey
both in Eurasia and the Middle East. Turkey therefore can be a game-changer in the political
and economic formation of Eurasia and the Middle East. Obviously, some Members of the
organization of Turkic states are playing a vital role in providing energy resources to Asian and
European countries. Thus, considering recent international energy crises, taking the leading role
of such an organization will not only make Turkey able to change the geopolitical policies of
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these regions but will also make Turkey take a critical role in reshaping the political and
economic balances of the regions and the world.

Keywords: Turkey, Organization of Turkic States, Eurasia, Middle East
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İLAHİ DİNLERİN KADIN ALGISI ÜZERİNE BAZI MÜLAHAZALAR

Dr. Hatice DOĞAN
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
ORCID ID: 0000-0002-1190-4908
ÖZET
Geleneksel dini yaklaşımların, bazen asli kaynağın yorumlanışında amaç ve farklılıklar ve ya
bazen dinde yeri bulunmayan bir takım hurafelerin dinin kendisine ait unsurlar olarak kabul
edilmesi gibi nedenlerle suiistimale uğrattığı en önemli konulardan olma özeliğini hiç
kaybetmemiştir “kadın” konusu. Öncelikle kadın ve cinsiyet konusunda Kitab-ı Mukaddes’in
Yaratılış bölümünün ilgili pasajlarından hareketle konunun nasıl anlaşıldığı, yorumlandığı ve
sözlü geleneğin dini kabullerinin, pratikte nasıl sonuçlar ortaya çıkardığı son derece dikkat
çekicidir. Yahudi ve İslam hukukuna göre; mülk edinme, eğitim, çalışma, ibadete katılım,
yönetim vs alanlarında kadının erkeğe nazaran geri plandaki statüsünün pek çok örneği
bulunmaktadır. Talmud ve Hadis külliyatı içerisinde konu hakkında kayda değer aynılıklar ve
benzerlikleri bulunan çok sayıda rivayet karşımıza çıkmaktadır. Bahsi geçen konularda ana
kaynaklarda bir yasaklama veya kısıtlama olmamasına rağmen, “dini gelenek” bu konularda
kadını, erkeğin gerisinde ve kontrolünde olmak, belirlediği kalıplar içerisinde kalmak üzere
şekillendirilmiştir. Ana kaynaklarda dini emirlerin muhatabı olarak erkek ve kadın birlikte
mükellefiyet üstlenirken, yorum geleneği adeta erkeği doğrudan muhatap olarak kabul etmekte
ve kadının konumunu, birincil vazifesi erkeğin işlerini kolaylaştırmak üzere ve ancak bu şekilde
Tanrı iradesine bağlılığını göstermiş olacağı bir durumda sunmaktadır. Bu tür yorumların
sorgulanmadan dini olarak kabul edilmesinin sonucu olarak, Tanrısal iradenin iki cinsi bir tek
“öz”den, birbirinin tamamlayıcısı ve huzur kaynağı olarak yaratmış olması ve ancak ikisinin
birlikte ve aynı amaçla “dünyayı yaşanılır kılmak üzere” dünya yüzüne “indirilmesi” ifadeleri,
içerisindeki kutsiyeti, zerafeti, anlamı, ruhu kaybederek erkeğin hemen her alanda kadın
üzerinde hakimiyet kurmasına dini bir referans kazandırılmış olmaktadır. Bu durum,
yüzyıllardır sürdürülegelen, doğrusunu anlama çabalarının da zaman zaman “din dışı” ilan
edildiği bir malumun ilanı kabilindendir. Ve bu çalışma, özellikle kadın konusunda yanlış
anlayışlara ve uygulamalara götüren bakış açısını Kutsal metin ve onun ilkeleri doğrultusunda
yaşam sürmüş elçilerin örnekliğinde düzeltmeye yönelik bireysel bir çabadır.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Din, Yahudilik İslam
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SUMMARY
The subject of “women” has never lost its feature of being one of the most important issues that
traditional religious approaches abused for reasons such as the purpose and differences in the
interpretation of the original source, or sometimes the acceptance of some superstitions that
have no place in religion as elements belonging to religion itself. First of all, it is very
remarkable how the subject is understood and interpreted, based on the relevant passages of the
Creation section of the Bible on women and gender, and how the religious acceptances of the
oral tradition produce results in practice. According to Jewish and Islamic law, there are many
examples of the status of women in the background compared to men in the fields of property
ownership, education, work, participation in worship, administration, etc. In the Talmud and
Hadith corpus, there are many narrations on the subject with remarkable similarities. Although
there is no prohibition or restriction in the main sources on the aforementioned issues, the
"religious tradition" has been shaped so that women are behind and under the control of men
and remain within the patterns determined. In the main sources, as the addressee of religious
orders, men and women take responsibility together, while the tradition of interpretation almost
accepts the man as the direct addressee and presents the position of the woman in a situation
where her primary duty is to facilitate the men's work and only in this way she will show her
devotion to the will of God. As a result of such interpretations being accepted as religious
without being questioned, statements that the divine will created the two sexes from a single
"essence" as complementary to each other and as a source of peace, and that they were only
"revealed" to the world "to make the world livable" together and for the same purpose, By
losing its holiness, elegance, meaning and spirit, a religious reference is gained for men to
dominate women in almost every field. This situation is like a declaration of knowledge that
has been going on for centuries and efforts to understand the truth are sometimes declared as
"non-religious". And this study is an individual effort to correct the point of view that leads to
misunderstandings and practices, especially about women, in the example of the messengers
who lived in accordance with the Scriptures and its principles.
Keywords: Women, Religion, Judaism, Islam
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ERDEMLİLİK BAĞLAMINDA KURBAN İBADETİ

Dr. Selahattin Yılmaz
İstanbul Müftülüğü (İl Müftü Yardımcısı)
https://orcid.org/0000-0003-4182-3241
ÖZET
İslam dini sosyal adalet ve dayanışmayı temin için bazı ibadetleri teşri kılmıştır. Bu amaçla
Allahu teala her ümmete kurban kesmeyi de bir ibadet biçimi kılmıştır. Müslümanlar Kurban
bayramında ibadet maksatlı belirli cins hayvanlardan kurban kesmektedir. Gerek Kur’ân
ayetleri gerekse hadisi şerifler kesilen kurbandan yemeyi ve dağıtmayı talep istemektedir. Buna
uygun olarak kurban kesenler kurban etlerinin bir kısmını kendilerine, bir kısmını fakirlere bir
kısmını da komşu ve akrabalarına dağıtmaktadırlar. Kurban etinin bir miktarının sadaka olarak
dağıtılması bazı mezheplerde bir tavsiye olarak değerlendirilirken, bazı mezheplerde ise etin
bir kısmının dağıtılması vacip sayılmaktadır. Bunun yanında kurbanın derisi dahi fakirlere veya
hayır kuruluşlarına verilmektedir. Günümüzde yurt içinde ve yurtdışında vekaletle kurban
kesildiği ve bunun büyük bir organizasyon haline geldiği görülmektedir. Her yıl ülkemizden
yüzden fazla ülkeye kurban kesim organizasyonu için gidilmektedir. Bu kurbanlar daha çok
sosyo ekonomik durumu zayıf olan bölgelerde kesilmekte ve oranın muhtaçlarına
dağıtılmaktadır. Kurban kestirenler bizatihi bulunduğu yerleşim yerlerinde kurbanlarını
kesiyorsa daha çok tanıdıkları kimselere dağıtırken ve yüz yüze gelirken; vekaletle kestirenler
ise hiç tanımadıkları insanlara kurbanlarını göndermektedirler. Kurban ibadeti sosyal adalete
katkı sağlayan, müminleri birbirlerine daha çok yaklaştıran, insani duyguları pekiştiren ve
ekonomik düzeyi düşük aileleri sevindirmeye, onları da bayrama ortak etmeye yönelik erdemlik
değerleriyle donanmış bir ibadettir. Bu anlamda kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Kardeşlik
bağını kuvvetlendirmektir. Küreselleşen dünyada kardeşliğin ve yardımın da küreselleşmesini
sağlamaktadır. Kurban ve bayram, toplumun huzuruna, psikolojisine olumlu katkılar
sağlamaktadır. Burada Peygamber Efendimizin “Hediyeleşiniz ki birbirinizi sevesiniz” hadisini
de hatırlayabiliriz. Kıtlık, felaket vb özel durumlarda ise, bu özel koşullara uygun olarak
davranılması icap etmektedir. Bu anlamda kıtlık zamanında bir kurban bayramında Medine’ye
badiyeden çok sayıda fakir gelmesi üzerine Hz Peygamber (sav) bu bayramda, kurban etlerinin
üç günden fazla evlerde bırakılmamasını emretmiştir. Bir sonraki sene hz Peygamber Kurban
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etlerini üç günden sonraya bırakabileceklerini, geçen sene kıtlık sebebi ile üç günle
sınırlandırdığını ifade etmektedir. Her ne kadar kurban kesen bulunduğu yerde kesmesi uygun
ise de kıtlığın, fakirliğin hakim olduğu yerlerde kesilmesi ve bu anlamda o bölge halklarının
desteklemesi ihtiyaca daha uygundur. Kurban kesme bir yardımlaşmadır, sevgisi sönmüş ve
ogoizmin zirve yaptığı, insani değerlerin adeta yerle bir edildiği çağımızda, elindekini
paylaşarak, iyiliğin, sevginin topluma yayılmasını, bayramın sevinçle kutlanmasını sağlayan
bir erdemliliktir.
Anahtar Kelimeler: Kurban, Bayram, Erdemlilik, İyilik, Sosyal Adalet.
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POLİTİK KUZNET EĞRİSİ HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN İNCELENMESİ

M. Bahri Kırıkçı
Gaziantep Üniversitesi
- 0000-0002-4427-5124
ÖZET
Ekonomilerin temel makro hedeflerinden birisi gelirin adil bir biçimde bölüşümüdür.
Gelir eşitsizliği kavramı iktisadi açıdan önemli bir konu olmasının yanında sosyal
boyutları da olan önemli bir kavramdır. Gelirin adilce bölüşümü toplumsal barış ve
refahın tabana yayılımı açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda iktisat öğretilerin
gelirin hakça bölüşümü için çeşitli tezler ileri sürmektedir. Kurumsal iktisat öğretisi ana
akım iktisat öğretisine eleştirel bir bakış açısı getirmektedir. Ana akım iktisat ö ğretisi
iktisat politikası geliştirirken kurumsal faktörleri mekanizmanın dışında tutmaktadır.
Kurulan modellere kurumsal faktörleri dahil etmemektedir. Kurumsal iktisat yaklaşım
biçimine göre temel makro faaliyetlerde kurumsal faktörler önem arz etmektedi r.
Kurumsal iktisat öğretisine göre gelirin adil bir biçimde dağıtımdan kurumsal faktörler
önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda kurumsal iktisat yaklaşım biçimi bağlamında gelir
eşitsizliği kurumsal yapı ilişkisinin incelenmesi hedeflenmektedir. Çalışmada Politik
Kuznet Eğrisi hipotezi test edilmektedir. Politik Kuzent Eğerisi (PKC) gelir eşitsizliği
ve demokrasi arasında ters-U ilişkisinin var olduğu yönünde geliştirilen bir hipotezdir.
Bu doğrultuda Türkiye üzerine ampirik bir inceleme yapılmaktadır. Analizde kullanılan
modelde gelir eşitsizliğini temsilen GINI endeksi kullanılmaktadır. Kurumsal yapı
faktörünü temsilen Türkiye’nin demokratikleşme düzeyini gösteren politik haklar
endeksi kullanılmaktadır. Ampirik analiz sonucu elde edilen bulgulara göre gelir
eşitsizliği ve demokrasi arasında ters-U ilişkisinin geçerli olduğu tespit edilmektedir.
Kurumsal

yapı

güçlendiği

varılmaktadır. Bu bağlamda

takdirde

gelir

eşitsizliğinin

azalacağı,

sonucuna

çalışmanın ampirik bulgularına dayalı olarak politika

öneresi sunulmaktadır. Politika yapıcılar demokratik kurumları güçlendirici ve
verimliliğini arttırıcı politikalar üretmelidirler. Dolayısıyla güçlenen kurumlar gelir
eşitsizliğini düzenleyici bir rol oynayacağında gelirin tabana yayılmasını sağlayacak,
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toplumsal refahın tabana yayılmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu durum beraberinde
toplumsal barışa olumlu yönde katkı sunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gelir Eşitsizliği, Kurumsal Yapı, Politik Kuznet Eğrisi
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GÖNÜLLÜ SPOR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİN DEĞERLENDİRMELERİNE GÖRE
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TEMEL UNSURLARI
Gürsoy OLCA
Çukurova Üniversitesi Sağılık Bilimleri Enstitüsü,
- ORCİD No: 0000 0003 4430 7701
Prof. Dr. F. Pervin BİLİR
Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
ORCİD No:0000 0001 5413 3712

ÖZET
Kültür kavramı sosyolojik anlamda insanların topluluk halinde yaşamaya başlamaları ile
birlikte zaman içinde toplumun bir üyesi olarak kazandıkları ortak bileşenlere işaret eden bir
kavramdır. Süreç içinde gelişen ve tüm bu süreçlerde değişime de açık olan kültür, örgütler
açısından da önemli bir kavramdır. Örgütler de tıpkı toplumlar gibi zaman içerisinde kendi
değerlerini, normlarını, sembollerini, hikayelerini, kahramanlarını ve törenlerini oluşturlar ve
bunları geleceğe taşıyarak örgüt içinde bir ortaklık yaratırlar. Bu durum örgütlerde çalışan ve
farklı kültüre sahip insanlardan bir dayanışma oluşturma çabası olarak görülebilir. Yapılan
araştırmalar örgütlerin başarısında, güçlü bir örgüt kültürünün varlığının önemli olduğunu
ortaya koymaktadır. Gönüllü spor örgütlerinden olan spor derneklerinden birinin örgüt
kültürünü oluşturan unsurların üyeler tarafından nasıl ortaya konulduğunun incelenmesi bu
çalışmanın amacını oluşturmuştur. Nitel bir çalışma olarak tasarlanan bu çalışmada ölçüt
örnekleme yapılmıştır. En az on yıl derneğe üye olmak ölçüt olarak alınmıştır. Veriler egörüşme yöntemi ile yarı yapılandırılmış bir form ile 6 katılımcıdan elde edilmiştir. Verilen
yanıtlar örgüt kültürünün temel unsurları bağlamında analiz edilmiştir. Örgütün inanç ve
değerleri; çaba, eşitlik, saygı, adalet, dayanışma, değişim, gelişim ve eğitim olarak
belirlenmiştir. Örgütün normları; daha çok üyelerin hakları ve örgütün genel yapısal
uygulamaları etrafında toplanmıştır. Örgütün sembolleri ise; bazı üyeler logoları, bazı üyeler
de örgütün tarihindeki önemli isimleri; diğer bazı üyeler de fiziki mekan özelliklerini
belirtmişlerdir. Örgüt törenleri olarak; milli bayram törenleri, anma törenleri, ödül törenleri,
kaynaşma buluşmaları, genel kurullar gibi törenlerin yapıldığı gözlemlenmiştir. Örgütte yapılan
seminerler, yeni yıl partisi, yaza merhaba ve yaza veda partileri ile dernek buluşmalarını
ritüeller olarak değerlendirdikleri görülmüştür. Geçmişte yapılan turnuva kupalarını örgütün bir
hikayesi olarak gören katılımcılar bulunmaktadır. Derneğin kuruluşunda yer alan ve meslek
büyükleri olan isimler ise örgütün kahramanları olarak öne çıkmıştır. Sonuç olarak, örgüt
kültürünü oluşturan unsurlarla ilgili üyelerin algılamaları zaman zaman farklı olsa da genel
olarak bu başlıklarla ilgili fikirlerinin olması o örgütte, örgüt kültürü unsurlarının oluştuğuna
dair ipuçları sunmaktadır.
Anahtar kelimeler: Örgüt, Kültür, Örgüt Kültürü, Dernek, Üye
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İÇ MEKANDA ÇOCUK MOBİLYASI ÖZELİNDE İLETİŞİM STRATEJİLERİ
COMMUNICATION STRATEGIES SPECIFIC TO CHILDREN'S FURNITURE IN
THE INDOOR
Umur Emre Önal
- 0000-0001-9485-1225
Dr. Arş. Gör. Elif Özgen
- 0000-0002-8081-2097
ÖZET
İnsanların korunma ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığı barınma ihtiyacı, günümüzde
konut yapı tipi tarafından karşılanmaktadır. Konutun, dış hava koşullarından koruyan bir
mesken olmanın çok ötesinde, mahremiyet oluşturan, ait hissedilen kendine özgü yapım ve
tasarım gereklilikleri bulunmaktadır. İç mekan tasarımı konusunda ise, yapı ile benzer biçimde
pratik, işlevsel ve estetik olması gerekmektedir. İç mekan tasarımının özellikle konut ölçeğinde
teknik ve estetik gereklilikleri bulunmaktadır. Mobilya ve donatı belirtilmiş olan bu
gereklilikler içerisinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle ergonomik olarak insan temel
ihtiyaçlarının karşılanmasında mobilya ve donatılar iç mekanda temel ihtiyaç olarak
değerlendirilebilmektedir. Başka bir deyişle mobilyalar, insanların hayatlarının önemli bir
bölümünü oluşturan, gün içinde devamlı olarak kullanılan ve mekan tasarımından ayrı
düşülemeyecek ürünlerdir. Ülkemizde ve dünya genelinde artan nüfus oranıyla birlikte konut
sayılarında büyük oranda artışlar olmuş ve bu durum her geçen yıl mobilya sektörünün de
büyümesine katkı sağlamıştır. İnsanların farklı beklenti ve estetik anlayışlarından hareketle
mobilyalar, çok farklı çeşitlerde üretilerek tüketicinin beğenisine sunulmaktadır. Fiziksel ve
demografik özellikleri birbirinden farklı olan bireylerin konut iç mekanında tercih ettikleri
mobilyalar ihtiyaçları doğrultusunda farklılık gösterebilmektedir. Dolayısıyla, mobilya
markaları birbirini tekrar eden tasarımlardan kaçınmak ve rakiplerinden farklılaşmak adına
tasarımlarına yenilikçi ve yaratıcı bir bakış açısı getirmeyi amaçlamaktadır. Her geçen yıl, bir
milyondan fazla bebeğin doğduğu ve genç nüfus oranının fazla olduğu ülkemizde mobilya
sektörü pazarlama faaliyetlerini bu yönde yoğunlaştırarak bebek, çocuk ve gençlere hitap eden
mobilyaların üretim faaliyetlerine büyük miktarlarda paralar harcamış ve bu sektörün
ülkemizde giderek büyümesine neden olmuştur. Pazar payında yerini büyütmek isteyen
firmaların ise, pazarlama stratejilerinin değişiklik gösterdiği ve sosyal medyada da aktif bir
biçimde dikkat çekme ihtiyaçları oluşmuştur. Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ile birlikte
her marka kendi web sitesini oluşturarak müşterilerine görünür olmayı ve satış faaliyetlerini bu
siteler üzerinden yürütmeyi sürdürmektedir. Bu çalışma kapsamında, ülkemizde mobilya
sektöründe faaliyet gösteren ve çocuk mobilyası kategorisine odaklanmış beş marka yargısal
örneklem tekniğinden hareketle seçilmiş olup çocuk kategorisinde yer alan ürünler “Web
İletişim Stratejileri” kapsamında belirlenen içeriklerden hareketle analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Mobilyası, Çocuk Kullanıcı, İletişim Stratejileri
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ABSTRACT
The need for shelter, where people meet their protection and security needs, is met by the
housing type today. The house has its own unique construction and design requirements that
create privacy and feel belonging, far beyond being a house that protects from external weather
conditions. In terms of interior design, it should be practical, functional and aesthetic, similar
to the building. Interior design has technical and aesthetic requirements, especially at the
residential scale. Furniture and equipment have an important place among these requirements.
Furniture and accessories can be considered as a basic need in the interior, especially in meeting
the basic human needs ergonomically. In other words, furniture is products that make up an
important part of people's lives, are used continuously throughout the day, and cannot be
separated from space design. With the increasing population rate in our country and throughout
the world, there has been a great increase in the number of residences and this has contributed
to the growth of the furniture sector every year. Moving from the different expectations and
aesthetic understanding of people, furniture is produced in many different varieties and
presented to the taste of the consumer. The furniture preferred by individuals with different
physical and demographic characteristics in the interior of the residence may differ in line with
their needs. Therefore, furniture brands aim to bring an innovative and creative perspective to
their designs in order to avoid repetitive designs and to differentiate themselves from their
competitors. Every year, in our country where more than one million babies are born and the
young population is high, the furniture industry has intensified its marketing activities in this
direction, spending large sums of money on the production activities of furniture that appeals
to babies, children and young people, and this has caused this sector to grow in our country. On
the other hand, companies that want to increase their market share have changed their marketing
strategies and they need to draw attention actively in social media. With the developments in
the field of technology, each brand creates its own website and continues to be visible to its
customers and to carry out its sales activities through these sites. Within the scope of this study,
five brands operating in the furniture sector in our country and focused on the children's
furniture category were selected based on the judicial sampling technique, and the products in
the children's category were analyzed based on the contents determined within the scope of
"Web Communication Strategies".
Keywords: Child Furniture, Child User, Communication Strategies.
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MİMARİ GÖRSEL ANLATIM TEKNİKLERİ VE SOSYAL MEDYA
ARCHITECTURAL VISUAL PRESENTATION TECHNIQUES AND SOCIAL
MEDIA

Dr. Arş. Gör. Elif Özgen
- 0000-0002-8081-2097
ÖZET
Mimari tasarım eğitiminde en önemli akademik çıktılardan biri; doğru biçimde ortografik
anlatımların gerçekleştirilmesidir. Mimari anlatım; kullanıcı ihtiyaçları, coğrafi nitelikler ve
iklim, yerel malzemelerin kullanımı, konumlandırma ve çevre ile kurulan ilişki, kavramsal
süreç gibi çok yönlü problem oluşturma ve belirlenen ya da ortaya çıkan problemleri çözme
egzersizlerini içermektedir. Bahsedilen çok basamaklı ve uzun soluklu süreç içeren girdiler,
sonuç proje üzerinde plan, kesit, görünüş, perspektifler, malzeme kullanımı vb. içeren basılı
veya elektronik çalışmalar olarak sonuçlandırılmaktadır. Ortaya çıkan her projenin ie;
özgünlüğü, okunabilirliği ve tasarım yaklaşımının birbirinden farklı olması özellikle stüdyo
dersleri için oldukça eğitici ve önemli role sahiptir. Bu noktada konuya hakim olan tasarımcının
ilk problemi; anlatmak istediği “şey/fikir/odak/yaklaşım” e dair bilgisini karşı tarafa
aktarabilmektir. Projenin izleyicisinin, çalışmaya ilişkin tasarım fikri ve mekan biçimlenişi
arasında bağ kurması beklenmektedir. Çoğunlukla soyut olarak kurulmak istenen bu bağın,
mimari anlamda nasıl somutlaştırıldığının takibini görsel ve işitsel gerçekleştirilen sunum ile
zihinsel olarak tamamlama ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Görsel anlatım teknikleri; tasarımcı için
bahsi geçen bu süreçte güçlü bir aracıdır. Teknik olarak anlatımı gerçekleştirilen çalışmanın
okunurluğunu, tasarım odağındaki fikrini izleyiciye sunmak için farklı yöntemler
kullanılmaktadır. Görsel anlatım teknikleri, mimari/iç mimari eğitim veren kurumlarda ders
veya ilgili derslerin içeriği olarak yer almakta ve belirtilen sebepler doğrultusunda stüdyo
dersine katkı sunmaktadır. Çalışma özellikle mimari görsel anlatım tekniklerinin, proje anlatımı
konusunda sunduğu katkıları örnekler ile tartışmaktadır. Kullanılan güncel teknikler ile, ders
içeriğinde eğitmen tarafından öğretilen uygulamalara değinmektedir. Özellikle öğrenciler için,
günümüz bilgi akışında önemli yer kaplayan sosyal medyada gerçekleştirilen uygulamalarının
örnekleri araştırılmıştır. Çalışma niteliksel araştırma yöntemi kullanılarak, yazılı dökümanların
incelenmesi ile fotoğraf, video ve film benzeri görsel ve işitsel medyalardan faydalanılarak
gerçekleştirilmiştir. Kişisel olarak mimar/iç mimar adaylarının duyarlılıkları çerçevesinde
yapacağı sosyal medyada izlenilen uygulamalarının tasarım eğitimine etkisi tartışılmak
istenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Görsel Anlatım, İç Mimarlıkta Görsel Anlatım, Sosyal Medyada Görsel
Anlatım, Çizerek Düşünme, Görsel Düşünme.
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ABSTRACT
One of the most important academic outputs in architectural design education; is the realization
of orthographic drawing correctly. Architectural expression; It includes exercises to pose
multifaceted problems such as user needs, geographical features and climate, use of local
materials, positioning and the relationship with the environment, conceptual process, and
solving identified or emerging problems. The inputs that include the mentioned multi-step and
long-term process, plan, section, view, perspectives, material usage, etc. on the result project.
They are finalized as printed or electronic works containing For each emerging project; Its
originality, readability and design approach have a very educational and important role
especially for studio lessons. At this point, the first problem of the designer who has mastered
the subject; is to convey his knowledge about the “thing/idea/focus/approach” he wants to
convey to the other party. The viewer of the project is expected to make a connection between
the design idea of the work and the formation of the space. There is a need to mentally complete
the follow-up of how this bond, which is mostly intended to be established in an abstract way,
is embodied in an architectural sense, with a visual and auditory presentation. Visual
presentation techniques; For the designer, it is a powerful tool in this process. Different methods
are used to present the legibility of the technically narrated work and the idea in the design
focus to the audience. Visual presentation techniques are included as the content of courses or
related courses in institutions providing architectural / interior design education and contribute
to the studio course in line with the stated reasons. The study especially discusses the
contributions of architectural visual presentation techniques to project expression with
examples. It refers to the current techniques used and the practices taught by the instructor in
the course content. Especially for students, examples of applications made in social media,
which occupy an important place in today's information flow, have been researched. The study
was carried out by using the qualitative research method, by examining the written documents
and by making use of visual and audio media such as photographs, videos and films. It is desired
to discuss the effects of the applications followed on social media, which will be made within
the framework of the sensitivities of the architect/interior architect candidates, on design
education.
Keywords: Visual Presentation Techniques, Visual Presentation in Interior Architecture,
Visual Presentation in Social Media, Thinking through Drawing, Visual Thinking.
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TEKNOLOJİ VE MALZEME İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA HEYKELDE MALZEME
OLARAK TERAKOTA

Öğr. Gör. Dr. Metin Kar
Kocaeli Üniversitesi
.– 0000-0001-5736-0726

ÖZET
Malzeme, insanlık tarihine koşut bir şekilde doğa insan arasındaki ilişki sonucunda ortaya
çıkmış bir biçimsel ifade aracıdır. Uygarlık gelişimlerinde insanoğlunun, ateş ve toprağın
buluşması sonucu kendi yararına bir malzeme olan pişmiş toprağı keşfetmiş ve bunu günümüze
kadar değişik teknik ve uygulamalarla gelmesini sağlamıştır. Terakota kelimesi köken olarak
Latincedir. Fırınlanma yöntemiyle pişmiş kil olarak bilinmektedir. Bu malzemeden yapılmış
figür, kabartma, vazo vb. eserleri içerir. Antikçağ ve sonraki dönemlerde terakota genellikle,
günümüz seramik yapımında kullanılan yöntemlere benzer tekniklerde yapılmışlardır. Tarihsel
olarak geçmişe günümüz sanat ve teknoloji perspektifinden baktığımızda, putlardan, mimari
yapılara, değişik süs eşyaları, belgeleme, iletişim için kullanılan tabletlere kadar her uygarlıkta,
pişmiş toprak ürünleriyle karşılaşılmıştır. Neolitik kültürlerde ortak eser olarak değerlendirilen;
bereket, doğurganlık, hayvanlar ve bitkilerin de temsilcileri olarak kabul gören Ana Tanrıça
figürleri de çoğunlukla bu malzemeden yapılmıştır. Eski uygarlıklarda Anadolu’nun yanı sıra
Orta Asya, Avrupa, Çin’de, vb. bu malzemeyle önemli eserler ortaya konulmuştur. Antik
Hellenistik dönemde ise Ġonya’da Smyrna, önemli terakota üretim yerlerinden birisi olarak
bilinir. Arkeolojik araştırma ve yapılan kazılar sonucu günümüzden 2200 yıl önce Çin’de
yapılan Qin terakota asker figürleri plastik açıdan heykel sanatı için önemli bir örnek olarak
gösterilir. Günümüzde de teknolojinin imkânlarıyla heykel sanatında farklı biçimlerde kilin
pişirilmesine dayanan ve bu yöntemle ürün çeşitliliği olarak zengin bir yapıya evirilmiştir. Bu
araştırmada geleneksel malzeme ve günümüz teknolojisi ile alternatif üretim yöntemleri
irdelemek ve günümüz heykel sanatında alternatif malzeme olarak uygulanabilirliğini yapılan
eserler üzerinde ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada ele alınan konu gereği geleneksel
malzeme olan eski kültürlere ait eserler ele alınmış ve süreç içerisinde teknolojinin de devreye
girmesiyle biçimsel ve teknik olarak değerlendirmek için literatür taramasına gidilmiştir. Sonuç
olarak terakota insanın sanatsal üretimine, hissiyatına, sosyal-kültürel olarak gereksinimlerine
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yanıt verebilir. Doğal malzeme olmasından dolayı doğayla uyumlu, kolay ulaşılabilirliği,
uygulanabilirliği ile de heykel sanatında daha fazla tercih edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Heykel, Teknoloji ve Malzeme. Pişmiş toprak,

TERRACOTA AS A MATERIAL FOR SCULPTURE IN THE CONTEXT OF THE
RELATIONSHIP OF TECHNOLOGY AND MATERIAL
Abstract
Material is a formal expression tool that emerged as a result of the relationship between nature
and human in parallel with the history of humanity. As a result of the meeting of fire and earth,
mankind discovered terracotta, which is a material for their own benefit in the development of
civilization, and has brought it to the present day with different techniques and applications..
The word terracotta is Latin in origin. It is known as baked clay by baking method. Figures,
reliefs, vases, etc., made of this material. Includes works. In ancient and later periods, terracotta
tiles were generally made in techniques similar to those used in ceramics today. When we look
at the past from the perspective of today's art and technology, terracotta products have been
encountered in every civilization from idols to architectural structures, various ornaments,
tablets used for documentation and communication. Considered as a common artifact in
Neolithic cultures; Mother Goddess figures, which are accepted as representatives of fertility,
animals and plants, are mostly made of this material. In addition to Anatolia, Egypt, Central
Asia, China, etc. Important works have been revealed with this material. In the Ancient
Hellenistic period, Smyrna in Ionia is known as one of the important terracotta production areas.
As a result of archaeological research and excavations, the Qin terracotta soldier figures made
in China 2200 years ago are shown as an important example for plastic sculpture art. Today,
with the possibilities of technology, it has evolved into a rich structure based on the firing of
clay in different forms in the art of sculpture and as a product variety with this method. In this
research, it is aimed to examine traditional materials and alternative production methods with
today's technology and to reveal their applicability as an alternative material in today's sculpture
art on the works made. Artifacts belonging to ancient cultures, which are traditional materials
due to the subject discussed in the research, were handled and a literature review was made to
evaluate them formally and technically with the introduction of technology in the process. As
a result, terracotta can respond to human artistic production, feelings and social-cultural needs.
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Since it is a natural material, it can be preferred more in sculpture art with its compatibility with
nature, easy accessibility and applicability.
Keywords: Culture, Sculpture, Technology and Material, Terracotta,
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MEKAN ALGISINA YENİDEN BAKMAK: SANATTA EV İMGESİ VE TEKSTİLLER

Deniz Atik
Ordu Üniversitesi
– 0000-0002-4418-9058
Zehra Doğan Sözüer
Haliç Üniversitesi
- 0000-0003-0318-5381
ÖZET
Varoluşumuzu anlamlandırmanın en temel yollarından biri olan sanata dair yapılan yorumların
birçoğu onun temelde bir ifade biçimi olduğu fikrine yakınlaşmaktadır. İnsanoğlu kendi
yetilerinin farkına vardığı anda benliğini, evreni, yaşamı, mekânı, zamanı anlamlandırmaya
çalışmıştır. İnsanı sanata güdümleyen sebepler düşünüldüğünde bu yaratılar; boşluk kavramıyla
yakından ilişkilidir ve imgelem gücüne dayanarak ortaya koyulan göstergeler olarak
tanımlanabilir. Boşluğa olan duyarlılıkla harekete geçen insan zihninin, sanatın tinsel yönüne
vurgu yaparak; dünya üzerinde var olduğunu vurgulayabilmek ve tekinsizlik hissini bertaraf
edebilmek amacıyla geliştirdiği tasarım dallarından birinin mimari olduğu söylenebilir. Boşluk
içerisinde sınırlandırılmış alan olarak tanımlanabilen mekan kavramı mimarinin temeli olarak
görülmektedir. Mekânın salt olarak bir yapıyı ifade etmekten daha farklı bir kavramsal boyuta
ulaşması “mekân”ın “yer”e dönüşme süreci olarak ifade edilebilir. ‘Genius loci’ kavramını da
vurgulayan bu sürecin mekan algısı ile ilgili olduğu bilinmektedir. Mekan algısının oluşumunda

en etkili donatı elamanı olarak nitelendirebileceğimiz iç mekan tekstillerinin, birçok nesneden
farklı kavramsal niteliklere sahip olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda tekstillerin ‘mekana ait’
unsur olarak anlam kazanması ve bunların mekandan bağımsız materyalin kendi söylemi haline
gelmesi tekstil sanatında sıkça gösterilir. Çalışma, sanatsal ifadenin kurgulanmasında iç mekan
tekstillerinin kendisini gösteren farklı tekniklerle ve yaratılan anlamlarla; barınma, aidiyet,
güven, huzur ve kimlik gibi başlıca güçlü kavramlar olmak üzere kişisel mekânın niteliklerini
tanımlayan ‘ev olgusu’ nun gözlemlenmesi odağında bir güncel sanat araştırmasıdır. Özetle
bu çalışmanın amacı tekstil ve mekan ilişkisi kapsamında aidiyet duygusunun mekan algısı
üzerinden incelenmesi ve iç mekan tekstillerinin günümüz sanatında kendine has söyleminin
eserler üzerinden ortaya koyulmasıdır.
Anahtar Kelimeler : Tekstil sanatı, iç mekan tekstilleri, güncel sanat, Enstalasyon sanatı
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CYBER SECURITY SITUATIONAL AWARENESS AMONG STUDENTS: A CASE
STUDY IN MALAYSIA

Yunos Zahri, Ab Hamid R. Susanty, Ahmad Mustaffa
Cyber Security Malaysia, Seri Kembangan,
Abstract:
This paper explores the need for a national baseline study on understanding the level of cyber
security situational awareness among primary and secondary school students in Malaysia. The
online survey method was deployed to administer the data collection exercise. The target groups
were divided into three categories: Group 1 (primary school aged 7-9 years old), Group 2
(primary school aged 10-12 years old), and Group 3 (secondary school aged 13-17 years old).
A different questionnaire set was designed for each group. The survey topics/areas included
Internet and digital citizenship knowledge. Respondents were randomly selected from rural and
urban areas throughout all 14 states in Malaysia. A total of 9,158 respondents participated in
the survey, with most states meeting the minimum sample size requirement to represent the
country’s demographics. The findings and recommendations from this baseline study are
fundamental to develop teaching modules required for children to understand the security risks
and threats associated with the Internet throughout their years in school. Early exposure and
education will help ensure healthy cyber habits among millennials in Malaysia.

Keywords: Cyber security awareness, cyber security education, cyber security, students.
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LEARNING OUTCOMES ALIGNMENT ACROSS ENGINEERING CORE
COURSES

1A.

Bouabid, 2B. Bielenberg, 3S. Ainane, 4N. Pasha

1,2,3,4

Petroleum Institute, United Arab Emirates

Abstract:
In this paper, a team of faculty members of the Petroleum Institute in Abu Dhabi, UAE
representing six different courses across General Engineering (ENGR), Communication
(COMM), and Design (STPS) worked together to establish a clear developmental progression
of learning outcomes and performance indicators for targeted knowledge, areas of competency,
and skills for the first three semesters of the Bachelor of Sciences in Engineering curriculum.
The sequences of courses studied in this project were ENGR/COMM, COMM/STPS, and
ENGR/STPS. For each course’s nine areas of knowledge, competency, and skills, the research
team reviewed the existing learning outcomes and related performance indicators with a focus
on identifying linkages across disciplines as well as within the courses of a discipline. The team
reviewed existing performance indicators for developmental progression from semester to
semester for same discipline related courses (vertical alignment) and for different discipline
courses within the same semester (horizontal alignment). The results of this work have led to
recommendations for modifications of the initial indicators when incoherence was identified,
and/or for new indicators based on best practices (identified through literature searches) when
gaps were identified. It also led to recommendations for modifications of the level of emphasis
within each course to ensure developmental progression. The exercise has led to a revised
Sequence Performance Indicator Mapping for the knowledge, skills, and competencies across
the six core courses.

Keywords: Curriculum alignment, horizontal and vertical progression, performance indicators,
skill level.

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-605-71767-7-6

www.selcukkongresi.org

Page | 182

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

PROPOSING PROBLEM-BASED LEARNING AS AN EFFECTIVE PEDAGOGICAL
TECHNIQUE FOR SOCIAL WORK EDUCATION

Christine K. Fulmer
Liberty University, United States

Abstract:
Social work education is competency based in nature. There is an expectation that graduates of
social work programs throughout the world are to be prepared to practice at a level of
competence, which is beneficial to both the well-being of individuals and community.
Experiential learning is one way to prepare students for competent practice. The use of
Problem-Based Learning (PBL) is a form experiential education that has been successful in a
number of disciplines to bridge the gap between the theoretical concepts in the classroom to the
real world. PBL aligns with the constructivist theoretical approach to learning, which
emphasizes the integration of new knowledge with the beliefs students already hold. In addition,
the basic tenants of PBL correspond well with the practice behaviors associated with social
work practice including multi-disciplinary collaboration and critical thinking. This paper makes
an argument for utilizing PBL in social work education.
Keywords: Constructivist theoretical approach, experiential learning, pedagogy, problembased learning, social work education.
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LAB ACTIVITIES FOR INTRODUCING NANOSCIENCE TO TEACHERS AND
STUDENTS
Riam Abu-Much, Muhamad Hugerat
Academic Arab College of Education, Haifa,
Academic Arab College of Education, Haifs, Israel
Abstract:
Nanoscience has become one of the main science fields in the world; its importance is reflected
in both society and industry; therefore, it is very important to intensify educational programs
among teachers and students that aim to introduce "Nano Concepts" to them. Two different lab
activities were developed for demonstrating the importance of nanoscale materials using unique
points of view. In the first, electrical conductive films made of silver nanoparticles were
fabricated. The silver nanoparticles were protected against aggregation using electrical
conductive polypyrrole, which acts also as conductive bridge between them. The experiments
show a simpler way for fabricating conductive thin film than the much more complicated and
costly conventional method. In the second part, the participants could produce emulsions of
liposome structures using Phosphatidylcholine as a surfactant, and following by minimizing the
size of it from micro-scale to nanometer scale (400 nm), using simple apparatus called MiniExtruder, in that way the participants could realize the change in solution transparency, and the
effect of Tyndall when the size of the liposomes is reduced. Freshmen students from the
Academic Arab College for Education in Haifa, Israel, who are studying to become science
teachers, participated in this lab activity as part of the course "Chemistry in the Lab". These
experiments are appropriate for teachers, high school and college students.
Keywords: Case study, colloid, emulsion, liposome, surfactant.
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ELABORATION AND VALIDATION OF A SURVEY ABOUT RESEARCH ON THE
CHARACTERISTICS OF MENTORING OF UNIVERSITY PROFESSORS’
LIFELONG LEARNING

Nagore Guerra Bilbao, Clemente Lobato Fraile
Escuela Universitaria de Magisterio, University of the Basque Country
Spain (corresponding author)
Department of Developmental Psychology and Education, University of the Basque Country,
Avda Tolosa,

Abstract:
This paper outlines the design and development of the MENDEPRO questionnaire, designed to
analyze mentoring performance within a professional development process carried out with
professors at the University of the Basque Country, Spain. The study took into account the
international research carried out over the past two decades into teachers' professional
development, and was also based on a thorough review of the most common instruments used
to identify and analyze mentoring styles, many of which fail to provide sufficient psychometric
guarantees. The present study aimed to gather empirical data in order to verify the metric quality
of the questionnaire developed. To this end, the process followed to validate the theoretical
construct was as follows: The formulation of the items and indicators in accordance with the
study variables; the analysis of the validity and reliability of the initial questionnaire; the review
of the second version of the questionnaire and the definitive measurement instrument. Content
was validated through the formal agreement and consensus of 12 university professor training
experts. A reduced sample of professors who had participated in a lifelong learning program
was then selected for a trial evaluation of the instrument developed. After the trial, 18 items
were removed from the initial questionnaire. The final version of the instrument, comprising
33 items, was then administered to a sample group of 99 participants. The results revealed a
five-dimensional structure matching theoretical expectations. Also, the reliability data for both
the instrument as a whole (.98) and its various dimensions (between .91 and .97) were very
high. The questionnaire was thus found to have satisfactory psychometric properties and can
therefore be considered apt for studying the performance of mentoring in both induction
programs for young professors and lifelong learning programs for senior faculty members.
Keywords: Higher education, mentoring, professional development, university teachers.
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PROJECT AND EXPERIMENT-BASED FLUID DYNAMICS EDUCATION
Etsuo Morishita
Meisei University, Hodokubo, Hino, Tokyo, Japan

Abstract:
This paper presents the project and experiment-based fluid dynamics education in Meisei
University, a private institution in Tokyo, Japan. We pay attention not only to the basic
engineering courses but also to the practical aspect of engineering experience. So, we prepare
courses called the Projects from I to VI. The Projects I and II are designed for the first year, III
and IV are designated for the second year, V and VI are prepared for the third year, respectively.
Each supervisor is responsible for two of these projects every year. When students take the
Project V and VI at the third year, we automatically assume that these students will join the lab
of the project for the graduation thesis. We would like to show our experience in the Project I
in the summer term, 2016. In this project, we introduce a traction flight vehicle called Cat Flyer.
This is a kind of a kite towed by a car for example. This is very similar to parasailing, but flight
is possible even on the roads. Experiments in mechanical engineering education are also very
important, and we would like to explain our course on centrifugal pump, venture, and orifice.
Although these are described in detail in the text books of fluid dynamics, it is still crucial to
have practical experiments as a student.
Keywords: Aerodynamics, experiment, fluid dynamics, project.
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A STUDY ON THE RELATION BETWEEN AUDITOR ROTATION AND AUDIT
QUALITY IN IRANIAN FIRMS

Bita Mashayekhi, Marjan Fayyazi, Parisa Sefati
Accounting Department Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
HR Department, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

Abstract:
Audit quality is a popular topic in accounting and auditing research because recent decades’
financial crises reduce the reliability of financial reports to public investors and cause
significant doubt about the audit profession. Therefore, doing research to identify effective
factors in improving audit quality is necessary for bringing back public investors’ trust to
financial statements as well as audit reports. In this study, we explore the relationship between
audit rotation and audit quality. For this purpose, we employ the Duff (2009) model of audit
quality to measure audit quality and use a questionnaire survey of 27 audit service quality
attributes. Our results show that there is a negative relationship between auditor’s rotation and
audit quality as we consider the auditor’s reputation, capability, assurance, experience, and
responsiveness as surrogates for audit quality. There is no evidence for verifying a same
relationship when we use the auditor’s independence and expertise for measuring audit quality.
Keywords: Audit quality, auditor’s rotation, reputation, capability, assurance, experience,
responsiveness, independence, expertise.
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USING “ECKEL” MODEL TO MEASURE INCOME SMOOTHING PRACTICES:
THE CASE OF FRENCH COMPANIES

Feddaoui Amina
Jijel University , Algeria

Abstract
Income smoothing represents an attempt on the part of the company's management to reduce
variations in earnings through the manipulation of the accounting principles. In this study, we
aimed to measure income smoothing practices in a sample of 30 French joint stock companies
during the period (2007-2009), we used Dummy variables method and “ECKEL” model to
measure income smoothing practices and Binomial test accourding to SPSS program, to
confirm or refute our hypothesis. This study concluded that there are no significant statistical
indicators of income smoothing practices in the sample studied of French companies during the
period (2007-2009), so the income series in the same sample studied of is characterized by
stability and non-volatility without any intervention of management through accounting
manipulation. However, this type of accounting manipulation should be taken into account and
efforts should be made by control bodies to apply Eckel model and generalize its use at the
global level.
Keywords: Income, smoothing, “Eckel”, French companies.
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MODELLING CONDITIONAL VOLATILITY OF SAVING RATE BY A TIMEVARYING PARAMETER MODEL

Katleho D. Makatjane, Kalebe M. Kalebe
Basetsana Consultants pty (ltd), South Africa
Economics Department, The National University of Lesotho, Lesotho
Abstract:
The present paper used time-varying parameters which are based on the score function of a
probability density at time t to model volatility of saving rate. We used a scaled likelihood
function to update the parameters of the model overtime. Our results revealed high diligence of
time-varying since the location parameter is greater than zero. Furthermore, we discovered a
leptokurtic condition on saving rate’s distribution. Kapetanios, Shin-Shell Nonlinear
Augmented Dickey-Fuller (KSS-NADF) test showed that the saving rate has a nonlinear unit
root; therefore, it can be modeled by a generalised autoregressive score (GAS) model.
Additionally, value at risk (VaR) and conditional tail expectation (CTE) indicate that 99% of
the time people in Lesotho are saving more than spending. This puts the economy in high risk
of not expanding. Therefore, the monetary policy committee (MPC) of Lesotho should revise
their monetary policies towards this high saving rates risk.
Keywords: Generalized autoregressive score, time-varying, saving rate, Lesotho.
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ETHICAL FINANCE AND ISLAMIC FINANCE: PARTICULARITIES, POSSIBLE
CONVERGENCE AND POTENTIAL DEVELOPMENT

Safa Ougoujil, Sidi Mohamed Rigar
GREMID (Research Group in Management and Development Engineering), Cadi Ayyad
University, Faculty of Juridical, Economic and Social Sciences, Morocco

Abstract:
Economics is not an exact science. It cannot be from the moment it is a social science that
concerns society organization, a human science that depends on the behavior of the men and
women who make a part of this society. Therefore, it cannot ignore morality, the instinctive
sense of good and evil, the natural order which place us between certain values, and which
religion often sheds light on. In terms of finance, the reference to ethics is becoming more
popular than ever. This is naturally due to the growing financial crises. Finance is less and less
ethical, but some financial practices have continued to do so. This is the case of ethical finance
and Islamic finance. After attempting to define the concepts of ethical finance and Islamic
finance, in a period when financial innovation seeks to encourage differentiation in order to
create more profit margins, this article attempts to expose the particularities, the convergences
and the potentialities of development of these two sensibilities.
Keywords: Convergences, ethical finance, Islamic finance, potential development.
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THE INFLUENCE OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON KNOWLEDGE
SHARING IN IRAQ’S PUBLIC AND PRIVATE HIGHER EDUCATION: A
COMPARISON STUDY

Sawsan J. Al-Husseini
Middle Technical University, Institute of Administration Rusafa, Baghdad, Iraq

Abstract:
Transformational leadership (TL) has been found to have an important influence on knowledge
and knowledge management (KM). It can contribute to organizational learning, employees’
creativity, encourage followers to participate in educational programs and develop the skills
needed to achieve exceptional performance. This research sought to examine the impact of TL
on knowledge donating and collecting and the differences between these impacts in public and
private higher education institutes (HEIs) in Iraq. A mixed method approach was taken and 580
valid responses were collected to test the causal relationships between the factors, then 12
interviews were conducted with the leaders of HEIs to give more insight of the findings from
quantitative stage. Employing structural equation modelling with AMOS v.24, the research
found that TL would be ideal in an educational context, promoting knowledge sharing activities
in both sectors. The interviews revealed differences between public and private HEIs in terms
of the effects relationships. Guidelines are developed for academics as well as leaders and
provided evidence to support the use of TL to encourage knowledge sharing activities within
higher education in developing countries particularly Iraq.
Keywords: Transformational leadership, knowledge sharing, higher education, multi-groups.
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REVIEW OF STUDIES ON AGILITY IN KNOWLEDGE MANAGEMENT

Ferdi Sönmez, Başak Buluz
Istanbul Arel University, Computer Engineering Department, Istanbul,
ebze Technical University, Kocaeli, Turkey

Abstract:
Agility in Knowledge Management (AKM) tries to capture agility requirements and their
respective answers within the framework of knowledge and learning for organizations. Since it
is rather a new construct, it is difficult to claim that it has been sufficiently discussed and
analyzed in practical and theoretical realms. Like the term ‘agile learning’, it is also commonly
addressed in the software development and information technology fields and across the related
areas where those technologies can be applied. The organizational perspective towards AKM,
seems to need some more time to become scholarly mature. Nevertheless, in the literature one
can come across some implicit usages of this term occasionally. This research is aimed to
explore the conceptual background of agility in KM, re-conceptualize it and extend it to
business applications with a special focus on e-business.
Keywords: Knowledge management, agility requirements, agility in knowledge management,
knowledge.
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EVALUATING THE NEXUS BETWEEN ENERGY DEMAND AND ECONOMIC
GROWTH USING THE VECM APPROACH: CASE STUDY OF NIGERIA, CHINA,
AND THE UNITED STATES

Rita U. Onolemhemhen, Saheed L. Bello, Akin P. Iwayemi
University of Ibadan, Nigeria,
Energy Economies and Law, University of Ibadan, Nigeria,

Abstract:
The effectiveness of energy demand policy depends on identifying the key drivers of energy
demand both in the short-run and the long-run. This paper examines the influence of regional
differences on the link between energy demand and other explanatory variables for Nigeria,
China and USA using the Vector Error Correction Model (VECM) approach. This study
employed annual time series data on energy consumption (ED), real gross domestic product
(GDP) per capita (RGDP), real energy prices (P) and urbanization (N) for a thirty-six-year
sample period. The utilized time-series data are sourced from World Bank’s World
Development Indicators (WDI, 2016) and US Energy Information Administration (EIA).
Results from the study, shows that all the independent variables (income, urbanization, and
price) substantially affect the long-run energy consumption in Nigeria, USA and China,
whereas, income has no significant effect on short-run energy demand in USA and Nigeria. In
addition, the long-run effect of urbanization is relatively stronger in China. Urbanization is a
key factor in energy demand, it therefore recommended that more attention should be given to
the development of rural communities to reduce the inflow of migrants into urban communities
which causes the increase in energy demand and energy excesses should be penalized while
energy management should be incentivized.
Keywords: Economic growth, energy demand, income, real GDP, urbanization, VECM.
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CONSERVATION AGRICULTURE PRACTICE IN BANGLADESH: FARMERS’
SOCIOECONOMIC STATUS AND SOIL ENVIRONMENT PERSPECTIVE

Mohammad T. Uddin, Aurup R. Dhar
Bangladesh Agricultral University,

Abstract:
The study was conducted to assess the impact of conservation agriculture practice on farmers’
socioeconomic condition and soil environmental quality in Bangladesh. A total of 450 (i.e., 50
focal, 150 proximal and 250 control) farmers from five districts were selected for this study.
Descriptive statistics like sum, averages, percentages, etc. were calculated to evaluate the
socioeconomic data. Using Enyedi’s crop productivity index, it was found that the crop
productivity of focal, proximal and control farmers was increased by 0.9, 1.2 and 1.3 percent,
respectively. The result of DID (Difference-in-difference) analysis indicated that the impact of
conservation agriculture practice on farmers’ average annual income was significant.
Multidimensional poverty index (MPI) indicates that poverty in terms of deprivation of health,
education and living standards was decreased; and a remarkable improvement in farmers’
socioeconomic status was found after adopting conservation agriculture practice. Most of the
focal and proximal farmers stated about increased soil environmental condition where majority
of control farmers stated about constant environmental condition in this regard. The Probit
model reveals that minimum tillage operation, permanent organic soil cover, and application of
compost and vermicompost were found significant factors affecting soil environmental quality
under conservation agriculture. Input support, motivation, training programmes and extension
services are recommended to implement in order to raise the awareness and enrich the
knowledge of the farmers on conservation agriculture practice.
Keywords: Conservation agriculture, crop productivity, socioeconomic status, soil environment
quality.
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DIGITAL MARKETING MATURITY MODELS: OVERVIEW AND COMPARISON
Elina Bakhtieva
Faculty of Management and Economics, Tomas Bata University in Zlín, 760 01 Czech
Republic
Abstract:
The variety of available digital tools, strategies and activities might confuse and disorient even
an experienced marketer. This applies in particular to B2B companies, which are usually less
flexible in uptaking of digital technology than B2C companies. B2B companies are lacking a
framework that corresponds to the specifics of the B2B business, and which helps to evaluate
a company’s capabilities and to choose an appropriate path. A B2B digital marketing maturity
model helps to fill this gap. However, modern marketing offers no widely approved digital
marketing maturity model, and thus, some marketing institutions provide their own tools. The
purpose of this paper is building an optimized B2B digital marketing maturity model based on
a SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) analysis of existing models. The
current study provides an analytical review of the existing digital marketing maturity models
with open access. The results of the research are twofold. First, the provided SWOT analysis
outlines the main advantages and disadvantages of existing models. Secondly, the strengths of
existing digital marketing maturity models, helps to identify the main characteristics and the
structure of an optimized B2B digital marketing maturity model. The research findings indicate
that only one out of three analyzed models could be used as a separate tool. This study is among
the first examining the use of maturity models in digital marketing. It helps businesses to choose
between the existing digital marketing models, the most effective one. Moreover, it creates a
base for future research on digital marketing maturity models. This study contributes to the
emerging B2B digital marketing literature by providing a SWOT analysis of the existing digital
marketing maturity models and suggesting a structure and main characteristics of an optimized
B2B digital marketing maturity model.
Keywords: B2B digital marketing strategy, digital marketing, digital marketing maturity model,
SWOT analysis.
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21ST CENTURY ISLAM: GLOBAL CHALLENGES OF ISLAMIC
REPRESENTATION AND KNOWLEDGE ACQUISITION

M. M. Muhammed, O. Khuzaima
Ahmadu Bello University,Nigeria

Abstract:
This research examined and outlined some of the challenges facing Islam and Muslims in the
21st century, considering global Islamic representation and knowledge acquisition as key
objectives. It was observed that the Western media misrepresentation of Islam and the Western
ethos embodied by the acquisition of western civilisation are major challenges faced by Islam
and Muslims today. The problem of sectarianism, decline in the socio-economic power of
Muslim communities and the archaic nature of the Islamic creed were recorded as major actors
to the evolving global Islamic issues. It was therefore concluded that Islam is not the reason for
these challenges, rather the action of some Muslims and non-Muslims were the contributing
factors to the pandemics faced by Islam and Muslims. Some relevant recommendations were
made to the Islamic world that could serve as effectual solutions to these lingering problems.
Keywords: Islam, challenges, Misrepresentation, twenty-first century.
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THE POLITICS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT FOR SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT IN NIGERIA: AN ASSESSMENT OF THE FOURTH REPUBLIC
STRATEGIES (1999 - 2014)

Muritala Babatunde Hassan
Department of Political Science, Federal University Dutse, Jigawa State, Nigeria
Abstract:
In the contemporary global political economy, foreign direct investment (FDI) is gaining
currency on daily basis. Notably, the end of the Cold War has brought about the dominance of
neoliberal ideology with its mantra of private-sector-led economy. As such, nation-states now
see FDI attraction as an important element in their approach to national development.
Governments and policy makers are preoccupying themselves with unraveling the best
strategies to not only attract more FDI but also to attain the desired socio-economic
development status. In Nigeria, the perceived development potentials of FDI have brought
about aggressive hunt for foreign investors, most especially since transition to civilian rule in
May 1999. Series of liberal and market oriented strategies are being adopted not only to attract
foreign investors but largely to stimulate private sector participation in the economy. It is on
this premise that this study interrogates the politics of FDI attraction for domestic development
in Nigeria between 1999 and 2014, with the ultimate aim of examining the nexus between
regime type and the ability of a state to attract and benefit from FDI. Building its analysis within
the framework of institutional utilitarianism, the study posits that the essential FDI strategies
for achieving the greatest happiness for the greatest number of Nigerians are political not
economic. Both content analysis and descriptive survey methodology were employed in
carrying out the study. Content analysis involves desk review of literatures that culminated in
the development of the study’s conceptual and theoretical framework of analysis. The study
finds no significant relationship between transition to democracy and FDI inflows in Nigeria,
as most of the attracted investments during the period of the study were market and resource
seeking as was the case during the military regime, thereby contributing minimally to the socioeconomic development of the country. It is also found that the country placed much emphasis
on liberalization and incentives for FDI attraction at the neglect of improving the domestic
investment environment. Consequently, poor state of infrastructure, weak institutional
capability and insecurity were identified as the major factors seriously hindering the success of
Nigeria in exploiting FDI for domestic development. Given the reality of the currency of FDI
as a vector of economic globalization and that Nigeria is trailing the line of private-sector-led
approach to development, it is recommended that emphasis should be placed on those measures
aimed at improving the infrastructural facilities, building solid institutional framework,
enhancing skill and technological transfer and coordinating FDI promotion activities by
different agencies and at different levels of government.
Keywords: Foreign capital, politics, socio-economic development, FDI attraction strategies,
Redemocratization.
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THEORY AND REALITY ON WORKING LIFE OF PEOPLE WITH DISABILITY:
THE CASE IN POLAND

Dorota Kobus-Ostrowska
University of Lodz, Poland

Abstract:

Work for everyone, especially for person with disability is a condition in independence; it
secures basic needs and develops manual and intellectual capabilities. The work is a source of
income, and it builds and strengthens of self-esteem and competence. The purpose of this article
is to identify work as an important factor in everyone’s life, despite Polish disabled persons
rarely having the chance to undertake a job. In order to achieve this purpose, two methods were
used: comparative and qualitative. The theoretical part of this article is based on studies of a
wide range of Polish and foreign literature devoted to the issue of the occupational development
of people with disabilities. The article was also enriched with the institutional and legal analysis
types of support for people with disabilities in Poland. Currently, a Polish person with disability
who wants to enter or return to the labor market is under a special protection. Those entities
employing workers with disabilities may obtain a subsidy for the salary of a person with
disabilities. Unfortunately, people with disability in Poland rarely participate in the workforce.
The factors that contribute to this include the difficulty in obtaining work, the uncertainty of
keeping it, and the low salary offered. Despite that domestic and foreign literature highlight the
important role of disabled people as a workforce, very few people with disability in Poland are
economically active.

Keywords: Disabled person, work, employer, rehabilitation.
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THE CAVE PAINTINGS OF LIBYC INSCRIPTIONS OF TIFRA, KABYLIA,
ALGERIA
Samia Ait Ali Yahia
Department of Language and Amazigh Culture, University Mouloud Mammeri,
Tizi-Ouzou, Algeria

Abstract:
The Tifra site is one of 54 sites with rock paintings discovered in Kabylia (Algeria). It consists
of two shelters: Ifran I and Ifran II. From an aesthetic point of view, these two shelters appear
poor. It shows a human silhouette, a hand, enigmatic designs and especially Libyc inscriptions.
The paint used, is the natural red ocher. Today, these paintings are threatened by the
frequentation of tourists to the sites as well as by the degradation which result from it. It is
therefore vital to us to list and analyze these paintings before they disappear. The analysis of
these paintings will be focused on the epigraphic and iconographic level and their meanings.
Keywords: Cave painting, Libyc inscription, conservation, valorization.
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FEMALE WORK FORCE PARTICIPATION AND WOMEN EMPOWERMENT IN
HARYANA

1Dinabandhu

Mahata, 1Amit Kumar, 2Ambarish Kumar Rai
1
PhD. ResearchScholar, are with the International Institute for Population Sciences, India
Research Scholar of International Institute for Population Sciences, India

Abstract:
India is known as a country of diversity regarding the social, cultural and wide geographical
variations. In the north and north-west part of the country, the strong patriarchal norms and the
male dominance based social structure are the important constructs. Patriarchal social setup
adversely affects the women’s social and economic wellbeing and hence in that social structure
women are considered as second level citizen. Work participation rate of women has directly
linked to the development of society or household. Haryana is one of the developed states of
India, still being ahead in economic prosperity, much lagged behind in gender-based equality
and male dominance in all dimensions of life. The position of women in the Haryana is no better
than the other states of India. Haryana state has the great difference among the male-female sex
ratio which is a serious concern for social science research as a demographic problem for the
state. Now women are requiring for their holistic empowerment and that will take care of them
for an enabling process that must lead to their economic as well as social transformation. Hence,
the objective of the paper is to address the role of sex ratio, women literacy and her work
participation in the process of their empowerment with special attention to the gender
perspective. The study used the data from Census of India from 1991 to 2011. This paper will
examine the regional disparity of sex ratio, literacy rate and female work participation and the
improvement of empowerment of women in the state of Haryana. This paper will suggest the
idea for focusing much intensively on the issues of women empowerment through enhancement
of her education, workforce participation and social participation with people participation and
holistic approach.
Keywords: Sex ratio, literacy rate, workforce participation rate, women empowerment,
Haryana.
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DEVELOPING MEASUREMENT MODEL OF INTERPERSONAL SKILLS OF
YOUTH
Mohd Yusri Ibrahim
Centre for Fundamental & Liberal Education, Universiti Malaysia Terengganu, Terengganu,
Malaysia
Abstract:
Although it is known that interpersonal skills are essential for personal development, the debate
however continues as to how to measure those skills, especially in youths. This study was
conducted to develop a measurement model of interpersonal skills by suggesting three construct
namely personal, skills and relationship; six function namely self, perception, listening,
conversation, emotion and conflict management; and 30 behaviours as indicators. This crosssectional survey by questionnaires was applied in east side of peninsula of Malaysia for 150
respondents, and analyzed by structural equation modelling (SEM) by AMOS. The suggested
constructs, functions and indicators were consider accepted as measurement elements by
observing on regression weight for standard loading, average variance extracted (AVE) for
convergent validity, square root of AVE for discriminant validity, composite reliability (CR),
and at least three fit indexes for model fitness. Finally, a measurement model of interpersonal
skill for youth was successfully developed.
Keywords: Interpersonal communication, interpersonal skill, youth.
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PRESERVATION OF ARTISTIC HERITAGE: EFFECT OF MODERNIZATION ON
ANTIQUITIES AND TRADITIONAL MURALS IN NIGERIA

Uchenna Bella Onu
Federal College of Education (Technical) Umunze, Anambra State, Nigeria

Abstract:
Traditional art is one of Nigerian cultural heritage. It is an excellent instrument for
documentation and identification. Antiquities are priceless and irreplaceable. They are basically
preserved for future generations. Sadly, preserving these highly prized cultural heritage is
becoming a serious challenge. This paper examines the extent modernization has affected the
preservation of traditional art in Nigeria. Particularly hit is the antiquities and traditional murals
of eastern part of Nigeria. Participatory visual methods were used for this study. Efforts were
made to reach the few surviving and aged mural artists. Oral information was collected from
them as well as first hand drawings and some photographs of their works. Findings indicate that
modernization has seriously affected the preservation of Nigerian artistic heritage. Further
findings show that traditional mural artists are gradually dwindling and dangerously going into
extinct. Antiquities are indiscriminately destroyed due to sheer ignorance and the blind quest
to fit into the so called modern world.
Keywords: Antiquities, artistic heritage, cultural preservation, drawings, modernization,
murals.
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FROM RISK/SECURITY ANALYSIS VIA TIMESPACE TO A MODEL OF HUMAN
VULNERABILITY AND HUMAN SECURITY
Anders Troedsson
Department of Political Science of Lund University, Sweden
Abstract:
For us humans, risk and insecurity are intimately linked to vulnerabilities - where there is
vulnerability, there is potentially risk and insecurity. Reducing vulnerability through
compensatory measures means decreasing the likelihood of a certain external event be qualified
as a risk/threat/assault, and thus also means increasing the individual’s sense of security. The
paper suggests that a meaningful way to approach the study of risk/ insecurity is to organize
thinking about the vulnerabilities that external phenomena evoke in humans as perceived by
them. Such phenomena are, through a set of given vulnerabilities, potentially translated into
perceptions of "insecurity." An ontological discussion about salient timespace characteristics
of external phenomena as perceived by humans, including such which potentially can be
qualified as risk/threat/assault, leads to the positing of two dimensions which are central for
describing what in the paper is called the essence of risk/threat/assault. As is argued, such
modeling helps analysis steer free of the subjective factor which is intimately connected to
human perception and which mediates between phenomena “out there” potentially identified
as risk/threat/assault, and their translation into an experience of security or insecurity. A
proposed set of universally given vulnerabilities are scrutinized with the help of the two
dimensions, resulting in a modeling effort featuring four realms of vulnerabilities which
together represent a dynamic whole. This model in turn informs modeling on human security.
Keywords: Human vulnerabilities, human security, inert-immediate, material-immaterial,
timespace.

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-605-71767-7-6

www.selcukkongresi.org

Page | 203

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

PUBLIC SQUARES AND THEIR POTENTIAL FOR SOCIAL INTERACTIONS: A
CASE STUDY OF HISTORICAL PUBLIC SQUARES IN TEHRAN

Asma Mehan
Departmant of Architecture and design , Politecnico di Torino – Italy

Abstract:
Under the thrust of technological changes, population growth and vehicular traffic, Iranian
historical squares have lost their significance and they are no longer the main social nodes of
the society. This research focuses on how historical public squares can inspire designers to
enhance social interactions among citizens in Iranian urban context. Moreover, the recent
master plan of Tehran demonstrates the lack of public spaces designed for the purpose of
people’s social gatherings. For filling this gap, first the current situation of 7 selected primary
historical public squares in Tehran including Sabze Meydan, Arg, Topkhaneh, Baherstan,
Mokhber-al-dole, Rah Ahan and Hassan Abad have been compared. Later, the influencing
elements on social interactions of the public squares such as subjective factors (human
relationships and memories) and objective factors (natural and built environment) have been
investigated. As a conclusion, some strategies are proposed for improving social interactions in
historical public squares like; holding cultural, national, athletic and religious events, defining
different and new functions in public squares’ surrounding, increasing pedestrian routs,
reviving the collective memory, demonstrating the historical importance of square, eliminating
visual obstacles across the square, organization the natural elements of the square, appropriate
pavement for social activities. Finally, it is argued that the combination of all influencing factors
which are: human interactions, natural elements and built environment criteria will lead to
enhance the historical public squares’ potential for social interaction.

Keywords: Historical Square, Iranian Public Square, Social Interaction, Tehran.
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ORGANIZATIONAL INVOLVEMENT AND EMPLOYEES’ CONSUMPTION OF
NEW WORK PRACTICES IN STATE-OWNED ENTERPRISES: THE GHANAIAN
CASE

M. Aminu Sanda, K. Ewontumah
University of Ghana Business School- Ghana

Abstract:
This paper explored the challenges faced by the management of a Ghanaian state enterprise in
managing conflicts and disturbances associated with its attempt to implement new work
practices to enhance its capability to operate as a commercial entity. The purpose was to
understand the extent to which organizational involvement, consistency and adaptability
influence employees’ consumption of new work practices in transforming the organization’s
organizational activity system. Using selfadministered questionnaires, data were collected from
one hundred and eighty (180) employees and analyzed using both descriptive and inferential
statistics. The results showed that constraints in organizational involvement and adaptability
prevented the positive consumption of new work practices by employees in the organization. It
is also found that the organization’s employees failed to consume the new practices being
implemented, because they perceived the process as non-involving, and as such, did not
encourage the development of employee capability, empowerment, and teamwork. The study
concluded that the failure of the organization’s management to create opportunities for
organizational learning constrained its ability to get employees consume the new work
practices, which situation could have facilitated the organization’s capabilities of operating as
a commercial entity.

Keywords: Organizational transformation, new work practices, work practice consumption,
organizational involvement, state-owned enterprise, Ghana.
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ASSESSMENT ON COMMUNICATION STUDENTS’ INTERNSHIP
PERFORMANCES FROM THE EMPLOYERS’ PERSPECTIVE

Yesuselvi Manickam, Tan Soon Chin
Sunway University, Malaysia.
Communication Department, Tunku Abdul Rahman University College, Malaysia

Abstract:
Internship is a supervised and structured learning experience related to one’s field of study or
career goal. Internship allows students to obtain work experience and the opportunity to apply
skills learned during university. Internship is a valuable learning experience for students;
however, literature on employer assessment is scarce on Malaysian student’s internship
experience. This study focuses on employer’s perspective on student’s performances during
their three months of internship. The results are based on the descriptive analysis of 45 sets of
question gathered from the on-site supervisors of the interns. The survey of 45 on-site
supervisor’s feedback was collected through postal mail. It was found that, interns have not met
their on-site supervisor’s expectations in many areas. The significance of this study is
employer’s assessment on the internship shall be used as feedback to improve on ways how to
prepare students for their internship and employments in future.

Keywords: Employers perspective, internship, structured learning, student’s performances.
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TOM STOPPARD: THE AMORALITY OF THE ARTIST

Majeed Mohammed Midhin, Clare Finburgh
University of Essex, United Kingdom

Abstract:
To maintain a healthy balanced loyalty, whether to art or society, posits a debatable issue. The
artist is always on the look out for the potential tension between those two realms. Therefore,
one of the most painful dilemmas the artist finds is how to function in a society without
sacrificing the aesthetic values of his/her work. In other words, the life-long awareness of failure
which derives from the concept of the artist as caught between unflattering social realities and
the need to invent genuine art forms becomes a fertilizing soil for the artists to be tackled. Thus,
within the framework of this dilemma, the question of the responsibility of the artist and the
relationship of the art to politics will be illuminating. To a larger extent, however, in drama,
this dilemma is represented by the fictional characters of the play. The present paper tackles the
idea of the amorality of the artist in selected plays by Tom Stoppard. However, Stoppard’s
awareness of his situation as a refugee has led him to keep at a distance from politics. He tried
hard to avoid any intervention into the realms of political debate, especially in his earliest work.
On the one hand, it is not meant that he did not interest in politics as such, but rather he preferred
to question it than to create a fixed ideological position. On the other hand, Stoppard’s refusal
to intervene in politics is ascribed to his feeling of gratitude to Britain where he settled. As a
result, Stoppard has frequently been criticized for a lack of political engagement and also for
not leaning too much for the left when he does engage. His reaction to these public criticisms
finds expression in his self-conscious statements which defensively stressed the artifice of his
work. He, like Oscar Wilde thinks that the responsibility of the artist is devoted to the realm of
his/her art. Consequently, his consciousness for the role of the artist is truly reflected in his two
plays, Artist Descending a Staircase (1972) and Travesties (1974).
Keywords: Amorality, responsibility, politics, ideology.
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ANALYSIS OF POVERTY REDUCTION STRATEGIES AS MECHANISM FOR
DEVELOPMENT IN NIGERIA FROM 1999-2014

Ahmed Usman Egye, Hamza Muhammad
Department of Public Administration, Nasarawa State Polytechnic, Nigeria

Abstract:
Poverty alleviation is one of the most difficult challenges facing third world countries in their
development efforts. Evidences in Nigeria showed that the number of those in poverty has
continued to increase. This paper is aimed at analyzing the performance of poverty alleviation
measures undertaken by successive administrations in Nigeria with a view to addressing the
quagmire. The study identified the whole gamut of factors that served as stumbling blocks to
the implementation of each of the strategies and recommended the involvement of local people
in the identification and design of projects so that sufficient participation could be achieved.
Keywords: Poverty, development, strategies, Nigeria.
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INVESTIGATION OF THE MAIN TRENDS OF TOURIST EXPENSES IN GEORGIA

Nino Abesadze, Marine Mindorashvili, Nino Paresashvili
Shiraz University, Iran, Islamic Republic

Abstract:
The main purpose of the article is to make complex statistical analysis of tourist expenses of
foreign visitors. We used mixed technique of selection that implies rules of random and
proportional selection. Computer software SPSS was used to compute statistical data for
corresponding analysis. Corresponding methodology of tourism statistics was implemented
according to international standards. Important information was collected and grouped from the
major Georgian airports. Techniques of statistical observation were prepared. A representative
population of foreign visitors and a rule of selection of respondents were determined. We have
a trend of growth of tourist numbers and share of tourists from post-soviet countries constantly
increases. Level of satisfaction with tourist facilities and quality of service has grown, but still
we have a problem of disparity between quality of service and prices. The design of tourist
expenses of foreign visitors is diverse; competitiveness of tourist products of Georgian tourist
companies is higher.
Keywords: Tourist, expenses, methods, statistics, analysis.
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ANALYSIS OF STELES WITH LIBYAN INSCRIPTIONS OF GRANDE KABYLIA,
ALGERIA

Samia Ait Ali Yahia
Department of Language and Amazigh Culture, University Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou,
Algeria

Abstract:
Several steles with Libyan inscriptions were discovered in Grande Kabylia (Algeria), but very
few researchers were interested in these inscriptions. Our work is to list, if possible all these
steles in order to do a descriptive study of the corpus. The steles analysis will be focused on the
iconographic and epigraphic level and on the different forms of Libyan characters in order to
highlight the alphabet used by the Grande Kabylia.
Keywords: Epigraphy, stele, Libyan inscription, Grande Kabylia.
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ADOPTION AND DIFFUSION OF E-GOVERNMENT SERVICES IN INDIA: THE
IMPACT OF USER DEMOGRAPHICS AND SERVICE QUALITY

Sayantan Khanra, Rojers P. Joseph
Indian Institute of Management Rohtak, Haryana 124001, India

Abstract:
This study attempts to analyze the impact of demography and service quality on the adoption
and diffusion of e-Government services in the context of India. The objective of this paper is
to study the users' perception about e-Government services and investigate the key variables
that are most salient to the Indian populace. At the completion of this study, a research model
that would help to understand the relationship involving the demographic variables and
service quality dimensions, and the willingness to adopt e-Government services is expected to
be developed. Dedicated authorities, particularly those in developing economies, may use that
model or its augmented versions to design and update e-Government services and promote
their use among citizens. After all, enhanced public participation is required to improve
efficiency, engagement and transparency in the implementation of the aforementioned
services.
Keywords: Adoption and diffusion of e-Government services, demographic variables,
hierarchical regression analysis, service quality dimensions.
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SOCIAL WORK PRACTICE TO LABOUR WELFARE: A PROPOSED MODEL OF
FIELD WORK PRACTICUM AND ROLE OF SOCIAL WORKER IN INDIA
Naeem Ahmed
Department of Social Work , Aligarh Muslim University,India
Abstract:
Social work is a professional activity based on the approach of “helping people to help
themselves” (Stroup). Social work education and practice both are based on humanitarian
philosophy in which social workers try to increase the happiness of the society and to reduce
the problems of society. Labour welfare is a specialised field of social work which especially
focuses on welfare of organised and unorganised labour. In India labour is facing numerous
problems in both organised and unorganised sectors because of ignorance, illiteracy, high rate
of unemployment etc. In most of the Indian social work institutions we have this specialization
with different names like Human Resource Management or Industrial Relation and Personnel
Management or Industrial Relations and Labour Welfare or Industrial Social Work etc. Field
work practice is integrated part of social work education curriculum in all specialised field. In
India we have different field work practice models being followed in different institutions. The
main objective of this paper is to prepare a universal field work practicum model in the field of
labour welfare. This paper is exploratory in nature, researcher used personal experience and
secondary data (model of field work practice in different institutions like Aligarh Muslim
University, Pondicherry University, Central University of Karnataka, University of Lucknow,
MJP Rohilkhand University Bareilly etc.) Researcher found that there is an immediate need to
upgrade the curriculum or field work practice in this particular field, as more than 40 percent
of total population engaged in either unorganised or organised sector (NSSO 2011-12) and they
are not aware about their rights. In this way a social worker can play an important role in
existing labour welfare facilities by making them aware.
Keywords: Fieldwork, labour welfare, organised labour, social work practice, unorganised
labour.
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NEED OF NATIONAL SPACE LEGISLATION FOR SPACE FARING NATIONS

Muhammad Naveed, Yang Caixia
International School, Beihang University, Beijing, China
Law School, Beihang Univeristy, Beijing, China
Abstract:
The need for national space legislation is pivotal, particularly in light of the fact that in recent
years space activities have grown immensely both in volume and diversity. Countries are
progressively developing capabilities in space exploration and scientific discoveries, market
their capabilities to manufacture satellites, provide launch services from their facilities and are
looking to privatize and commercialize their space resources. Today, nations are also seeking
to comprehend the technological and financial potential of the private sector and are considering
to share their financial burdens with them and to limit their exposures to risks, but they are
lagging behind in legal framework in this regard. In the perspective of these emerging
developments, it is therefore, felt that national space legislation should be enacted with the goal
of building and implementing a vibrant and transparent legal framework at the national level to
hasten investments and to ensure growth in this capital intensive - highly yield strategic sector.
This study looks at (I) the international legal framework that governs space activities; (II)
motivation behind making national space laws; and (III) the need for national space legislation.
The paper concludes with some recommendations with regards to the conceivable future
direction for national space legislation, in particular space empowered sub-areas for countries.
Keywords: International conventions, national legislation, space faring nation, space law.
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HUMAN RIGHTS IN ARMED CONFLICTS AND CONSTITUTIONAL LAW

Antonios Maniatis
Adjunct Assistant Professor of the University of Applied Sciences of Athens and a speaker of
the European Union Law master of the University St Klement Ohridski

Abstract:
The main purpose of this paper is to determine the impact of both International Humanitarian
Law and anti-piracy International Law on Constitutional Law. International Law is endowed
with a rich set of norms on the protection of private individuals in armed conflicts and copes
with the diachronic crime of maritime piracy, which may be considered as a private war in the
high seas. Constitutional Law has been traditionally geared at two generations of fundamental
rights. The paper will aim at answering the question “Which is the profile of 3G constitutional
rights, particularly in the light of International Humanitarian Law?”
Keywords: Constitution, Humanitarian International Law, Piracy, 3G fundamental rights.
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FORENSIC MEDICAL CAPACITIES OF RESEARCH OF SALIVA STAINS ON
PHYSICAL EVIDENCE AFTER WASHING
Saule Mussabekova
Department of Forensic Medicine, Karaganda State Medical University, Kazakhstan

Abstract:
Recent advances in genetics have allowed increasing acutely the capacities of the formation of
reliable evidence in conducting forensic examinations. Thus, traces of biological origin are
important sources of information about a crime. Currently, around the world, sexual offenses
have increased, and among them are those in which the criminals use various detergents to
remove traces of their crime. A feature of modern synthetic detergents is the presence of
biological additives - enzymes. Enzymes purposefully destroy stains of biological origin. To
study the nature and extent of the impact of modern washing powders on saliva stains on the
physical evidence, specially prepared test specimens of different types of tissues to which saliva
was applied have been examined. Materials and Methods: Washing machines of famous
manufacturers of household appliances have been used with different production characteristics
and advertised brands of washing powder for test washing. Over 3,500 experimental samples
were tested. After washing, the traces of saliva were identified using modern research methods
of forensic medicine. Results: The influence was tested and the dependence of the use of
different washing programs, types of washing machines and washing powders in the process of
establishing saliva trace and identify of the stains on the physical evidence while washing was
revealed. The results of experimental and practical expert studies have shown that in most cases
it is not possible to draw the conclusions in the identification of saliva traces on physical
evidence after washing. This is a consequence of the effect of biological additives and other
additional factors on traces of saliva during washing. Conclusions: On the basis of the results
of the study, the feasibility of saliva traces of the stains on physical evidence after washing is
established. The use of modern molecular genetic methods makes it possible to partially solve
the problems arising in the study of unlaundered evidence. Additional study of physical
evidence after washing facilitates detection and investigation of sexual offenses against women
and children.
Keywords: Saliva research, modern synthetic detergents, laundry detergents, forensic medicine.
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A METHOD TO ENHANCE THE ACCURACY OF DIGITAL FORENSIC IN THE
ABSENCE OF SUFFICIENT EVIDENCE IN SAUDI ARABIA

Fahad Alanazi, Andrew Jones
De Montfort University,
Director of the Cyber Security Centre at the University of Hertfordshire and a visiting
Professor at Edith Cowan University

Abstract:
Digital forensics seeks to achieve the successful investigation of digital crimes through
obtaining acceptable evidence from digital devices that can be presented in a court of law. Thus,
the digital forensics investigation is normally performed through a number of phases in order
to achieve the required level of accuracy in the investigation processes. Since 1984 there have
been a number of models and frameworks developed to support the digital investigation
processes. In this paper, we review a number of the investigation processes that have been
produced throughout the years and introduce a proposed digital forensic model which is based
on the scope of the Saudi Arabia investigation process. The proposed model has been integrated
with existing models for the investigation processes and produced a new phase to deal with a
situation where there is initially insufficient evidence.
Keywords: Digital forensics, Process, Metadata, Traceback, Saudi Arabia.
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SEXUAL AND GENDER BASED CRIMES IN INTERNATIONAL CRIMINAL LAW:
MOVING FORWARDS OR BACKWARDS?

Khadija Ali
Human Rights Lawyer Based In Pakistan With A Special Focus On Legal Advocacy To
Prevent And Address Gender Based Violence

Abstract:
Prosecution of sexual violence in international criminal law requires not only an understanding
of the mechanisms employed to prosecute sexual violence but also a critical analysis of the
factors facilitating perpetuation of such crimes in armed conflicts. The extrapolations laid out
in this essay delve into the jurisprudence of international criminal law pertaining to sexual and
gender based violence followed by the core question of this essay – has the entrenchment of
sexual violence as international crimes in the Rome Statute been successful to address such
violence in armed conflicts?
Keywords: Conflict, Gender, International Criminal Law Sexual Violence.
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JUDICIAL INSTITUTIONS IN A POST-CONFLICT SOCIETY: GAINING
LEGITIMACY THROUGH A HOLISTIC REFORM

Abdul Salim Amin
PhD Candidate at the Hamburg University, Department of Law, and a Visiting Researcher at
the Max Planck Institute for Public International Law and Comparative Law

Abstract:
This paper focuses on how judiciaries in post-conflict societies can gain legitimacy through
reformation. Legitimacy plays a pivotal role in shaping people’s behavior to submit to the law
and verifies the rightfulness of an organ for taking binding decisions. Among various dynamics,
judicial independence, access to justice and behavioral changes of the judicial officials broadly
contribute to legitimation of judiciary in general, and the courts in particular. Increasing
independence of judiciary through reform limits, inter alia, government interference in judicial
issues and protects basic rights of the citizens. Judicial independence does not only matter in
institutional terms, individual independence also influences the impartiality and integrity of
judges, which can be increased through education and better administration of justice. Finally,
access to justice as an intertwined concept both at the legal and moral spectrum of judicial
reform avails justice to the citizens and increases the level of public trust and confidence.
Efficient legal decisions on fostering such elements through holistic reform create a rule of law
atmosphere. Citizens neither accept an illegitimate judiciary nor do they trust its decisions. Lack
of such tolerance and confidence deters the rule of law and thus, undermines the democratic
development of a society.
Keywords: Legitimacy, judicial reform, judicial independence, access to justice, legal training,
informal justice, rule of law.
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MILITARY COURT’S JURISDICTION OVER MILITARY MEMBERS WHO
COMMIT GENERAL CRIMES UNDER INDONESIAN MILITARY JUDICIARY
SYSTEM IN COMPARISON WITH OTHER COUNTRIES

Dini Dewi Heniarti
Bandung Islamic University, Indonesia
Abstract:
The importance of this study is to understand how Indonesian military court asserts its
jurisdiction over military members who commit general crimes within the Indonesian military
judiciary system in comparison to other countries. This research employs a normative-juridical
approach in combination with historical and comparative-juridical approaches. The research
specification is analytical-descriptive in nature, i.e. describing or outlining the principles, basic
concepts, and norms related to military judiciary system, which are further analyzed within the
context of implementation and as the inputs for military justice regulation under the Indonesian
legal system. Main data used in this research are secondary data, including primary, secondary
and tertiary legal sources. The research focuses on secondary data, while primary data are
supplementary in nature. The validity of data is checked using multi-methods commonly known
as triangulation, i.e. to reflect the efforts to gain an in-depth understanding of phenomena being
studied. Here, the military element is kept intact in the judiciary process with due observance
of the Military Criminal Justice System and the Military Command Development Principle.
The Indonesian military judiciary jurisdiction over military members committing general
crimes is based on national legal system and global development while taking into account the
structure, composition and position of military forces within the state structure. Jurisdiction is
formulated by setting forth the substantive norm of crimes that are military in nature. At the
level of adjudication jurisdiction, the military court has a jurisdiction to adjudicate military
personnel who commit general offences. At the level of execution jurisdiction, the military
court has a jurisdiction to execute the sentence against military members who have been
convicted with a final and binding judgement. Military court's jurisdiction needs to be expanded
when the country is in the state of war.
Keywords: Military courts, Jurisdiction, Military members, Military justice system.
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THE OMBUDSMAN: DIFFERENT TERMINOLOGIES SAME MISSIONS

Khodr Fakih
Lebanese American University, Beirut, Lebanon
Abstract:
The Ombudsman is a procedural mechanism that provides a different approach of dispute
resolution. The ombudsman primarily deals with specific grievances from the public against
governmental injustice and misconduct. The ombudsman theory is considered an important
instrument to any democratic government. This is true since it improves the transparency of the
governmental activities in a world in which executive power are rising. Many countries have
adopted the concept of Ombudsman but under different terminologies. This paper will provide
the different types of Ombudsman and the common activities/processes of fulfilling their
mandates.
Keywords: Administration, Citizens, Government, Mediator, Ombudsman, Presidential
Mediator.
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THE LEGAL PROCEDURE OF ATTESTATION OF PUBLIC SERVANTS

Armen Yezekyan
Associate Professor and the Chairman of the Law Department at the Public Administration
Academy of the Republic of Armenia, RA

Abstract:
The main purpose of this research is to comprehensively explore and identify the problems of
attestation of the public servants and to propose solutions for these issues through deeply
analyzing laws and the legal theoretical literature. For the detailed analysis of the abovementioned problems we will use some research methods, the implementation of which has a
goal to ensure the objectivity and clarity of scientific research and its results.
Keywords: Attestation, attestation commission, competition commission, public servant, public
service, testing.
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FAMILY RELATIONSHIPS AND COPING WITH THE STRESS OF YOUNG
PEOPLE FROM MIGRANT FAMILIES WITH CEREBRAL PALSY

A. Gagat-Matuła
Pedagogical University of Cracow, Poland
Abstract:
The aim of this article is to present a relation between family relationships and styles of
approach to coping with stress among young people from migrant families with cerebral palsy.
The study involved 70 persons (with cerebral palsy in the standard intellectual capacity) from
families, in which at least one of parents is a migrant. To measure the level of communication
in the family, the Family Relationships Questionnaire (FRQ) was employed, while the styles of
coping with stress was investigated with the CISS Questionnaire. The relation between family
relationships and styles of coping with stressful situations of the respondents was investigated.
It was shown that there is an affiliation between the emotion-oriented style of coping with the
stress and the variable of “communication in my family”. Moreover, it was demonstrated that
there is a linkage between the task-oriented style of coping with the stress and the variable of
“maternal control in mother-child relationship”. Young people with CP subjected to
overprotection and control from their mothers in problem situations tend to focus on their own
emotions instead of trying to undertake constructive actions. Excessive control in daily life by
mothers results in passivity and a lack of motivation to cope with difficult situations.
Keywords: Young people with cerebral palsy, family relationships, styles of coping with stress,
migration.
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JOB SATISFACTION AND MOTIVATION AS PREDICTORS OF LECTURERS’
EFFECTIVENESS IN NIGERIA POLICE ACADEMY

Abdulkareem Hussein Bibire
Department of Psychology, Nigeria Police Academy Wudil, Kano State, Nigeria

Abstract:
Job satisfaction and motivation have been given an important attention in psychology because
they are seen as main instruments in maintaining organizational growth and development; they
are also used to accomplish organizational aims and objectives. However, it has been observed
that some institutions failed in motivating and stimulating their workers; in contrast, workers
may be motivated but not satisfied with the job and failed to perform efficiently and effectively.
It is hoped that the study of this nature would be of significance value to all stakeholders in
education specifically, lecturers in higher institutions in Nigeria. Also, it is hoped that the
findings of this study will enhance lecturers’ effectiveness and performance in discharging their
duties. In the light of the above statements, this study investigated whether job satisfaction and
motivation predict lecturers’ effectiveness in Nigeria Police Academy, Wudil, Kano State.
Correlational research method was adopted for the study, while purposive sampling technique
was used to choose the institution and the sampled lectures (70). Simple random sampling
technique was used to select one hundred cadets across the academy. Two instruments were
used to elicit information from both lecturers and cadets. These were job satisfaction and
motivation; and lecturers’ effectiveness Questionnaires. The instruments were subjected to pilot
testing and found to have reliability coefficient of 0.69 and 0.71 respectively. The results of the
study revealed that there was a significance relationship among job satisfaction, motivation and
lecturers effectiveness in Nigeria Police Academy. There was a significance relationship
between job satisfaction and lecturers’ effectiveness in Nigeria Police Academy the cal r is 0.21
while the crt r is 0.19. at p<0.05 and; there was a significance relationship between job
motivation and lecturers effectiveness in Nigeria Police Academy the cal r is 0.20 while the crt
r is 0.19 at p<0.05This study therefore concluded that there was a significance relationship
among job satisfaction, motivation and lecturers effectiveness in Nigeria Police Academy.
Based on the data collected, collated and analyzed Recommendations were made for both the
lecturers and the Academy management. It is also suggested that lecturers should be industrious
in their primary assignment in other to make values to cadets lives and career. And management
should also try to enhance lecturers performance by more motivational needs for the lecturers.
Keywords: Satisfaction, motivation, lecturer effectiveness, academy.
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THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVE BEHAVIOURAL INTERVENTION IN
ALLEVIATING SOCIAL AVOIDANCE FOR BLIND STUDENTS

Mohamed M. Elsherbiny
College of Arts & Social Sciences, Sultan Qaboos University, Oman and College of Social
Work, Assiut University, Egypt
Abstract:
Social Avoidance is one of the most important problems that face a good number of disabled
students. It results from the negative attitudes of non-disabled students, teachers and others.
Some of the past research has shown that non-disabled individuals hold negative attitudes
toward persons with disabilities. The present study aims to alleviate Social Avoidance by
applying the Cognitive Behavioral Intervention. 24 Blind students aged 19–24 (university
students) were randomly chosen we compared an experimental group (consisted of 12 students)
who went through the intervention program, with a control group (12 students also) who did
not go through such intervention. We used the Social Avoidance and Distress Scale (SADS) to
assess social anxiety and distress behavior. The author used many techniques of cognitive
behavioral intervention such as modeling, cognitive restructuring, extension, contingency
contracts, selfmonitoring, assertiveness training, role play, encouragement and others.
Statistically, T-test was employed to test the research hypothesis. Result showed that there is a
significance difference between the experimental group and the control group after the
intervention and also at the follow up stages of the Social Avoidance and Distress Scale. Also
for the experimental group, there is a significance difference before the intervention and the
follow up stages for the scale. Results showed that, there is a decrease in social avoidance.
Accordingly, cognitive behavioral intervention program was successful in decreasing social
avoidance for blind students.
Keywords: Social avoidance, cognitive behavioral intervention, blind disability, disability.
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A QUASI-SYSTEMATIC REVIEW ON EFFECTIVENESS OF SOCIAL AND
CULTURAL SUSTAINABILITY PRACTICES IN BUILT ENVIRONMENT

Asif Ali, Daud Salim Faruquie
Assistant Professor of Architecture at the Aligarh Muslim University, Aligarh, India
Executive Director, Oxford Evidence and Interventions (OXEVIN), Oxford, United Kingdom

Abstract:
With the advancement of knowledge about the utility and impact of sustainability, its feasibility
has been explored into different walks of life. Scientists, however; have established their
knowledge in four areas viz environmental, economic, social and cultural, popularly termed as
four pillars of sustainability. Aspects of environmental and economic sustainability have been
rigorously researched and practiced and huge volume of strong evidence of effectiveness has
been founded for these two sub-areas. For the social and cultural aspects of sustainability,
dependable evidence of effectiveness is still to be instituted as the researchers and practitioners
are developing and experimenting methods across the globe. Therefore, the present research
aimed to identify globally used practices of social and cultural sustainability and through
evidence synthesis assess their outcomes to determine the effectiveness of those practices. A
PICO format steered the methodology which included all populations, popular sustainability
practices including walkability/cycle tracks, social/recreational spaces, privacy, health &
human services and barrier free built environment, comparators included ‘Before’ and ‘After’,
‘With’ and ‘Without’, ‘More’ and ‘Less’ and outcomes included Social well-being, cultural
coexistence, quality of life, ethics and morality, social capital, sense of place, education, health,
recreation and leisure, and holistic development. Search of literature included major electronic
databases, search websites, organizational resources, directory of open access journals and
subscribed journals. Grey literature, however, was not included. Inclusion criteria filtered
studies on the basis of research designs such as total randomization, quasirandomization, cluster
randomization, observational or single studies and certain types of analysis. Studies with
combined outcomes were considered but studies focusing only on environmental and/or
economic outcomes were rejected. Data extraction, critical appraisal and evidence synthesis
was carried out using customized tabulation, reference manager and CASP tool. Partial metaanalysis was carried out and calculation of pooled effects and forest plotting were done. As
many as 13 studies finally included for final synthesis explained the impact of targeted practices
on health, behavioural and social dimensions. Objectivity in the measurement of health
outcomes facilitated quantitative synthesis of studies which highlighted the impact of
sustainability methods on physical activity, Body Mass Index, perinatal outcomes and child
health. Studies synthesized qualitatively (and also quantitatively) showed outcomes such as
routines, family relations, citizenship, trust in relationships, social inclusion, neighbourhood
social capital, wellbeing, habitability and family’s social processes. The synthesized evidence
indicates slight effectiveness and efficacy of social and cultural sustainability on the targeted
outcomes. Further synthesis revealed that such results of this study are due weak research
designs and disintegrated implementations. If architects and other practitioners deliver their
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interventions in collaboration with research bodies and policy makers, a stronger evidence-base
in this area could be generated.
Keywords: Built environment, cultural sustainability, social sustainability, sustainable
architecture.
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EFFECT OF PERSONALITY TRAITS ON CLASSIFICATION OF POLITICAL
ORIENTATION

Vesile Evrim, Aliyu Awwal
Computer Engineering Department, European University of Lefke,

Abstract:
Today, there is a large number of political transcripts available on the Web to be mined and
used for statistical analysis, and product recommendations. As the online political resources are
used for various purposes, automatically determining the political orientation on these
transcripts becomes crucial. The methodologies used by machine learning algorithms to do an
automatic classification are based on different features that are classified under categories such
as Linguistic, Personality etc. Considering the ideological differences between Liberals and
Conservatives, in this paper, the effect of Personality traits on political orientation classification
is studied. The experiments in this study were based on the correlation between LIWC features
and the BIG Five Personality traits. Several experiments were conducted using Convote U.S.
Congressional- Speech dataset with seven benchmark classification algorithms. The different
methodologies were applied on several LIWC feature sets that constituted by 8 to 64 varying
number of features that are correlated to five personality traits. As results of experiments,
Neuroticism trait was obtained to be the most differentiating personality trait for classification
of political orientation. At the same time, it was observed that the personality trait based
classification methodology gives better and comparable results with the related work.
Keywords: Politics, personality traits, LIWC, machine learning.
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COGNITIVE EMOTION REGULATION IN CHILDREN IS ATTRIBUTABLE TO
PARENTING STYLE, NOT TO FAMILY TYPE AND CHILD’S GENDER

AKM Rezaul Karim, Tania Sharafat, Abu Yusuf Mahmud
Associate Professor, Department of Psychology, University of Dhaka, Bangladesh
University of Dhaka
Lecturer, Department of Psychology, Dhaka College, Bangladesh
Abstract:
The study aimed to investigate whether cognitive emotion regulation in children varies with
parenting style, family type and gender. Toward this end, cognitive emotion regulation and
perceived parenting style of 206 school children were measured. Standard regression analyses
of data revealed that the models were significant and explained 17.3% of the variance in
adaptive emotion regulation (Adjusted R²=0.173; F=9.579, p<.001), and 7.1% of the variance
in less adaptive emotion regulation (Adjusted R²=.071, F=4.135, p=.001). Results showed that
children’s cognitive emotion regulation is functionally associated with parenting style, but not
with family type and their gender. Amongst three types of parenting, authoritative parenting
was the strongest predictor of the overall adaptive emotion regulation while authoritarian
parenting was the strongest predictor of the overall less adaptive emotion regulation. Permissive
parenting has impact neither on adaptive nor on less adaptive emotion regulation. The findings
would have important implications for parents, caregivers, child psychologists, and other
professionals working with children or adolescents.
Keywords: Cognitive Emotion Regulation, Adaptive, Less Adaptive, Parenting Style, Family
Type.
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ÜLKELER BAĞLAMINDA MUTLULUK İLE EĞİTİM ALANINDA ELDE EDİLEN
BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Dr. Azmi TÜRKAN
Siirt Üniversitesi
– 0000-0003-2546-5122
ÖZET
Mutluluk en genel çerçevede incelendiğinde, kişilerin ulaşmak istedikleri durumlara kesintisiz
bir şekilde ulaşma bu ulaşılma durumundan duyulan haz olarak ifade edilmektedir. Mutluluğun
bireysel olarak müdahale edilebilir ve bireysel olarak müdahale edilemeyecek bazı
belirleyicileri vardır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde gösterilen başarının veya başarısızlık
durumlarının bireylerin mutluluk düzeyleri ile yakından ilişkili olduğu düşünülmektedir.
Bireylerin yaşam doyumu, yaşama şartları gibi mutluluğunun belirleyicilerinin oluşmasında
eğitim önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda eğitim ve mutluluk
kavramlarının birbiriyle ilişkili kavramlar olabileceği düşünülmektir. Bu durum göz önünde
bulundurulduğunda bu araştırmanın amacı uluslararası düzeyde ülkeler bağlamında elde edilen
mutluluk puanları ile ülke PISA puanları arasındaki ilişki düzey ve yönünün tespit edilmedir.
Bu amaç doğrultusunda mutluluk endeks puan ile Pisa matematik başarı puanı, Pisa bilim başarı
puanı ve Pisa okuma – yazama puanı arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılacaktır.
Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli tercih edilmiştir. İlişkisel
tarama modellerinde farklı değişkenler arasında korelasyon yönü ve derecesi tespit edilir.
Araştırma kapsamında da ülkelerin mutluluk endeks puanları ile Pisa başarı puanları arasındaki
ilişkinin yönü derecesi belirlenmeye çalışıldığı için ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu
araştırmada farklı kıtalarda bulunan Pisa başarıları ve Mutluluk düzeyleri belirlemiş 72 ülke
çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada çalışma grubu belirlenirken her iki değişkeninden
ölçümünün yapıldığı ortak ülkeler seçilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde SPSS paket
programı kullanılmıştır. Veri analizinde iki değişken arasındaki ilişki tespit edildiği için
Pearson Korelasyon testi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular
incelendiğinde, ülkelere bağlamında mutluluk ile PİSA sınavı Bilim puanı, Matematik puanı ve
Okuma-Yazama puanı arasında orta düzeyde pozitif yönde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Mutluluk, PISA, Akademik başarı, Korelasyon
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ÖĞRENCİLERİN İLKOKULA UYUM SÜRECİNİN İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Dr. Emine Merve USLU 1
1 Çanakkale Onsekiz, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
ORCID ID: 0000-0001-9727-4160
ÖZET
Araştırmanın amacı ilkokula yeni başlayan öğrencilere uygulanan okula uyum süreci
kapsamında uygulanan uyum programları, öğretmenlerin ve okul idaresinin okula uyum
sürecine ilişkin hazırladıkları çalışmaların, velilerin uyum sürecine ilişkin beklentilerinin veli
görüşleri kapsamında incelenmesidir. Durum çalışması olarak hazırlanan çalışmanın örneklemi
2021-2022 eğitim öğretim yılında çocuğu ilkokula başlayan 22 veli oluşturmaktadır.
Çalışmanın örneklemi nitel araştırmaya uygun nitelikte maksimum çeşitleme örnekleme modeli
ile belirlenmiştir. Veli görüşmeleri araştırmacı tarafından hazırlanmış, dokuz sorudan oluşan
yarı yapılandırılmış görüşme formu ile yapılmıştır. Çalışmada velilerin demografik bilgilerini
içeren form kullanılmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile
incelenerek temalar belirlenmiştir. Görüşme verilerine göre, velilerin okuldaki uygulamalara
yönelik beklentileri, okulun fiziki yapısına ilişkin beklentiler, öğretmenlerin sınıf içi
çalışmalara yönelik beklentileri şeklinde temalar belirlenmiştir. Görüşmeler sonucunda okula
uyum sürecinde öğretmenlerin tutum ve davranışları, okulun fiziki yapısının uyum sürecine
olan etkisi ve sınıf içi yapılan etkinliklerin okula uyum sürecinde etkili faktörler olduğu
belirlenmiştir. Belirlenen temalar veli görüşlerinden oluşan doğrudan alıntılarla
desteklenmiştir. Okula uyum sürecinde yapılması gereken sınıf içi ve okul içi çalışmalar, okula
uyum programları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar, araştırmacılara yönelik
öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Okula uyum çalışmaları, Öğretmen, Öğrenci Velisi, Okul
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AKRAN ZORBALIĞINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR
Emine Merve USLU 1
1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
ORCID ID: 0000-0001-9727-4160
ÖZET
Araştırmanın amacı, ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri, rehber öğretmen ve
idarecilerin akran zorbalığını önlemeye yönelik çalışmaların belirlenerek, görüşler kapsamında
incelenmesidir. Araştırma durum çalışması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın
örneklemini 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilkokulda görev yapan üç rehber öğretmen, beş sınıf
öğretmeni ve dört idareci olmak üzere 12 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada araştırmacı
tarafından oluşturulan ve sekiz sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak kod
ve temalar oluşturulmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara göre akran zorbalığı ilkokullarda
yaşanan önemli bir problem olduğu, öğrencilere doğru yönlendirmelerde bulunarak
problemlerin en aza indirilmesi amacıyla çalışmaların yapıldığı belirlenmiştir. Görüşmeler
sonunda elde edilen verilere göre “Sınıf içi çalışmalar”, “ekip çalışmaları” ve “okul içi
çalışmalar” “okul dışı çalışmalar” şeklinde temalar oluşturulmuştur. Elde edilen görüşler
doğrultusunda oluşturulan temalar öğretmenlerin sınıf içindeki uygulamaları, rehber
öğretmenler, okul idarecileri destekli öğretmen uygulamaları, okul içi görsel uyaranlar, okul
içerisinde yapılan çalışmalar ve okul dışında gerçekleştirilen etkinlikleri içermektedir. Akran
zorbalığına ilişkin çalışma örnekleri üzerinde durularak, yeni araştırmalar için önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Akran zorbalığı, Öğretmen, Okul idarecisi, Öğrenci velisi
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TİYATRO/OYUNCULUK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SES EĞİTİMİ
DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

1

Mehmet Şahin AKINCI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı,
ORCID ID: 0000-0002-2404-330X

ÖZET
Sanat alanlarından birisi olan tiyatro-oyunculuk dallarında eğitim alan lisans öğrencileri,
tiyatro-oyunculuk alanlarına özgü dersler ile birlikte ses eğitimi dersleri de almaktadırlar.
Mesleğin gelecek süreçleri düşünüldüğünde, her tiyatro sanatçısının ve oyuncusunun, temsil
sırasında canlı biçimde solo veya toplu olarak şarkı söyleme ihtimalinin yüksek olduğu
söylenebilir. Bunun nedeni, temsillerin sadece diyologlardan oluşmamasıdır. Tiyatro sanatçıları
ve oyuncular, tiyatral yeteneklerini sahnede gösterirken bazen dans ve vokal performanslar da
sunabilmektedirler. Bu gibi durumlarda eğitimleri boyunca aldıkları bilgileri mesleki
performanslarına yansıtmaktadırlar. Tiyatro/oyunculuk bölümü öğrencilerinin ses eğitimi
derslerine ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada veriler, araştırmacı tarafından
hazırlanmış olan ‘tiyatro/oyunculuk bölümü öğrencilerinin ses eğitimi derslerine ilişkin
görüşlerini belirleme anketi’ ile edinilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama
modeli kullanılarak yürütülmüş olan çalışmada elde edilen bulgular, yüzde/frekans değerleri
kullanılarak tablolaştırılmış ve nitel betimlemelerle sonuçlar bölümünde açıklanmıştır. Lisans
eğitimlerinde ses eğitimi derslerini tamamlamış ve geçmiş olan 42 katılımcının; % 54,8’ inin
aldıkları ses eğitimi derslerinde yeterli teknik gelişimi elde ettiklerini belirtmeleri; % 97,7 sinin
ses eğitimi dersini ses eğitimi öğretmeni ile birebir sürdürmesi gerektiğini belirtmeleri; % 92,9
unun ses eğitimi derslerinde farklı müzik türlerinden vokal eserler seslendirmelerinin faydalı
olduğunu belirtmeleri; % 92,9 unun gelecekte görev alacakları oyunlarda canlı olarak şarkı
söyleme performansı göstermek zorunda olabileceklerine inanmaları, elde edilmiş olan
bulgulardan bazılarıdır. Vokal becerilerin yeterli kullanımının, tiyatro-oyunculuk alanında
mesleklerini sürdürecek olan sanatçı adaylarına sanatsal açıdan farklı güzellikler sunabileceği
unutulmamalıdır. Ayrıca, sahnede sunulan tiyatral ve müzikal ürünlerin, sanatsal açıdan olumlu
özelliklerde olması tiyatro izleyicisinin tiyatro sanatından beklentisidir. Bu düşüncelerden ve
elde edilmiş olan bulgulardan yola çıkılarak alana katkı sağlaması amacıyla öneriler
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tiyatro eğitimi, oyunculuk eğitimi, ses eğitimi.
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OPINIONS OF THEATER/ACTING DEPARTMENT STUDENTS ON VOCAL
TRAINING LESSONS
ABSTRACT
Undergraduate students studying theater and acting, which is one of the fields of art, also take
voice training courses and courses specific to the theater and acting fields. Considering the
future processes of the profession, it can be said that every theater performer and actor is most
likely to sing solo or with a choir during the performance. This is because the performances
consist not only of dialogues. Theater performers and actors show their theatrical talents on
stage, and sometimes they can also present dance and vocal performances. In such cases, they
reflect on information they have received during their education on their professional
performance. In this study, which aims to determine the opinions of theater or acting department
students about voice education courses, the data were obtained with the ‘questionnaire to
determine the opinions of theater or acting department students about voice education courses’
prepared by the researcher. The findings obtained in the study, which was carried out using the
descriptive scanning model that is one of the qualitative research methods, were tabulated using
percentage and frequency values. Then, these were explained in the results section with
qualitative descriptions. 42 participants who has completed the voice education courses in
undergraduate studies; some of the findings were obtained that 54,8% of them stated that they
had achieved sufficient technical development in the voice training courses had taken; 97,7%
of them stated that they should continue the voice training course one-on-one by the voice
training teacher; 92,9% of them stated that it was useful for performing vocal works from
different music genres in voice training courses; 92,9% of them believed that they might have
to perform singing live in the games they would take part in the future. It should be noted that
the adequate use of vocal skills can provide different artistic beauties to the candidates of artists
who will continue their profession in the field of theater or acting. In addition, the expectation
of the theater audience from the theatrical art is that the theatrical and musical products
presented on the stage have artistically positive characteristics. Based on these thoughts and the
findings obtained, suggestions have been presented to contribute to the field.
Keywords: Theater courses, acting courses, vocal training.
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