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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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25. 06. 2022
Meeting ID: 842 4040 4957
HALL: 2 SESSION: 1
ÖĞR. GÖR. DR.
GÖNÜL GÖKÇAY
UZMAN HEMŞİRE
HATİCE KARABULAK
ÖĞR. GÖR. DR. GÖNÜL
GÖKÇAY
ÖĞR. GÖR. DERYA
ŞİMŞEKLİ BAKIRHAN
İLKAY GÜLER
FZT. ŞERİFE ŞEYDA
BOĞA
DOÇ.DR. YILDIZ
ERDOĞANOĞLU
ABDURRAHMAN
YUNUS SARIYILDIZ
BURHANETTİN UYSAL
MUSTAFA SAMANCI
DENİZ S. YORULMAZ
HAVVA KARADENİZ
ARŞ. GÖR. DR. EMİNE
ELİBOL
ARŞ. GÖR. İDRİS DEMİR
ARŞ. GÖR. MECİT
YÜZKAT
PROF. DR. NİZAMETTİN
AYDIN

MODERATOR:

14: 00 – 17:00
Passcode: 252606
ÖĞR. GÖR. DR. GÖNÜL GÖKÇAY

Türkiye’nin Doğusunda Sağlık Ön Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin
Engellilere Yönelik Tutumları Ve Manevi Yönelimleri: Kesitsel Bir Çalışma

Covıd-19 Sürecinde Öğrencilerin Sağlıklı Beslenme Tutumu Ve İlişkili
Faktörler
Kamu Hastanelerinde Pandemi Sürecinde Organ Nakilleri
Migren Hastalarında Uyku Kalitesi İle Denge, Kinezyofobi Ve Bilişsel
Düzey İlişkisinin İncelenmesi

Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlık Düzeyleri İle Sağlıklı
Beslenmeye İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Opinions And Recommendations Of Health Care Professionals Working In
Primary Health Care Institutions For The Prevention Of Childhood Vaccine
Rejection In Turkey: Aqualitative Research
Anne Tutumlarının Çocukların Yeme Davranışı Üzerine Etkisi

Tuberculosis Prediction Using Deep Learning Methods
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25. 06. 2022

14: 00 – 17: 00

Meeting ID: 842 4040 4957
HALL: 3 SESSION: 1
SEDANUR UZUN
HALİT ARSLAN
ILHAN ECE

Passcode: 252606

MODERATOR: DR. RÜMEYSA GÖÇ
D Vitamininin Elektrokimyasal Tayini İçin Yöntem Geliştilmesi
Comparison Of Clinical Outcomes Of Ligasure Hemorrhoidectomy With
Conventional Ferguson’s Hemorrhoidectomy

SERDAR YORMAZ

Functional Lung Healing In Morbid Obese Patients After Sleeve
Gastrectomy Process

BİLAL ŞAHUTOĞULLARI
GÜLSÜM AKDENİZ

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Görsel Algının Yüz Pareidolia
Paradigması Kullanılarak Elekroensefalogram İle İncelenmesi

KERİM EMRE ÖKSÜZ
RÜMEYSA GÖÇ
CANSU BEYAZIT
NOUSHİN
ALİZADEHYEGANİ
NASRIN AKBARLI
RÜMEYSA GÖÇ
KERİM EMRE ÖKSÜZ
ULAŞ ÇELİK
ZÜBEYDE BEYZA ÇOBAN
AHSEN TANDIROĞLU
ARZU YAY
GÖKHAN AÇMAZ
GÜLAY SEZER
BİRKAN YAKAN
KERİM EMRE ÖKSÜZ
RÜMEYSA GÖÇ
EMİNE DİNÇER
ECE AKDENİZ
FEVZİ BERK ŞAHİN
ULAŞ ÇELİK

Biyoaktif Nanoseramik Katkılı Biyopolimer Filmlerin Üretimi Ve
Karakterizasyonu

Asetaminofen İle Hasar Gören Böbreklerde Eritropoetin Ve Mezenkimal
Kök Hücre Uygulamasının Taramalı Elektron Mikroskobu İle
Değerlendirilmesi

Ardıç Yağı Katkılı Hidrofilik Fiber İpliklerin Antibakteriyel
Ve Hemolitik Aktivitelerinin İncelenmesi

KARADENIZ 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
KARADENIZ 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES
JUNE 25 - 26, 2022
DR. OKTAY FAYSAL
ARTVIN
“Comparison
of Bupivacaine and Levobupivacaine Under Superficial
TERTEMİZ
PROF DR. ERDEM NAİL
DUMAN
ELİF EBRU ERMİŞ
CÜNEYT ÇELİKTAŞ

Cervical Block for Thyroidectomy”

Standart Bir Fotoçoğaltıcı Tüp İle Alfa Dedeksiyonu Ve Sistem
Optimizasyonu
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25. 06. 2022
Meeting ID: 842 4040 4957
HALL: 4 SESSION: 1

14: 00 – 17: 00
Passcode: 252606

MODERATOR:

DR. NESRİN ADIGÜZEL

NESRİN ADIGÜZEL
MUHAMMET ÖZGERİŞ

Boru İçi Pürüzlülüğünün Isı Transferine Etkisi Ve Pompalama Gücünün
Değişimi

JAMAL KARMOUA

The Starting Welding Point Position For Intelligent Welding Robots

HOUSSAM SABBABI

Angular And Distortion Measurement Of Welded Joint Of S960QL,
S690QL, S500MC

SEFA SÖNMEZ

Doğal Fiber Takviyeli Grafen Destekli Kompozit Malzeme Üretimi Ve
Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

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

VIRAT JOLLI

Farklı Operatif Şartlar Ve Sürekli Rejimde Çalışan Tank Eşanjörün
Nümerik Isıl Analizi

3 boyutlu Sonlu Elemanlar Analizi ile Seçici Lazer Ergitme
Simülasyonunun Lazer Tarama Stratejileri ve Olası Tarama Modellerinin
Karşılaştırılması

Bridging People And Nature Using Citizen Science To Promote
Environmental Awareness In Himalayas
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25. 06. 2022
Meeting ID: 842 4040 4957
HALL: 5 SESSION: 1

14: 00 – 17: 00
Passcode: 252606

MODERATOR : DOÇ. DR. LATİF ONUR UĞUR

HALİME SOLAK
DOÇ. DR. EROL
İSKENDER

Asfalt Kaplamaların Su Hasarı Direncinin Kil-Su Çözeltisi
Koşullandırması İle Değerlendirilmesi

YUNUS ERKUŞ
BAHA VURAL KÖK

Effect Of Polyethylene On Physical And Rheological Properties Of
Bitumen: A Literature Research

YUNUS ERKUŞ
BAHA VURAL KÖK

Effects Of Gilsonite On The Mechanical Properties Of Asphalt Pavement:
A Literature Research

DOÇ. DR. LATİF ONUR
UĞUR

İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinde Öğrenme Direnci

ÖZGÜR KAHRAMAN
İNCİ KUŞAK

İstanbul Avrupa Yakası’ndaki Bazı Alışveriş Merkezlerinin İç Mekan Süs
Bitkileri Yönünden Değerlendirilmesi

ÖZGÜR KAHRAMAN
EBRU CÜCÜ

Çanakkale Barış Kordon’un Peyzaj Ergonomisi Yönünden
Değerlendirilmesi

YÜKSEK MİMAR IŞIN
İREM AKTAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ FULYA
ÜSTÜN DEMİRKAYA
DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜGE
AĞCA
HARİTA MÜH. ALİ İHSAN
DALOĞLU

“Çoruh Nehri Kıyısında Yükselen Müstahkem Kale: Bayburt Kalesi”

Kentsel Alanlarda Farklı Yükseklik Bilgilerinin ICESAT-2/Atlas
Verilerinden Elde Edilmesi - Bergama Örneği
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26. 06. 2022
Meeting ID: 842 4040 4957

HALL: 1 SESSION: 1

10: 00 – 12: 00
Passcode: 252606

MODERATOR:

GAMZE KAYA

GAMZE KAYA
SEDAT TURE

“The Reactions Of Hexachlorocyclotriphosphazene With Mono- And DiNucleophilic Aromatic Reagents. Spectroscopic Studies Of The Derived
Products”

ADİL ÖZDEMİR
ALPEREN ŞAHİNOĞLU

Emirdağları’nda (Afyon) Hidrokarbon Oluşumu Ve Türümü İçin İlk
Bulgular

ADİL ÖZDEMİR
ALPEREN ŞAHİNOĞLU

Üç Konili Sondaj Matkap Performanslarının Saha Verileri İle İncelenmesi

BÜŞRA YAY
ZEHRA EMEL OYTAÇ
YASİN ÜRERSOY
YEŞİM BALTACI
HÜLYA BİÇER

Anortit Kristal Fazli Mat Sirda CaO, MgO Ve ZnO Oksitli Bileşiklerin
Pembe Renk Şiddeti Üzerine Etkisi

EMRAH YILMAZ
ERCAN AYDOĞMUŞ

Production Of Tincal Ore Reinforced Vinylester Composite And
Investigation Of Its Thermophysical Properties

HÜMEYRA İSPİRLİ
ENES DERTLİ

Isolation And Identification Of Bacteria And Yeast From Spontaneous
Quinoa Sourdough
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26. 06. 2022
Meeting ID: 842 4040 4957
HALL: 2 SESSION: 1
ABDUL MAJID AMANI

10: 00 – 12: 00
Passcode: 252606
MODERATOR: OSMAN DOĞAN

Tarım İşletmelerin Krediye Erişimini Etkileyen Faktörler: Baglan İli
Örneği (Afganistan)

EBRU CAMBAZ
NURŞEN ÇÖRDÜK

Establishment Of Callus Culture Of Verbascum scamandri Murb.

SELÇUK AKŞAR
FATİH YÜCALAR

Kanatlı Canlı Üretim Optimizasyonu Ve Ürün Bazlı Sipariş Tahminleme
Sisteminin Geliştirilmesi

MOHAMMED SGHIR
TALEB

Aromatic and Medicinal Plants in Morocco: Diversity and SocioEconomic Role

OSMAN DOĞAN
ZEKİ KARA

Gök Üzüm Çeşidi Tohumlarına Farklı Dozlarda Orizalin Uygulamasının
Mutajenik Etkisi

NİLDA GÜNAYDIN

Sürdürülebilir Yağmur Suyu Yönetim Uygulamalarının Doğal Peyzaj
Özellikleri Kapsamında İncelenmesi

ELİF EKİZ
EMEL ÖZ
FATİH ÖZ

Protein Hidrolizatlarında Acı Peptit Oluşumu Ve Önlenmesi
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26. 06. 2022
Meeting ID: 842 4040 4957
HALL: 3 SESSION: 1
BESRA TOKTAŞ
EDRISSA E. JALLOW

HASRET ÖZTÜRK
ÖNDER YAŞAR

AYGÜL LAÇİN ARTIKOĞLU

10: 00 – 12: 00
Passcode: 252606
MODERATOR: Hasret ÖZTÜRK

Arap Baharı’nın Türkiye – Yemen İlişkilerine Etkileri
The Impact Of Terrorism On Nigeria’s Internal Security
Kamusal Sorun Olarak İklim Değişikliği: İklim Değişikliği
Bakanlığının Kurulması
Avrupa Birliği Ülkelerinde Yerel Ve Bölgesel Dillerin Korunması
Ve Çok Dilde Eğitimin Yapılması; İspanya Örneği
The European Union-Israel Relations: Failure Of Conditionality
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26. 06. 2022
Meeting ID: 842 4040 4957
HALL: 4 SESSION: 1

10: 00 – 12: 00
Passcode: 252606

MODERATOR:

PROF. HƏCƏR HÜSEYNOVA

PROF. HƏCƏR HÜSEYNOVA

“Türkmənşəli toponimlər Avropada”

ARŞ. GÖR. DR. HÂCER
SAĞLAM

Klasik Türk Şiirinde “Karâr” Ve “Karârsız”Lık

BİNALİ KOÇOĞLU

Kurucu Fıkıh İmamlarını Yöneticilerle İlişkisi

HÜDA KORKMAZ

Konevî’nin Kırk Hadis Şerhi’nde Vahdet-İ Vücûd

MEHMET KANATLI

Ali Şeriati’nin Siyasal Düşüncesinde Marksizm Ve Din İlişkisi
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26. 06. 2022
Meeting ID: 842 4040 4957
HALL: 5 SESSION: 1
PROF. DR. ORHAN
DOĞAN
MELİKE ERÇETİN
NİHAT FIRAT

DOÇ. DR. RECEP DEMİR
DOÇ. DR. RECEP DEMİR
DR. CEVDET TEKE
AYMAN KARA
ZEMZEM YÜCETÜRK

10: 00 – 12: 00
Passcode: 252606
MODERATOR:

Doç. Dr. Recep DEMİR

Eski Türklerde Kullanılan Tarım Aletleri

Memlûk Tarihçisi Abdulbasit El-Malatî’nin Mensûbiyeti Ve Necmü’ş
Şükr Adlı Eseri
Gelibolulu Âlî’ye Göre Xvı. Yüzyıl İstanbul’unda Kahvehaneler,
Meyhaneler Ve Bozahaneler
18. Yüzyıl Şairi Hâtif’in Tarih Manzumeleri
1931 Genel Seçimlerinde Bir Amele Mebus Seçimi Örneği: Hamdi Usta
Demokrat Parti Dönemi (1950-1960) İktidar Muhalefet İlişkileri

20. Yüzyıl Başlarında Livane Kazası Ve Halkı İle İlgili Talep Ve Davalar
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26. 06. 2022
Meeting ID: 853 4114 7994
HALL: 1

SESSION: 1

SANDHYA DIXIT
TILAK RAJ
NAMEESH MIGLANI
RAJEEV SAHA
R. S. PARIHAR
SAFAK ISIK
OZALP VAYVAY
NAVEEN VIRMANI
RAJEEV SAHA
RAJESHWAR SAHAI
AMIR HADI ZIAIE

EL-SADEK H. NOUR EL-DEEN
K. HARBY
ABBAS AL-REFAIE

10: 00 – 12: 00
Passcode: 140522
MODERATOR: SAFAK ISIK

A TISM Model for Structuring the Productivity Elements of Flexible
Manufacturing System
A Graph Theoretic Approach for Quantitative Evaluation of NAAC
Accreditation Criteria for the Indian University
Selection of Strategic Suppliers for Partnership: A Model with Two Stages
Approach
Identifying and Ranking Critical Success Factors for Implementing
Leagile Manufacturing Industries Using Modified TOPSIS
682 Non-Singular Gravitational Collapse of a Homogeneous Scalar Field
in Deformed Phase Space
Solar-Powered Adsorption Cooling System: A Case Study on the Climatic
Conditions of Al Minya
Cluster Analysis of Customer Churn in Telecom Industry
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26. 06. 2022
Meeting ID: 853 4114 7994
HALL: 2

SESSION: 1

10: 00 – 12: 00
Passcode: 140522

MODERATOR:

AVDHESH K. SHARMA

AHMED NOUAINIA
MOHAMED HAJJI
TAOUFIK AGUILI

Application of MoM-GEC Method for Electromagnetic Study of Planar
Microwave Structures: Shielding Application

EMAD ALENANY
M. ADEL EL-BAZ

Modelling a Hospital as a Queueing Network: Analysis for Improving
Performance

HUBERT KLAR
AVDHESH K. SHARMA

HAMDY M. YOUSSEF
EMAN A. AL-LEHAIBI

Dominant Correlation Effects in Atomic Spectra
Modeling Drying and Pyrolysis of Moist Wood Particles at Slow
Heating Rates
Adomian’s Decomposition Method to Generalized MagnetoThermoelasticity

MADHU ANEJA
SAPNA SHARMA

Numerical Approach to a Mathematical Modeling of Bioconvection Due
to Gyrotactic Micro-Organisms over a Nonlinear Inclined Stretching Sheet

YİANNİS G. SMİRLİS

Classifying and Predicting Efficiencies Using Interval DEA Grid Setting

MAATOUG HASSİNE
MOURAD HRİZİ

Topological Sensitivity Analysis for Reconstruction of the Inverse Source
Problem from Boundary Measurement
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26. 06. 2022
Meeting ID: 853 4114 7994
HALL: 3

SESSION: 1

10: 00 – 12: 00
Passcode: 140522
MODERATOR:

AHMAD H. ABDELGWAD

R. SEKULA

Material Concepts and Processing Methods for Electrical Insulation

ALLURU GOPALA KRİSHNA
THELLA BABU RAO

Performance Assessment of Carbon Nano Tube Based Cutting Fluid in
Machining Process

AYHAN AYDOĞDU
ERCAN CEYHAN
ALİ KAHRAMAN
NURSEL ÇÖL

Effects of Plant Densities on Seed Yield and Some Agricultural
Characteristics of Jofs Pea Variety

AYMEN LAADHARİ

An Implicit Methodology for the Numerical Modeling of Locally Inextensible
Membranes
Microstrip Patch Antenna Enhancement Techniques

AHMAD H. ABDELGWAD
LOCHAN BASYAL

Email Based Global Automation with Raspberry Pi and Control Circuit
Module: Development of Smart Home Application

SHAIBU BAANNI AZUMAH
WILLIAM ADZAWLA

Effect of Urea Deep Placement Technology Adoption on the Production
Frontier: Evidence from Irrigation Rice Farmers in the Northern Region of
Ghana

NURLIANI, IDA ROSADA

Strategy in Controlling Rice-Field Conversion in Pangkep Regency, South
Sulawesi, Indonesia

AYUKO ITSUKI
SACHIYO ABURATANI

Comparative Analysis of Soil Enzyme Activities between Laurel-Leaved
and Cryptomeria japonica Forests
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HESSAM GHASEMNEJAD

GERALD AMATRE
JULIUS BUNNY LEJJU
MORGAN ANDAMA

Jigger Flea (Tunga penetrans) Infestations and Use of Soil-Cow Dung-Ash
Mixture as a Flea Control Method in Eastern Uganda

KRISHAN LAL
ANISH DUA

Fish Catch Composition from Gobind Sagar Reservoir during 2006-2012

ALI RABIEE
HESSAM GHASEMNEJAD

Effect of Stitching Pattern on Composite Tubular Structures Subjected to
Quasi-Static Crushing

AHMAD AMIRI
HAMED K. ARZANI
S. N. KAZI
B. T. CHEW
HAJJI LOBN
CHATTAOUI MAYSSA
REGAIEG HAJER
M'HAMDI-BOUGHALLEB
NAIMA
RHOUMA ALI
HORRIGUE-RAOUANI NAJET
GÜRCAN D. BAYSAL
ALI TANIŞ

Numerical Heat Transfer Performance of Water-Based Graphene
Nanoplatelets

Biocontrol Effectiveness of Indigenous Trichoderma Species against
Meloidogyne javanica and Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici
on Tomato

Plant Supporting Units (Ekobox) Application Project for Increasing
Planting Success in Arid and Semi-Arid Areas
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KUBRA SAYIN

NUNTAPORN AUKKANIT

Effect of Different Oils on Quality of Deep-fried Dough Stick

ABTEHAL Y. ANAAS MOHD
NAZMI BIN ABD. MANAP

Association between Single Nucleotide Polymorphism of Calpain1 Gene
and Meat Tenderness Traits in Different Genotypes of Chicken: Malaysian
Native and Commercial Broiler Line

AMIR SABER GHARAMALEKI,
BEITOLLAH ALIPOUR
ZEINAB FAGHFOORI
AHMAD
YARIKHOSROUSHAHI
KHAIRUL BARIAH SULAIMAN
TAJUL ARIS YANG
AHMED M. S. HUSSEIN
SAHAR Y. AL-OKBI

Prophylactic Effects of Dairy Kluyveromyces marxianus YAS through
Overexpression of BAX, CASP 3, CASP 8 and CASP 9 on Human Colon
Cancer Cell Lines
Color Characteristics of Dried Cocoa Using Shallow Box Fermentation
Technique
Evaluation of Bakery Products Made from Barley-Gelatinized Corn Flour
and Wheat-Defatted Rice Bran Flour Composites

MAMTA KUMARI
SHASHI JAIN

Screening of Potential Sources of Tannin and Its Therapeutic Application

KUBRA SAYIN
DERYA ARSLAN

Antioxidant Properties, Ascorbic Acid and Total Carotenoid Values of
Sweet and Hot Red Pepper Paste: A Traditional Food in Turkish Diet

ASHRAF S. HAKIM
RANDA M. ALAROUSY

Incidence of Fungal Infections and Mycotoxicosis in Pork Meat and Pork
By-Products in Egyptian Markets

DEWI FATMANINGRUM
ADE WIRADNYANI

Inadequacy of Macronutrient and Micronutrient Intake in Children Aged
12-23 Months Old: An Urban Study in Central Jakarta, Indonesia
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ABU SALIM MUSTAFA

ABU SALIM MUSTAFA

Identification of Promiscuous Epitopes for Cellular Immune Responses in
the Major Antigenic Protein Rv3873 Encoded by Region of Difference 1 of
Mycobacterium tuberculosis

PRICILLIA PRISKA SIANITA

Cephalometric Changes of Patient with Class II Division 1 [Malocclusion]
Post Orthodontic Treatment with Growth Stimulation: A Case Report

JENAN SHAKOOR

Body Mass Index and Dietary Habits among Nursing College Students
Living in the University Residence in Kirkuk City, Iraq

AMANI ASHARI
JULIA OMAR
ARIF HASHIM
SHAHRUL HAMID

Apolipoprotein E Gene Polymorphism and Its Association with
Cardiovascular Heart Disease Risk Factors in Type 2 Diabetes Mellitus

GHADA ABO-ZAID

The Association between C-Reactive Protein and Hypertension of Different
United States Participants Categorized by Ethnicity: Applying the National
Health and Nutrition Examination Survey from 1999-2019

KENT SALOMONSSON
XUEFANG ZHAO
SARA KALLIN

Analysis of the Internal Mechanical Conditions in the Lower Limb Due to
External Loads

SANAZ SERAJ
SHOHRE ROUHANI

Fluorescence Quenching as an Efficient Tool for Sensing Application: Study
on the Fluorescence Quenching of Naphthalimide Dye by Graphene Oxide

KYOUNG HOON KIM

Thermodynamic Analysis of Ammonia-Water Based Regenerative Rankine
Cycle with Partial Evaporation

OLAYINKA OMOTOSHO
ANTHONY AMORI

Effect of Zinc Chloride Activation on Physicochemical Characteristics of
Cassava Peel and Waste Bamboo Activated Carbon
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DR. TUBA GÜN ÇINĞI

ARZU DENİZ
ÇAKIROĞLU
TUBA ATACAN

“Determınıng Generatıon Z’s The Perceıved Rısks To Green Products: A
Study In Giresun”

BEYZA ÖZTAŞ
HATİCE HARMANCI

Aile Bağlamında Majör Depresif Bozukluk

PINAR GÜNER KOÇAK

Sosyal Sorumluluğun Dijital Evrimi

LEYLA SAYGILI
SERPİL PEKDOĞAN

Duygusal İstismar Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
(2017-2022)

EMRAH ERDEM
BÜLENT OKAN
MİÇOOĞULLARI

Egzersiz Bağımlılığı, Sosyal Görünüş Kaygısı Ve Yeme Tutum
Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

DR. TUBA GÜN ÇINĞI

Platon’dan Kant’a Batı’da Sivil Toplum
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MODERATOR : ZELİHA ULUTAŞ

Dezavantajlı Gruplarla Çalışmada Bir Sosyal Politika Aktörü Olarak
Sivil Toplum Kuruluşları

SÜMEYYE AYDOĞDU
KUZUCU
ZELİHA ULUTAŞ

Sağlık Ve Hastalık Durumunda Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi

ŞULE HARAL

“Anlam Arayışlarının Postmodern Sığınağı: Deizm”

NEJDET YILDIRIM

Resimlerle Göç Algısı

LEVENT ERGUN

Etnografik Müzik İncelemesinde Veri Analizi: Kod Ve Temalar Bulmak
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DOÇ DR. EMİNE DENİZ TEKİN

KEMAL GÖKHAN NALBANT
SEVGİ AYDIN
BEYZA ERYILMAZ

Endüstri 4.0 Ve Dijital Dönüşümün Gelişmesiyle Paralel Kurulan Dijital
Pazarların Toplum Üzerine Yansımaları

SEVGİ AYDIN
KEMAL GÖKHAN NALBANT
BEYZA ERYILMAZ

Artificial Intelligence Affects In Digital Arts And Culture-Art Activities On
Digital Platforms

DOÇ DR. EMİNE DENİZ
TEKİN

Investigation of the Effects of N-Acetylglucosamine on the Stability of the
Spike Protein in SARS-CoV-2 by Molecular Dynamics Simulations

BARIŞ ALAÇAM
DOÇ. DR. HATİCE VURAL
BERNA CÜREKLİBATIR
ENCAN

Çatı Üstü Fotovoltaik Bir Sistemin PVSYST Programı ile Analizi

DR. ÖĞR. ÜYESİ EMİNE ELİF
NEBATİ

Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimini Etkileyen Faktörlerin Bütünleşik
PESTLE-BWM Analizi ile Değerlendirilmesi: Bir Ambalaj Firması Örneği

MEHMET RECEP TEKELİ
HAMZA ÇINAR

Mobilya Sektöründe Ürün Yaşam Döngüsü Sürecinin Ürün Geliştirme
Stratejilerinde İncelenmesi

OYA YILMAZ
BATTAL DOĞAN

Gemi Makine Arızası Kaynaklı Deniz Kazalarının Türk Arama Kurtarma
Bölgesi Ölçeğinde Analizi

ABUZER DOGAN
SEMA KOÇ KAYHAN

Noise Removal In Electroencephalogram (Eeg) Using Deep Learning
Algorithms

GÜLİN GENÇOĞLU
KORKMAZ
YASEMİN GÜNDOĞDU
İLKER IŞIK
SERAP YİĞİT GEZGİN
HAMDİ ŞÜKÜR KİLİC

Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) Applications on the
Archaeological Cultural Assets

A Review On Smart Sock Applications
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DOÇ. DR. MELİKE
ÖZYURT
ZEYNEP KOÇ
HAVVA YILMAZ
YEŞİM KARAÇ ÖCAL
EBRU ARAÇ ILGAR
BEKİR BARIŞ CİHAN
GÜLSEN NUREVŞAN
İCİ
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ
BİROL TEKİN

MODERATOR:

Passcode: 252606
DR. TUĞBA BAYTİMUR

“Öğretmenlerin Uzaktan Eğitimde Web 2.0 Araçlarının Kullanımına
İlişkin Görüşlerinin Ve Kullanım Yeterliklerinin İncelenmesi”

“Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıklarını
Anlamak”

Sınıf Öğretmen Adaylarının Örüntüye Karşı Metaforik Algıları

Tam metni eklenecek
CENK ÖNDER ÖZEN

TUĞBA BAYTİMUR

Tam Öğrenme Modeline Göre Gerçekleştirilen Keman Eğitiminin
Öğrencilerin Performansları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Çocuklara Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin Hazırlanan Reklam
Kampanyaları

Fatmanur Yavuz
Prof. Dr. Tülin ATAN
Dr. Öğretim Üyesi
Şaban Ünver

Badmintoncuların El Parmak Uzunlukları İle Performans
Parametreleri Arasındaki İlişki

Yücel İnaç
Dr. Öğretim Üyesi
Şaban Ünver
Prof. Dr. Tülin ATAN

Voleybolcuların Sportmenlik Yönelimlerinin İncelenmesi
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Passcode: 252606
DR. SERKAN GÖKALP

DR. EJDER GÜVEN

Üniversiteler Bağlamında Öğretim Elemanlarına Bakış

DR. EJDER GÜVEN

Eğitim Kurumlarında Akademik Başarı Faktörleri

SERKAN GÖKALP

Ortaokul Müdürlerinin Okul-Aile İşbirliği İle İlgili Görüşlerinin
İncelenmesi

SERKAN GÖKALP

Lise Okul Yöneticilerinin Eğitimin İnsan Sermayesine Katkısına İlişkin
Algıları İle İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

CANAN YILDIRAN

Uluslararası Lisans Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimlerinin
Değerlendirilmesi

ZEYNEP BÜŞRA DEMİR
DOÇ. DR. SERPİL
PEKDOĞAN

Türkiye’ De Okul Öncesi Eğitim Alnında Sosyal Yetkinlik İle
İlgili Son On Yılda Yapılmış Tezlerin İncelenmesi

ELİF DEMİR ÇİFT
ZUHAL ÜNAN

Matematik Öğretmen Adaylarının Geometri Derslerinde Sınavlarda
Karşılaştıkları Tanım Bilgisi Ve Teorem İspatlarına Yönelik Görüşleri
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AB HAMID R. SUSANTY
AHMAD MUSTAFFA
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N. PASHA
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FAHAD SULEIMAN

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

Learning Outcomes Alignment across Engineering Core Courses

CHRISTINE K. FULMER

Proposing Problem-Based Learning as an Effective Pedagogical
Technique for Social Work Education

AGAH TUĞRUL KORUCU
HANDAN ATUN

The Cloud Systems Used in Education: Properties and Overview

RIAM ABU-MUCH
MUHAMAD HUGERAT

Lab Activities for Introducing Nanoscience to Teachers and Students

NAGORE GUERRA BİLBAO
CLEMENTE LOBATO FRAİLE

Elaboration and Validation of a Survey about Research on the
Characteristics of Mentoring of University Professors’ Lifelong
Learning

ABDUL HALIM ABDULLAH
NUR LIYANA ZAINAL ABIDIN
MAHANI MOKHTAR

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
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14: 00 – 16: 00
Passcode: 140522

DOÇ. DR. SUNA TEKEL

BITA MASHAYEKHI
MARJAN FAYYAZI
PARISA SEFATI

A Study on the Relation between Auditor Rotation and Audit Quality in
Iranian Firms

FEDDAOUI AMINA

Using “Eckel” Model to Measure Income Smoothing Practices: The Case of
French Companies

KATLEHO D. MAKATJANE
KALEBE M. KALEBE

Modelling Conditional Volatility of Saving Rate by a Time-Varying
Parameter Model

SAFA OUGOUJIL
SIDI MOHAMED RIGAR

Ethical Finance and Islamic Finance: Particularities, Possible Convergence
and Potential Development

SAWSAN J. AL-HUSSEINI

The Influence of Transformational Leadership on Knowledge Sharing in
Iraq’s Public and Private Higher Education: A Comparison Study

FERDI SÖNMEZ
BAŞAK BULUZ

Review of Studies on Agility in Knowledge Management

RITA U. ONOLEMHEMHE
SAHEED L. BELLO
AKIN P. IWAYEMI

Evaluating the Nexus between Energy Demand and Economic Growth
Using the VECM Approach: Case Study of Nigeria, China, and the United
States

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

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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Dorota Kobus-OSTROWSKA

M. M. MUHAMMED
O. KHUZAIMA

21st Century Islam: Global Challenges of Islamic Representation and
Knowledge Acquisition

DOROTA KOBUS-OSTROWSKA

Theory and Reality on Working Life of People with Disability: The Case in
Poland

MURITALA BABATUNDE
HASSAN

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
AMBARISH KUMAR RAI

Female Work Force Participation and Women Empowerment in Haryana

NURAN ÖZE

Communication and Devices: Face to Face Communication versus
Communication with Mobile Technologies

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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MONORANJAN MAIBAM
ARUNDHATI MAIBAM
BOJEN AKOIJAM
KHALED M. KHAN
ARMSTRONG NHLABATSI
SUMAN
ISAAC KOFI MENSAH

MODERATOR:

UCHENNA BELLA ONU

MYTHS OF THANGAL ORIGIN FROM AN ANTHROPOLOGICAL
PERSPECTIVE
Identifying Common Behavioural Traits of Lone-Wolves in Recent Terrorist
Attacks in Europe
Socio-Cultural Representations through Lived Religions in Dalrymple’s
Nine Lives
Adoption and Use of an Electronic Voting System in Ghana

UCHENNA BELLA ONU

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

MASAMI USUI

Making a ‘Once-upon-a-Time’ Mythology in Kazuo Ishiguro’s The Buried
Giant

NOURHAN ELSHENAWI

Net Regularity and Its Ethical Implications on Internet Stake Holders

ASMA MEHAN

Public Squares and Their Potential for Social Interactions: A Case Study of
Historical Public Squares in Tehran

ABUBAKAR DIKKO

Capital Accumulation and Unemployment in Namibia, Nigeria, and South
Africa
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Dorota Kobus-OSTROWSKA

MAHA AWAD M. ALMUTTAIRI

An iTunes U App for Development of Metacognition Skills Delivered in the
Enrichment Program Offered to Gifted Students at the Secondary Level

SATU LAUTAMÄKI

Creative Skills Supported by Multidisciplinary Learning: Case Innovation
Course at the Seinäjoki University of Applied Sciences

AZZA TAHA ZAKI
CORY A. BENNETT

THARWAT N. HIJJAWI
MAE C. PAVILARIO
KELECHI E. EZEJI

Extending the Flipped Classroom Approach: Using Technology in Module
Delivery to Students of English Language and Literature at the British
University in Egypt
Leveraging Reasoning through Discourse: A Case Study in Secondary
Mathematics Classrooms
The Role of Blended Modality in Enhancing Active Learning Strategies in
Higher Education: A Case Study of a Hybrid Course of Oral Production
and Listening of French
Contextual Variables Affecting Frustration Level in Reading: An Integral
Inquiry
Impact of Ownership Structure on Provision of Staff and Infrastructure for
Implementing Computer Aided Design Curriculum in Universities in
South-East Nigeria

AHMED T. ALAHMAR

The Attitude of Second Year Pharmacy Students towards Lectures, Exams
and E-Learning

SAFAA MAHMOUD ISSA

Architecture and Students with Autism: Exploring Strategies for Their
Inclusion in Society Mainstream

MPOFU VONGAI
VHURUMUKU ELAOSI

Indigenous Knowledge and Nature of Science Interface: Content
Considerations for Science, Technology, Engineering, and Mathematics
Education
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RANIYA ALSHARIF
NGONO MINDZENG
TERENCIA
ELDAH EPHRAIM BUBA
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RANIYA ALSHARIF

The Truth about Good and Evil: A Mixed-Methods Approach to Color
Theory
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

PARIWAT SOMNUEK

Potential of Tourism Logistic Service Business in the Border Areas of
Chong Anma, Chong Sa-Ngam, and Chong Jom Checkpoints in Thailand
to Increase Competitive Efficiency among the ASEAN Community

OSA D EGONWA

Masquerade and “What Comes Behind Six Is More Than Seven”: Thoughts
on Art History and Visual Culture Research Methods

PUTHSODARY TAT

A Theory-Based Analysis on Implications of Democracy in Cambodia

NGUYEN VIET TAN

Identifying the Traditional Color Scheme in Decorative Patterns Used by
the Bahnar Ethnic Group in the Central Highlands of Vietnam

RADWA MABROOK

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

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

KARADENIZ 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
KARADENIZ 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES
JUNE 25 - 26, 2022
ARTVIN

26. 06. 2022

14: 00 – 16: 00

Meeting ID: 853 4114 7994

Passcode: 140522

HALL: 7 SESSION: 2

MODERATOR:

MOKRANE SELMA

HAYTHAM YASSINE

Understanding How Money Laundering and Financing of Terrorism Are
Conducted through the Real Estate Sector in the Middle East and North
Africa Region

MOKRANE SELMA

Predicting the Success of Bank Telemarketing Using Artificial Neural
Network

LALLA NEZHA LAKMITI
ABDELKAHAR ZAHID

The Governance of Islamic Banks in Morocco: Meaning, Strategic Vision
and Purposes Attributed to the Governance System

NADEZHDA KVATASHIDZE

Impact of Changes of the Conceptual Framework for Financial Reporting
on the Indicators of the Financial Statement

MAIA SETURI
TAMARI TODUA
MOHAMED HAFFAR
RAMDANE DJEBARNI
RUSSELL EVANS

The Role Of Brandıng For Success In The Georgıan Tea Market
Exploring Employee Experiences of Distributed Leadership in Consultancy
SMEs

KAROLÍNA VOZKOVÁ
MATĚJ KUC

Net Interest Margin of Cooperative Banks in Low Interest Rate
Environment

FEDDAOUI AMINA

Using “Eckel” Model to Measure Income Smoothing Practices: The Case of
French Companies

SAFA OUGOUJIL
SIDI MOHAMED RIGAR

Ethical Finance and Islamic Finance: Particularities, Possible Convergence
and Potential Development
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ARAP BAHARI’NIN TÜRKİYE – YEMEN İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ

Besra TOKTAŞ
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ÖZET
Bu bildiride Arap Baharı arifesinde adı sık sık isyanlarla cereyan eden Ortadoğu’nun yoksul
ülkesi Yemen’in Arap Devrimi sonrası yaşadığı çetrefili krizin Türkiye ile ilişkilerine nasıl
yansıtıldığına değinilecektir. Devletin merkezine olan uzaklığı, mezhepsel ayrılıkların
körüklediği itaatsizlikler ve bölgede nüfuz kapma yarışına giren küresel/bölgesel güçlerin
baskısı gibi nedenlerden ötürü sancılı bir dönemden geçen Yemen hükümetinin Türkiye ile
ilişkilerinin ne yöne evirileceği ele alınacaktır. İki devletin de ilişkileri açısından pek çok
zorluğu ifade eden bu sürecin ve ayrıca Yemen’de her gün biraz daha artan yoksulluk, gelir
dağılımındaki eşitsizlik ve işsizlik gibi zafiyetleri kendi lehine çeviren ayrılıkçı ve isyancı
grupların Türkiye ile meşru hükümet arasındaki diplomasi kanallarının nasıl tıkanmasına neden
olduğu konu edinecektir. Tüm bunlardan hareketle iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin daha
sonra resmi düzeydeki ziyaretlerle nasıl bir üst seviye taşındığı ele alındığı birinci bölümde aynı
zamanda Husilere karşı Türkiye’nin de meşru hükümete verdiği desteğe yer verilecektir. İkinci
bölümde de Yemen’de yaşanan kaotik ortam nedeniyle olumsuz etkilenen ekonominin ihracat
ve ithalat üzerindeki yansımasına değinecektir. Üçüncü bölümde ise iç çatışma nedeniyle
ekonomik darboğazdan geçen Yemen’in kendisiyle tarihi ve kültürel bağlara sahip olan Türkiye
tarafından AFAD, Kızılay, TİKA ile STK’lar aracılığıyla yapılan destek ve yardımları üzerinde
durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Yemen, AFAD, TİKA
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THE EFFECTS OF THE ARAB SPRING ON TURKEY-YEMEN RELATIONS

ABSTRACT
In this paper, it will be mentioned how the difficult crisis experienced by Yemen, the poor
country of the Middle East, whose name was frequently triggered by rebellions on the eve of
the Arab Spring, after the Arab Revolution was reflected in its relations with Turkey. It will be
discussed how the relations between the Yemeni government and Turkey, which has gone
through a difficult period due to its distance from the center of the state, disobedience fueled
by sectarian divisions, and the pressure of global/regional powers competing for influence in
the region, will evolve. The issue is how this process, which expresses many difficulties in
terms of the relations between the two states, and how separatist and rebel groups, which turned
the weaknesses such as poverty, inequality in income distribution and unemployment, which
are increasing day by day in Yemen, to their advantage, caused the diplomatic channels between
Turkey and the legitimate government to become blocked. will acquire. Based on all of these,
in the first chapter, where the political relations between the two countries were taken to a
higher level with official visits, the support of Turkey to the legitimate government against the
Houthis will also be included. In the second part, it will touch on the reflection of the economy,
which was adversely affected by the chaotic environment in Yemen, on exports and imports. In
the third part, the support and aid provided by AFAD, Kızılay, TIKA and NGOs by Turkey,
which has historical and cultural ties with Yemen, which has gone through an economic
bottleneck due to internal conflict, will be discussed.
Keywords: Turkey, Yemen, AFAD, TIKA
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THE IMPACT OF TERRORISM ON NIGERIA’S INTERNAL SECURITY

EDRISSA E. JALLOW
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar
Enstitüsü, ORCID ID 0000-0002-0528-5979

ABSTRACT
Terrorism has persisted in Nigeria for over a decade now, and is still confronting the country.
The activities of terrorist groups have resulted in many deaths and the disruption of livelihoods
while displacing many. As a result, the topic of terrorism was chosen for discussion for several
reasons. First, it has caused significant damage to lives and property in Nigeria since 2010.
Secondly, terrorism continues to cause severe damage to Nigeria’s internal security even in
2022, and thirdly, there is an increasing number of terrorist actors in the country.
Since 2010, with the rise of the Boko Haram terrorist group many other groups have emerged
thereby expanding the threat landscape. Subsequently, the group split after the death of its
leader Abubakar Shekau leading to the emergence of the Islamic State West Africa Province
(ISWAP) terrorist group. Other groups active in the country include but is not limited to the
Ansaru terrorist group.
The activities of these groups for the most part have been concentrated in Northern Nigeria, in
the north-east particularly. These are regions where Nigeria shares international borders with
Cameroon, Niger and the Lake Chad Region. However, despite the Nigerian government’s
counter-terrorism efforts in addressing the problem, these groups have continued to cause
damage to the lives of Nigerians in those regions of the country. Furthermore, since the
emergence of these groups, the country’s internal peace and security situation has continued on
a downward trajectory for the last decade.

Key Words: Nigeria, Terrorism, Counter-Terrorism, Internal Security.
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KAMUSAL SORUN OLARAK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
BAKANLIĞININ KURULMASI

Hasret ÖZTÜRK
Dr. Öğretim Üyesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu, 0000-0001-9111-4844

ÖZET
İklim değişikliği toplumların ve bireylerin yaşamlarını olumsuz etkileyen son yüzyılın en
önemli sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. İklim değişikliği her ne kadar küresel bir sorun
olarak tanımlanıp küresel çapta mücadele edilmesi gereken sorun olarak vurgulansa da yerelde
de sorun teşkil etmektedir. Bu kapsamda iklim değişikliği sorunu ile ülke dinamiklerinin göz
önünde bulundurularak ülkelerin kamu yönetimleri tarafından da önlem alınması ve mücadele
edilmesi gerekmektedir. Nitekim bazı ülkeler iklim değişikliği sorununu kamusal bir sorun
değerlendirerek bu sorunla mücadele etmek için kurum ve kuruluş tarzında örgütlenmelere
gitmişlerdir. Bu örgütlenme şekillerinin bir örneği de Türkiye’de Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığının kurulmasıdır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının
kurulması iklim değişikliği sorunu ile mücadelenin dönüm noktasını oluşturmaktadır. Şöyle ki,
daha önce Birleşmiş Milletler çerçevesinde bir takım sözleşme ve protokollere imza atan
Türkiye iklim değişikliği sorununu küresel bir dış sorun olarak değerlendirmekteydi. Ancak
ilgili bakanlığın kurulmasıyla iklim değişikliği sorunu ulusal ölçekte de kamusal sorun olarak
kabul edilmiş ve iklim değişikliği sorununun farkındalığı yaratılmaya çalışılmıştır. Ayrıca iklim
değişikliği sorunu ile mücadele de öncülüğün, eşgüdümlemenin Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığına verildiği görülmektedir. Bu kapsamda ilgili bakanlığın iklim
değişikliği sorununa farkındalık yaratmak için “Ben Anadolu’yum” adlı kamu spotu
yayınlaması, iklim değişikliği sorunu ile topyekün mücadele etmek için farklı paydaşlardan
oluşan “İklim Değişikliği Uzman Havuzu” oluşturulması sorunun daha ciddiye alındığını
göstermektedir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kurulması iklim değişikliği
sorunun ulusal ölçekte mücadelede ve kamusal sorun olarak ele alınmasında önemli bir adımdır.
İklim değişikliği sorunu ile mücadeleye yeni güç ve ivme kazandıracağı da aşikardır.
Anahtar kelimeler: İklim değişikliği, Türkiye, İklim Değişikliği Bakanlığı
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CLIMATE CHANGE AS A PUBLIC PROBLEM: ESTABLISHMENT OF THE
MINISTRY OF CLIMATE CHANGE

ABSTRACT
Climate change is seen to be the most important problem of the last century that negatively
affects the lives of societies and individuals. Although climate change is defined as a global
problem and emphasized as a problem that must be handled on a global scale, it also poses
problems locally. In this context, it is necessary to take precautions and fight against climate
change by public administrations of countries, taking into account country dynamics. In fact,
some countries have considered the problem of climate change as a public problem and have
started to establish organizations and institutions to combat this problem. An example of these
organizational forms is the establishment of the Ministry of Environment, Urbanization and
Climate Change in Turkey. The establishment of the Ministry of Environment, Urbanization
and Climate Change constitutes the turning point of the fight against the problem of climate
change because Turkey, which had signed a number of conventions and protocols within the
framework of the United Nations, considered the problem of climate change as a global external
problem. However, with the establishment of this ministry, the problem of climate change has
been accepted as a public problem on a national scale, and awareness of the problem of climate
change has been tried to be aroused. In addition, it is seen that the leadership and coordination
in the fight against the climate change problem has been given to the Ministry of Environment,
Urbanization and Climate Change. In this context, the ministry’s public service announcement
titled “I am Anatolia” to raise awareness about the problem of climate change and the creation
of a “Climate Change Expert Pool” consisting of different stakeholders to combat the problem
of climate change as a whole show that the problem is taken more seriously. The establishment
of the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change is an important step in the
fight against climate change on a national scale and in addressing it as a public problem. It is
obvious that it will give new strength and momentum to the fight against the problem of climate
change.
Keywords: Climate change, Turkey, Ministry of National Education
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AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE YEREL VE BÖLGESEL DİLLERİN
KORUNMASI VE ÇOK DİLDE EĞİTİMİN YAPILMASI; İSPANYA ÖRNEĞİ

Önder YAŞAR
Yüksek Lisans Öğrencisi - Nişantaşı Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
ORCID ID: 0000-0002-6976-6130

ÖZET
Çok dillilik ve çok kültürlülük kavramları tarihsel süreçte her daim toplumsal yaşamın bir
gerçeği olarak var olmuşlardır. İnsanların hayatlarını sürdürmeleri için gerekli yaşam alanların
kısıtlılığı, toplu insan hareketlerine sebep olan doğal afetler ve siyasi üstünlük kurma
mücadelesi gibi gelişmeler bu gerçeğin hep var olmasını sağlayan başlıca nedenlerdir.
Günümüz küreselleşme çağında ise iletişimin, ulaşımın, teknolojinin ve ticari faaliyetlerin
artması ile birlikte insanlar, ülkeler ve bölgeler arası etkileşim de doğal olarak artmıştır. Bu
gelişmeler hem bireyler hem de devletler açısından çok dilliliğin önemini artırırken, çok
kültürlülüğünde günümüz küreselleşme çağı toplumların yapısında bir model olarak
tartışılmasını sağlamıştır.
Bu çalışmada da uluslararası arenada önemli bir aktör olan Avrupa Birliği’nin, çok dillilik ve
çok kültürlülük politikası ile Avrupa Birliği üyesi İspanya’ nın çok dillilik ve çok kültürlük
politikaları incelenmiştir. Çalışmanın amacı AB’nin çok dilli ve çok kültürlü bir Avrupa
yaratma çabaları ile çok kültürlü bir toplumsal yapıya sahip AB üyesi örnek ülke İspanya’nın
kültürel çeşitlilik temelli sorunlarını nasıl çözdüğünü, yerel ve bölgesel dillerini nasıl
koruduğunu ve bu dillerin eğitim politikalarına yansımalarının nasıl olduğunu açıklamaktır.
Çalışmayı önemli kılan taraf ise çok dilli ve çok kültürlü toplumsal yapıya sahip devletlerin ve
uluslararası organizasyonların etnik ve kültürel alanda yaşadıkları sorunların çözümsüz
olmadığını farklı model ve yöntemlerin uygulanması bu sorunların çözülebileceğini ve bu etnik
çeşitliliğinde zenginlik olduğunu belirterek halkların bir arada yaşayabileceğini örnek
üzerinden açıklamaktır.
Anahtar Kelimeler: Çok Dillilik, Avrupa Birliği, İspanya
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THE EUROPEAN UNION-ISRAEL RELATIONS: FAILURE OF CONDITIONALITY
Aygül Laçin Artıkoğlu
Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, 0000-0002-2663-8964

ÖZET
Avrupa Birliği (AB), başka bir ülkeye karşı sert güç kullanmak yerine ‘koşulsallık’ aracılığıyla
değişimi teşvik etmeyi tercih etmektedir. ‘Havuç-sopa yöntemi’ ile de bağdaştırılan koşulsallık
ilkesi Birliğin en stratejik güç aracı olarak görülmektedir. Brüksel, uluslararası hukuku ihlal
eden birçok ülkeye yaptırımlar ile negatif koşulsallık uygulamıştır. Ancak, İsrail’in Filistin’de
uyguladığı politikaları ve hukuk ihlallerini kınamasına ve bölgedeki karışıklık ile ilgili
endişelerini dile getirmesine rağmen, İsrail konusunda negatif koşulsallık politikalarından
kaçınmıştır. Avrupa Birliği’nin, insan hakları, demokrasi ve uluslararası hukukun üstünlüğü ile
ilgili söylemlerine bakıldığında, İsrail konusunda negatif bir politika uygulamaktan kaçınması
ve ‘yapıcı’ olmayı tercih ettiğini vurgulaması dikkat çekmektedir. Bu çalışma, Avrupa
Birliği’nin koşulsallık ilkesinin İsrail konusunda neden başarısız olduğunu inceleyecektir.
Birliğin negatif koşulsallık uygulamama kararını anlamak için, AB-İsrail ilişkilerinin tarihi
incelenecek ve negatif politika uygulamaktan çekinmelerinin tarihi, ekonomik ve kırılgan
transatlantik ilişkilerden kaynaklandığı aktarılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, İsrail, Koşulsallık
ABSTRACT
The European Union (EU) does not operationalize hard power to initiate a change in a third
country; it rather prefers to apply ‘conditionality’ in its bilateral relations as an incent-maker.
The principle of conditionality, which has an analogy with ‘the carrot and stick’ formula, is
accepted as the most strategic tool that the Union holds. Brussels has penalized many countries
with negative conditionality on the grounds of breaking international law. However, despite
condemning Israel’s policies and law breaches in Palestine, and being very vocal in raising its
concerns over the unrest in the region, the EU has always avoided implementing negative
conditionality to Israel. Looking at the European rhetoric, which emphasizes the necessity of
compliance to human rights, democracy and international law, one would expect to see the
Union to impose negative conditionalities to Israel as well. This study aims to elaborate on why
the principle of conditionality has failed in European relations with Israel as the Union seems
to be keen in tackling the issue through ‘constructive engagement’. In order to understand the
reasons behind the decision of not imposing negative conditionality, the study will look into the
history of EU-Israel relations and suggest that historical reasons, economic reasons and the
fragility of transatlantic relations seem to stand out as the reason for their abstention.
Keywords: European Union, Israel, Conditionality

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-8151-18-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 7

KARADENIZ 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

TÜRKMƏNŞƏLİ TOPONİMLƏR AVROPADA
Prof. Həcər Hüseynova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, filologiya fakültəsi,
https://orcid.org/0000-0002-3223-427X
Xülasə
Dünyanın bir çox bölgələrində tarixən türklərin məskunlaşdığı, köklü bir mədəniyyət,
tarix yaratdıqları məlumdur. Avropa mədəniyyətinin inkişafında dərin iz qoymuş etrusk dövləti
və etrusklar buna gözəl nümunə ola bilər Lakin türklərin avropada yaçadıqları tarix, yaratdıqları
mədəniyyət yalnız etrusklarla sonlanmır.
Etrusklardan başqa hunların da bu Avropa tarixində xüsusi mövqeyi olmuşdur. Hələ
eradan əvvəl Çinin şimal ərazilərində mövcud olmuş Hun imperiyası ilə Çin arasında münbit
torpaqlara malik Orolos ətrafında müharibələr baş vermişdir. Bu günə qədər mövcud olan və
dünyanın möcüzələrindən biri hesab edilən Böyük Çin Səddi həmin vaxt Hunların
hücumlarının qarşısını almaq məqsədilə Çin imperatoru Şu-Xuanın əmrilə eradan əvvəl 215-ci
ildə tikilmişdir. Səddin uzunluğu dörd kilometr olmuşdur.
Hunlar haqqında tarixi mənbələrdə kifayət qədər məlumat vardır. Rus tarixçisi,
coğrafiyaşünas Lev Qumilyov bir neçə əsərində hunlar haqqında məlumat vermişdir: 1.
“Xunnı”. Moskva.1960; 2. Qunnı v kutae. M.1974; 3. Drevnie tyurki. M.1967 və s.
Asiya ölkələrini gəzən Q.N.Potanin (1835-1955) də türklərin tarixinə dair zəngin
material toplamış və “Vostoçnıe motivı v srednevekobom evropeyskom epose” (Moskva. 1899)
əsərində oxuculara təqdim etmişdir. Potanin sonralar həmin fəaliyyəti əldə əsas götürülərək
Sibiri Rusiyadan ayırmaq istəyində olduğuna görə günahlandırılmış, hətta sürgün işlərinə cəlb
edilmişdir. Potanin söylənmiş yanlış fikirlərin əksinə olaraq qədim sivilizasiyaların məhz türk
arealında yaranması və Böyük Çöl tarixinə biganə münasibət tarix elminin inkişafının və
düzgün istiqamətinin yanlış yönə yönləndirilməsinin ləngidilməsi ilə müşayiət olunur. Eyni
zamanda hər bir diqqətli oxucuya o da məlumdur ki, bu şəkildə tarixi olduğu kimi yazan,
söyləyən şəxsiyyətlər hər zaman təqiblərə məruz qalmış, türklərin tarixi inkişafı yanlış
yönləndirilmişdir.
Açar sözlər: türk, hun, sibir, tarix, mədəniyyət...
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TOPONYMS OF TURKMEN ORIGIN IN EUROPE

Summary
It is known that Turks have historically settled in many parts of the world and created a
deep-rooted culture and history. The Etruscan state and the Etruscans, who left a deep mark on
the development of European culture, can be a good example of this.
In addition to the Etruscans, the Huns also had a special place in European history. Before
the Common Era, wars broke out between the Hun Empire in northern China and Orolos, a
fertile land between China and China. The Great Wall of China, which still exists and is
considered one of the wonders of the world, was built in 215 BC by order of the Chinese
emperor Shu-Hua to prevent Hun attacks. The length of the wall was four kilometers.
There is enough information about the Huns in historical sources. Russian historian and
geographer Lev Gumilyov gave information about the Huns in several works: 1. The Huns.
M.1960; 2. Qunni v kutae. M.1974; 3. Drevnie tyurki. M.1967 et al.
GN Potanin (1835-1955), who traveled in Asia, also collected rich material on the history
of the Turks and presented it to readers in the work "Oriental motifs in the Middle Ages
European epic" (Moscow. 1899). Potanin was later accused of trying to separate Siberia from
Russia on the basis of this activity, and was even involved in exile. Contrary to Potanin's
misconceptions, the emergence of ancient civilizations in the Turkic area and the indifference
to the history of the Great Steppe are accompanied by a delay in the development of historical
science and the misdirection of the right direction. At the same time, every attentive reader
knows that the personalities who wrote and told history in this way were always persecuted,
and the historical development of the Turks was misdirected.
Keywords: Turkish, Hun, Siberian, history, culture ...

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-8151-18-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 9

KARADENIZ 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

AVRUPA'DA TÜRKMEN KÖKENLİ YER ADLARI

Özet
Türklerin tarihsel olarak dünyanın birçok yerine yerleştiği ve köklü bir kültür ve tarih
oluşturduğu bilinmektedir. Avrupa kültürünün gelişiminde derin izler bırakan Etrüsk devleti ve
Etrüskler buna güzel bir örnek olabilir.
Etrüsklerin yanı sıra Hunların da Avrupa tarihinde özel bir yeri vardı. Ortak Çağ'dan önce,
kuzey Çin'deki Hun İmparatorluğu ile Çin ve Çin arasında verimli bir toprak olan Orolos
arasında savaşlar patlak verdi. Halen var olan ve dünyanın harikalarından biri olarak kabul
edilen Çin Seddi, Hun saldırılarını önlemek için Çin imparatoru Shu-Hua'nın emriyle MÖ 215
yılında inşa edilmiştir. Duvarın uzunluğu dört kilometreydi.
Tarihi kaynaklarda Hunlar hakkında yeterli bilgi bulunmaktadır. Rus tarihçi ve coğrafyacı
Lev Gumilyov birkaç eserinde Hunlar hakkında bilgi vermiştir: 1. Hunlar. M.1960; 2. Qunni v
kutae. M.1974; 3. Drevnie tyurki. M.1967 ve ark.
Asya'yı dolaşan G.N. Potanin (1835-1955), Türk tarihi hakkında da zengin malzeme
toplamış ve "Ortaçağ Avrupa destanında Doğu motifleri" (Moskova 1899) adlı eserinde
okuyucuya sunmuştur. Potanin daha sonra bu faaliyeti temelinde Sibirya'yı Rusya'dan ayırmaya
çalışmakla suçlandı ve hatta sürgüne gitti. Potanin'in yanılgılarının aksine, Türk sahasında eski
uygarlıkların ortaya çıkması ve Büyük Bozkır tarihine kayıtsız kalması, tarih biliminin
gelişmesinde bir gecikme ve doğru yönün yanlış yönlendirilmesini beraberinde getirmektedir.
Aynı zamanda tarihi bu şekilde yazan ve anlatan şahsiyetlerin her zaman zulme uğradığını ve
Türklerin tarihsel gelişiminin yanlış yönlendirildiğini her dikkatli okur bilir.
Anahtar Kelimeler: Türk, Hun, Sibirya, tarih, kültür...
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KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE “KARÂR” ve “KARÂRSIZ”LIK
ARŞ. GÖR. DR. HÂCER SAĞLAM
Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 0000-00002-9606-6367

ÖZET
Arapça kökenli bir kelime olan “karâr”, günümüzde, bir sürecin sonucunda gelinen son nokta
ve verilen hüküm anlamıyla öne çıkar. “Karar almak”, “karar vermek” şeklinde daha sık
görülen ek fiilli hâli ile bugün günlük hayatta yaygın biçimde kullanıldığı gibi, hukuk
terminolojisinde de yerini almıştır. Ancak kelimenin asıl manası, bugünkü yaygın anlamından
oldukça farklıdır. “Karâr”, “yerleşmek, sâbit olmak” köken manası ile edebî metinlerde sıkça
karşımıza çıkar. Bilhassa sevgili etrafında şekillenen bu anlamlar, “karâr”ın bazı yakın ve zıt
anlamlı kelimelerle kullanılmasını sağlamıştır. Ayrıca, “karâr” köken manasından mütevellit,
daha sonraları farklı anlamlar da kazanarak anlam genişlemesine uğramış görünmektedir.
“Oran, miktar” manasındaki karşılığı ile divanlarda yer aldığı görülen “karâr” etrafında bazı
deyimlerin de dile getirildiği gözlemlenir.
Kelimenin söz konusu köken manası ve kazandığı diğer anlamları dikkate almaksızın klasik
Türk edebiyatı metinlerine yönelmek, ciddi bir anlam kargaşasına neden olmaktadır. Bu yazıda,
“karâr” kelimesinin klasik Türk şiirindeki anlamları ve her yüzyılın önde gelen şairleri
tarafından tercih edilen yapı ve kullanım şekilleri üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: klasik Türk şiiri, karâr, karârsızlık.

IN CLASSICAL TURKISH POETRY “DECİSİON” AND “INDECİSİON”
Abstract
The word "decision", which is an Arabic origin word, stands out today with the meaning of the
last point reached as a result of a process and the judgment given. It has taken its place in legal
terminology, as it is widely used in daily life today, with its more common verb form "to make
a decision" or "to make a decision". However, the actual meaning of the word is quite different
from its common meaning today. "Decision", "to settle down, to be fixed" with its origin
meaning is frequently encountered in literary texts. In addition, it is noticed that due to this
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meaning, it has expanded its meaning by gaining different meanings later on. Turning to the
texts of classical Turkish literature without considering the origin meaning of the word and
other meanings it acquires causes a serious confusion of meaning. In this article, the meaning
of the word "karâr" in classical Turkish poetry and the structure and usage patterns preferred
by the leading poets of each century will be emphasized.
Key Words: Classical Turkish poetry, decision, indecision.
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KURUCU FIKIH İMAMLARININ YÖNETİCİLERLE İLİŞKİSİ

Binali KOÇOĞLU
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, https://Orcid.org/ 0000-0002-3273-4573

ÖZET
İslam toplumunda âlimler, sadece bilginin sahibi değil aynı zamanda dinî bilginin tebliğcisi,
telkincisi, uygulayıcısı ve öğretmenidir. Âlimler kendilerine dinî bir vecibe olarak kabul
ettikleri bu görevleri sebebiyle İslam toplumunda siyasi ve sosyal olarak icra ettikleri rolleri
daha bir önem kazanmaktadır. Bu çalışmamızda, Ehl-i Sünnet mezheplerinden sayılan dört
fıkhi mezhebin kurucu imamları: Ebû Hanîfe (ö. 150/767), Mâlik b. Enes (ö. 179/795),
Muhammed b. İdrîs b. Abbâs eş-Şâfiî (ö. 204/820) ve Ahmed b. Muhammed b. Hanbeli’nin (ö.
241/855) iktidar mensupları ile olan ilişkisini konu edinmektedir. Konumuz gereği öncelikle
dönemin (Abbasiler devleti I. asrı) yöneticilerinin dinî algılayışı ve âlimlere karşı uygulamış
oldukları siyasetleri, âlimlerin, hukukçu, eğitimci, danışman vb. görevlerden kaynaklı siyasi ve
sosyal olaylarda icra ettikleri rolleri araştırdık.
Emevi valisi İbn Hübeyre’nin Ebû Hanife’ye kadılık ve hazine müsteşarlığı gibi vazife teklifleri
yapmasının ve Ebû Hanife’nin de bu teklifleri kabul etmeyişinin nedenleri ile akabinde
cezalandırılması, yine aynı şekilde Abbasi halifesi Ca’fer el-Mansur’un (h. 136-158) Ebu
Hanife’ye yaptığı kadılık teklifinin nedenleri ile Ebû Hanife’nin kadılık teklifini reddetmesinin
nedenleri başta olmak üzere aralarında geçen diyaloglar, Malik b. Enes’in, Zeyd b. Ali (ö.
122/740), Muhammed en-Nefsü’z-Zekiyye (ö. 145/762) ve İbrahim b. Abdullah (ö. 145/763)
isyanlarında Abbasi yöneticilerine karşı aldığı tavrın nedenleri ve sonuçları, İmam Şafii’nin
Ehl-i beyt taraftarı ithamı ile cezalandırılması hatta İmam Muhammed eş-Şeybani’nin aracılığı
ile idamdan kurtulması rivayetleri, İmam Ahmed b. Hanbeli’nin “Halku’l-Kur’an” meselesinde
sergilemiş olduğu tavır ve bu tavır sebebiyle cezalandırılması, sonrasında ise Mu’tezile
mezhebinin yönetimdeki etkisini kaybetmesi ile beraber Halife Mütevekkil-Alellah (h. 232247) ile arasında geçen diyaloglar araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mezhep, Âlim, Halife, Rol,
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KONEVÎ’NİN KIRK HADİS ŞERHİ’NDE VAHDET-İ VÜCÛD

Hüda KORKMAZ 1
1

Adıyaman Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 0000-0001-9374-7653,

ÖZET
Tasavvuf düşüncesinde etkili bir isim olan Sadreddin Konevî hadis anlayışı bakımından
dikkat çekmektedir. Hadis- Tasavvuf ilişkisi içerisinde araştırma konusu olan “Şerhu’l
Ahâdisi’l Erbain” eseri ile ilgili yapılan bu çalışmada Konevî’nin hadis kullanımını ifade eden
önemli bir eserdir. Burada Konevî’nin Kırk Hadis Şerhi’nde Vahdet-i Vücûd izleri tespit
edilmeye çalışılmıştır.
Hadislerin genel anlamda dil, gramer ve hüküm açısından şerh edilmesi söz konusudur.
Konevî’ ye göre hadis derlemelerindeki asıl amaç Hz. Peygamber’in sözlerindeki hikmetleri ve
sırları açıklamak olmalıdır. Bu nedenle “rüya, keşf ve ilham” bu yöntemde önemlidir.
Tasavvuftaki hikemî yorumu aktaran önemli bir eser üzerinden yapılan bu çalışmada Sadreddin
Konevî’nin görüşleri çerçevesinde hadislerin işâri manası üzerinde durulmuştur. Konevî klasik
hadis şerhlerinden farklı olarak keşfe dayalı olarak hadislerin hikmet ve sırlarını açıklamış,
hadisleri “Vahdet-i Vücud” anlayışı doğrultusunda yorumlamıştır. Konevî’nin hadis
yorumlarında üzerinde en fazla durduğu husus varlık meselesi olmuştur. Varlık hakikatlerini
ifade ederken de kendine özgü bir dil ve anlatım kullanmıştır.
Çalışmada eserde yer alan yirmi dokuz hadisten on hadisin yorumunda Vahdet-i Vücûd
izleri ifade edilmeye çalışılmıştır. Kırk Hadis Şerh’inde yer alan hadisler ve yorum kısımları
aktarılmıştır. Vahdet-i Vücûd ile ilgili kavramlar doğrultusunda hadislerin yorumu
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Hadis, Tasavvuf, Sadreddin Konevî, Vahdet-i Vücud
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ALİ ŞERİATİ’NİN SİYASAL DÜŞÜNCESİNDE MARKSİZM VE DİN İLİŞKİSİ

Mehmet KANATLI
Öğretim Görevlisi, Dr., Hitit Üniversitesi, İ.İ.B.F., SBKY Bölümü, ORCID:
https://orcid.org/0000-0003-2215-4038

Özet
1979 tarihli İran İslam Devrimi’nin teorik öncülerinden olan İran asıllı düşünür Ali Şeriati,
modern dönem İslamcı düşüncenin en önemli temsilcileri arasında yer almaktadır. Şeriati
geliştirmiş olduğu siyasal kuramında Marksizm’den esinlenerek İslam’ı yeniden
yorumlamıştır. ‘Sınıf’ ve ‘praksis’ kavramları ile “din afyondur”, “tarih boyunca egemenler
ezilenleri sömürürken dini ideolojik bir aygıt olarak kullanmışlardır” gibi söylemleri
Marksizm’den alıp bir tür İslam İdeolojisi geliştiren Şeriati, Marks’ın kapitalist toplumlardaki
sınıfsal analizine büyük oranda katılmaktadır. Fakat Şeriati’nin Marksizm’e yönelik en büyük
eleştirisi ise Marks’ın dine karşı sergilemiş olduğu tutumdur.
Şeriati’ye göre, Marks’ın din anlayışı önyargılıdır ve sınıfsız bir toplum inşa etmek isteyen
sosyalizm din olmadan asla başarıya ulaşamayacaktır. Bu tespitten yola çıkan Şeriati,
geliştirmiş olduğu politik kuramında Tevhid Dini ile Şirk Dini yani Afyon Dini arasında ayrım
yapar. Tevhid Dini gerçek din iken; Afyon Dini ise kısaca tarih boyunca egemenlerin kendi
çıkarlarını korumak ve sömürü düzenini meşrulaştırmak için halkı uyutan, fakirleri cennet
vaadiyle kandıran ve düzene isyan etmelerini engelleyen dindir.
Şeriati, Marks’ın din afyondur söylemine katılmakla birlikte Marks’ı dinin özüne karşı
önyargılı olmakla ve onu din tarihçisi olduğu için din sosyolojisini kavrayamamakla
suçlamaktadır. Bu bağlamda 19.yüzyıl materyalistleri -ki Marks da buna dâhildir- Şeriati’nin
nazarında din olgusunu pozitivist tarih anlayışıyla ele aldıkları için Gerçek Din’in özünü
yakalayamamış ve o dönemdeki afyon olan dini gerçek din olarak değerlendirmişlerdir. Oysa
Şeriati’ye göre sosyalist bir devrim ancak Gerçek Din’e yani eşitlikçi Tevhid Dini’nin özünün
anlaşılması ve Tevhid Dini’ne inanan dindarların katkılarıyla gerçekleşebilir.
Anahtar Kelimeler: Ali Şeriati, Marksizm ve Din, Tevhid Dini, Şirk Dini (Afyon Dini).
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THE RELATION BETWEEN MARXISM AND RELIGION IN ALI SHARIATI’S
POLITICAL THOUGHT

Abstract
Iranian Ali Shariati, one of the theoretical pioneers of 1979 Iranian Islamic Revolution, is
among the most important representative of Islamic thought. Inspired by Marxism, Shariati has
re-interpreted Islam as an ideology in his political theory. Alongside with the concepts of ‘class’
and ‘praxis’, the discourses such as religion is nothing but an opium are Shariati’s main tools
that he derived from Marxism in shaping his Islamic ideology. Although Shariati agree with
Marx’s critique of capitalism, he rejects Marx’s understanding of religion.
According to Shariati, Marx’s understanding of religion is biased and socialism, which aims at
building a classless society, will never succeed without religion. In this direction, Shariati
makes a distinction between religion of Tawhid and the religion of Shirk, that is, the religion of
Opium, in his political theory. While the religion of Tawhid is true religion; the religion of
Opium, on the other hand, is the religion that kept masses asleep, deceived the poor with the
promise of paradise and prevented them from rebelling against the order in which masses are
exploited by rulers throughout the history.
Shariati, while agreeing with Marx’s discourse that religion is opium, accuses Marx of being
prejudiced against the essence of religion and failing to grasp the sociology of religion. In this
context, Shariati argues that the materialists of the 19th century –including Marx- could not
capture the essence of religion, as they approached the phenomenon of religion with a positivist
understanding of history and considered the notion of religion, which was the opium of that
period, as if true religion. However, according to Shariati, a socialist revolution can only take
place with the help of true religion, that is, the understanding of the essence of the egalitarian
religion of Tawhid, and the contributions of religious people who believed in religion of
Tawhid.
Keywords: Ali Shariati, Marxism and Religion, Religion of Tawhid, Religion of Shirk
(Religion of Opium)
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ESKİ TÜRKLERDE KULLANILAN TARIM ALETLERİ

Prof. Dr. Orhan DOĞAN 1, Melike ERÇETİN 2
1Sütçü

İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, ORCID ID: 0000-0002-9404-7752

2Sütçü

İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, ORCİD ID: 0000-0002-5393-7310

ÖZET
Türkler, bilinen dört bin yıllık tarihlerinde Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları da dâhil
olmak üzere çok geniş bir coğrafyada devletler kurmuş ve kültürlerini buralara taşımışlardır.
Konargöçer yaşam tarzını benimsemiş olan Türklerin, Batı‘daki kültür tanımına dayanılarak,
özgün, girift, gelişmiş incelikli bir kültüre sahip olamayacağı doğrudan veya dolaylı olarak
telkin edilmektedir. Köklü bir maziye sahip ve geniş bir coğrafyaya yayılan Türk Milleti,
dönemden döneme ağırlığı değişmekle birlikte Çin, Hint, Fars, Bizans, Arap kültürleriyle
temasa gelmiştir. Doğu ve Batı arasında kültürel alışverişler ve ticaretin geçiş güzergâhında
yayılmış olan Türk kavimlerinin büyük kısmı Batı Medeniyeti ve kültürleriyle, Doğu
medeniyetinin kesişim kümesinde yer aldı. Günümüzde de Doğu kültürleriyle temasını
sürdürmekte ise de, etkileşim boyutunda Batı tesirinin ağırlık kazandığı yadsınamaz. Türkler,
tarih boyunca farklı kültürlerle karşılıklı etkileşim içerisinde olmuştur. Ekseriyeti yerleşik
toplumlardır. Bundan mütevellit gelişmiş bir ziraata sahip olan bu kavimlerin bozkırdaki
komşularına nispeten daha kırılgan olduğu bilinmektedir. Hareket kabiliyeti ve askeripsikolojik üstünlüğü ateşli silahlar çağına kadar binlerce yıl sürdüren Türkler tercihen tarımı
ikinci plana atmıştır. Tarım alanlarını genişletmek yoluyla Türk topraklarını tehdit eden
yerleşik- ziraatçı kavimler dezavantajlı durumu yakın zamana kadar değişmeden kalmıştır. Bu
birbirine tezat teşkil eden iki topluluk arasında geçişler ve kesişim yok mudur? Türkler yarı
göçebe hayvancılık yapmalarının yanı sıra toprağı ekip biçerek kendi ihtiyaçlarını karşılayacak
bir tarımsal faaliyet de göstermişlerdir. İslamiyet Öncesi Türklere ait kurganlarda ele geçen çok
sayıda saban, orak, değirmen taşları ve sair tarım aletleri, Türklerin hayvancılığın yanında
tarımla da ilgilendiklerini göstermektedir. Türk yarı göçebeliği kendine özgü bir karakteri
haizdir. Bu çalışma, İslamiyet Öncesi ve İslamiyet’e geçiş döneminde çeşitli Türk
topluluklarının sulama ve tarım yöntemleriyle, söz konusu faaliyetlerde kullandıkları aletleri
kaynaklara dayanarak ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Eski Türkler, Tarım, Sulama, Saban, Orak, Değirmen Taşı
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MEMLÛK TARİHÇİSİ ABDULBASİT EL-MALATî’NİN MENSÛBİYETİ VE
NECMÜ’Ş ŞÜKR ADLI ESERİ

Nihat FIRAT
Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Doktora Öğrencisi, 0000-0003-4244-0795
ÖZET
Malatya şehrimizde dünyaya gelen Abdulbasit el-Malatî (1440-1514), Memlük Devleti son
dönem tarihçilerindendir. Özellikle “Neylü’l-Emel fî Zeyli’d-Düvel”, “er-Ravdu’l-Bâsim fî
Havadis el-Umr ve’t-Terâcîm” ve “el-Mecma’u’l-Müfennen bi’l-Mu’cemi’l-Mu’anven” adlı
eserleri Burcî Memlükleri dönemini aydınlatmada temel kaynaklardandır.
Kaynaklarda Malatî’nin mensûbiyeti hususunda net bir tercih bulunmamaktadır. Malatî,
dedesini anlatırken onun Saray şehrinden geldiğini ve Tatar asıllı bir müslüman olduğunu ifade
etmektedir. Tatar kelimesinin zaman içerisinde farklı anlamlarda kullanılması, müellifin
Moğol asıllı mı yoksa Türk asıllı mı olduğu hususunda tereddütler meydana getirmiştir.
Çalışmamızda müellifin, eserlerinde Tatar kelimesini nesebi bir aidiyetle mi (Türk olduğu
hususunda) yoksa siyasi bir aidiyetle mi (Altınorda Moğol Devletinin kastedildiği hususunda)
ele aldığı konusu incelenmiştir. Araştırma neticesinde konunun aslında yoruma açık olmayan
bir netlikte ifade edildiği anlaşılmakta, Malatî’nin Türk asıllı olduğu görülmektedir.
Necmü’ş Şükr adlı risale astroloji alanında kaleme alınmıştır. Tarih, Fıkıh, Kıraat ve Tefsir gibi
dini ilimlerde eser veren bir alimin astroloji alanında bir eser vermesi dikkate değer
görülmüştür. Bu eserin incelenmesiyle 15. yüzyılın ikinci yarısındaki Memlük ulemasının
astrolojiye bakış açısı tespit edilmeye çalışılacaktır.
Malatî bu risalede gök cisimlerinin hareketlerinin insan davranışları üzerindeki etkisini
savunmaktadır. Müellife göre; bu yıldızları yaratan ve hareket ettiren Allah Tealâ; onların
hareketlerini bir hikmet üzere yapmaktadır. Onun için Süreyya’nın hareketleri ile insanların
tutum ve davranışları kıyas edilebilir. Buna dikkat eden insanlar Allah’ın kudreti ve fazlıyla
tüm maksatlarına nâil olurlar.
Anahtar Kelimeler : Tarih, Abdulbasit el-Malatî, Necmü’ş Şükr, Astroloji.
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18. YÜZYIL ŞAİRİ HÂTİF’İN TARİH MANZUMELERİ
Doç. Dr. Recep DEMİR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ORCİD: 0000-0001-6625-8299

ÖZET
18. yüzyıl Osmanlı şairlerinin yerli ve mahalli konulara daha fazla yer verdiği ve buna bağlı
olarak divanlardaki tarih manzumelerinin sayıca arttığı bilinmektedir. Dönem şairlerinin
divanları incelendiğinde hükümdar ve saray çevresinin toplumun dikkatini çeken
faaliyetlerinden, sadece şairin hayatında yer tutan şahsî olaylara kadar her türlü olayın tarih
manzumelerine konu edildiği görülmektedir. Daha çok saraydaki ser-mücellitlik göreviyle
bilinen Hâtif de divanında yer verdiği 78 adet tarih manzumesiyle dönemin kayda değer
şairlerindendir. Asıl adı Ali olan ve Türk ciltçilik sanatında önemli bir yer işgal eden Hâtif,
Hoca Neşet’in mahlas verdiği şairlerdendir. Aynı çevrede yetişmiş olan Şeyh Galip ile Hâtif’in
dost olduğu ve padişahın kız kardeşi Beyhan Sultan tarafından istinsah ettirilen Galip
Divanı’nın tezhibini Hâtif’in gerçekleştirdiği bilinmektedir. Ciltçilik, tezhip ve şiir alanında
kendisini yetiştirdiği anlaşılan ve yeteneği sayesinde sarayda kabul gören Hâtif, II. Mahmut’un
başmusahipliğine kadar yükselmiştir. Divanında yer alan tarih manzumeleri, şairin hayatı ve
çevresi hakkında birçok ipucu barındırdığı gibi, hükümdar ve Osmanlı seçkinlerinin sosyal
hayatı ile ilgili tarihe ışık tutacak bilgiler içermektedir. Hâtif’in tarih manzumeleri, I.
Abdülhamit, III. Selim ve II. Mahmut’un çeşitli faaliyetlerine, Kabakçı İsyanı gibi bazı
toplumsal olaylara tanıklık etmektedir. Türün bütün imkânlarını kullanmış olan şair,
İstanbul’daki saray, cami, çeşme ve köprü yapımı gibi imar faaliyetleri ya da padişah
çocuklarının doğumu gibi şehir halkının ilgisini çekecek konulara sıklıkla yer vermiştir.
Hâtif’in tarih düşürdüğü olaylardan birçoğu da çevresinde gerçekleşen doğum, ölüm, sakal
bırakma ve bir göreve atanma gibi olaylarla ilgilidir. Tarih düşürmede kaside, kıta, müfred gibi
klasik şiirin çeşitli nazım şekillerini tercih eden Hâtif’in tarih manzumeleri divanında tek başlık
altında değil, muhtelif bölümlerinde yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: 18. yüzyıl, Hâtif Divanı, tarih manzumeleri.
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HISTORY VERSE OF THE 18TH CENTURY POET HATİF
ABSTRACT
It is known that the Ottoman poets of the 18th century mostly presented domestic and local
subjects, and accordingly, the number of historical poems in the divans increased. When the
divans of the poets of the period are examined, it is seen that all kinds of events, from the
activities of the ruler and the palace environment that attracted the attention of the society to
the personal events that only took place in the poet's life, are the subject of historical poems.
Hâtif, who is mostly known for his duty as a book-binder in the palace, is one of the notable
poets of the period with his 78 historical poems in his divan. Hâtif, whose actual name is Ali
and who occupies an important place in Turkish bookbinding art, is one of the poets whom
Hoca Neşet gave a pseudonym. It is known that Sheikh Galip and Hatif, who grew up in the
same environment, were friends and Hatif carried out the illumination of the Galip Divan, which
was copied by the sultan's sister Beyhan Sultan. Hâtif, who was realized to have trained himself
in the field of bookbinding, illumination, and poetry, and was accepted in the palace thanks to
his talent, rose to the position of the chief companion of Mahmut II. The historical poems in his
divan contain many clues about the life and environment of the poet, as well as information that
will shed light on the history of the social life of the ruler and the Ottoman elite. Hâtif's historical
poems bear witness to the various activities of Abdülhamit I, Selim III, and Mahmut II, as well
as some social events such as the Kabakçı Rebellion. The poet, who used all the possibilities of
the genre, frequently included subjects that would attract the attention of the people of the city,
such as the reconstruction activities of palaces, mosques, fountains, and bridges in Istanbul or
the birth of the sultan's children. Many of the events that Hatif made history are related to events
such as birth, death, growing a beard, and being appointed to a mission. Hâtif, who in his
chronogram preferred various verse forms of classical poetry such as ode, stanza, and
monostich, is not included under a single title, but in various sections.
Keywords: 18th century, Hâtif Divan, historical poems.
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GELİBOLULU ÂLÎ’YE GÖRE XVI. YÜZYIL İSTANBUL’UNDA
KAHVEHANELER, MEYHANELER VE BOZAHANELER
Doç. Dr. Recep DEMİR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ORCİD: 0000-0001-6625-8299
ÖZET
Gelibolulu Âlî (1541-1600) klasik Türk edebiyatının en fazla eser veren simalarındandır.
Manzum ve mensur olarak kaleme aldığı eserleri, edebî nitelikleriyle olduğu kadar Osmanlı
kültürü ve tarihi hakkında kaynak metinler olarak da dikkat çekmektedir. Medrese tahsilinden
sonra bürokraside aldığı görevler sayesinde Osmanlı coğrafyasının farklı bölgelerinde bulunma
fırsatı yakalayan Âlî, devlet yönetimi ve toplum hayatı hakkında önemli bir birikim
kazanmıştır. Onun toplum hayatına ait tecrübelerini aktardığı eserlerinden biri de Mevâ‘idü’nNefâis fî-Kavâ‘idi’l-Mecâlis’tir. En geniş ifadeyle görgü kuralları hakkında yazılmış olan ve
104 başlıktan oluşan bu eser, XVI. yüzyıl toplum hayatına dair gözlemler yansıtmaktadır. İlk
bölümlerinde saray, enderun ve harem gibi mekânlar ve buralarda görevli kişilerin nasıl
davranması gerektiği konusunu işleyen yazar, ilerleyen bölümlerde neredeyse her meslek
erbabının ideal niteliklerini anlatmıştır. Âlî, eserinin bütününde toplum hayatında hoş
görülmeyen hatta yasak ve günah sayılan eylem ve davranışları eleştirerek bunun yerine dinî
ve ahlakî kurallara uygun davranışları önermektedir. Yolculuk, eğlence meclisleri, davetler,
ibadethaneler, alışveriş, avlanma gibi toplumsal hayatın cereyan ettiği neredeyse her durum ve
mekânda nasıl davranılması gerektiğini örneklerle ifade etmektedir. İstanbul’daki
kahvehaneler, meyhaneler ve bozahaneler de şehir hayatının canlı olduğu mekânlardandır.
Gelibolulu Âlî, bu mekânların ve buralara devam eden insanların niteliklerine dair gözlemlerini
yargılayıcı bir üslupla anlatır. İstanbul’da 960/1552-3 yılından itibaren kahvehanelerin ortaya
çıktığını belirten yazar, buralara dervişler, garipler, işsiz güçsüz sefihler ve pek sık olmasa da
dindar kimseler olmak üzere dört grup insanın devam ettiği tespitinde bulunur. Meyhaneler,
kadın ve erkeklerden sevgili tutan genç tabiatlı kimseler ile ömrünü gece gündüz şarap içmekle
geçiren ayyaşların mekânıdır. Bozahaneler ise Tatarların ve çeşitli zümrelerden rezil kimselerin
gittiği mekânlardır. Zarif kimselerin bozahaneye gitmediğini belirten Âlî, bozanın evde
içilmesini uygun görmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gelibolulu Âlî, XVI. yüzyıl, sosyal mekânlar
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COFFEE HOUSES, TAVERNS, AND BOZA HOUSES IN THE XVI. CENTURY
ISTANBUL ACCORDING TO ALİ OF GALLIPOLI
ABSTRACT
Âlî of Gallipoli (1541-1600) is one of the figures who wrote the most works in classical Turkish
literature. His works, which he wrote in verse and prose, draw attention as source texts about
Ottoman culture and history as well as their literary qualities. Âlî, who had the opportunity to
be in different parts of the Ottoman geography thanks to his duties in the bureaucracy after his
madrasa education, gained significant knowledge about state administration and social life. One
of his works in which he conveyed his experiences of social life is Mevâ‘idü’n-Nefâis fîKavâ’idi’l-Mecalis. This work, written about etiquette in the broadest sense and consisting of
104 titles, reflects the social life observations of XVI. century. The author, who deals with
places such as palaces, enderun, and harems in the first chapters and how the people in charge
should behave, has explained the ideal qualities of almost every professional in the following
chapters. In the whole of his work, by criticizing the actions and behaviors that are not tolerated
or even considered forbidden and sinful in social life, he alternatively proposes behaviors in
accordance with religious and moral rules. He expresses with examples how to behave in almost
every situation and place where social life takes place, such as travel, entertainment gatherings,
invitations, places of worship, shopping, and hunting. Coffeehouses, taverns and bozahanes in
Istanbul are also places where city life is lively. Âlî of Gallipoli describes his observations on
the qualities of these places and the people who go there in a criticizing manner. Stating that
coffeehouses have emerged in Istanbul since 960/1552-3, the author finds that four groups of
people, including dervishes, strangers, unemployed and dissolute people, and religious people,
although not very often, continue to be there. The taverns are the places of young people who
take lovers from men and women, and drunkards who spend their lives drinking wine day and
night. Bozahanes, on the other hand, are places where Tatars and disgraced people from various
groups go. Stating that elegant people do not go to bozahane, Âlî considers that it is appropriate
to drink boza at home.
Keywords: Âlî of Gallipoli, XVI. century, social spaces
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1931 GENEL SEÇİMLERİNDE BİR AMELE MEBUS SEÇİMİ ÖRNEĞİ: HAMDİ
USTA

Dr. Cevdet Teke
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Özalp Meslek Yüksekokulu. ORCID ID
0000-0002-6496-5915

Özet
1931 Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF) listelerinden, Mesleki Temsil
fikrinden etkiler taşıyan ve o döneme değin politikayla uğraşmamış birçok çiftçi ve amele, aday
gösterildi. Bu durum meclisin sima ve işleyişinde değişiklik olacağının işareti idi. Bu da
bilhassa dünya ekonomik bunalımının genç Türkiye’yi etkilemesi ve Serbest Cumhuriyet
Fırkasının (SCF) feshedilmesinden sonraki siyasi formül arayışlarından biriydi. Gazi Mustafa
Kemal Paşa, SCF feshedildikten sonra, halkın nabzını yoklamak ve durum tespiti yapmak
amacıyla 1930’da uzman bir heyetle, kapsamlı bir yurt gezisine çıktı. 1931 Genel Seçimlerinde
böyle bir yola başvurulması Gazi’nin yirmi ili kapsayan yurt gezisinde, kendisine eşlik eden
heyette yer alan Memduh Şevket (Esendal) Bey’in Mesleki Temsil fikrinden istifade edildiğinin
bir yansıması olduğu söylenebilir. Sonuç itibariyle 24 Nisan 1931 tarihli IV. Dönem Genel
Seçimlerinde, işçilerden 13, amelelerden de 10 aday, olmak üzere 23 meslek erbabı mebus oldu.
CHF böylece halka yakın olduğunun mesajını vermeye çalıştı. Aday belirleme sürecinde böyle
bir formül arayışına gidilmesi seçmen katılım sayısına da yansıdı. Seçime katılım %45 oranında
oldu. Oysa 1927 Genel Seçimlerine katılım oranı %23 civarında kalmıştı. İstanbul'da amele
mebus adaylarının belirlenmesine ilişkin ilginç örnekler vardır. Bu çalışmada İstanbul’da
muhtelif bir fabrikada işçi olan Hamdi Usta’nın CHF listelerine girmesi ve Türkiye Büyük
Millet Meclisindeki faaliyetleri irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: 1931 Genel Seçimleri, Amele Mebus Seçimi, Mesleki Temsil.

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-8151-18-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 23

KARADENIZ 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ (1950-1960) İKTİDAR MUHALEFET İLİŞKİLERİ
Ayman KARA
Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü, ORCİD: 0000-0002-7493-0150
ÖZET
1950-1960 yılları arasındaki dönem Türkiye’de iktidar muhalefet ilişkilerinin dönüm noktası
olarak kabul edilebilir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri devam eden tek parti yönetimi
1946 yılında Demokrat Parti (DP)’nin siyaset sahnesine girmesiyle çok partili siyasal hayata
yerini bırakmış, 1950 seçimleri ile birlikte de DP iktidara geçmiştir. Böylece Türkiye’de iktidar
muhalefet ilişkileri açısından farklı bir dönem başlamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
muhalefette, DP ise iktidarda bulunmaya yabancı olduklarından yeni konumlarına alışmakta
güçlük çekmişlerdir.
DP dönemi kendi içerisinde üç ayrı döneme ayrılarak incelenebilir: 1950-1954, 1954-1957,
1957-1960. Dönemin bu şekilde üçe ayrılması seçimlerin yapıldığı senelere göredir. 1950-1954
döneminde iktidar ve muhalefet geldikleri yeni konumlarına alışmaya başlamışlardır. CHP’nin
uzun süren iktidarında devlet ile parti teşkilatının iç içe geçmesi DP’nin ilk yıllarında işini
zorlaştırmış, DP’ye karşı devlet teşkilatında bir yabancılaşma var olmuştur. 1954 yılında yine
halkın büyük desteği ile iktidarını devam ettiren DP’nin, 1954-1957 yılları arasındaki dönemde
otoriterliği artmaya başlamış, bunun yanında ülkedeki ekonomik sorunlar da büyümeye
başlamıştır. 1957-1960 dönemi ise iktidar muhalefet ilişkilerinin en yoğun şekilde yaşandığı
dönem olmuştur. Bu dönemde muhalefet partileri iktidara karşı birleşerek birlikte mücadele
etmişler, DP ise kendi içerisinde birtakım ihtilaflar yaşamaya başlamıştır. Partiler cephesinde
olaylar bu şekilde gelişirken ortaya çıkan halk hareketleri ve askeri darbe söylentileri de iktidar
muhalefet ilişkilerinin daha da gergin bir hale gelmesine sebep olmuştur. İktidar ile muhalefet
arasındaki mücadele sürerken 27 Mayıs 1960 günü gerçekleşen darbe ile Demokrat Parti
dönemi kapanmıştır.
Bu çalışmada, Türkiye’de uzun süren tek parti döneminden sonra iktidara gelen DP’nin
iktidarda bulunduğu on sene boyunca meydana gelen iktidar muhalefet ilişkileri incelenecektir.
1950-1960 dönemi Türkiye’de çok partili hayatın gerçekleştiği ve uzun süredir devam eden
siyasal iktidarın değiştiği bir kırılma noktası olması bakımından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Demokrat Parti, iktidar, muhalefet
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GOVERNMENT-OPPOSITION RELATIONS DURING THE DEMOCRAT PARTY
PERIOD (1950-1960)

ABSTRACT
The period between the years 1950-1960 is considered as the turning point of governmentopposition relations in Turkey. After the entering of the Democrat Party (DP) in 1946 into the
political arena, the one-party rule, which had been ongoing since the foundation of the Turkish
Republic, left its place to multi-party politics and DP came into power with the 1950 elections.
Thus, a new period in terms of government-opposition relations started in Turkey. As the
Republican People’s Party (CHP) was not familiar with being in opposition and DP was not
familiar with being in power, they experienced difficulties while getting used to their new
positions.
The DP period can be analyzed by dividing it into three sub-periods: 1950-1954, 1954-1957,
1957-1960. This division is made according to the years in which elections took place. During
the 1950-1954 period, the governing party and the opposition started getting used to their new
positions. These first years were difficult for DP, as the organizations of CHP and the state have
became intertwined during the long ruling period of CHP and as a consequence, there was an
alienation against DP in the organization of the state. After DP continued staying in power in
1954, once more with huge support from the public, it started increasing its authoritativeness
between 1954-1957 and meanwhile the economic problems in the country started to grow. The
1957-1960 period was the time in which the government-opposition relations were most
intense. During this period, opposition parties united against the government and DP started
experiencing disputes within itself. As events were unfolding through this direction on the
parties’ side, emerging civil movements and rumours of a military coup were increasing the
tension in the government-opposition relations. As the struggle between the government and
the opposition were continuing, the Democratic Party period came to an end with the coup on
27 May 1960.
In this study, the government-opposition relations during the ten years in which DP was in
power after the long one-party rule in Turkey, will be analyzed. The years between 1950-1960
are important in terms of this period being the turning point in which the multi-party system
was introduced in Turkey and the long-lasting rule of the previous government ended.
Keywords: Democrat Party, government, opposition
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20. YÜZYIL BAŞLARINDA LİVANE KAZASI VE HALKI İLE İLGİLİ TALEP VE
DAVALAR
Dr. Öğr. Üyesi Zemzem YÜCETÜRK
Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü,
Artvin/Türkiye, Orcid: 0000-0002-9638-7160.

ÖZET
Osmanlı Devleti’nde halk kaza, sancak, vilayet veya eyalet merkezlerine herhangi bir
davaları, şikayetleri veya talepleri olması durumunda bu hususları yazılı halde bildirmişlerdir.
Böylece söz konusu idari birimlerin meclislerine ve yöneticilerine gönderdikleri ve arîza veya
arzuhal adı verilen yazılı belgelerde davalarına ve şikayetlerine çözüm bulunmasını istemişler,
taleplerinin ise yerine getirilmesini beklemişlerdir. Halk taşrada idari birimler ve mahkemeler
olmakla birlikte, bazen de davalarını doğrudan dilekçe ile İstanbul’a iletmiştir. Söz konusu talep
ve davalar bazen de halk adına yerleştikleri yerlerin yerel idarecileri tarafından İstanbul’a
bildirilmiştir. Dilekçelerle başta padişah olmak üzere sadrazam, nezaretler ve diğer yetkililer
ilgilenmiştir. Bu çalışmada belgelere yansıdığı kadarıyla 20. yüzyıl başlarında Livane kazası ve
halkı ile ilgili talep ve davalar ele alınmıştır. Livane kazası 93 Harbi’nden sonra Rus yönetimine
geçtiğinden çalışma işgal altında bulunan yerin halklarının talep ve davalarıdır. Ayrıca işgalden
sonra Livane kazasından Osmanlı topraklarına göç eden halkın talep ve davalarını da
içermektedir. Dolayısıyla belgeler söz konusu halkın çektiği sıkıntıları da yansıtmaktadır.
Savaştan yeni çıkan ve yurtlarından adeta sürülen halk ekonomik sorunlar ve iskan sorunlarıyla
baş başa kalmıştır. Öyle ki tüccarından çiftçisine bütün halk geçimini sağlayamayacak kadar
güç duruma düşmüş, çocuklarını okutacak parayı bulamadıkları için devletten yardım
istemişlerdir. Dönemle ilgili belgeler ticarî, hukukî ve malî konulardaki dava ve talepleri
içermektedir. Dava ve talepler pasaport ve Osmanlı tabiiyetine geçme isteklerine, maaş
talebine, işgalde kalan Livane kazası ile Osmanlı toprakları arasındaki sınır olaylarına, eğitime,
işlenen suçlara ve suçlular ile ticarete dairdir. Devlet söz konusu kaza halkı ve idarecilerinin
gönderdikleri bu yazılarla titizlikle ilgilenmiş, davaların çözüme kavuşturulmasına, isteklerin
ise yerine getirilmesine çalışmıştır. Muhacirlerin sorunlarının çözümü için komisyonlar
kurulmuş, bu komisyonlar vasıtasıyla sorunlar çözüme kavuşturulmuştur. Devlet Livane
kazasının Rus işgalinde kalmasından itibaren söz konusu kaza ile Osmanlı toprakları sınırında
olası Ermeni saldırılarına karşı tetikte olmuştur. Buradan Osmanlı ülkesine geçecek halkın
pasaportsuz geçiş yapmaması için sıkı takibat uygulanmış, Osmanlı tabiiyetine geçmek isteyen
halkın sicilleri de titizlikle incelenmiştir. Ticaret ve çiftçilikle uğraşıp mali sıkıntı çeken halka
destek sağlanmıştır. Belgeler işgalden sonra Livane Kazası ve halkının ekonomik, idarî, malî
ve hukuki durumlarını aydınlatmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Livane Kazası, Arzuhal, 93 Harbi, Muhacir
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ABSTRACT
In the Ottoman Empire, the people notified the district, sanjak, province or province
centers in writing if they had any lawsuits, complaints or demands. Thus, they asked for a
solution to their cases and complaints in the written documents they sent to the assemblies and
administrators of the said administrative units, called "ariza" or "willingness," and they waited
for their demands to be fulfilled. Although there are administrative units and courts in the
provinces, the people sometimes conveyed their cases directly to Istanbul by petition. These
requests and lawsuits were sometimes reported to Istanbul by the local administrators of the
places where they settled on behalf of the people. The petitions were handled by the sultan, the
grand vizier, the ministries and other officials. In this study, the demands and lawsuits related
to the Livane district and its people at the beginning of the 20th century, as reflected in the
documents, were discussed. Since the Livane district passed under Russian rule after the 93
War, the study is about the demands and lawsuits of the peoples of the occupied place. It also
includes the demands and lawsuits of the people who migrated from the Livane district to the
Ottoman lands after the occupation. Therefore, the documents also reflect the suffering of the
people in question. The people, who had just emerged from the war and were almost exiled
from their homelands, were left alone with economic and settlement problems. So much so that
all the people, from merchants to farmers, were in such a difficult situation that they could not
make a living, and they asked the state for help because they could not find the money to educate
their children. Documents related to the period include lawsuits and demands on commercial,
legal and financial matters. The lawsuits and demands are related to passport and requests for
Ottoman nationality, salary demand, border incidents between the occupied Livane district and
Ottoman lands, education, crimes committed and trade with criminals. The state has
meticulously dealt with these letters sent by the people of the mentioned district and their
administrators, and has tried to resolve the cases and fulfill the requests. Commissions were
established to solve the problems of the immigrants, and the problems were resolved through
these commissions. Since the Livane district was under Russian occupation, the state has been
on the alert against possible Armenian attacks on the border of the Ottoman lands with the said
district. Strict proceedings were applied to prevent the people who will pass from here to the
Ottoman country without a passport, and the records of the people who wanted to become
Ottoman nationality were meticulously examined. Support was provided to the people who
were dealing with trade and farming and had financial difficulties. The documents illuminate
the economic, administrative, financial and legal conditions of the Livane District and its people
after the occupation.
Keywords: Ottoman State, Livane District, Arzuhal, 93 War, Immigrant
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Z KUŞAĞININ YEŞİL ÜRÜNLERE YÖNELİK ALGILADIĞI RİSKLERİN
BELİRLENMESİ: GİRESUN İLİNDE BİR UYGULAMA
Arzu DENİZ ÇAKIROĞLU
Dr.Öğr.Üyesi, Giresun Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü,
ORCID NO 0000-0003-4260-0373 (Sorumlu yazar)
Tuba ATACAN
Doktora Öğrencisi, Giresun Üniversitesi, SBE, İşletme,
ORCID NO 0000-0003-3446-2599
ÖZET
Bu araştırmanın temel amacı Z kuşağındaki tüketicilerin yeşil ürünlerle ilgili satın alma
davranışlarını incelemek ve bu ürünlerle ilgili algıladıkları riskleri belirlemektir. Z kuşağında
yer alan tüketiciler günümüz pazarının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. TÜİK 2021
verilerine göre Türkiye nüfusunun %39’u Z kuşağındaki kişilerden oluşmaktadır
(www.tuik.gov.tr, 25.12.2021). Teknolojinin içine doğan bu neslin tüketici olarak davranışları
da bir önceki kuşaktan tamamen farklıdır. Bun ek olarak Z kuşağının, önceki kuşağın etkilediği
pazarlama ve tüketim alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştireceğinden bahsedilmektedir. Z
kuşağındaki kişilerin tüketici olarak farklı satın alma davranışlardan biri de çevresel olaylara
bakış açılarıyla ilgilidir. Bu tüketiciler çevreye duyarlı bir şekilde davranmakta ve çevreyi
koruma, çevreci ürünler tüketme, çevreci hareketleri destekleme gibi farklı davranışlar
sergilemektedirler. Z kuşağı için yeşil ürünler satın almak son derece önemlidir. Çevreye zarar
veren bir ürün veya olayla karşılaştıklarında tepki vermekte ve bu tepkilerini sosyal medya
ağlarında paylaşmaktadırlar. Dolayısıyla bu tüketicilere yeşil ürün sunmak isteyen işletmelerin
daha dikkatli davranması ve yeşil ürünlere yönelik satın alma davranışlarını daha iyi analiz
etmesi gerekmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde yeşil ürün satın almayı etkileyen
birçok faktör söz konusudur. Bu önemli faktörlerden biri de risk algısıdır. Yeşil ürünlerle ilgili
algılanan risk ürünün gerçekten yeşil ürün özelliği taşımaması gibi performansla ilgili
olabileceği gibi ürünün sosyal çevre tarafından onaylanmaması gibi sosyal riskleri de
içermektedir. Yeşil ürün sunan işletmeler bu risk türlerinin neler olduğunu belirleyerek
algılanan riskleri azaltmaya çalışmalıdır. Buradan hareketle bu araştırmada Z kuşağında yer
alan tüketicilerin yeşil ürünlere yönelik satın alma davranışları ve bu ürünlerle ilgili
algıladıkları risk türleri belirlenmeye çalışılacaktır. Bu amaçla Giresun ilinde bir anket
çalışması yapılarak sonuçlarına yer verilecektir. Elde edilen sonuçlara göre uygulamacılara ve
işletmelere çeşitli öneriler sunulacaktır.
Anahtar kelimeler: Yeşil pazarlama, Z Kuşağı, Yeşil Algılanan Risk, Yeşil Ürün
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DETERMINING GENERATION Z’S THE PERCEIVED RISKS TO GREEN
PRODUCTS: A STUDY IN GİRESUN

ABSTRACT
The main purpose of this research is to examine the purchasing behaviors of Z generation
consumers about green products and to determine the risks they perceive about these products.
The consumers in the Z generation constitute a large part of current market. According to TUIK
2021 data, 39% of Turkey's population consists of people in the Z generation (www.tuik.gov.tr,
25.12.2021). The behavior of this generation, born into technology, as a consumer is completely
different from the previous generation. In addition, it is mentioned that the Z generation will
significantly change the marketing and consumption habits influenced by the previous
generation. One of the different purchasing behaviors of the people in the Z generation as
consumers is related to their perspectives on environmental events. These consumers behave in
an environmentally sensitive manner and exhibit different behaviors such as protecting the
environment, consuming environmentally friendly products, and supporting environmental
movements. It is extremely important to buy green products for the Z generation. When they
encounter a product or event that harms the environment, they react and share these reactions
on social media networks. Therefore, businesses that want to offer green products to these
consumers need to be more careful and analyze their purchasing behavior better for green
products. When evaluated in general, there are many factors affecting purchasing green
products. One of these important factors is risk perception. The perceived risk of green products
may be related to performance, such as the fact that the product does not have the characteristics
of a green product, as well as social risks such as the product's disapproval by the social
environment. Businesses that offer green products should try to reduce perceived risks by
identifying these types of risks. From this point of view, in this research, the purchasing
behaviors of the consumers in the Z generation towards green products and the types of risks
they perceive about these products will be tried to be determined. For this purpose, a survey
will be conducted in Giresun and the results will be included. According to the results obtained,
various suggestions will be presented to practitioners and businesses.
Key words: Green Marketing, Generation Z, Green Perceived Risk, Green Product.
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AİLE BAĞLAMINDA MAJÖR DEPRESİF BOZUKLUK

Beyza ÖZTAŞ1, Hatice HARMANCI2
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2
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ÖZET
Majör depresif bozukluk tüm toplumu etkileyen ve yaygınlığı yüksek psikiyatrik bir hastalıktır.
Majör depresif bozukluk son yılarda hem ülkemizde hem de dünyada ciddi bir toplum sağlığı
problemi haline gelmiştir. Depresyonun ortaya çıkmasında genetik, biyolojik ve psikososyal
faktörler rol oynamaktadır. Özkıyım riskini arttırması, kronikleşme riski olması, bireyin
işlevselliğinde bozulmaya neden olması ile önemli ekonomik, toplumsal, sosyal ve psikolojik
sonuçlara yol açabildiği için tedavi müdahalelerinin uygulanması, risk gruplarının tespit
edilmesi, orta/yüksek risk grubundaki bireylerin takibinin yapılması ve risk teşkil edebilecek
faktörlerin engellenmesi için önlem alınması kritik öneme sahiptir. Depresyonda görülen
çökkün duygudurum ve işlevsellikte bozulma gibi semptomlar bireyin sosyal ilişkilerini
olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla bireyin sosyal çevresinin en önemli parçası olan aile
ilişkilerine ve aile sistemine de zarar verebilmektedir. Aileyi oluşturan üyelerden birisinde
depresyon görüldüğü takdirde, bu durumun sadece birey üzerinde değil, mensubu olduğu
ailenin bir ya da birkaç üyesi üzerinde de olumsuz etkileri olabilmektedir. Aile üyelerinde
depresyon görülmesi durumunda evlilik sorunları, ebeveyn çocuk ilişkisinde ve aile içi
iletişimde bozulmalar meydana gelebilmektedir. Aynı zamanda aile içi çatışmalar, olumsuz
iletişim örüntüleri, ebeveyn ve çocuk arasında gelişen güvensiz bağlanma ve evlilikte yaşanan
sorunlar depresyona yol açabilmektedir. Aile kurumu ve aile üyeleri birey için en önemli sosyal
destek kaynaklarındandır ve ailede anne, baba ve çocuklar sıcak, güvenli, samimi ilişkiler
kurmakta, duygusal ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Dolayısıyla aile, depresyon için hem koruyucu
bir faktör olarak görülebilmektedir hem de yaşanılan aile içi sorunlar ile tetikleyici rol
oynayabilmektedir. Bu çalışmada Majör depresif bozukluk aile bağlamında ele alınmaktadır.
Aile bireylerinin tanı aldığı durumda depresyonun aile sistemine ve aile ilişkilerine olan
etkilerine değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Majör Depresif Bozukluk, Aile, Çocuk.
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SOSYAL SORUMLULUĞUN DİJİTAL EVRİMİ
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ÖZET
Kurumlar, yürütmüş oldukları faaliyetler çerçevesinde ortaya çıkan olumsuz etkiler
bulunuyorsa bunları azaltmak veya topluma fayda sağlamak adına sosyal sorumluluk
faaliyetleri yürütebilmektedir. Ancak sosyal sorumluluk kavramı sadece kurumları/işletmeleri
kapsamamaktadır. Aynı zamanda bireyler de sosyal sorumluluk faaliyetlerini yürütmek veya
desteklemekte sorumludur. Birçok kurum/işletme sosyal sorumluluk faaliyetlerini gönüllü
katılımcılar sayesinde büyük kitlelere ulaştırabilmektedir. Sosyal sorumluluk faaliyetlerinden
daha çok kişinin haberdar olması, katılımın arttırılması hatta dijital platformlardan bu projelere
destek sağlanması için iletişim teknolojileri önemli bir araç haline gelmiştir. Günümüzde sosyal
sorumluluk projelerine destek veren birçok dijital platform ve uygulama mevcuttur. Bu
uygulamalarla adım bağışlayarak özel kişiler ve sivil toplum kuruluşlarına destek olmanın yanı
sıra, sosyal medyadan hasta çocuklar için Valilik onaylı para toplanmasına, ağaç dikim
kampanyalarından, temiz çevre için etkinlik organizasyonuna, eğitim süreçlerinin
iyileştirilmesinden, ihtiyaç sahiplerine sosyal medyadan bağış yoluyla ulaşmaya kadar birçok
mecra aracılılık yapabilmektedir. Daha çok kişinin sosyal sorumluluk faaliyetlerinden haberdar
olmalarını sağlayan gerek cep telefonu uygulamaları gerekse sosyal medya kanalları sosyal
sorumluluk faaliyetlerinde önemli birer araç haline gelmiştir. Kurum/kuruluşların dijital
ortamlarda yürüttükleri sosyal sorumluluk faaliyetleri ve ulaşılan hedef kitleleri temel araştırma
konusunu oluşturmaktadır. İnteraktif mecralarda yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin
başarı oranları, dijital ortamlarda tamamlanmış sosyal sorumluluk projelerinin türlerinin neler
olduğu, dijital ortamlarda sosyal sorumluluk projelerine nasıl destek verildiği bu çalışmanın
temel araştırma sorularını oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında birçok sektörde ve farklı
alanlarda yürütülen dijital sosyal sorumluluk örnekleri ele alınarak betimsel bir analiz yapılması
amaçlanmaktadır. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde en fazla hangi alanda dijital sosyal
sorumluluk faaliyeti yürütüldüğü ve başarı oranları üzerine bir değerlendirme yapılması
amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Sosyal Sorumluluk, Dijitalleşme, Sosyal Sorumluluk Uygulamaları
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ÖZET
Duygusal istismar, bireylerde uzun zamanlı kişisel problemlere yol açabileceği gibi, bireylerin
sosyal yaşamını ve dolayısı ile de toplumları etkileyebilen önemli bir unsurdur. Duygusal
istismar konusunda yapılan her çalışmaların insan ve toplum sağlığını korumaya yönelik atılan
birer adım olarak değeri oldukça önemlidir.
Bu çalışma ile “duygusal istismar” konusunda 2017-2022 yılları arasında yapılmış olan
lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda
Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (YÖK) veri tabanında yer alan gelişmiş
tarama ile anahtar kelimesinde “duygusal istismar” geçen, kayıtlı olup tamamlanmış ve izin
verilmiş olan 28 çalışma inceleme kapsamına alınmıştır. Bu araştırma betimsel nitelikte olup
doküman incelemesi yöntemi ve içerik analizi kullanılarak, belirlenen araştırma sorularına
cevap aranmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Küçükoğlu ve Ozan, (2013) tarafından
geliştirilen “Tez Sınıflama Formu” gerekli uyarlamalar yapılarak kullanılmıştır. Elde edilen
bulgular frekans ve yüzde hesaplamalarını içeren tablolar ile açıklanıp yorumlanmıştır.
Araştırma bulgularına göre; araştırma yöntemi olarak daha çok nicel araştırma yöntemlerinden
faydalanıldığı, nitel araştırma yöntemlerinin ise fazla tercih edilmediği ve inceleme kapsamına
alınan lisansüstü tezlerin tamamının yüksek lisans düzeyinde olduğu, doktora düzeyinde
çalışmalara rastlanmadığı görülmüştür. Yine araştırma bulgularında daha çok Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık ve Klinik Psikoloji bilim alanlarında çalışmaların yürütüldüğü,
örneklem gruplarının ise çeşitlilik göstermekle birlikte daha çok lise ve lisans düzeyi gençlerin
tercih edildiği görülmüştür. Araştırma sonucunda “duygusal istismar” konusunda 2017-2022
yıllarında yapılan çalışmaların araştırma eğilimleri belirlenmiş olup literatür eşliğinde
tartışılarak bu alanda çalışma yürütecek araştırmacılara bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: İstismar, Duygusal istismar, Çocuk istismarı
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THE TRUTH ABOUT GOOD AND EVIL: A MIXED-METHODS APPROACH TO
COLOR THEORY
RANIYA ALSHARIF
Al-Hekma University, Jeddah, KSA
Abstract:
The color theory of good and evil is the association of colors to the omnipresent concept of
good and evil, where human behavior and perception can be highly influenced by seeing black
and white, making these connotations almost dangerously distinctive where they can be very
hard to distinguish. This theory is a human construct that dates back to ancient Egypt and has
been used since then in almost all forms of communication and expression, such as art, fashion,
literature, and religious manuscripts, helping the implantation of preconceived ideas that
influence behavior and society. This is a mixed-methods research that uses both surveys to
collect quantitative data related to the theory and a vignette to collect qualitative data by using
a scenario where participants aged between 18-25 will style two characters of good and bad
characteristics with color contrasting clothes, both yielding results about the nature of the
preconceived perceptions associated with ‘black and white’ and ‘good and evil’, illustrating the
important role of media and communications in human behavior and subconscious, and also
uncover how far this theory goes in the age of social media enlightenment.
Keywords: Color perception, interpretivism, thematic analysis, vignettes.
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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
Federal Pholytechnic Bauchi, Bauchi - 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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POTENTIAL OF TOURISM LOGISTIC SERVICE BUSINESS IN THE BORDER
AREAS OF CHONG ANMA, CHONG SA-NGAM, AND CHONG JOM
CHECKPOINTS IN THAILAND TO INCREASE COMPETITIVE EFFICIENCY
AMONG THE ASEAN COMMUNITY
Pariwat Somnuek
Ubon Ratchathani University, Thailand
Abstract:
This study focused on tourism logistic services in the border areas of Thailand by an analysis
and comparison of the opinions of tourists, villagers, and entrepreneurs of these services.
Sample representatives of this study were a total of 600 villagers and 15 entrepreneurs in the
three border areas consisting of Chong Anma, Chong Sa-Ngam, and Chong Jom checkpoints.
For methodology, survey questionnaires, situation analysis, TOWS matrix, and focus group
discussions were used for data collection, as well as descriptive analysis and statistics such as
arithmetic means and standard deviations, were employed for data analysis. The findings
revealed that business potential was at the medium level and entrepreneurs were satisfied with
their turnovers. However, perspectives of transportation and tourism services provided for
tourists need to be immediately improved. Recommendations for the potential development
included promotion of border tourism destinations and foreign investments into
accommodation, restaurants, and transport, as well as the establishment of business networks
between Thailand and Cambodia, along with the introduction of new tourism destinations by
co-operation between entrepreneurs in both countries. These initiatives may lead to increased
visitors, collaboration of security offices, and an improved image of tourism security.
Keywords: Business potential, potential development, tourism logistics, services.
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A THEORY-BASED ANALYSIS ON IMPLICATIONS OF DEMOCRACY IN
CAMBODIA
PUTHSODARY TAT
Abstract:
Democracy has been categorially accepted and used as foreign and domestic policy agendas for
the hope of peace, economic growth and prosperity for more than 25 years in Cambodia.
However, the country is now in the grip of dictatorship, human rights violations, and
prospective economic sanctions. This paper examines different perceptions and experiences of
democratic assistance. In this study, the author employs discourse theory, idealism and realism
as a theory-based methodology for debating and assessing the implications of democratization.
Discourse theory is used to establish a platform for understanding discursive formations, body
of knowledge and the games of truth of democracy. Idealist approaches give rational arguments
for adopting key tenets that work well on the ground. In contrast, realism allows for some
sweeping critiques of utopian ideal and offers particular views on why Western hegemonic
missions do not work well. From idealist views, the research finds that Cambodian people still
believe that democracy is a prima facie universality for peace, growth and prosperity. From
realism, democratization is on the brink of death in three reasons. Firstly, there are tensions
between Western and local discourses about democratic values and norms. Secondly,
democratic tenets have been undermined by the ruling party-controlled courts, corruption,
structural oppression and political patronage-based institutions. The third pitfall is partly
associated with foreign aid dependency and geopolitical power struggles in the region. Finally,
the study offers a precise mosaic of democratic principles that may be used to avoid a future
geopolitical and economic crisis.
Keywords: Corruption, democracy, democratic principles, discourse theory, discursive
formations, foreign aid dependency, games of truth, geopolitical and economic crisis,
geopolitical power struggle, hegemonic mission, idealism, realism, utopian ideal.
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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
epartment 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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EGZERSİZ BAĞIMLILIĞI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE YEME TUTUM
DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Emrah ERDEM1, Bülent Okan MİÇOOĞULLARI1
1 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü https://orcid.org/ 0000-0001-9961-7964
1

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
https://orcid.org/ 0000-0001-5258-5766

ÖZET
Hareket ihtiyacı, sosyalleşme ihtiyacı ve beslenme ihtiyacı insanlık için elzem olan
dinamiklerdir. Bu dinamiklerin dengede tutulamaması çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde
getirir. İnsanlar sağlığa ulaşmak için çeşitli önleme stratejileri geliştirirler. Bu stratejilerden
birisi de egzersiz olgusudur. Başlangıçta faydalı olan bu çözüm, çeşitli olumsuz nedenlerden
dolayı bağımlılık haline dönüşür ve egzersiz madalyonunun görünmeyen zararlı yönü ortaya
çıkar. Bu doğrultuda çalışmamızın amacı; egzersiz yapan bireylerin egzersiz bağımlılıkları ile
sosyal görünüş kaygısı ve yeme bozuklukları arasındaki ilişkisel durumu tespit etmektir.
Çalışmamız egzersiz, spor eğitimi veren kişi ve kurumlar ile egzersize katılım gösteren bireyler
açısından önem arz etmektedir. Literatürde egzersiz bağımlılığı ile ilgili çok sayıda çalışma
olmasına rağmen, belirlediğimiz değişkenlerle olan ilişkilerine birlikte bakılan bir çalışmaya
rastlanılmamıştır. Araştırma; betimsel bir araştırma modeli olup, ilişkisel tarama yöntemi ile
yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Malatya ilinde egzersize düzenli katılım sağlayan; 100
kadın ve 227 erkek, 327 gönüllü katılımcı oluşturmaktadır. Çalışmanın evrenini özel spor
salonlarında bir yıl süreyle egzersiz yapan bireyler oluşturmaktadır. Araştırmada veriler; Kişisel
Bilgi Formu, Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği, Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği ve Yeme Tutum
Ölçeğinden oluşan anket yöntemi ile elde edilmiştir. Elde Edilen verilerin SPSS 21.0 paket
programında analizleri yapılmıştır. Araştırmanın bulguları; Katılımcılardan egzersiz bağımlısı
olanların oranı %44.6’dır. Katılımcılardan yeme bozukluğu riski olanların oranı %31.8’dir.
Katılımcıların sosyal görünüş kaygısı puan ortalaması 29.94 puanla orta seviyededir. Egzersiz
bağımlılığı ile sosyal görünüş kaygısı ve yeme tutum davranışları arasında pozitif ilişki olduğu
görülmektedir. Egzersiz bağımlılığı ile sosyal görünüş kaygısı ve yeme tutum davranışları ile
belirlenen demografik değişkenlerin bazılarında anlamlı fark görülürken bazılarında anlamlı
fark bulunamamıştır. Sonuç olarak bireylerin fayda sağlamak için, kompülsif amaçla yaptıkları
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egzersizin, zamanla bağımlılığa dönüşebileceği ve egzersiz bağımlılığının sosyal görünüş
kaygısıyla ve yeme tutum davranışlarıyla ilişkili olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Egzersiz Bağımlılığı, Sosyal Görünüş Kaygısı, Yeme Bozuklukları
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IDENTIFYING THE TRADITIONAL COLOR SCHEME IN DECORATIVE
PATTERNS USED BY THE BAHNAR ETHNIC GROUP IN THE CENTRAL
HIGHLANDS OF VIETNAM

NGUYEN VIET TAN
FPT University, Vietnam
Abstract:
The Bahnar is one of 11 indigenous groups living in the Central Highlands of Vietnam. It is
one among the four most popular groups in this area, including the Mnong who speak the same
language of Mon Khmer family, while both groups of the Jrai and the Rhade belong to the
Malayo-Polynesian language family. These groups once captured fertile plateaus, left their
cultural and artistic heritage which affected the remaining small groups. Despite the difference
in ethnic origins, these groups seem to share similar beliefs, customs and related folk arts after
a very long time living beside each other. However, through an in-depth study, this paper points
out the fact that the decorative patterns used by the Bahnar are different from the other ethnic
groups, especially in color. Based on historical materials from the local museums and some
studies in 1980s when all of the ethnic groups in this area had still lived in self-sufficient
condition, this paper characterizes the traditional color scheme used by the Bahnar and
identifies the difference in decorative motifs of this group compared to the others by pointing
out they do not use green in their usual decorative patterns. Moreover, combined with some
field surveys recently, through comparative analysis, it also discovers stylistic variations of
these patterns in the process of cultural exchange with the other ethnic groups, both in and out
of the region, in modern living conditions. This study helps to preserve and promote the
traditional values and cultural identity of the Bahnar people in the Central Highlands of
Vietnam, avoiding the fusion of styles among groups during the cultural exchange.
Keywords: Bahnar ethic group, decorative patterns, the central highland of Vietnam,
traditional color scheme.
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COLLABORATIVE AND EXPERIMENTAL CULTURES IN VIRTUAL REALITY
JOURNALISM: FROM THE PERSPECTIVE OF CONTENT CREATORS

RADWA MABROOK
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.
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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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PLATON’DAN KANT’A BATI’DA SİVİL TOPLUM

Tuba GÜN ÇINĞI
1
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ÖZET
Sivil toplum kavramı, sosyal bilimler alanında kamusal alan ve demokrasi gibi önemli
tartışmalara temel teşkil eden bir kavramdır. Sivil toplum kavramına ve bu kavramın tekabül
ettiği gerçekliğe ilişkin tartışmaların kökeni Antik Yunan’a kadar uzanmaktadır. Sivil toplum
tartışmalarının tarihi aynı zamanda demokrasi tartışmalarının da tarihi sayılmaktadır. Sivil
toplum, her ne kadar temsil ettiği kitleye ve kendisine atfedilen anlamlara göre farklılık gösterse
de demokrasiyi mümkün kılan kamusal alanı temsil etmektedir. Sivil toplum ve demokrasi
kavramları Batı’nın düşünce tarihi boyunca farklı zeminlerde tartışmaya açılmıştır. Bu
çalışmada, Batı düşünce tarihinde sivil toplum kavramına ve bağlantılı olarak demokrasi
kavramına ilişkin tartışmalar, bireysel özgürlükler karşısında devleti öne çıkaran düşünürler
üzerinden ele alınmıştır. Bu anlamda Antik Yunan düşünürlerinden Platon ve Aristo, Roma
döneminden Cicero, sözleşmeci düşünürlerden Thomas Hobbes ve Jean Jacques Rousseau ve
18. yüzyıl Aydınlanma döneminden Hegel ve Kant’ın sivil toplum ve demokrasi tartışmaları
bu çalışmanın odağında yer almaktadır. Bu düşünürler tarihsel süreç ve koşullar itibariyle farklı
dönemlerden olmakla birlikte, sivil toplum ve demokrasi tartışmalarında devleti bireysel
özgürlüklerin önünde görmeleri bakımından ortaklaşmaktadırlar. Düşünürlerin üç grup halinde
ele alındığı bu çalışma, araştırma kapsamına alınan düşünürlerin ya sivil toplumu
devletten/siyasal toplumdan ayrı görmediklerini ya da sivil toplumun ancak devletle ve devlet
için mümkün olabileceğini savunduklarını göstermektedir. Benzer şekilde demokrasi de bu
düşünürler için genellikle fazla özgürlükçü ya da belli noktalarda baskıcı bir yönetim biçimi
olarak görülmekte ve bu sebeplerle olumsuzlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sivil toplum, Demokrasi, Birey, Devlet, Özgürlük
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DEZAVANTAJLI GRUPLARLA ÇALIŞMADA BİR SOSYAL POLİTİKA AKTÖRÜ
OLARAK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
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ÖZET
Zaman içerisinde meydan gelen değişimler toplumları etkileyerek yeni düşüncelerin, yeni
ihtiyaçların ve yeni arayışların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Küreselleşme süreciyle
birlikte devleti her alanda tek ve en önemli unsur olarak gören anlayış değişmiş, pek çok alanda
ciddi dönüşümler yaşanmaya başlanmıştır. Sivil toplum kuruluşları devletin zamanla değişen
rolüyle birlikte devlete alternatif, çoğu zaman da devletin tamamlayıcısı ve yardımcısı bir
kuruluş olarak farklı alanlarda yer almışlardır. Bu kuruluşlar bugün hem dünyada hem de
ülkemizde çeşitli alanlarda örgütlenerek giderek daha görünür hale gelmektedirler. Toplumdaki
ihtiyaçların, isteklerin karşılanması, sorunların giderilmesi noktasında da sivil toplum
kuruluşlarının çeşitli görevler üstlendikleri görülmektedir. Bu açıdan sivil toplum
kuruluşlarının sosyal sorunların ortadan kaldırılmasını kendisine amaç edinen sosyal politika
alanında da var olduğu ve gelecekte de var olacağı açıktır. Sosyal politikanın ilgi alanına giren
işsizlik, yoksulluk, eğitim, sağlık, konut, sosyal hizmet, gelir dağılımı adaleti, fırsat eşitliği gibi
konular doğrudan ya da dolaylı olarak sivil toplum kuruluşlarının odağında yer alagelmiştir.
Sivil toplum kuruluşları bu konularla ilgilenirken toplum içerisinde çeşitli nedenlerle
diğerlerine göre dezavantajlı konumda bulunan kimselerin bu dezavantajlı durumu aşmaları
konusunda da birtakım roller üstlenmektedirler. Bu bağlamda sosyal politikanın başat hedefi
olan refahın toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması noktasında sivil toplum kuruluşlarının
önemli bir araç olduğu söylenebilir. Bu çalışmada sivil toplum kuruluşlarının bir sosyal politika
aktörü olarak dezavantajlı gruplarla çalışmadaki rolü incelenecektir. Bu doğrultuda ilk olarak
sivil toplum kuruluşlarından bahsedilerek, bu kuruluşların sosyal politika ile olan ilişkisine
değinilecek ve ardından dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarda sivil toplum kuruluşlarının
rolü açıklanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sivil toplum kuruluşları, dezavantajlı gruplar, sosyal politika
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SAĞLIK VE HASTALIK DURUMUNDA AİLE İŞLEVLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Sümeyye AYDOĞDU KUZUCU1, Zeliha ULUTAŞ 2
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ÖZET
Geçmişten günümüze pek çok farklı tanımlamalarla ve açıklamalarla ele alınan hastalık ve
sağlık kavramının günümüzde geldiği son nokta bireyde sadece biyolojik reaksiyonlara sebep
olmadığı ve sadece bireyi etkisi altına alan bir sürecin olmadığıdır. Bu ifadeden hareketle
bireylerin kendisini hasta ya da sağlıklı olarak ifade etmesinde yalnızca biyolojik ve psikolojik
koşulların değil bunun yanında sosyal koşulların da etkili olduğu aynı zamanda bu koşulları da
etkilediği söylenebilmektedir. Sağlık ve hastalık olguları, toplumsal yönleri bulunması
nedeniyle toplumu oluşturan bütün kurumlarla etkileşim halinde olup etkilediği ve etkilendiği
temel kurumlardan bir tanesinin de aile olduğu söylenebilmektedir. Günümüz modern
dünyasında ailenin de iç ve dış dinamikler nedeniyle etkilenmeye ve değişime açık hale geldiği
göz önünde bulundurulduğunda sağlık kurumunun ailenin işlevselliğini etkilediği, aile
dinamiklerinde değişimlere neden olduğu ve böylelikle aile içerisinde yeniden yapılanmaya
gidildiği görülmektedir. Bu çalışmada da toplumun başat kurumlarından olan aile kurumu ve
onun işlevsellikleri ile hastalık-sağlık olgusu arasındaki ilişki ele alınmıştır. Bu çalışmanın
amacı, başat kurum olan ailenin işlev ve rollerinin hastalık-sağlık durumlarında nasıl
etkilendiğine ve aralarındaki ilişkiye sağlık sosyolojisi bağlamında sosyolojik bir
değerlendirmede bulunmaktır. Bu kapsamda bu çalışmada ele alınan konu ile ilgili ve
çalışmanın amacına uygun olarak katkı sağlayacağı düşünülen kitap, tez, makale gibi kaynaklar
literatür taraması yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan literatür taraması sonucu hastalık-sağlık
durumunda aile işlevlerini ele alan çalışmalarda daha çok McMaster Aile İşlevleri Modeli’ne
bağlı kalınarak aile işlevsellikleri değerlendirildiğinden bu çalışmada da McMaster Aile
İşlevleri Modeli’nin alt boyutları olan problem çözme, roller, iletişim, gereken ilgiyi gösterme,
davranış kontrolü ve duygusal tepki verebilme işlevleri hastalık-sağlık durumu çerçevesinde
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aile, aile işlevselliği, hastalık, sağlık
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ANLAM ARAYIŞLARININ POSTMODERN SIĞINAĞI: DEİZM

Şule HARAL 1
Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 0000-0003-4563-8430

ÖZET
Deizm, Tanrı’nın var olduğuna inanan ancak Tanrı’nın aleme müdahil olan yasalarını,
insan yaşamını düzenleyici buyruklarını, dolayısıyla vahyi ve ona dayalı tüm dinsel pratik
biçimleri reddeden bir doktrindir. Deizm fikrinin sistemli bir hale gelmesi ve gelişmesi 17. ve
18. Yüzyıllarda Aydınlanma dönemine denk gelir. Aklın bütün esaretlerden kurtarılmasını
benimseyen rasyonel düşünce ve bununla bağlantılı Deizm hareketi, İngiltere’de gelişmiş ve bu
dönemde Deizm altın çağını yaşamıştır.
Deizm; inançlı insanın kültürel olarak şekillenmiş zihin yapısında konumlanan, hayatın
her alanıyla ilgili ilkeler koymak suretiyle yaşamına bütüncül olarak müdahale eden Tanrı
anlayışından; bireyin kendi yaşamını kendi değer ölçütlerinin şekillendirdiği, suya sabuna
dokunmayan bir yaratıcı Tanrı anlayışına geçişin ifadesi olarak kabul edilebilir.
Bu araştırmada Deizm anlayışının doğuşu ve hangi toplumsal süreçler dahilinde ve
nerelerde yayılım gösterdiği üzerinde durularak, din sosyolojisi disiplini bağlamında
postmodernizmin anlam arayışlarındaki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada veri toplama tekniği olarak, nitel araştırma yöntemlerinden doküman
analizi yöntemi kullanılmıştır. İlgili kaynaklar taranarak, içerik analizine tabi tutulmuştur.
Araştırma sonucunda dinsel deneyimlerin yalnızca düşünsel alanlara hapsedildiği
postmodern zamanlarda, benliğin kutsal istencine alternatif bir sığınak olarak kabul gören
deizmin, farklılaşan yaşam koşullarının ve pratiklerinin inanç alanlarını da yeniden inşa etme
ihtiyacıyla ivme kazandığını gösterir nitelikte sonuçlara ulaşılmıştır. Modernizm sonrası, Batı
toplumlarında deizmin geniş bir yayılımı gözlemlenirken, İslam dünyası için aynı oranda bir
yayılım hızından söz etmek pek mümkün değildir.
Anahtar Kelimeler : Deizm, Doğal Din, Postmodernizm, Tanrı, İslam.
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RESİMLERLE GÖÇ ALGISI

Nejdet YILDIRIM
Bursa Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans Enstitüsü
ORCID: 0000-0001-5865-6502
Özet
Göç, insanların zorunlu ve ya gönüllü olarak birçok sebeple yer değiştirmesidir diyebiliriz. Göç
olgusunu tüm canlılar için ele alırsak insanlık tarihinden çok daha eskidir. Peki, bugün göç
denilince insanların akıllarına ne gelmektedir ve duygu dünyalarında nasıl bir manzara ortaya
çıkmaktadır. Kişinin yaşadığı çevreye, yaptığı işe, şahit oldukları olaylara ve yaşına göre göç
algısı değişmektedir. Bu çalışmada insanların göç algılarını anlayabilmek için farklı yaşlarda,
farklı mesleklerde ve farklı şehirlerde yaşamış on kişiden resim çizmeleri istendi. Göç denilince
akıllarına gelenleri ve kafalarında oluşan algıları resme döktükten sonra çizdikleri resimlerin
anlamları ve neden böyle bir resim çizdikleri soruldu. Çizilen resimler ve çizenlerin
yorumlarıyla insanların göçten ne anladığı saptanmaya çalışıldı. Son dönemlerde ki mülteci
meselesiyle birlikte insanların göç algısının benzerlik göstereceğini düşünerek başladığımız bu
çalışmada düşündüğümüzün aksine yaşa ve yaşanmışlığa bağlı olarak çok farklı resimler de
ortaya çıktı.
Anahtar Kelimeler: Göç, mülteci, resim

PERCEPTION OF MIGRATION WITH PICTURES

Abstract
We can say that migration is the forced or voluntary displacement of people for many reasons.
If we consider the phenomenon of migration for all living things, it is much older than the
history of humanity. So, what comes to people's minds when it comes to migration, and what
kind of scene emerges in their emotional world. The perception of migration changes according
to the environment in which the person lives, the work he/she does, the events he/she has
witnessed and his/her age. In this study, in order to understand people's perceptions of
migration, ten people of different ages, different occupations and living in different cities were
asked to draw pictures. After putting the things that come to their minds and the perceptions
formed in their minds when it comes to migration, they were asked about the meaning of the
pictures they drew and why they drew such a picture. It was tried to determine what people
understood about immigration with the pictures drawn and the comments of the artists. Contrary
to what we thought, in this study, which we started with the thought that people's perception of
migration would show similarity with the recent refugee issue, it appeared in very different
pictures depending on age and experience.
Key Words: Migration, refugee, picture
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MYTHS OF THANGAL ORIGIN FROM AN ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVE

Monoranjan Maibam, Arundhati Maibam, Bojen Akoijam
College Of Science, Imphal, India
Abstract:
Myths may be understood as a special kind of literature though not found in written form.
Through myths, anthropologists make attempts to describe a world which members of a literate
society can barely imagine. Mythical stories about origin of numerous ethnic and tribal
communities have helped in tracing their route of migration and the long journey undertaken
before arriving at their present places of settlement. This study intends to highlight the myths
associated with the origin of the Thangal tribe of Manipur from an anthropological perspective
and interpret the stories in the context of evolution, migration and relationship with other
neighbouring groups. Fieldwork was conducted using an interview guide to collect primary data
and published literatures were consulted for secondary data. The result show two popular
versions of origin myths are found among the Thangal- first is origin from a cave at Makhel
located in the Maram area and second is the belief that the Thangal, the Tangkhul and the Meitei
are brothers who emerged out of a cave long ago. In conclusion, the origin myths of the Thangal
may be confirmed and established through archaeological findings in the form of artefacts.
Mention of erection of memorial stones in the second version is a good clue to start an
archaeological survey of the sites which are believed to have been once occupied by the people.
Keywords: Anthropology, migration, myth, Thangal.
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IDENTIFYING COMMON BEHAVIOURAL TRAITS OF LONE-WOLVES IN
RECENT TERRORIST ATTACKS IN EUROPE

Khaled M. Khan, Armstrong Nhlabatsi
Department of Computer Science and Engineering, Qatar University, Qatar
KINDI Computing Research Lab, College of Engineering, Qatar University Qatar

Abstract:
This article attempts to analyse behavioural traits of lone-wolves who struck and killed
innocents in six different attacks in Europe in last nine months. The main objective of this study
is to develop a profiling template in order to capture commonality of characteristics of these
attackers. This study tries to understand the homogeneity of lone-wolves in terms of their social
background and state of mind. The commonality among them can possibly be used to build a
profiling template that could help detecting vulnerable persons who are prone to be selfradicalised or radicalised by someone else. The result of this study provides us an understanding
of their commonality in terms of their state of mind and social characteristics.
Keywords: Behavioral pattern, terrorism, profiling, commonality.
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SOCIO-CULTURAL REPRESENTATIONS THROUGH LIVED RELIGIONS IN
DALRYMPLE’S NINE LIVES
Suman
Indian Institute of Technology (IIT) Mandi, Mandi, Himachal Pradesh 175005 India
Abstract:
In the continuous interaction between the past and the present that historiography is, each time
when history gets re/written, a new representation emerges. This new representation is a
reflection of the earlier archives and their interpretations, fragmented remembrances of the past,
as well as the reactions to the present. Memory, or lack thereof, and stereotyping generally play
a major role in this representation. William Dalrymple’s Nine Lives: In Search of the Sacred in
Modern India (2009) is one such written account that sets out to narrate the representations of
religion and culture of India and contemporary reactions to it. Dalrymple’s nine saints belong
to different castes, sects, religions, and regions. By dealing with their religions and expressions
of those religions, and through the lived mysticism of these nine individuals, the book engages
with some important issues like class, caste and gender in the contexts provided by historical
as well as present India. The paper studies the development of religion and accompanied feeling
of religiosity in modern as well as historical contexts through a study of these elements in the
book. Since, the language used in creation of texts and the literary texts thus produced create a
new reality that questions the stereotypes of the past, and in turn often end up creating new
stereotypes or stereotypical representations at times, the paper seeks to actively engage with the
text in order to identify and study such stereotypes, along with their changing representations.
Through a detailed examination of the book, the paper seeks to unravel whether some sociocultural stereotypes existed earlier, and whether there is development of new stereotypes from
Dalrymple’s point of view as an outsider writing on issues that are deeply rooted in the cultural
milieu of the country. For this analysis, the paper takes help from the psycho-literary theories
of stereotyping and representation.
Keywords: Religion, Representation, Stereotyping, William Dalrymple.
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ADOPTION AND USE OF AN ELECTRONIC VOTING SYSTEM IN GHANA

Isaac Kofi Mensah
Harbin Institute of Technology, Harbin, China

Abstract:
The manual system of voting has been the most widely used system of electing representatives
around the globe, particularly in Africa. Due to the known numerous problems and challenges
associated with the manual system of voting, many countries are migrating to the electronic
voting system as a suitable and credible means of electing representatives over the manual
paper-based system. This research paper therefore investigated the factors influencing adoption
and use of an electronic voting system in Ghana. A total of 400 Questionnaire Instruments (QI)
were administered to potential respondents in Ghana, of which 387 responded representing a
response rate of 96.75%. The Technology Acceptance Model was used as the theoretical
framework for the study. The research model was tested using a simple linear regression
analysis with SPSS. A little of over 71.1% of the respondents recommended the Electoral
Commission (EC) of Ghana to adopt an electronic voting system in the conduct of public
elections in Ghana. The results indicated that all the six predictors such as perceived usefulness
(PU), perceived ease of use (PEOU), perceived free and fair elections (PFFF), perceived
credible elections (PCE), perceived system integrity (PSI) and citizens trust in the election
management body (CTEM) were all positively significant in predicting the readiness of citizens
to adopt and use an electronic voting system in Ghana. However, jointly, the hypotheses tested
revealed that apart from Perceived Free and Fair Elections and Perceived Credible and
Transparent Elections, all the other factors such as PU, Perceived System Integrity and Security
and Citizen Trust in the Election Management Body were found to be significant predictors of
the Willingness of Ghanaians to use an electronic voting system. All the six factors considered
in this study jointly account for about 53.1% of the reasons determining the readiness to adopt
and use an electronic voting system in Ghana. The implications of this research finding on
elections in Ghana are discussed.
Keywords: Credible elections, democracy, Election Management Body (EMB), electronic
voting, Ghana, Technology Acceptance Model (TAM).
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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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MAKING A ‘ONCE-UPON-A-TIME’ MYTHOLOGY IN KAZUO ISHIGURO’S THE
BURIED GIANT

Masami Usui
Department of English , Doshisha University

Abstract:
Kazuo Ishiguro’s challenging novel, The Buried Giant, embodies how contemporary writers
and readers have to discover the voices buried in our history. By avoiding setting or connecting
the modern and contemporary historical incidents such as World War II this time, Ishiguro
ventures into retelling myth, transfiguring historical facts, and revealing what has been
forgotten in a process of establishing history and creating mythology. As generally known,
modernist writers in the twentieth century employed materials from authorized classical
mythologies, especially Greek mythology. As an heir of this tradition, Ishiguro imposes his
mission of criticizing the repeatedly occurring yet easily-forgotten history of dictatorship and a
slaughter on mythology based on King Arthur and its related heroes and myths in Britain. On
an open ground, Ishiguro can start his own mythical story and space.
Keywords: English literature, fantasy, global literature, mythology.
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NET REGULARITY AND ITS ETHICAL IMPLICATIONS ON INTERNET STAKE
HOLDERS

NOURHAN ELSHENAWI
America College of Greece
Abstract:
Net Neutrality (NN) is the principle of treating all online data the same without any
prioritization of some over others. A research gap in current scholarship about “violations of
NN” and the subsequent ethical concerns paves the way for the following research question: To
what extent violations of NN entail ethical concerns and implications for Internet stakeholders?
To answer this question, NR is examined using the two major action-based ethical theories,
Kantian and Utilitarian, across the relevant Internet stakeholders. First some necessary IT
background is provided that shapes how the Internet works and who the key stakeholders are.
Following the IT background, the relationship between the stakeholders, users, Internet Service
Providers (ISPs) and content providers is discussed and illustrated. Then some violations of NN
that are currently occurring is covered, without attracting any attention from the general public
from an ethical perspective, as a new term Net Regularity (NR). Afterwards, the current
scholarship on NN and its violations are discussed, that are mainly from an economic and
sociopolitical perspectives to highlight the lack of ethical discussions on the issue. Before
moving on to the ethical analysis however, websites are presented as digital entities that are
affected by NR and their happiness is measured using functionalism. The analysis concludes
that NR is prone to an unethical treatment of Internet stakeholders in the perspective of both
theories. Finally, the current Digital Divide in the world is presented to be able to better
illustrate the implications of NR. The implications present the new Internet divide that will take
place between individuals within society. Through answering the research question using
ethical analysis, it attempts to shed some light on the issue of NR and what kind of society it
would lead to. NR would not just lead to a divided society, but divided individuals that are
separated by something greater than distance, the Internet.
Keywords: Digital divide, digital entities, digital ontology, net neutrality, internet ethics,
internet law, internet service providers, websites as beings.
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PUBLIC SQUARES AND THEIR POTENTIAL FOR SOCIAL INTERACTIONS: A
CASE STUDY OF HISTORICAL PUBLIC SQUARES IN TEHRAN

Asma Mehan
Politectico 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.

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-8151-18-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 56

KARADENIZ 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

CAPITAL ACCUMULATION AND UNEMPLOYMENT IN NAMIBIA, NIGERIA,
AND SOUTH AFRICA

Abubakar Dikko
Department of Economics, Leeds Beckett University, Leeds, United Kingdom
Abstract:
The research investigates the causes of unemployment in Namibia, Nigeria and South Africa
and the role of Capital Accumulation in reducing the unemployment profile of these economies
as proposed by the post-Keynesian economics. This is conducted through extensive review of
literature on the NAIRU models and focused on the post-Keynesian view of unemployment
within the NAIRU framework. The NAIRU (non-accelerating inflation rate of unemployment)
model has become a dominant framework used in macroeconomic analysis of unemployment.
The study views the post-Keynesian economics arguments that capital accumulation is a major
determinant of unemployment. Unemployment remains the fundamental socio-economic
challenge facing African economies. It has been a burden to citizens of those economies.
Namibia, Nigeria, and South Africa are great African nations battling with high unemployment
rates. The high unemployment rate in the country led the citizens to chase away foreigners in
the country claiming that they have taken away their jobs. The study proposes there is a strong
relationship between capital accumulation and unemployment in Namibia, Nigeria, and South
Africa, and capital accumulation is responsible for high unemployment rates in these countries.
For the economies to achieve steady state level of employment and satisfactory level of
economic growth and development, there is need for capital accumulation to take place. The
countries in the study have been selected after a critical research and investigations. They are
selected based on the following criteria; African economies with high unemployment rates
above 15% and have about 40% of their workforce unemployed. This level of unemployment
is the critical level of unemployment in Africa as expressed by International Labour
Organization (ILO). And finally, the African countries experience a slow growth in their Gross
fixed capital formation. Adequate statistical measures have been employed using a time-series
analysis in the study and the results revealed that capital accumulation is the main driver of
unemployment performance in the chosen African countries. An increase in the accumulation
of capital causes unemployment to reduce significantly. The results of the research work will
be useful and relevant to federal governments and ministries, departments and agencies
(MDAs) of Namibia, Nigeria and South Africa to resolve the issue of high and persistent
unemployment rates in their economies which are great burden that slows growth and
development of developing economies. Also, the result can be useful to World Bank, African
Development Bank and International Labour Organization (ILO) in their further research and
studies on how to tackle unemployment in developing and emerging economies.
Keywords: Capital accumulation, NAIRU, post-Keynesian economics, unemployment.
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ETNOGRAFİK MÜZİK İNCELEMESİNDE VERİ ANALİZİ: KOD VE TEMALARI
BULMAK
Levent ERGUN
Dokuz Eylul University, Faculty of Fine Arts, Department of Music Sciences, Tınaztepe Campus
ORCID: 0000-0002-9959-8780

ÖZET
Etnografi, genel olarak kültürleri ve toplumları inceleme için kullanılan bir yöntem olarak
tanımlanabilir. Stratejik bir yöntem olarak birçok disiplinin yanı sıra etnomüzikoloji alanında
da kullanılır. Araştırma yöntemlerini antropolojiden devşiren etnomüzikoloji, araştırmanın
verilerinin bulunduğu yerde, müzik pratikleri incelenen topluluğun ya da kültürel grubun
içerisinde alan çalışması yoluyla veri toplama yolunu benimser. Etnografik yöntemde gözlem
ve görüşme temel veri toplama yoludur. Araştırma süreci her aşamanın birbirine bağlı ve her
aşamanın hayati derecede önemli olduğu döngüsel bir süreçtir. Veri analizi, araştırma
verilerinin toplanmasından sonraki bir aşama olarak değerlendirilmekle birlikte aslında
araştırma sürecinin her adımında yapılan bir eylemdir. Bu bildiri etnomüzikolojiyi merkeze
alan kuramsal bir tartışmadan çok etnografik yöntemin ne olduğuna, veri toplama sürecine ve
veri analizi üzerine yoğunlaşır. Veri analizi aşamasında ise görüşme ve çeviri yazımı yapılan
görüşme metinlerinde kod ve temaların bulunmasına odaklanır. Veri analizi aşamasında kod ve
temaları bulmanın araştırmanın nihai raporu üzerindeki önemine dikkat çekmeyi hedefler.
Anahtar Kelimeler: Etnografi, Gözlem ve Görüşme, Veri Analizi, Kod, Tema
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DATA ANALYSIS IN ETHNOGRAPHIC MUSIC STUDY: FINDING CODE AND
THEMES
ABSTRACT
Ethnography can be defined as a method used to study cultures and societies in general. As a
strategic method, it is used in many disciplines as well as in the field of ethnomusicology.
Ethnomusicology, which draws its research methods from anthropology, adopts the way of
collecting data through fieldwork within the community or cultural group whose musical
practices are studied, where the data of the research are found. In the ethnographic method,
observation and interview are the basic data collection methods. The research process is a
cyclical one in which every stage is interconnected and each stage is vitally important. Although
data analysis is considered as a stage after the collection of research data, it is actually an action
done at every step of the research process. This paper focuses on what the ethnographic method
is, the data collection process and data analysis rather than a theoretical discussion centered on
ethnomusicology. In the data analysis phase, it focuses on finding codes and themes in the
interview and translated interview texts. It aims to draw attention to the importance of finding
codes and themes in the data analysis phase on the final report of the research.
Keywords: Ethnograhy, Observation and Interview, Data Analysis, Code, Theme
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ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİMDE WEB 2.0 ARAÇLARININ
KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ve KULLANIM YETERLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
Doç. Dr. Melike ÖZYURT1, Zeynep KOÇ2, Havva YILMAZ3
1 Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Gaziantep
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4527-9343
2

Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Gaziantep
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0812-1662

3

Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Gaziantep
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0754-9624

ÖZET
Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin uzaktan eğitimde Web 2.0 araçlarının kullanımına ilişkin
görüşlerini, bu araçları kullanım durumlarını ve bu araçları kullanımlarına ilişkin öz yeterlik
algılarını çeşitli değişkenler bağlamında incelemektir. Araştırmada nicel araştırma
desenlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini 2020-2021
eğitim-öğretim yılında Gaziantep ilinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma
kapsamında Gaziantep’te bulunan farklı eğitim kurumlarında görev yapan 315 öğretmene
ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Web 2.0 Hızlı İçerik Geliştirme ÖzYeterlik İnancını Belirlemeye Yönelik Ölçek” kullanılmıştır. Elektronik ortamda uygulanan
ölçekte katılımcıların demografik özelliklerini, WEB 2 araçlarının kullanımına ilişkin
görüşlerini ve Web 2 araçlarını kullanım durumlarını belirlemeye yönelik maddelere yer
verilmiştir. Elde edilen veriler, betimsel analiz teknikleri, Bağımsız Gruplar t-Testi, Tek Yönlü
Varyans Analizi (ANOVA) ve LSD testi uygulanarak çözümlenmiştir.
Araştırma sonucunda, öğretmenlerin Web 2.0 araçlarının uzaktan eğitimde kullanılmasının;
öğrencilerin derse aktif katılmasını sağlamak için, derse ilgilerini artırmak için, dersi
pekiştirmek ve eğlenceli kılmak için gerekli olduğu görüşünde oldukları belirlenmiştir. Bununla
birlikte öğretmenler Web 2.0 araçları sayesinde öğrencilerin kendi bireysel hızında
öğrenmelerinin gerçekleştiği, öğrenme zamanından tasarruf edildiği, bilgi paylaşımının
hızlandığı görüşlerini de sunmuşlardır. Araştırmada her ne kadar Web 2 araçlarının eğitimde
kullanımına ilişkin olumlu bir çok öğretmen görüşü tespit edilse de; Web 2.0 uygulamalarının
derslerde kullanılmasının daha fazla ön hazırlık ve zaman gerektirmesi nedeni ile bu araçların
eğitim öğretim süreçlerinde kullanımda isteksiz öğretmenler olduğu da tespit edilmiştir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin WEB 2 araçlarını kullanım durumlarına ilişkin bulgular
incelendiğinde; öğretmenlerin %70,8’ inin Web 2.0 araçlarını daha önce duydukları fakat bu
araçları sadece %31,1’inin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullandıkları tespit edilmiştir.
Derslerinde Web 2 araçlarını kullanan öğretmenlerin; dersi eğlenceli ve zevkli kılmak, öğrenci
katılımını arttırmak, ders içeriğini sunmak ve ölçme değerlendirme yapmak amacı ile bu
araçları kullandıkları belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca, derslerinde WEB 2 araçlarını kullanan
öğretmenlerin sırasıyla en sık olara; Kahoot, Canva, Edmodo, Class Dojo gibi araçları
kullandıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin bu Web 2 araçlarının kullanımına ilişkin bilgileri
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ise; öncelikli olarak hizmet içi eğitimler yoluyla ve e-twinning çalışmaları sırasında edindikleri
belirlenmiştir. Web 2 araçlarını kullanımına ilişkin eğitim alan öğretmenler ise tüm
katılımcıların % 30,2’sini oluşturmaktadır. Bununla birlikte araştırmada öğretmenlerin %78,8’
i eğitim öğretim sürecinde Web 2.0 araçlarından yeterince faydalanmadıklarını ifade
etmişlerdir. Araştırmada ayrıca öğretmenlerinin uzaktan eğitimde Web 2.0 araçlarını
kullanımlarına ilişkin öz yeterlik algılarının eğitim durumu, görev yapılan kurum türü ve görev
süresine göre anlamlı farklılaştığı tespit edilmiştir. Yüksek lisans eğitimi alan, özel okulda
görev yapan ve yeni mezun öğretmenlerin WEB 2 araçlarının kullanımına ilişkin öz yeterlik
algılarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Web 2.0 Araçları, Uzaktan Eğitim, Eğitim Teknolojileri, Öğretim
Teknolojileri, İçerik Geliştirme

EXAMINATION OF TEACHERS' OPINIONS ON THE USE OF WEB 2.0 TOOLS IN
DISTANCE EDUCATION AND THEİR COMPETENCIES FOR USING THEM

ABSTARCT
The purpose of this research is to examine teachers' views on the use of Web 2.0 tools in
distance education, their use of these tools, and their self-efficacy perceptions regarding their
use of these tools in the context of various variables. The descriptive survey model, one of the
quantitative research designs, was used in the study. The study sample of the research consists
of teachers working in Gaziantep in the 2020-2021 academic year. Within the scope of the
research, 315 teachers working in different educational institutions in Gaziantep were reached.
In the research, "Web 2.0 Rapid Content Development Scale for Determining Self-Efficacy
Belief" was used as a data collection tool. In the scale applied in the electronic environment,
items were included to determine the demographic characteristics of the participants, their
views on the use of WEB 2 tools, and their use of Web 2 tools. The obtained data were analyzed
by applying descriptive analysis techniques, Independent Groups t-Test, One-Way Analysis of
Variance (ANOVA) and LSD test.
As a result of the research, it has been determined that teachers' use of Web 2.0 tools in distance
education is necessary to ensure active sutudent participation in the lesson, to increase their
interest in the lesson, to reinforce learnings in the lesson and make it fun. In addition to these,
teachers stated that thanks to Web 2.0 tools, students learn at their own pace, learning time is
saved, and information sharing is accelerated. Although many positive teacher opinions
regarding the use of Web 2 tools in education were determined; It has also been determined that
the use of Web 2.0 tools in lessons requires more preliminary preparation and time, and that
teachers are reluctant to use these tools in learning teaching processes.
When the findings regarding the use of WEB 2 tools by the teachers participating in the research
are examined; It was determined that 70.8% of the teachers had heard of Web 2.0 tools before,
but only 31.1% of them used these tools in educational activities. It has been determined that
teachers who use Web 2 tools in their lessons; use these tools to make the lesson fun and
enjoyable, to increase student participation, to present the course content and to make
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assessment and evaluation. It was also found that the teachers most frequently use tools such as
Kahoot, Canva, Edmodo, Class Dojo. It is also determined that; the teachers' information on
the use of these Web 2 tools is acquired primarily through in-service trainings and during etwinning studies. Teachers who received training on the use of Web 2 tools constitute 30.2%
of all participants. However, in the research, 78.8% of the teachers stated that they did not make
enough use of Web 2.0 tools in the learning teaching processes. As a result of the research
moreover, it was determined that the teachers' self-efficacy perceptions regarding the use of
Web 2.0 tools in distance education differed significantly according to their educational level,
type of institution they give service and seniority. It has been determined that the self-efficacy
perceptions of teachers who have master's education, work in private schools and newly
graduated teachers regarding the use of WEB 2 tools are higher.
Keywords: Web 2.0 Tools, Distance Education, Educational Technologies, Instructional
Technologies, Content Development
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA
BAĞIMLILIKLARINI ANLAMAK

Yeşim KARAÇ ÖCAL1, Ebru ARAÇ ILGAR2, Bekir Barış CİHAN3
1Yozgat

Bozok Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 0000-0003-2754-9274

2Yozgat
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3Yozgat

Bozok Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 0000-0002-3107-3849

ÖZET
İnternet kullanımının yaygınlaşması ile kişilerin hayatında birçok olumlu değişikler olmuştur.
Günümüzde internet kullanımı oldukça yaygınlaşmış ve kullanım ağırlığın sosyal medya
ağlarında olduğu, özellikle gençlerin internet kullanımın neredeyse tamamının sosyal ağların
kullanımı olduğu görülmektedir. Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sosyal medya
bağımlılıklarını anlamayı hedefleyen çalışmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın katılımcılarını, spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören 12 öğrenci
oluşturmaktadır. Görüşmede, alan-yazın incelemesi ve uzman görüşleri dikkate alınarak
araştırmacı tarafından geliştirilen 5 sorudan oluşan ve yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Daha sonra belirlenen kategoriler çerçevesinde katılımcıların ifadelerinden
alıntılara yer verilerek değerlendirilmiştir. Veriler; “En çok kullanılan sosyal medya ağı”,
“sosyal medya ve yaşam kaliteniz”, “mutluluk”, “zaman yönetimi” ve “amaç” şeklinde 5
kategoriye ayrılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuca göre sosyal medyanın en çok
haberleşmede faydasının görüldüğü bunun yanında kişiler arasında iletişimi sağlamakta önemli
önemli bir yeri olduğuna fakat zaman kontrolünün iyi sağlanmadığı zaman zararlı hale
geldiğini, günlük hayatlarında çok fazla zamanlarını alarak başka sorumluluklarından ve
sağlıklarından ödün verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal medya bağımlılığını engellemek
adına, öğrenciler için tiyatro çalışmaları, müzik çalışmaları vb. hobi grupları gibi sosyal
etkinliklerin düzenlenmesi, zaman kontrolü, mesleki/akademik başarı örnekleri ile kişisel
gelişim konularında belirli aralıklarda seminerler düzenlenebilmesi öneri olarak sunulabilir.
Anahtar Kelimeler: Spor Bilimleri Fakültesi, Sosyal Medya, Nitel
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UNDERSTANDING THE SOCIAL MEDIA ADDICTIONS OF SPORTS SCIENCES
FACULTY STUDENTS

ABSTRACT
Many positive changes have occurred in people's lives as a result of the widespread use of the
Internet. Today, internet use is quite widespread, and it can be seen that the use of social media
networks is the majority, and almost all internet usage, particularly among young people, is the
use of social media networks. The qualitative research model was used in the study to better
understand the social media addictions of the faculty of sports sciences students. The study's
participants consisted of 12 students from the faculty of sports sciences. A semi-structured
interview form consisting of 5 questions developed by the researcher, taking into account the
literature review and expert opinions, was used during the interview. It was then evaluated
within the framework of the predetermined categories by including quotations from the
participants' statements. Data is divided into 5 categories: “The most used social media
network”, “social media and your quality of life”, “happiness”, “time management” and
“purpose”. According to the results obtained from the research, it has been concluded that social
media is mostly beneficial in communication, as well as it has an important place in providing
communication between people, but when time control is not provided well, it becomes
harmful, and they compromise their other responsibilities and health by taking too much time
in their daily lives. For students to avoid social media addiction, theater studies, music studies,
and so on. A suggestion is to organize social activities such as hobby groups, time management,
examples of professional/academic success, and regular seminars on personal development.

Key Words: Faculty of Sports Sciences, Social Media, Qualitative
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SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖRÜNTÜYE KARŞI METAFORİK ALGILARI

1Gülsen
1

Nurevşan İci, 2Dr. Öğretim Üyesi Birol Tekin

Amasya Üniveristesi - Orcid Numarası: 0000-0003-3899-4832

2

Amasya Üniversitesi- Ordic Numarası:0000-0001-6828-5274

Özet
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmen adaylarının “örüntü”, “artan örüntü” , “azalan örüntü”
,“resimsel örüntü” ve “harfsel örüntü” ye karşı metaforik algılarını incelemektir. Yapılan
çalışmalar incelendiğinde metafor konusu ile ilgili fazlaca çalışma olsa da örüntü konusunda
daha önce bir çalışma yapılmamış olup eksiklikler olduğu tespit edilmiştir. Bundan dolayı
yapılan çalışmalardan da yola çıkarak sınıf öğretmen adaylarının örüntüler konusu hakkındaki
görüşleri üzerine bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırma nitel kökenli bir çalışma olup
olgubilim yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada “sınıf öğretmen adaylarının “örüntü”, “artan
örüntü” , “azalan örüntü” ,“resimsel örüntü” ve “harfsel örüntü” ye karşı metaforik algıları
nelerdir?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu çalışma, 2021–2022 öğretim yılının bahar döneminde
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın 3. Sınıfında
okuyan 60 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin
örüntüler hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından oluşturulmuş ve
uzmanlar tarafından kontrol edilip onaylanmış metafor anket formu kullanılmıştır. Burada
öğrencilerin daha kolay çağrışım yapmalarını sağlamak için kullanacakları metaforlar renk,
meyve, ulaştırma aracı, oyuncak ve canlı türü şeklinde sınırlandırılmıştır. Görüşmeler
sonucunda elde edilen verilerin analizinde verilerin analiz edilmesi üç aşamada
gerçekleştirilmiştir. Öncelikle öğretmen adaylarının kullandıkları metaforların kaynaklarının
betimsel analizi yapılarak tablo haline getirilmiştir. Tablolarda öğrencilerin her bir metafor
konusunda yazdıkları metafor kaynaklarını kullanma sıklıkları verilmiştir. İkinci aşamada,
metaforun kaynağı, metaforun konusu ve kaynağı arasındaki ilişki bakımından ayrıntılı bir
incelemeye tabi tutularak ayıklama yapıldı. Elde dilen veriler kongre zamanında ayrıntılı olarak
sunulacaktır.
Anahtar kelimeler: Metafor, örüntü, sınıf öğretmen adayları
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TAM ÖĞRENME MODELİNE GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLEN KEMAN
EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN
İNCELENMESİ1

Cenk Önder ÖZEN1
1

Trabzon Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, ORCID ID 0000-0002-2529-8670

ÖZET
Bu araştırmada, tam öğrenme kuramı çerçevesinde gerçekleştirilen keman eğitiminin,
geleneksel öğretime kıyasla, öğrencilerin keman performansına etkisinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırma, ön-test son-test kontrol gruplu gerçek deneme modelinde
desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, Trabzon Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü
2020-2021 öğretim yılı bahar yarıyılında 3 ve 4. sınıflardaki 5’i deney, 5’i kontrol grubu olmak
üzere toplam 10 keman öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemi
ile belirlenmiştir. Ardından, deney ve kontrol grupları yansız (seçkisiz) atama yöntemiyle
oluşturulmuştur. Deneysel sürecin yürütülmesinde, araştırmacı tarafından oluşturulan keman
dersi öğretim programı, deney grubuna tam öğrenme modeli çerçevesinde, kontrol grubuna ise
geleneksel öğretim yöntemi kullanılarak 10 hafta boyunca uygulanmıştır. Araştırmada veriler,
araştırmacı tarafından hazırlanarak geçerliği ve güvenirliği sağlanan “Keman Performans
Gözlem Formu” ile toplanmıştır. Verilerin analizi “Mann Whitney U” ve “Wilcoxon İşaretli
Sıralar” testleri ile gerçekleştirilmiştir. Karşılaştırmalı analizler sonucunda, tam öğrenme
modeli çerçevesinde eğitim alan keman öğrencilerinin son test puanları geleneksel eğitim alan
keman öğrencilerinin son test puanlarına kıyasla anlamlı şekilde yüksektir. Buna göre tam
öğrenme modeli çerçevesinde gerçekleştirilen keman eğitiminin, geleneksel öğretime kıyasla,
öğrencilerin keman performansını artırmada daha etkili olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tam öğrenme modeli, performans, keman eğitimi

Bu araştırma, “Tam Öğrenme Modeline Göre Gerçekleştirilen Keman Eğitiminin Öğrencilerin Bilgi, Tutum ve
Performansları Üzerine Etkisinin İncelenmesi” başlıklı doktora tezinin bir bölümü kullanılarak oluşturulmuştur.
1
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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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COMMUNICATION AND DEVICES: FACE TO FACE COMMUNICATION
VERSUS COMMUNICATION WITH MOBILE TECHNOLOGIES
Nuran Öze
Near East University, Faculty of Communication, Nicosia Northern Cyprus
Abstract:
With the rapid changes occurring in the last twenty five years, mobile phone technology has
influenced every aspect of life. Technological developments within the Internet and mobile
phone areas have not only changed communication practices; it has also changed the everyday
life practices of individuals. This article has focused on understanding how people’s
communication practices and everyday life practices have changed with the smartphone usage.
The study was conducted by using in-depth interview method and the research was conducted
on twenty Turkish Cypriots who live in Northern Cyprus. According to the research results,
communicating via Internet has rapidly replaced face to face communication in recent years.
However, results have changed according to generations. Younger generations can easily adapt
themselves to technological changes because they are already gaining everyday life practices
right now. However, the older generations practices are already present in their everyday life.
Keywords: Face to face communication, internet, mobile technologies, North Cyprus.
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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.
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ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN
REKLAM KAMPANYALARI

Tuğba BAYTİMUR
Dr., Bağımsız Araştırmacı, , ORCID: 0000-0002-7069-3338

ÖZET
Günümüzde pek çok kurum ve kuruluş tarafından şiddete maruz kalanlara ve uygulanan şiddet
tipine göre farklılık gösterebilen çeşitli şiddet karşıtı reklam kampanyaları yapılmaktadır. Bu
süreçte çocuklara yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin de çeşitli reklam kampanyaları
hazırlanmakta ve hazırlanan reklam kampanyalarında çocuklara yönelik şiddetin yol açtığı
olumsuz sonuçlara ilişkin kamuoyunda farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Çalışmada
çocuklara yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin hazırlanan reklam kampanyaları incelenerek,
reklam kampanyalarında verilmek istenen mesajların ve mesajlar üzerinden kitlelerde
oluşturulmak istenen tutum, düşünce ve/veya davranışların ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu
amaçla çalışma kapsamında çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla hazırlanan reklam
kampanyalarındaki görsel ve yazılı göstergeler, felsefeci John Searle tarafından geliştirilen Söz
Eylem Kuramı bağlamında analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgularda kamu
spotlarındaki göstergeler üzerinden hüzün çekiciliği tekniğinden yararlanıldığı ve bireylerin
çocukluk döneminde maruz kaldığı şiddetin uzun vadeli olumsuz sonuçlarının yansıtıldığı
ortaya çıkarılmıştır. Bu şekilde kamu spotlarında eylem boyutunda bireylerin, çocuklara
yönelik şiddetin önlenmesinde daha duyarlı hareket etmesinin sağlanmaya çalışıldığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çocuklara Yönelik Şiddet, Reklam Kampanyası, Şiddet, Kamu Spotu,
Kampanya
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THE ADVERTISING CAMPAIGNS PREPARED FOR THE PREVENTION OF
VIOLENCE AGAINST CHILDREN
Abstract
Today, various anti-violence advertising campaigns have been carried out by many institutions
and organizations, which may differ according to the victims of violence and the type of
violence applied. In this process, various advertising campaigns have been prepared for the
prevention of violence against children, and it has been sought to raise public awareness about
the negative consequences of violence against children. In the study, it was aimed to reveal the
messages intended to be given in advertising campaigns and the attitudes, thoughts and / or
behaviors desired to be formed in the masses through the messages by examining the
advertising campaigns prepared for the prevention of violence against children. For this
purpose, the visual and written indicators in the advertising campaigns prepared for the
prevention of violence against children within the scope of the study were analyzed in the
context of the Speech Act Theory developed by the philosopher John Searle. In the findings
obtained as a result of the study, it was revealed that the sadness appeal technique was used
through the indicators in the public service announcements and the long-term negative
consequences of the violence that individuals were exposed to during their childhood were
reflected. In this way, it was concluded that the action dimension in public service
announcements was aimed to ensure that individuals act more sensitively in preventing violence
against children.
Keywords: Violence Against Children, Advertising Campaign, Violence, Public Service
Announcement, Campaign
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ÜNİVERSİTELER BAĞLAMINDA ÖĞRETİM ELEMANLARINA BAKIŞ
Dr. Ejder GÜVEN
MEB, ORCID ID: D: http://orcid.org/0000-0002-3662-7142

ÖZET
Bir yükseköğretim kurumu olarak üniversiteler eğitim sisteminin en üst noktasında yer
almaktadır. Üniversitelerin eğitim sisteminde oldukça önemli bir yere sahip olması bulunduğu
konumdan kaynaklanmaktadır. Üniversiteler eğitim-öğretim faaliyetlerinin yapıldığı, bilimsel
araştırmaların gerçekleştirildiği ve toplum hizmetinin sağlandığı kurumlardır. Dolayısıyla
üniversiteler toplumun kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik açıdan gelişimini sağlamakta,
ulusal ve evrensel ihtiyaçlara yönelik insan gücünü yetiştirmekte ve en nihayetinde toplumun
bugünü ve yarınına yön vererek toplumu sürekli şekillendirmektedir. Üniversiteler görev ve
sorumluluklarını öğretim elamanları aracılığıyla yerine getirmektedir. Öğretim elemanları ise
Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma
görevlilerinden oluşmaktadır. Öyle ki üniversitelerin sağlıklı ve etkin bir şekilde işleyişi
öğretim elamanlarının görev ve sorumluluklarını ne denli yerine getirdiğiyle ilgilidir. Bu
bağlamda üniversiteler ve bünyesinde yer alan öğretim elamanları arasındaki koordinasyon ve
uyum büyük önem arz etmektedir. Ortaya çıkabilecek herhangi bir uyumsuzluk üniversitelerin
görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesini olumsuz şekilde etkilemektedir.
Bu araştırma üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının görev ve sorumluluklarını
kurumsal açıdan incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda literatür taraması
yapılarak üniversiteler bağlamında öğretim elemanlarının görev ve sorumlulukları
irdelenmiştir. Literatür taraması sonucunda öğretim elemanlarının öğretim, araştırma, hizmet
ve yönetim görevlerinin olduğu saptanmıştır. Buna ilaveten özellikle öğretim elemanları içinde
yer alan öğretim üyelerinin sahip olduğu görev ve sorumlulukların üniversitelerin işleyişi
üzerinde daha etkili olduğu açığa çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler : Yükseköğretim, Üniversite, Öğretim Elemanları.
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EĞİTİM KURUMLARINDA AKADEMİK BAŞARI FAKTÖRLERİ
Dr. Ejder GÜVEN
MEB, ORCID ID: D: http://orcid.org/0000-0002-3662-7142

ÖZET
Bireyler okul öncesi dönemden başlayarak yaşamları boyunca eğitim sürecinin içerisinde yer
almaktadırlar. Alınan eğitimin verimli olup olmadığı ise eğitim süreci sonucunda bireyin
akademik başarısının değerlendirilmesiyle ilişkilendirilmektedir. Akademik başarı genellikle
okulöncesi dönemden başlayarak yükseköğretim kademesinin sonuna kadar devam eden eğitim
sürecinde verilen derslerin amacına ne denli ulaştığının anlaşılması için dersi alan bireylerin
nicel olarak değerlendirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Diğer bir deyişle derse ilişkin yapılan
ölçme sonucunda alınan yüksek notlar, akademik başarının bir göstergesi olarak kabul
görmektedir. Akademik başarı bireylerin bir sonraki eğitim kademesinde öğretim kurumlarının
seçimini etkilemesinin yanı sıra; akademik başarısı yüksek olan bireylerin yüksek nitelikli
mesleklere yöneldiği de bir gerçektir. Öyle ki akademik başarısı yüksek toplumların nitelikli
insan gücü sayesinde yaşam standartlarının yüksek olduğu ve toplumsal refahı yakaladığı
söylenebilir.
Eğitim sisteminde akademik başarı üzerinde çeşitli faktörlerin etkili olduğu görülmektedir.
Dolayısıyla bu araştırmanın amacı eğitim kurumlarında akademik başarı üzerinde etkili olan
faktörleri açığa çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda literatür taraması yapılarak eğitim
kurumlarında akademik başarıyı etkileyen faktörler açığa çıkarılmıştır. Açığa çıkan faktörler
doğrultusunda, eğitim kurumlarında akademik başarının önemi daha detaylı ve kapsamlı bir
şekilde anlaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Eğitim Kurumları, Başarı, Akademik Başarı.
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ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ İLE İLGİLİ
GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Serkan GÖKALP
1

1

Mersin Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, ORCID ID: 0000-0001-9946-3280

ÖZET
Bu araştırma ile; okul-aile işbirliğinin yeterliliğine, okul-aile işbirliğinin yeterli düzeyde
olmasını engelleyen etkenlere, okul aile işbirliğinin yeterli düzeyde olmamasının sonuçlarına
ve okul-aile işbirliğinin yeterli düzeyde olması için neler yapılabileceğine ilişkin ortaokul
müdürlerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma
desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Görüşme formlarından elde edilen veriler
betimsel analiz yöntemine göre analiz edilerek çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda elde
edilen bulgular, temalar ve kodlar şeklinde organize edilerek sunulmuştur. Araştırmanın
çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemi türlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi ile
belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Mersin İlinde
görevli 36 ortaokul müdüründen oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; okul müdürlerinin
% 75’i okul-aile işbirliğinin yetersiz olduğunu düşünmektedir. Araştırma sonuçlarına göre okul
müdürleri velilerin ekonomik problemlerinin, velilerin çalışma saatlerinin uygun olmamasının,
öğretmenlerin velilere karşı olumsuz tutumunun okul-aile işbirliğinin yeterli düzeyde olmasını
engelleyen etkenler olduğunu düşünmektedir. Okul müdürleri okulun toplumdaki imajının
zedelenmesinin, öğrencilerin akademik başarısının azalmasının, okuldaki disiplin sorunlarının
artmasının, öğrencilerin motivasyonunun azalmasının ve toplumun okula sosyal ve ekonomik
desteğinin azalmasının okul aile işbirliğinin yeterli düzeyde olmamasının sonuçları olduğunu
düşünmektedir. Okul müdürleri okul-aile işbirliğinin yeterli düzeyde olması için veli
toplantılarının mesai saatleri dışında yapılmasını, velilerin de katılabileceği sosyal aktiviteler
düzenlenmesini, velilere yönelik ev ziyaretleri yapılmasını ve velilere okul yönetimine aktif
katılımı sağlayıcı nitelikte görevler verilmesini önermektedir.
Anahtar Kelimeler : Okul-aile işbirliği, okul müdürleri, ortaokul
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LİSE OKUL YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİMİN İNSAN SERMAYESİNE KATKISINA
İLİŞKİN ALGILARI İLE İŞ DOYUMU DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ

Serkan GÖKALP
1

1

Mersin Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, ORCID ID: 0000-0001-9946-3280

ÖZET
Bu araştırma lise okul yöneticilerinin eğitimin insan sermayesine katkısına ilişkin algıları ile iş
doyumu düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu araştırma lise okul
yöneticilerinin insan sermayesine ilişkin algılarını cinsiyet, eğitim düzeyi, okul türü, kıdem,
yaş, ailenin gelir düzeyi, eşin çalışma durumu, ikamet edilen yer değişkenleri açısından analiz
etmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmada araştırma deseni olarak ilişkisel tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Mersin İlinde bulunan liselerde 2019-2020 eğitim
öğretim yılının bahar döneminde (Şubat-Mart-Nisan) görev yapan okul yöneticileri
oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini belirlemede basit seçkisiz örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi 202 okul yöneticisinden oluşmuştur. Veri toplamak için,
Karakuş ve diğerleri tarafından geliştirilen Öğretmenlerin Eğitim Geçmişleri İle Kazanç
Düzeyleri Arasındaki İlişkiye İlişkin Algı Ölçeğinin Eğitimin İnsan Sermayesine Katkısı
Boyutu ve Judge ve diğerleri tarafından geliştirilen ve Başol ve Çömlekçi tarafından Türkçeye
uyarlanan İş Tatmini Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde ortalama, t-Testi , tek yönlü
varyans analizi ve korelasyon analizi (Pearson Korelasyon Analizi) kullanılmıştır. Lise okul
yöneticilerinin eğitimin insan sermayesine katkısına ilişkin algı düzeyi “Kısmen Katılıyorum”
düzeyindedir. Dolayısıyla lise okul yöneticilerinin eğitimin insan sermayesine katkısına ilişkin
algısı “orta” düzeydedir. Lise okul yöneticilerinin eğitimin insan sermayesine katkısına ilişkin
algısı cinsiyet, eğitim düzeyi, okul türü, kıdem, yaş, ailenin gelir düzeyi, eşin çalışma durumu,
ikamet edilen yer değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Erkek lise yöneticileri
kadın lise yöneticilerine göre eğitimin insan sermayesine katkısının daha fazla olduğuna
yönelik bir algıya sahiptir. Yüksek lisans mezunu olan lise yöneticileri, lisans mezunu lise
yöneticilerine göre eğitimin insan sermayesine katkısının daha fazla olduğuna yönelik bir algıya
sahiptir. Özel okullarda çalışan lise yöneticileri kamu okullarında çalışan lise yöneticilerine
göre eğitimin insan sermayesine katkısının daha fazla olduğuna yönelik bir algıya sahiptir. 2125 yıl ve 26 yıl ve üzeri kıdeme sahip okul yöneticileri, daha az kıdeme sahip olan okul
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yöneticilerine göre eğitimin insan sermayesine katkısının daha fazla olduğuna yönelik bir algıya
sahiptir. Ailesinin gelir düzeyi 15.000 TL ve üzerinde olan okul yöneticileri, ailesinin gelir
düzeyi 8.000-10.000 TL olan ve 11.000-12.000 TL olan okul yöneticilerine göre eğitimin insan
sermayesine katkısının daha fazla olduğuna yönelik bir algıya sahiptir. Eşi çalışan okul
yöneticileri, eşi çalışmayan okul yöneticilerine göre eğitimin insan sermayesine katkısının daha
fazla olduğuna yönelik bir algıya sahiptir. Köy (köyden mahalleye dönüşmüş yerleşim yerleri)
ve kasabada ikamet eden okul yöneticileri, il ve ilçe merkezinde ikamet eden okul yöneticilerine
göre eğitimin insan sermayesine katkısının daha fazla olduğuna yönelik bir algıya sahiptir.
Ayrıca okul yöneticilerinin eğitimin insan sermayesine katkısına ilişkin algıları ile okul
yöneticilerinin iş doyumu düzeyleri arasında güçlü, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir. Okul yöneticilerinin eğitimin insan sermayesine katkısına ilişkin algıları arttıkça
okul yöneticilerinin iş doyumu da artmaktadır. Okul yöneticilerinin lisansüstü eğitim
yapmalarının teşvik edilmesi; okul yöneticilerinin seçimi ve atamalarında yüksek lisans şartının
getirilmesi, okul yöneticilerinin lisansüstü eğitim yapmalarını kolaylaştırmak için Milli Eğitim
Bakanlığı Üniversitesinin kurulması ve okul yöneticilerinin maaşlarında artış yapılması
önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler : İnsan sermayesi, iş doyumu, okul yöneticileri, lise
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ULUSLARARASI LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN YÖNETİMLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Canan YILDIRAN 1
1

Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, cananyildiran@karabuk.edu.tr, orcid.org/00000001-8245-197x

ÖZET
Araştırmanın amacını uluslararası lisans öğrencilerinin boş zaman yönetimlerinin
değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Öğrencilerin boş zaman yönetimlerinin demografik
değişkenlere (cinsiyet, sınıf, genel akademik not ortalaması, gün içindeki boş zaman, boş
zamanda yapılan aktiviteler, ülke) göre ne şekilde farklılaşıp farklılaşmadığı saptanmaya
çalışılmıştır. Araştırma, Karabük Üniversitesi’nde 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında lisans
programlarında eğitim görmekte olan 384 uluslararası öğrenci ile gerçekleştirilmektedir.
Araştırmada anket yönteminden ve kolayda örnekleme yönteminden yararlanılmaktadır.
Araştırmanın anketinde katılımcıların demografik değişkenlerine ilişkin (cinsiyet, sınıf vb.) veri
formu ile boş zaman yönetim ölçeği kullanılmıştır. Demografik değişkenler ile boş zaman
yönetimi ve boş zaman yönetimi alt boyutları arasındaki ilişkileri veya etkiselliği ölçmek için
istatistiksel analizler yapılmıştır. Araştırmanın özgünlüğünü uluslararası öğrencilerin zaman
kavramına bakışlarının tespit edilmesi ve boş zaman yönetimini içermesi oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Boş zaman yönetimi, Uluslararası öğrenci, Yükseköğretim
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TÜRKİYE’ DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALNINDA SOSYAL YETKİNLİK İLE
İLGİLİ SON ON YILDA YAPILMIŞ TEZLERİN İNCELENMESİ
Zeynep Büşra DEMİR 1, Doç. Dr. Serpil PEKDOĞAN 2
1

2

Sadettin Batmazoğlu İlkokulu, Okul Öncesi Öğretmeni, 0000-0003-0644-8407

İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi, Öğretim
Üyesi, , 0000-0003-0027-3001

ÖZET
Bu araştırmanın amacı 2012-2022 yılları arasında Türkiye’de Okul Öncesi dönemde sosyal
yetkinlik alanında yapılan lisansüstü tezlerin belirlenen tarama modellerine ve araştırmanın
amaçlarına uygunluğuna göre tespit edilmesidir. Bu nedenle araştırmanın modelinde nitel
araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Veriler Türkiye’de lisansüstü tezlerin
bulunduğu Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi internet sitesi ( www.tez.yok.gov.tr )
üzerinden toplanmıştır. Anahtar kelime olarak sosyal yetkinlik kavramı kullanılmış ve Okul
Öncesi Eğitimi ve Çocuk Gelişimi bilim dallarında arama yapılarak bu konu ile ilgili yapılan
lisansüstü tezlere ulaşılmıştır. Bu bağlamda araştırma örneklemini oluşturan 12 adet yüksek
lisans ve 2 adet doktora tezi; tez türü, yıl, tezin hazırlandığı üniversite, çalışılan konular,
araştırma yöntemi, çalışma grubu, kullanılan istatiksel tekniklere ve sonuçlara göre
incelenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre örnekleme dâhil edilen lisansüstü tezlerin
en fazla 2020 yılında yapıldığı, toplamda incelenen 14 tezden 10’unun son 5 yılda yapıldığı;
sosyal yetkinlik ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin kaygı, saldırganlık, anne babalarının
ebeveyn öz yeterlilik algısı, mizaç vb. gibi değişkenlerle birlikte çalışıldığı; okul öncesi eğitim
alan kızların sosyal yetkinlik puanlarının erkeklere göre anlamlı şekilde yüksek olduğu ve
sosyal yetkinlik puanları cinsiyete göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı çalışmaların olduğu
görülmektedir. Sonuçlar ilgili literatür çerçevesinde tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Sosyal Yetkinlik, Okul Öncesi Eğitim, Lisansüstü Tezler, Doküman
Analizi
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MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GEOMETRİ
DERSLERİNDE SINAVLARDA KARŞILAŞTIKLARI TANIM BİLGİSİ
VE TEOREM İSPATLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Elif Demir ÇİFT 1, Zuhal ÜNAN 2
1

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, yüksek lisans öğrencisi, ORCID:
https://orcid.org/0000-0003-4561-2353
2

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dr.Öğretim Üyesi,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6835-8760

ÖZET
Klasik geometri olarak bilinen Öklid geometrisinin temel prensipleri aksiyom-postülat, tanım
ve teoremlerdir. Onun geometrisini kavrayabilmek bu kavramlar ve kavramlar arası ilişki
kurmakla mümkündür. Literatür incelendiğinde, bu kavramlar ve kavramlar arası ilişkilerde
gerek öğretmen gerekse öğretmen adaylarında sorunlar yaşandığını ortaya koyan çalışmaların
yer aldığı görülmektedir. Bu bağlamda, bu çalışma ile ilköğretim matematik öğretmen
adaylarının sınav soruları arasında doğrudan yer verilen tanım ve teorem ifade ve ispatları
hakkındaki görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu araştırma nitel araştırma yaklaşımı
kapsamında tamamlanmıştır. Araştırmada kullanılan veriler, Türkiye’nin kuzeyinde yer alan
bir devlet üniversitesinde ilköğretim matematik öğretmenliği programında öğrenim gören 36
öğretmen adayı ile yürütülmüş ve araştırmacı tarafından hazırlanan 9 açık uçlu soruya verdikleri
yanıtlardan elde edilmiştir. Veriler toplandıktan sonra nitel veri analiz yöntemlerinden biri olan
betimsel analiz yöntemi kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Bulgular değerlendirildiğinde;
öğretmen adaylarının sınavlarda doğrudan sorulan tanım bilgisi ve teorem ispatlarına karşı
olumsuz tutum sergiledikleri görülmüştür. Adayların çoğunluğu sınavlarda karşılaştıkları
teoremin ispatını gerektiren sorularında tedirginlik yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bunun
nedenlerini ise eksik yazacakları hissine kapılmaları, kafa karıştırıcı oldukları, sınav anında çok
karmaşık bir yapıya dönüştükleri şeklinde sıralamışlardır. Bir teoremin farklı ispat yollarının
olduğunu ve kendilerinden verilenin istenmesinin onlar üzerinde olumsuz etki yaptığına vurgu
yapmışlardır. Benzer şekilde tanım bilgisi bakımından değerlendirildiğinde doğrudan sorulan
tanım sorularını sevmediklerini belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının çoğunluğu tanım
sorularında tedirgin olduğunu belirtirken aynı zamanda ezberlemek zorunda kaldıkları,
yazdıklarından emin olamama, ifade etmede güçlük çekme bir diğer nedenleri arasında yer
almıştır. Yine eksik bilgi yazılması halinde yanlış kabul edilmesi, yazılan her tanımın doğru
olduğu fikrine sahip olmaları, tanımın örnekle açıklanabileceği görüşleri onların eksik yönleri
olmuştur.
Anahtar Sözcükler: Geometri öğretimi, tanım bilgisi, teorem, öğretmen adayı
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FİNANSAL PİYASALAR RİSK GÖSTERGELERİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM:
ABX. HE ENDEKSLERİ
Cumhur ŞAHİN
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bozüyük MYO Bankacılık ve Sigortacılık Programı, 00000002-8790-5851
ÖZET
ABX.HE endeksleri (Asset Backed Exchange Home Equity Indices), subprime mortgage
piyasasından borçlanılan kredilerin geri ödenebilirliği hakkında bilgi veren bir endekstir.
Aralarında en düşük yatırım seviyesi notu olan BBB- ile değerlendirilmiş kredilerin de
bulunduğu 20 tane varlığa dayalı kıymetin hareketini izleyen ABX.HE endeksi, batık kredilere
dayanan swap (takas) işlemlerinin maliyetini ve spreadlerini ölçmektedir. ABX.HE endeksleri,
mortgage kredilerindeki batıkların artışa geçmesi halinde bile, yatırımcının bu riski önceden
görerek kar elde etmesini sağlamaktadır. ABX.HE endeksi, kredibilitesi zayıf borçlulara verilen
konut kredilerine dayalı kıymetler piyasalarının karşılaştırılmasına imkân tanımaktadır. Riski
önceden görebilme ve şeffaflık yaratmak, endeksin hedefleri arasındadır. ABX.HE endeksleri,
Markit firması tarafından hazırlanmakta ve hesaplanmaktadır. Piyasa değerleri, spread yerine
fiyat temeline dayanır. Koruma satın alanlar, daha önceden saptanmış sabit oranlı aylık prim
ödemektedirler. Her ABX.HE endeks serisi 6 ayda bir Roll edilmektedir. Roll tarihinden önce,
Markit şirketi satıcılara en büyük 25 şirketin yer aldığı bir liste gönderir. Satıcılar, Markit
firmasının kararlaştıracağı yeni endeks için bunların arasından bazılarını eler. Yeni endeks
bileşimi, Roll tarihinden en az dört gün önce ilan edilir. Aynı şekilde, yeni sabit oranlar her bir
piyasa yapıcı tarafından Roll tarihinden bir gün önce belirlenir.
Anahtar Kelimeler: Finansal piyasalar, risk, ABX.HE endeksi

A NEW APPROACH ON RISK INDICATORS OF THE FINANCIAL MARKETS:
ASSET BACKED EXCHANGE HOME EQUITY INDICES
ABSTRACT
ABX.HE indices is an index that provides information on the solvency of loans borrowed in
the subprime mortgage market. ABX.HE index, which tracks the movement of 20 asset -backed
securities including loans rated with the lowest investment grade BBB-, measures the cost and
spreads of swap transactions based on bad loans. ABX.HE indices allow the investor to
anticipate this risk and make a profit, even if bad debts in mortgage loans increase. ABX.HE
index allows for comparisons of security markets based on mortgae loans to poor borrowers.
Anticipating risk and creating transparency are among the objectives of index. ABX.HE index
is prepared and calculated by Markit. Market values are based on price rather than spread.
Protection buyers pay a predetermined flat rate monthly premium.Each ABX.HE index series
rolled every 6 months. Before the roll date, the Markit company sends vendors a list of the 25
largest companies. Sellers eliminate some of them fort the new index to be decided by Markit
company. The new index composition is announced at least four days before the roll date.
Likewise, new fixed rates are determined by each market maker one day before the roll date.
Keywords: Financial markets, risk, ABX.HE index
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KAZANÇ VOLATİLİTESİNİN BORÇLANMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA
İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA

Dr. Öğr. Üyesi Aysel ÖZTÜRKÇÜ AKÇAY1, Arş. Gör. Gamze SEVİMLİ ÖRGÜN2
1

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 0000-0001-9655-5673

2

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 0000-0002-4233-8363

ÖZET
Sermaye yapısı, işletmenin varlıklarını ve faaliyetlerini finanse edebilmek için kullandıkları
yabancı kaynakların ve öz kaynakların bileşiminden oluşan finansal bir yapıdır. Firmanın
finansal durumunu koruması ve faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesi açısından alınacak
sermaye yapısı kararları da ayrıca önem arz etmektedir. İşletme yöneticileri tarafından alınacak
sermaye yapısı kararlarında firmanın değerini maksimize edecek optimal sermaye yapısı
belirlenirken firmaya özgü etkili değişken olan riskin göz önünde bulundurulması
gerekmektedir. İşletmeyi ekonomik ve operasyonel olarak etkileyen, işletmenin rekabet
ortamında istikrarsız olmasına, kısa ve uzun vadede kâr istikrarı ve büyüme hızını
koruyamamasına neden olan en önemli risk volatilite (oynaklık)’dir. Volatilite çeşitlerinden
olan kazanç volatilitesi ise, işletme yönetiminin operasyonel etkinliğini ölçmede
kullanılmasının yanında yatırımcılar için işletmeye kredi verme durumunda bakılması gereken
önemli bir husustur.
Volatilitenin olması finansal sıkıntı olasılığının bir göstergesi olmakla birlikte, kazanç
volatilitesi yüksek olan firmalar borç ödeyememe riski ile karşı karşıya kalmakta ve firma ya
borcunu ödeyebilmek için yüksek maliyetli fonlara yönelmekte ya da iflas etmektedir. Ancak
öz kaynak ile finanse edilen firmalar bu dönemlerde temettü ödemelerinden vazgeçerek dış
kaynak yerine öz sermayeyi kullanabilmekte bu durum ise kazanç volatilitesi ve borçlanma
arasında ters yönlü bir ilişkinin doğmasına neden olmaktadır. Çalışmanın amacı Borsa
İstanbul’da faaliyet gösteren firmaların kazanç volatilitesinin borçlanma üzerindeki etkisini
incelemektir. Bu amaçla, Borsa İstanbul’a kayıtlı firmaların 2012-2019 yılları arasındaki
verilerinden yararlanılarak çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Çalışmada kaldıraç oranı firma
borçlanmasını gösteren bağımlı değişkendir. Bağımsız değişken ise işletmenin net kârının
toplam varlıklara bölünmesiyle elde edilen değerin standart sapması alınarak hesaplanan
kazanç volatilitesidir. Ayrıca, borçlanma üzerinde etkisi olduğu düşünülen kontrol değişkenleri
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olarak alınan piyasa değeri/defter değeri, firma büyüklüğü ve firma yaşı modele dahil
edilmiştir. Gerçekleştirilen ampirik analizler neticesinde, kazanç volatilitesi ile borçlanma
arasındaki ilişkinin negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, piyasa
değeri/defter değeri ve firma büyüklüğü ile borçlanma oranı arasında pozitif; firma yaşı ile
borçlanma oranı arasında ise negatif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sermaye Yapısı, Kazanç Volatilitesi, Borçlanma.

THE EFFECT OF EARNINGS VOLATILITY ON BORROWING: AN
APPLICATION ON BORSA ISTANBUL
ABSTRACT
The capital structure is a financial structure consisting of the combination of foreign resources
and equity resources used by the enterprise to finance its assets and activities. Capital structure
decisions to be taken are also important because of maintaining the financial position of the
company and carrying out its activities effectively. While determining the optimal capital
structure that will maximize the value of the firm in the capital structure decisions to be taken
by the business managers, the risk which is the effective variable specific to the firm should be
taken into consideration. The most important risk which affects the firm economically and
operationally, causing the firm to be unstable in the competitive environment and not be able
to maintain profit stability and growth rate in the short and long term is volatility. Earnings
volatility which is one of the volatility types is an important issue that should be considered in
the case of lending to the business for investors, as well as being used to measure the operational
efficiency of business management.
Although the existence of volatility is an indicator of the possibility of financial distress, firms
with high earnings volatility face the risk of default and the firm either turns to high cost funds
to pay off its debt or goes bankrupt. However, firms which were financed with equity can give
up dividend payments in these periods and use equity capital instead of external resources which
causes an inverse relationship between earnings volatility and borrowing. The aim of the study
is to examine the effect of earnings volatility of companies operating in Borsa Istanbul on
borrowing. Fort his purpose, multiple regression analysis was carried out by using the data of
companies registered in Borsa Istanbul between the years 2012-2019. In the study, the leverage
ratio is the dependent variable that shows the firm’s borrowing. The independent variable is
earnings volatility which is calculatted by taking the standars deviation of the value obtained
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by dividing the net profit by the total assets. In addition, market value/book value, firm size and
firm age, which are considered to have an effect on borrowing, are included in the model as
control variables. As a result of the empirical analysis, it was determined that the relationship
between earnings volatility and borrowing was negative and statistically significant. In addition,
there is a positive relationship between market value/book value and firm size and leverage.
There is a negative and statistically significant relationships were obtained between firm age
and leverage.
Key Words: Capital Structure, Earnings Volatility, Borrowing.
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ÖZET
Küreselleşmenin ve modernizmin etkisiyle birçok alanda alışkanlıklarda değişimler yaşanmaya
başlamış, kentsel yaşam tarzları değişime uğramıştır. Üretim toplumundan tüketime dayalı
gündelik hayata geçiş, kentsel mekânın kullanılma biçiminde de köklü dönüşümlere sebep
olmuştur. Tüketim alanında yaşanan değişimler neticesinde, insanlar günümüzde temel
ihtiyaçlarının yanı sıra her türlü ürünün bir arada bulunduğu ve daha fazla dinlenme fırsatı
bulabildikleri alışveriş merkezlerini tercih etmeye başlamıştır. Bu durum, alışveriş
merkezlerinin hem eğlence hem de dinlenme mekânı olarak tasarlama anlayışını gündeme
getirerek daha fazla rekabetin olduğu ve hizmet kalitesinin önem kazandığı yeni bir süreci
desteklemiştir. Rekabetin giderek yükseldiği alışveriş merkezlerinde hizmet kalitesinin
belirlenmesi yöneticiler için oldukça önemli bir gereklilik haline gelmiştir. Hizmet kalitesinin
ölçümünde güçlü avantajlara sahip olan Önem- Performans Analizi (IPA)’nin kullanıldığı
çalışmada, örneklem olarak seçilen Antalya kentinde yer alan beş AVM'nin hizmet kalitesi
bileşenlerinin mimari tasarım ve planlama bakış açısıyla değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu
bağlamda 15 kişilik uzman grubu, seçilen alışveriş merkezini çevre, planlama-tasarım, erişim
ve hizmet temel kriterleri çerçevesinde değerlendirmiştir. Yürütülen analiz sonucunda, alışveriş
merkezlerini oluşturan matrise bağlı olarak çıkarımlar sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Önem performans analizi, AVM, hizmet kalitesi, uzman görüşü, Antalya.
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ÖZET
Günümüzde kentler sosyal, kültürel, ekonomik ve fiziksel açıdan değişim ve dönüşüm süreci
yaşamaktadır. Etkilerinin daha çok kentsel alanlara yansıdığı bu gelişmeler aynı zamanda
küresel bir sürecin de yansıması olarak değerlendirilmektedir. Özellikle 2000 yılı sonrasındaki
dönemde neoliberal politikalar etkisiyle geliştirilen ve mevzuat ile de teşvik edilen kentsel
dönüşüm projeleri, kentsel mekânda uygulanarak, kentlerin biçimsel ve işlevsel açıdan
değişmesine neden olmuştur. Kentlilerin dönüşümü benimsemesi, memnuniyet düzeylerinin
yüksek olması, yaşam kalitelerine önemli ölçüde katkı sağlanması uygulamanın önemli ilkeleri
arasındadır. Kentli için kaliteli yaşam alanlarının arttırmayı hedefleyen müdahale ile kente
estetik açıdan da katkı sağlanması beklenmektedir. Bu kapsamda çalışmada, Kastamonu
kentinde gelişme alanı olan Kuzeykent Mahallesi’nde fiziksel ve toplumsal sorunlara çözüm
olarak üretilen ve gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinin kentte ve kentliler üzerinde
yarattığı sosyo-ekonomik etkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Uygulanan proje, fiziksel
mekân dönüşümüne ek olarak aynı zamanda kent refahını, yaşam kalitesini, yeşil alan oranını
arttırmak ve kentin ekonomik açıdan kalkınmasına katkı sağlamak hedefi taşımaktadır.
Araştırmada, proje ile geçmiş ve mevcut mekânlar arasındaki farklılıkla ve beraberinde değişen
yaşam alışkanlıkları sorgulanmaktadır. Veri toplama aracı olarak kentsel dönüşüm alanında
ikamet edenlerle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular betimsel
analiz yöntemi ile ifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Neoliberalizm, kentsel dönüşüm, sosyo-ekonomik etki, Kastamonu
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PARA POLİTİKASI ARACI OLARAK FAİZ KORİDORUNUN ETKİNLİĞİ
ÜZERİNE DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yüksek Lisans Öğrencisi Şerife ÖZERDEM
OCRİD NO: 0000-0002-1781-417X
ÖZ
Finansal serbestleşme sürecinin yanı sıra küreselleşmenin de hızla yaygınlaştığı 1990’lı
yıllar ile 2000’li yılların başlarında, uluslararası sermaye hareketlerinin gelişmekte olan
ülkelere yönelik ansızın giriş ve çıkışlar bu ülkeleri finansal istikrarsızlığa sürüklemiştir.
Türkiye’de 2001 yılında yaşanan krizin ardından para politikalarında yapılan düzenlemeler
ile finansal sistem sağlıklı bir yapıya kavuşmuştur. Ayrıca, TCMB’nin öncelikli hedefinin
fiyat istikrarını sağlamak olduğu belirtilmiş ve TCMB’nin bağımsızlığı konusuna vurgu
yapılmıştır. Özellikle 2008 küresel finans krizi sürecinde ve kriz sonrasında uygulamaya
koyduğu politikalar bu tespiti doğrulamaktadır. Küreselleşmenin finansal alandaki etkileri,
ulusal ekonomi politikalarında yeni düzenlemeler yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.
Türkiye’de uygulanan para politikalarında da bu gelişmelere paralel olarak önemli
düzenlemeler yapılmıştır.
Küresel Makroekonomik dengesizliklerin arttığı ve finansal dalgalanmaların yoğunlaştığı
bu dönemlerde, merkez bankalarının uyguladıkları konvansiyonel para politikası araçları
yanında faiz koridoru uygulamaları bilhassa 2008 Küresel Kriz sonrası dönemde birçok
ülkede etkin şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de uygulanan para politikalarında
da bu gelişmelere paralel olarak önemli düzenlemeler yapılmıştır. Küresel finans krizinin
ardından 2010 yılında TCMB, fiyat istikrarının yanında finansal istikrarı da dikkate almaya
başlamıştır. Bunun sonucunda, TCMB, faiz koridoru ve rezerv opsiyon mekanizması (ROM)
adlı iki yeni politika aracını geliştirmiştir. TCMB’nin geliştirdiği yeni politika araçları
sayesinde para politikasının esnekliği artırılmaktadır. Böylece ekonominin küresel finansal
şoklara karşı kırılganlığı da azaltılmaktadır. Çalışmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasının 2010 yılında uygulamaya koyduğu faiz koridoru politika aracının finansal
istikrara etkisini analiz etmek amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: TCMB, faiz koridoru, finansal kriz, para politikası.
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An Evaluation of the Efficiency of the Interest Rate Corridor as a Monetary Policy Tool:
The Case of Turkey
ABSTRACT
In addition to the financial liberalization process, the sudden inflows and outflows of
international capital movements towards developing countries in the 1990s and early 2000s,
when globalization became widespread rapidly, dragged these countries into financial
instability. After the 2001 crisis in Turkey, the financial system gained a healthy structure with
the arrangements made in monetary policies. In addition, it was stated that the primary goal of
the CBRT is to ensure price stability, and the independence of the CBRT was emphasized.
Especially the policies implemented during and after the 2008 global financial crisis confirm
this determination. The effects of globalization in the financial field have made it necessary to
make new regulations in national economic policies. In parallel with these developments,
important adjustments were made in the monetary policies implemented in Turkey.
In these periods when global macroeconomic imbalances increased and financial
fluctuations intensified, the interest rate corridor applications, in addition to the conventional
monetary policy instruments implemented by the central banks, began to be used effectively in
many countries, especially in the post-2008 Global Crisis period. In parallel with these
developments, important adjustments were made in the monetary policies implemented in
Turkey. After the global financial crisis, in 2010, the CBRT started to take financial stability
into consideration as well as price stability. As a result, the CBRT developed two new policy
instruments, the interest rate corridor and the reserve option mechanism (ROM). Thanks to the
new policy tools developed by the CBRT, the flexibility of monetary policy is increased. Thus,
the vulnerability of the economy to global financial shocks is also reduced. In this study, it is
aimed to analyze the effect of the interest rate corridor policy instrument, which was put into
practice by the Central Bank of the Republic of Turkey in 2010, on financial stability.
Keywords: CBRT, interest rate corridor, financial crisis, monetary policy.
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DÖVİZ KURU DEĞİŞİKLİKLERİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE
ETKİLERİ
AYŞEGÜL YORULMAZ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı,
Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, ORCID ID: 0000-0002-0228-5287,
ÖZET
Döviz kuru ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki ilgi uyandıran araştırma konularındandır.
Yaşadığımız hızlı küreselleşme sonucunda reel döviz kuru ve ekonomik büyümenin ilişkisi
ilgili ülkenin ekonomik yapısını anlama ve önemli kararlar alınmasında, ileriye yönelik
tahminlerin yapılabilmesi için ekonomik literatürün gündeminde olan tartışma konusu haline
gelmiştir. Çalışmada bu konuya reel döviz kurunun Türkiye’deki reel gayri safi yurt içi hasıla
üzerindeki etkileri üzerinden inceleme yapılmıştır. Çalışmanın amacı döviz kuru
değişikliklerinin ekonomik büyüme göstergesi olarak kabul edilen gayri safi yurt içi hasılaya
(GSYH) etkisinin analiz edilmesidir (TÜİK, 2021).
Bu çalışmada, reel efektif döviz kuru, gayri safi yurtiçi hasıla ve enflasyon serilerinin 2009:
Q1- 2021: Q3 dönemi çeyrek yıllık verileri kullanılarak birim köklere sahip olup olmadıkları
ve Türkiye’nin ekonomik büyümesi ile döviz kuru volatilitesi arasında ilişki olup olmadığı İki
Aşamalı Engle Granger (1987) Tahmin Yöntemi ile incelenecektir (TCMB, 2021). Mevsimsel
etkilerden arındırılan, çeyrek dönemlik değerleri ile ele alınan serilerde, reel döviz kuru
volatilitesi arttıkça büyümenin uzun ve kısa dönemde azaldığı gözlemlenmiştir. Döviz kuru
değişikliği reel gayri safi yurt içi hasıla üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu
gözlemlenmiştir. Bu sonuç, Türkiye’de reel döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların çıktı
üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğunu ifade etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Reel Döviz Kuru, Ekonomik Büyüme, İki Aşamalı Engle – Granger
Tahmin Yöntemi
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COVİD-19 SALGINININ MAKROEKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ:
TÜRKİYE ÖRNEĞİ
AYŞEGÜL YORULMAZ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı,
Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, ORCID ID: 0000-0002-0228-5287,
ÖZET
Tüm dünyayı etkisi altına alan, küresel kriz niteliği taşıyan Covid-19 salgını, Türkiye’de mart
ayının ortalarından itibaren sağlık, ekonomik, sosyal, politik, turizm, tarım, sanayi, ulaşım,
eğitim, gıda gibi sektörleri, hareket özgürlüğünü, harcamaları, ticareti, istihdamı, üretimi ve
dolayısıyla da tüketimi ciddi bir şekilde etkilemiştir. Dünya genelindeki etkileri ile küresel
boyut kazanan Covid-19 salgını çok sayıda insanın ölümüne neden olmakta, toplumları
sürüklediği korku ve panik ile sosyal yaşamı önemli ölçüde sınırlandırmakta ve hayatın akışını
olumsuz etkilemektedir (WHO, 2020).
Bu çalışmanın amacı; güncel veriler ve literatür ışığında, Covid-19 pandemisini genel
ekonomik faaliyetler açısından değerlendirmek ve pandemi sürecini Türkiye örneği üzerinden
inceleyerek literatüre katkı sunmaktır. Covid-19 salgını ekonomik güven endeksini, sektörel
endekslerini doğrudan etkilemiştir. Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde belirtilen
makroekonomik göstergelerdeki değişimler incelenmiştir (TÜİK, 2020). Çalışma, Türkiye
ekonomisi ile ilgili çeşitli veri kaynakları kullanılmış ve konu ile ilgili bilimsel literatür kapsamı
dahilinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çalışmada ikincil verilere yer verilmiştir. İkincil veriler
kitaplar, dergiler, araştırma makaleleri, resmi istatistik belgeleri ve internetten toplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Tüketim, Türkiye
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COVİD-19 VE ALTIN TALEBİ1

Halil Berat BELİRİR
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ORCID ID:0000-0002-1881-9554

ÖZET
Covid-19, pandemisi sağlık sektörüyle birlikte finansal sektörlerinde sert bir şekilde
etkilenmesine yol açmıştır. Covid-19 döneminde oluşan korku ve belirsizlik ortamı, yeni bir
finansal krizin çıkmasına neden olmuştur. Çağlar boyunca insanlar finansal kriz ortamlarında
yatırımlarını güvende tutabilmek için altın piyasalarına yönelmiştir. Dünyayı etkileyen siyasi
ekonomik ve sosyal olayların arkasından insanların altına yönelmeleri bir rastlantı değildir.
Altın savaş, kriz, pandemi gibi gergin ortamlarda değerini koruyarak insanların güvenini
kazanmış ve bu tarz politik ortamlarda yatırımların kendisine yönelmesini sağlamıştır. Altın,
dünya genelinde risk yönetimi ve sermaye korunmasını geliştirmeye çalışan kurumsal ve özel
yatırımcılar için benzersiz nitelikler sunmaktadır. Altın hiçbir ülkenin para veya ekonomi
politikasına bağlı olmayan, ülkelerin kötü ekonomi politikalarından etkilenmeyen, uluslararası
kabul gören ve kolay nakde çevrilebilme kabiliyetine sahip bir finansal enstrümandır. Bu
nitelikler bir araya geldiğinde insanların kendilerini güvene almak için kriz ortamlarında
yatırımlarını altına yönlendirmesi altına olan talebin artmasına neden olmuştur. Bu çalışmanın
amacı Covid-19 pandemisinin beraberinde getirdiği finansal kriz döneminin altın talebine
etkisini ölçmek için hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Finansal kriz, Altın talebi

Bu Çalışma, yazar tarafından hazırlanan ‘’Covid-19 ve Altın talebi’’ adlı yüksek lisans tezinden
türetilmiştir.
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YENİ NESİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE
KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

DR. FİGEN ARSLAN KOÇKAYA
ORCID NO: 0000-0002-7207-3247
Özet
Teknolojide yaşanılan hızlı değişimlerin yanı sıra iletişim sektöründe ortaya çıkan yenilikler
insan hayatının her alanında köklü değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Akıllı
teknolojilerin giderek yaygınlaşması ve dijitalleşmenin sunduğu yenilikler turizm sektöründe
de yeni konseptlerin doğmasını sağlamıştır. Son yıllarda yerel yönetimler ve birçok turizm
işletmesi dijital kanallar ve platformların yanı sıra sanal gerçeklik uygulamalarını tanıtım
faaliyetlerinde kullanmakta ve daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlamaktadırlar. Bu derleme
çalışmasında; akıllı teknolojiler ve turizmde dijitalleşme kavramı detaylı olarak incelenmiştir.
Bu çalışmada ayrıca, dijital sistemlerin ve geliştirilen uygulamaların birey davranış ve
tutumlarında meydana getirdiği değişikliğin turizm sektörü üzerindeki etkilerine yer verilmiştir.
Bu çalışma sonucunda literatürde akıllı teknolojiler ve dijitalleşmenin turizm sektörü
üzerindeki etkilerine ilişkin yapılan araştırmaların sınırlı sayıda olduğu gözlemlenmiş ve
yapılan bu çalışmanın ilerde yapılacak çalışmalara temel bir kaynak oluşturması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Dijital Teknoloji, Turizm Pazarlaması

AN EVALUATION ON THE USAGE OF NEW GENERATION COMMUNICATION
TECHNOLOGIES IN TOURISM SECTOR

Abstract
In addition to the rapid changes in technology, innovations in the communication sector have
caused radical changes in every aspect of human life. The increasing prevalence of smart
technologies and the innovations offered by digitalization have led to the emergence of new
concepts in the tourism sector. In recent years, local governments and many tourism businesses
have been using virtual reality applications as well as digital channels and platforms in their
promotional activities and aiming to reach wider audiences. In this compilation study; smart
technologies and the concept of digitalization in tourism are examined in detail. In this study,
the effects of the changes in the behavior and attitudes of the digital systems and the developed
applications on the tourism sector are also included. As a result of this study, it has been
observed that there are limited number of studies in the literature on the effects of smart
technologies and digitalization on the tourism sector, and it is aimed that this study will form a
basic resource for future studies.
Keywords: Tourism, Digital Technology, Tourism Marketing
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TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN SEYAHAT ACENTALARINDAKİ E-TİCARET
FAALİYETLERİNE ETKİSİ
Esra FİRAT ÇELEBİ
İstanbul Ticaret Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı
ORCID 0000-0003-0161-9457
Dr. Öğr.Üyesi Ebru ULUCAN
İstanbul Ticaret Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı
ORCID 0000-0001-6050-003X

ÖZET
Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler birçok alanda olduğu gibi turizm sektöründeki
işletmelerde de pazarlama ve satış alanlarında yeni gelişmelere imkan sağlamıştır. Teknolojide
yaşanan gelişmeler, turizm sektöründeki havayolu, konaklama işletmeleri ve seyahat acentaları
gibi işletmeler tarafından kullanılan otomasyon programlarının gelişmesine imkan sağlamıştır.
Kullanılan bu otomasyon programları işletmelere büyük kolaylıklar sağlamış olup, daha hızlı
işlem yapılmasına ve hizmet kalitesini arttırmaya fayda sağlamıştır. Bu gelişmelerle birlikte
internet kullanımının artması e-ticareti yaygınlaştırmıştır. E-ticaret ile birlikte klasik seyahat
acentaları yerine online platformlarda hizmet veren online seyahat acentaları ortaya çıkmıştır.
Online web siteleri sayesinde küresel pazarlarda hizmet verme imkanına sahip olan seyahat
acentaları 7/24 hizmet vererek işlem hacimlerini ve satışlarını arttırmışlardır. Teknolojik
gelişmeler ve internetin yaygınlaşması müşterileri de online işlem yapmaya yönlendirmiştir.
Müşteriler kullandıkları dizüstü bilgisayarlar veya cep telefonları gibi cihazlar ile istedikleri
zaman ürün ve hizmet alabilme imkanına sahip olmuşlardır. Müşteriler online platformlarda
istediklerini yerden istedikleri zaman direkt olarak destinasyon hakkında bilgi alma, fiyat
hakkında bilgi sahibi olma, rezervasyon yapma, ve yapmış oldukları rezervasyonlarda iptal ve
değişiklik işlemlerini yapabilmektedirler. Her geçen gün interneti kullanan kişi sayısı hızlıca
arttıkça, bununla birlikte e-ticaret üzerinden işlem yapan kişi sayısı da artmıştır. E-ticaretin
seyahat acenteleri faaliyetlerine etkilerini araştırmak amacı ile İstanbul’da A grubu seyahat
acentelerinin e-ticarete ilişkin düşüncelerini ve e-ticareti kullanma durumlarını araştıran bir
anket çalışması hazırlanmış ve uygulanmıştır. Yapılan analiz bulguları değerlendirildiğinde, e-
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ticaretin seyahat acentalarının faaliyetlerini olumlu etkilediği ve satış hacimlerini arttırdığı
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler; Teknolojik Gelişmeler, E-ticaret, Seyahat Acentaları

The Effect of Technological Developments on E-Commerce Activities in Travel Agencies

ABSTRACT
Developments in information technologies have enabled new developments in the fields of
marketing and sales in businesses in the tourism sector as well as in many other fields.
Developments in technology have enabled the development of automation programs used by
businesses such as airlines, accommodation businesses and travel agencies in the tourism
sector. These automation programs, which are used, have provided great convenience to the
enterprises, and they have been helpful in making faster transactions and increasing the service
quality. With these developments, the increase in the use of the internet has made e-commerce
widespread. Along with e-commerce, online travel agencies that serve on online platforms have
emerged instead of classical travel agencies. Travel agencies, which have the opportunity to
serve in global markets thanks to their online websites, have increased their transaction volumes
and sales by providing 24/7 service. Technological developments and the widespread use of the
internet have led customers to make online transactions. Customers have had the opportunity
to purchase products and services whenever they want with the devices they use, such as laptop
computers or mobile phones. Customers can get information about the destination, get
information about the price, make a reservation, and cancel and change the reservations they
have made, from anywhere and anytime, on the online platforms. As the number of people
using the internet rapidly increases day by day, the number of people making transactions via
e-commerce has also increased. In order to investigate the effects of e-commerce on the
activities of travel agencies, a survey study was prepared and implemented, investigating the
thoughts and use of e-commerce of group A travel agencies in Istanbul. When the analysis
findings were evaluated, it was concluded that e-commerce positively affected the activities of
travel agencies and increased their sales volumes.

Keywords; Technological Developments, E-commerce, Travel Agencies
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TRB 2 BÖLGESİNDE AKADEMİSYEN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ
BEKLENTİ VE SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
Öğr. Gör. Dr. Yusuf KURT1 , Öğr. Gör. Murat DEDEOĞLU2
1
2

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Özalp Meslek Yüksekokulu, ORCID: 0000-0002-1071-4205
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Özalp Meslek Yüksekokulu, ORCID: 0000-0002-2287-6201

ÖZET
Bu çalışmada TRB 2 bölgesinde bulunan akademisyen muhasebe meslek mensuplarının
beklenti ve sorunlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda meslek mensuplarının
cinsiyet, yaş, unvan, mezun olunan bölüm, mezun olunan fakülte, mesleki kıdem, mesleki
güncel gelişmelere ilişkin eğitim alınması, mesleki güncel gelişmelere ilişkin eğitim verilmesi
gibi demografik özellikler frekans ve yüzde yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen
veriler normal dağılıma sahip olduğundan veriler Bağımsız Örneklem T Testi ve Anova
yöntemleriyle test edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Akademisyen muhasebe
meslek mensuplarına yöneltilen sorulara ilişkin alınan cevapların ünvanlara, mesleki kıdemlere
ve mezun oldukları bölümlere göre önemli derecede farklılaşma olmadığını göstermektedir.
Akademisyen muhasebe meslek mensuplarının mezun oldukları fakülte ile sorulara verilen
cevaplar karşılaştırıldığında, yalnızca “mesleki güncel gelişmeleri yakından takip ederim”
sorusuna verilen cevapların mezun olunan fakültelere göre önemli derecede farklılaştığı
görülmektedir. Diğer ifadeler için ise önemli derecede bir farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir.
Ayrıca TÜRMOB tarafından akademisyenlerle ilgili çalışma şartlarının düzenlenmesi,
danışmanlık ve bilirkişilik gibi konularda akademisyenlerin de dikkate alınması, düşük ücretle
faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarına müsaade edilmemesi; SMMM odaları
tarafından aidatla ilgili sorunların yanında yeni meslek mensuplarının mükellef bulma
konusunda desteklenmesi, muhasebe mesleğinin sevdirilmesi, oda ile akademisyenler arasında
yeterli iletişimin kurulması; Devlet tarafından ise akademisyenlerin mali müşavirlik mesleğini
icra etmelerine imkan verecek yasal düzenleme yapılması, resmi evrak işlemlerinin asgari
düzeye indirilmesi, büro açma şartlarının kolaylaştırılması ve staj koşullarının yeniden
düzenlenip daha kolay staj yapılabilirliğin sağlanması gibi konular akademisyen muhasebe
meslek mensuplarının beklentilerini oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: TURMOB, Akademisyen SMMM, TRB 2 Bölgesi
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FENOMEN PAZARLAMASININ ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM
(E-WOM) ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Filiz ÇAYIRAĞASI1, Filiz ÇOPUROĞLU2
1

Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
ORCID ID: 0000-0001-5941-1320

2

Gaziantep Üniversitesi, İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ORCID ID: 0000-0002-1528-1541

ÖZET
Teknolojinin giderek geliştiği günümüzde işletmelerin rekabet edebilmek amacı ile pazarlama
stratejilerini en hızlı şekilde tüketicilere ulaştırabildikleri platformlar sosyal mecralar
olmaktadır. Web 2.0 teknolojilerinin gelişimi, benzersiz etkileşim imkanı ile sosyal medya
platformlarının yaygınlaşması ve platformlardaki kilit liderlerin varlığı “etkileyiciler”
aracılığıyla yapılan pazarlama faaliyetlerine olan vurguyu daha da arttırmaktadır. İşletme
yöneticilerinin pro-aktif bir yaklaşım ile kendi ürün ve hizmetlerine uygun bir sosyal medya
fenomeni belirleyerek, ürün veya marka tanıtımını sağlaması, tüketicilerin birbirleri olan sosyal
medya etkileşimleri sayesinde elektronik ağızdan ağıza pazarlama stratejisi yardımı ile
tutundurulmasına katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, fenomen
pazarlamasının elektronik ağızdan ağıza pazarlama (e-Wom) üzerindeki etkisini, tüketiciler
üzerinde bir araştırma yaparak ortaya koymak ve bu sayede pazarlama literatürüne katkıda
bulunmaktır. Bu temelde tüketicilerin araştırmanın örneklemini oluşturduğu çalışmada
çevrimiçi olarak hazırlanan anket formu kolayda örnekleme ve kartopu örnekleme yöntemine
göre sosyal medya aracılığı ile tüketicilere dağıtılmıştır. Veri toplama sürecinde 182 tüketiciden
geri dönüş sağlanmıştır. SPSS programında analiz edilen verilerde sonuçlar; fenomen
pazarlamasının tüm boyutlarının kendi aralarındaki ilişkinin ve fenomen pazarlamasının tüm
boyutlarının elektronik ağızdan ağıza pazarlama arasındaki ilişkisinin pozitif yönde olduğuna
işaret etmektedir. Bu bulguların yanı sıra fenomen pazarlamasının boyutlarından çekicilik,
güvenilirlik ve uzmanlık boyutları ile elektronik ağızdan ağıza pazarlama arasında pozitif ve
anlamlı bir ilişki olduğu, fenomen pazarlamasının elektronik ağızdan ağıza pazarlamayı (eWom) %18 düzeyinde etkilediği sonucu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fenomen Pazarlaması, Elektronik Pazarlama, Ağızdan Ağıza Pazarlama,
Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama.
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IMPACT OF INFLUENCER MARKETING ON ELECTRONIC WORD OF MOUTH
(E-WOM)
Abstract
In today's world, where technology is gradually developing, social channels are the platforms
where businesses can deliver their marketing strategies to consumers in the fastest way in order
to compete. The development of Web 2.0 technologies, the spread of social media platforms
with unique interaction opportunities, and the presence of key leaders on the platforms further
increase the emphasis on marketing activities through “influencers”. By identifying a social
media phenomenon suitable for their own products and services with a pro-active approach by
business managers, providing product or brand promotion contributes to the promotion of
consumers with the help of electronic word of mouth marketing strategy thanks to their social
media interactions with each other. In this context, the aim of the research is to reveal the effect
of phenomenon marketing on electronic word of mouth (eWom) by conducting a research on
consumers and thus to contribute to the marketing literature. On this basis, the survey form
prepared online was distributed to consumers via social media according to convenience
sampling and snowball sampling method. During the data collection process, 182 consumers
received feedback. The results in the data analyzed in the SPSS program; It points out that all
dimensions of phenomenon marketing have a positive relationship between themselves and all
dimensions of phenomenon marketing are positively related to electronic word of mouth
marketing. In addition to these findings, it was concluded that there is a positive and significant
relationship between the dimensions of attractiveness, reliability and expertise, which are the
dimensions of phenomenon marketing, and electronic word of mouth marketing, and that
phenomenon marketing affects electronic word of mouth (eWom) by 18%.
Keywords: Phenomenon Marketing, Electronic Marketing, Word Of Mouth Marketing,
Electronic Word Of Mouth Marketing
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COVID-19’UN BİST GIDA PERAKENDE ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL
TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ORAN YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

CANSU ALPTEKİ
İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Muhasebe ve Denetimi Yüksek
Lisans Öğrencisi, ORCID:0000-0003-1719-8423
DOÇ. DR. GÜNAY DENİZ DURSUN
Beykent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü,
ORCID:0000-0002-1079-2879

ÖZET
COVID-19 salgını tüm sektörleri, satın alma alışkanlıklarını ve yaşam biçimini etkilemiş ve bu
etki firmaların finansal göstergelerine yansımıştır. Söz konusu etkinin gıda sektöründeki
yansımasını ortaya koymak amacı ile hazırlanan bu araştırmada Borsa İstanbul’da gıda
perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ele alınmıştır. Borsa İstanbul’a kote gıda
perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren beş adet (BİM, BİZİM TOPTAN,
CARREFOUR, MİGROS ve ŞOK) şirketin 2019-2021 yılları arasındaki finansal verileri oran
analizi yöntemi ile incelenmiştir.
Araştırma kapsamında, şirketlerin likidite, finansal yapı, faaliyet etkinliği ve karlılık oranları
analiz edilmiş olup, işletmelerinin sürekliliklerinin değerlendirilmesi açısından araştırma önem
taşımaktadır.
Araştırma sonucunda, pandemi döneminde yaşanan sokağa çıkma yasaklarının da etkisiyle
müşteri / tüketici taleplerinin artması ve bunun sonucunda da gıda tedarikinin doğru yönetilmesi
gerektiği ve gıda perakende şirketleri için güvenlik stoku bulundurmanın, öz kaynaklar ile
beslenmenin önemi ortaya çıkmıştır. Araştırma döneminde şirketlerin satışlarının ve net
karlarının artmış olduğu görülmektedir. Uygun fiyat seçeneği ile ön planda olan düşük ve orta
gelir grubuna hitap eden Bim, Bizim Toptan ve Şok şirketlerinin orta ve üst gelir gruplarına
hitap eden Carrefour ve Migros marketlerine göre aktiflerini daha iyi kullandıkları, öz kaynak
ağırlıklı politika izledikleri, stokların yenilenme hızlarının daha iyi olduğunu gözlenmektedir.
Genel olarak Şok şirketinin en iyi oranlara sahip şirket olduğu söylenemese de incelemenin
olduğu üç yılda da diğer dört şirkete göre istikrarlı bir politika izlediği finansal tablolarından
gözlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gıda perakende sektörü, Oran Analizi, Covid-19, Pandemi
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DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE
ETKİ EDEN DIŞ BASKI GRUPLARINA YÖNELİK ALGILARIN ANALİZİ

Doç. Dr. Mehmet AYTEKİN1, Ayşe Aydan AYDIN2, Doç. Dr. Ömer Faruk RENÇBER3
1
Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ORCID: 0000-0001-5464-0677
2
Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ORCID: 0000-0002-7091-9341
3
Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ORCID: 0000-0001-8020-2750

ÖZET
Bu çalışmada; işletmelerin yeşil tedarik zinciri yönetimi uygulamalarına etki eden dış baskı
unsurlarına yönelik algıların demografik özelliklere göre bir farklılık gösterip göstermediği
incelenmiştir. Bu kapsamda; Türkiye’deki ISO 14001 belgesine sahip işletmelerden elde edilen
veriler; yöneticilerin yaşı, eğitim düzeyi, pozisyonu, cinsiyeti ile işletme büyüklüğü ve faaliyete
bulunduğu sektöre göre yeşil tedarik zinciri yönetimi uygulamalarına etki eden dış baskı
grupları; F ve T testleri ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda; katılımcıların eğitim düzeyi,
pozisyon ve cinsiyetlerine göre farklılıklar olduğu fakat yaş gruplarına göre farklılık olmadığı
tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmaya katılan işletmelerin büyüklüğü ve faaliyete bulunduğu
sektöre göre de dış baskı gruplarına yönelik algılarda farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Demografik Özellikler, Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamaları, Dış
Baskı Unsurları,
ANALYSİS OF PERCEPTIONS OF EXTERNAL PRESSURE GROUPS AFFECTING
GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT BY DEMOGRAPHIC
CHARACTERISTICS
ABSTRACT
This study; It was examined whether the perceptions of external pressure factors affecting the
green supply chain management practices of enterprises differ according to demographic
characteristics. In this context; data obtained from companies with ISO 14001 certificate in
Turkey; the external pressure groups according to the age, education level, position, gender of
the managers, the size of the business, and the sector in which they operate were analyzed using
F and T-tests. As a result of the analysis; It has been determined that there are differences
according to the education level, position, and gender of the participants, but there is no
difference according to age groups. In addition, it has been determined that there are differences
in the perceptions of external pressure groups according to the size of the enterprises within the
scope of the research and the sector in which they operate.
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İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN ÇEVRESEL UYGULAMALARA ETKİ EDEN DIŞ
BASKI UNSURLARINA YÖNELİK ALGILARININ KÜMELENMESİ
Doç. Dr. Mehmet AYTEKİN1, Ayşe Aydan AYDIN2, Doç. Dr. Ömer Faruk RENÇBER3
Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ORCID: 0000-0001-5464-0677
2
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3
Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ORCID: 0000-0001-8020-2750

1

ÖZET
Bu çalışmada; Türkiye’deki ISO 14001 belgesine sahip işletmelerde yeşil tedarik zinciri
yönetimi uygulamalarına etki eden dış baskı unsurlarına yönelik yöneticilerin algıları
incelenmiştir. Bu kapsamda dış baskı gruplarından tüketici baskısı, sivil toplum kuruluşları
baskısı, kanun, mevzuat ve düzenleme baskısı, sosyal medya baskısı ve taklit baskısı dış baskı
grupları olarak ele alınmış ve yöneticilerin bu baskı grupları algılarına göre kümelemesi
amaçlanmıştır. Çalışmada K-ortamalar yöntemi kullanılarak katılımcılar 3 kümede
sınıflandırılmış ve sınıflar arası ilişkiler elde edilen veriler çerçevesinde analiz edilmiştir.

CLUSTERING BUSINESS MANAGERS' PERCEPTIONS ABOUT EXTERNAL
PRESSURE ELEMENTS AFFECTING ENVIRONMENTAL PRACTICES

ABSTRACT
In this study; the perceptions of managers about external pressure factors affecting green supply
chain management practices in companies with ISO 14001 certificate in Turkey were examined.
In this context, external pressure groups such as consumer pressure, non-governmental
organizations pressure, law, legislation and regulation pressure, social media pressure and
imitation pressure were considered as external pressure groups and it was aimed to cluster the
managers according to their perceptions of these pressure groups. In the study, using the Kmeans method, the participants were classified into 3 clusters and the relations between the
classes were analyzed within the framework of the data obtained.
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ALGORİTMİK TİCARET VE KLASİK YATIRIMCI KARARLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI

Şükrü C. Demirtaş 1, Senem Çakmak Şahin2
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Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
ORCID ID: 0000-0002-6953-3599,

2

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
ORCID ID: 0000-0003-3395-9122,

ÖZET
Bu çalışmada, borsada al-sat işlemlerinin algoritmalarla yapılmasının klasik işlem yapan
yatırımcılara karşı avantaj yaratıp yaratmadığını araştırılmıştır. Bu amaçla iki farklı yatırımcı
için dönem sonunda net kâr oranları hesaplanmıştır. Yatırımcılar bilgiye erişim farklılıkları
açısından kurgulanmakta; Klasik insan yatırımcı ve Teknik algoritmik yatırımcı olarak ikiye
ayrılmaktadır. Klasik (fundemantal) yatırımcı asimetrik bilgi varsayımı altında yani piyasada
olan biteni sadece temel analiz yoluyla öğrenmekte, teknik (chartist) yatırımcı ise tam bilgi
varsayımı altında yani hem temel hem teknik analiz yoluyla piyasayı değerlendirilmektedir.
Çalışmada klasik yatırımcı sadece bir al-sat işlemi ile sınırlıyken, teknik yatırımcı indikatör
yardımıyla hareket ederek işlem sayı sınırı olmadan al-sat yapmaktadır. İşlemler karşılaştırma
yapılabilmesi için trend dönemlerinde yapılmıştır. Trendin sonunda, bilgi farklılıklarının ticari
eşitsizlik yaratıp yaratmadığı hakkında fikir yürütülebilmesi için net kâr oranları
hesaplanmıştır.
Bu kapsamda algoritmaların da kullanıldığı Borsa İstanbul'da hacmi yüksek ve dünyaca bilinen
iki şirket ele alınmıştır. İki farklı yatırımcı için aynı trend tarihlerinde işlemler başlatılmış ve
tamamlanmıştır. 20 farklı trend döneminde yapılan işlemler karşılaştırıldığında, teknik
yatırımcının klasik yatırımcıya göre daha avantajlı olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak,
tam bilgiye sahip olduğu varsayılan teknik yatırımcının, yani algoritma kullanmanın,
beklenildiği gibi finansal piyasalarda işlem yapmak ve kâr etmek için daha avantajlı durumda
olduğu gözükmektedir.
Anahtar Kelimeler : Algoritmik Ticaret, Yatırım, Asimetrik Bilgi, Tam Bilgi, Hisse.
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ABSTRACT
In this study, it has been investigated whether trading in the stock market with algorithms
creates an advantage against investors who make classical transactions. For this purpose, net
profit rates were calculated for two different investors at the end of the period. Investors are
structured in terms of differences in access to information; It is divided into two as classical
human investor and technical algorithmic investor. Under the assumption of asymmetric
information, the classical (fundamental) investor learns what is happening in the market only
through fundamental analysis, while the technical (chartist) investor evaluates the market under
the assumption of complete information, that is, through both fundamental and technical
analysis. In the study, while the classical investor is limited to only one buy-sell transaction,
the technical investor acts with the help of the indicator and trades without the limit of the
number of transactions. Transactions were made in trend periods for comparison. At the end of
the trend, net profit ratios were calculated to provide an insight into whether information
differences create trade inequality.
In this context, two world-renowned companies with high volume in Borsa Istanbul, where
algorithms are also used, are discussed. Trades were initiated and completed on the same trend
dates for two different investors. When the transactions made in 20 different trend periods are
compared, it is concluded that the technical investor is more advantageous than the classical
investor. As a result, it seems that the technical investor, who we assume to have complete
knowledge, i.e. using algorithms, is in a more advantageous position to trade in the financial
markets and make a profit, as expected.
Keywords: Algorithmic Trade, Investment, Asymmetric Information, Perfect Information,
Stocks.

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-8151-18-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 107

KARADENIZ 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

REGÜLASYON TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Bakican TAŞAN1, Özen AKÇAKANAT2
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Bankacılık Bölümü, ORCID ID: 0000-0002-7223-3028

ÖZET
2008 Küresel Mali Krizinin sonucu olarak uygulanan kapsamlı düzenleyici reformlar, küresel
olarak finansta dramatik yapısal değişikliklere neden olmuştur. 2008 Krizi, finans sektöründe
risk alma ve sistemik riskleri azaltmaya odaklanan, uluslararası düzeyde koordineli bir
düzenleyici reform sürecine öncülük etmiştir. Bu reformlar aynı zamanda sektörde yeni
teknolojilerin, özellikle RegTech olarak bilinen düzenlemelere uyumluluğa yardımcı olan
teknolojilerin benimsenmesi ve kullanılmasında önemli bir itici faktör olmuştur.
RegTech, firmaların ekonomiden ve mevzuattan kaynaklanan zorluklarına teknolojik çözümler
sunan bir sektördür. Gelişen teknoloji ile birlikte maliyetlerin azalması sektörün gelişiminde
önemli bir paya sahiptir. Özellikle finansal eko sistemi yeni krizlerden korumak amacıyla
ortaya konulan Basel kriterlerinin, sektörün ivmelenmesinde önemli etkileri olmuştur. Finansal
teknolojilerin yaygınlaşması ve etki alanının artması, otoritelerin finansal teknolojileri de
denetlemesi ve düzenlemesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Otoriteler, özellikle verilerin
işlenmesi ve korunması alanında bir dizi önlemi ortaya koymuşlardır. 2017 yılında 10,6 milyar
dolar olan RegTech harcamalarının 2021 yılında 56 milyar dolar seviyesine ulaşması
beklenilmekteydi. Ancak dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgınıyla birlikte birçok sektörde
olduğu gibi regülasyon teknolojileri alanında da yatırımların sekteye uğraması, 2021 yılı
RegTech yatırım miktarının 9,9 milyar dolar seviyesinde kalmasına sebep olmuştur. Yeni
üretilen farklı finansal varlıkların denetlenmesi ve düzenlenmesi gerekliliği regülasyon
teknolojilerinin, giderek finansal teknolojiler pazarındaki pazar büyüklüğünün artacağını ve
gelecek 5 yıl içinde finansal teknolojiler sektörünün en önemli paydaşı olacağını
düşündürmektedir. Özellikle regülasyon teknolojilerinin en önemli görevlerinden birinin kripto
borsalarının ve kripto işlemlerinin düzenlenmesi olacağı düşünülmektedir. Bu çalışma finansal
teknolojileri düzenlemek amacıyla ortaya çıkan regülasyon teknolojilerinin, teknolojik
gelişimlerle, krizlerle ve düzenlemelerle geldiği konumu inceleyerek, gelecekteki konumu
hakkında bilgi verilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada Regtech
alanındaki gelişmeler ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: RegTech, FinTech, Finansal Denetim, Finansal Regülasyon.
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A Study on the Development of Regulation Technologies
ABSTRACT
The comprehensive regulatory reforms implemented as a result of the 2008 Global Financial
Crisis have led to dramatic structural changes in finance globally. The 2008 Crisis led to an
internationally coordinated regulatory reform process focused on risk-taking and reducing
systemic risks in the financial sector. These reforms have also been a major driving factor in
the adoption and use of new technologies in the industry, particularly those that aid regulatory
compliance known as RegTech.
RegTech is a sector that offers technological solutions to the difficulties of companies arising
from the economy and legislation. The decrease in costs with the developing technology has an
important share in the development of the sector. In particular, the Basel criteria, which were
introduced to protect the financial ecosystem from new crises, had important effects on the
acceleration of the sector. The spread of financial technologies and the increase in their area of
influence have revealed the need for authorities to supervise and regulate financial technologies.
The authorities have put forward a series of measures especially in the field of data processing
and protection. RegTech spending, which was $10.6 billion in 2017, was expected to reach $56
billion in 2021. However, with the Covid 19 epidemic that affected the world, investments in
the field of regulation technologies, as well as in many sectors, were interrupted, causing the
amount of RegTech investment in 2021 to remain at the level of 9.9 billion dollars. The
necessity of auditing and regulating newly produced different financial assets suggests that
regulation technologies will gradually increase the market size in the financial technologies
market and will become the most important stakeholder of the financial technologies sector in
the next 5 years. In particular, it is thought that one of the most important tasks of regulation
technologies will be the regulation of crypto exchanges and crypto transactions. This study aims
to provide information about the future position of the regulation technologies that have
emerged in order to regulate financial technologies, by examining the position they have
reached with technological developments, crises and regulations. For this purpose,
developments in the field of Regtech are discussed in this study.
Keywords : Regtech, Fintech, Financial Supervision, Financial Regulations.
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TIBBİ MALZEME ÜRETİCİLERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Ergün Sümer
Öğr. Gör., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu
ORCID NO: 0000-0003-1316-6467
ÖZET
Sağlık alanında, tıbbi malzemelerdeki seri üretime bağlı oluşan hatalı ürünlerin neden
olduğu zararların tazmini ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması zorunlu hale gelmiştir.
Ülkemizde tıbbi malzeme üreticisinin sorumluluğu ile ilgili yasal bir düzenleme
olmadığı için uygulamada Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un hükümlerinden
yararlanılmakta olup, günümüzde ürün sorumluluğu kusursuz sorumluluk olarak kabul
edilmektedir. Doktrinde, kusursuz sorumluluğun özen sorumluluğu mu, tehlike sorumluluğu
mu olduğu konusunda görüş ayrılıkları vardır. Türk Borçlar Kanunu’nda sorumluluğu
düzenleyen hükme göre ise; tıbbi ürün üreticisi, işletmesine ait çalışma düzeninin zararın
doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat etmedikçe adam çalıştıran sıfatıyla sorumlu olur.
Oluşan zarardan üreticinin sorumlu tutulabilmesi için; ürünün hatalı olması, bir zarara yol
açması ve illiyet bağı bulunması gerekir.
Sonuç olarak gerekli yasal düzenlemelerin en kısa sürede yapılması ve bu sayede
hastaların zarara uğramasının önlenmesi gerekir.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi malzeme, hukuki sorumluluk, yasal düzenleme
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DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ TURİSTİK AÇISINDAN ÖNEMİ: DOĞU
EKSPRESİ ÖRNEĞİ
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ÖZET
Ulaşım ihtiyacı insanlık tarihiyle birlikte ortaya çıkan en eski ve en büyük ihtiyaçlardan bir
tanesi olmuştur. Tarih boyunca farklı nedenlerle yer değiştirme ihtiyacı duyan insanoğlu, bunu
çeşitli yöntemlerle ve değişik araçlardan faydalanarak sağlamıştır. Bu yer değiştirme hareketi
önceleri savaş, göç, güvenlik gibi nedenlerle gerçekleşirken; daha sonraki dönemlerde
ekonomik kaygılar, sosyal nedenler, politik şartlar ile birlikte turistik faktörler de seyahat
nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Modern dünyada ulaşım imkânlarının gelişmesi ile
turistik çekiciliklere erişilebilirlik kolaylaşmıştır. Bu kapsamda turizm ulaştırması kavramı
ortaya atılmış ve hız, maliyet, konfor gibi bazı unsurlar ile turistlerin talepleri arasında
bağlantılar kurulmuştur. Bununla birlikte nostaljik ulaşım araçlarına olan rağbet de önemini
korumaya devam etmektedir. Nostaljik yönü ağır basan ulaşım araçlarının başında da trenler
gelmektedir. Nitekim son zamanlarda hem ülkemizde hem de dünyanın gelişmiş ülkelerinde
hızlı tren ağları yaygınlaşmasına rağmen, kara tren olarak ifade edilebilecek eski tip trenlerin
de turistlerin ilgisini çektiği bilinmektedir. Söz konusu trenlerin insanların eskiye olan özlem
duygularını tatmin edici yönünün yanı sıra, sağladığı manzara avantajı da turistleri kendilerine
çekmektedir. Ülkemizdeki bazı demiryolu güzergâhları da bu bakımdan oldukça ilgi çekici
olup, bunların başında da Doğu Ekspresi gelmektedir. Doğu Ekspresi, ilk seferine 1949 yılında
başlamış olmakla birlikte, özellikle son yıllarda sosyal medyanın da etkisi ile yerli turistlerin
ilgisini çekmeyi başarmıştır. Bu talebi karşılıksız bırakmayan TCDD de, aynı güzergâh
üzerinde Turistik Doğu Ekspresi’ni faaliyete geçirmiştir. Araştırmada Doğu Ekspresi veya
Turistik Doğu Ekspresi’nin alternatif bir turizm faaliyeti olarak önemi ve turistlerin neden bu
ulaşım şeklini seçtikleri araştırılmıştır. Bu kapsamda araştırmanın temel problemini, (Turistik)
Doğu Ekspresi’nin güzergâh üzerinde yer alan yerleşmelerdeki turizm faaliyetlerinde
canlanmaya neden olup olmadığı ve eğer olduysa bu etkinin nasıl daha üst seviyelere
çıkarılabileceği oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Demiryolu Ulaştırması, Doğu Ekspresi, Turizm.
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THE TOURISTIC IMPORTANCE OF RAILWAY TRANSPORTATION: THE CASE
OF EASTERN EXPRESS

ABSTRACT
The need for transportation is as old as human history. Throughout history, human beings, who
have felt the need to move for different reasons, have achieved this by using various methods
and different means. While this displacement movement was first carried out for reasons such
as war, migration and security; In the following periods, economic concerns, social reasons,
political conditions and touristic factors appear as reasons for travel. With the development of
transportation means in the modern world, accessibility to tourist attractions has become easier.
In this context, the concept of tourism transportation has been put forward and connections have
been established between some elements such as speed, cost, comfort and the demands of
tourists. However, the demand for nostalgic means of transportation continues to maintain its
importance. Trains are the leading means of transportation that has a nostalgic aspect. As a
matter of fact, although high-speed railway networks have become widespread both in our
country and the developed countries of the world recently, it is known that old-type trains,
which can be called as vintage trains, also attract the attention of tourists. In addition to the
satisfying aspect of the people's longing for the past, the view advantage provided by these
trains also attracts tourists. Some railway routes in our country are also pretty interesting in this
respect, and the Eastern Express is the most important of these. Although the Eastern Express
started its first journey in 1949, it has managed to attract the attention of domestic tourists with
the effect of social media, especially in recent years. Turkish State Railways , which has not
left this demand unfullfilled, has put the Touristic Eastern Express into operation on the same
route. In this research, the importance of the Eastern Express, Touristic Eastern express as an
alternative tourism activity and the reason why tourists choose this mode of transportation has
been studied. In this context, the main question of the research is whether the Eastern Express
causes a revival in tourism activities in the settlements on the route and, if so, how this effect
can be increased to higher levels.
Keywords: Eastern Express, Rail Transport, Tourism.
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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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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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AN ITUNES U APP FOR DEVELOPMENT OF METACOGNITION SKILLS
DELIVERED IN THE ENRICHMENT PROGRAM OFFERED TO GIFTED
STUDENTS AT THE SECONDARY LEVEL

MAHA AWAD M. ALMUTTAIRI
Department of Gifted Girls Administration, Ministry of Education KSA
Abstract:
This research aimed to measure the impact of the use of a mobile learning (iTunes U) app for
the development of metacognition skills delivered in the enrichment program offered to gifted
students at the secondary level in Jeddah. The author targeted a group of students on an
experimental scale to evaluate the achievement. The research sample consisted of a group of
38 gifted female students. The scale of evaluation of the metacognition skills used to measure
the performance of students in the enrichment program was as follows: Satisfaction scale for
the assessment of the technique used and the final product form after completion of the program.
Appropriate statistical treatment used includes Paired Samples T-Test Cronbach’s alpha
formula and eta squared formula. It was concluded in the results the difference of α≤ 0.05,
which means the performance of students in the skills of metacognition in favor of using iTunes
U. In light of the conclusion of the experiment, a number of recommendations and suggestions
were present; the most important benefit of mobile learning applications is to provide
enrichment programs for gifted students in the Kingdom of Saudi Arabia, as well as conducting
further research on mobile learning and gifted student teaching.
Keywords: Enrichment program, gifted students, metacognition skills.
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CREATIVE SKILLS SUPPORTED BY MULTIDISCIPLINARY LEARNING: CASE
INNOVATION COURSE AT THE SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED
SCIENCES

Satu Lautamäki
Seinäjoki University of Applied Sciences, 60101 Seinäjoki - Finland
Abstract:
This paper presents findings from a multidisciplinary course (bachelor level) implemented at
Seinäjoki University of Applied Sciences, Finland. The course aims to develop innovative
thinking of students, by having projects given by companies, using design thinking methods as
a tool for creativity and by integrating students into multidisciplinary teams working on the
given projects. The course is obligatory for all first year bachelor students across four faculties
(business and culture, food and agriculture, health care and social work, and technology). The
course involves around 800 students and 30 pedagogical coaches, and it is implemented as an
intensive one-week course each year. The paper discusses the pedagogy, structure and
coordination of the course. Also, reflections on methods for the development of creative skills
are given. Experts in contemporary, global context often work in teams, which consist of people
who have different areas of expertise and represent various professional backgrounds. That is
why there is a strong need for new training methods where multidisciplinary approach is at the
heart of learning. Creative learning takes place when different parties bring information to the
discussion and learn from each other. When students in different fields are looking for
professional growth for themselves and take responsibility for the professional growth of other
learners, they form a mutual learning relationship with each other. Multidisciplinary team
members make decisions both individually and collectively, which helps them to understand
and appreciate other disciplines. Our results show that creative and multidisciplinary project
learning can develop diversity of knowledge and competences, for instance, students’ cultural
knowledge, teamwork and innovation competences, time management and presentation skills
as well as support a student’s personal development as an expert. It is highly recommended that
higher education curricula should include various studies for students from different study
fields to work in multidisciplinary teams.
Keywords: Multidisciplinary learning, creative skills, innovative thinking, project-based
learning.
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EXTENDING THE FLIPPED CLASSROOM APPROACH: USING TECHNOLOGY
IN MODULE DELIVERY TO STUDENTS OF ENGLISH LANGUAGE AND
LITERATURE AT THE BRITISH UNIVERSITY IN EGYPT

Azza Taha Zaki
British University in Egypt, Cairo
Abstract:
Technology-enhanced teaching has been in the limelight since the 90s when educators started
investigating and experimenting with using computers in the classroom as a means of building
21st. century skills and motivating students. The concept of technology-enhanced strategies in
education is kaleidoscopic! It has meant different things to different educators. For the purpose
of this paper, however, it will be used to refer to the diverse technology-based strategies used
to support and enrich the flipped learning process, in the classroom and outside. The paper will
investigate how technology is put in the service of teaching and learning to improve the
students’ learning experience as manifested in students’ attendance and engagement,
achievement rates and finally, students’ projects at the end of the semester. The results will be
supported by a student survey about relevant specific aspects of their learning experience in the
modules in the study.
Keywords: Attendance, British University, Egypt, flipped, student achievement, studentcentred, student engagement, students’ projects.
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LEVERAGING REASONING THROUGH DISCOURSE: A CASE STUDY IN
SECONDARY MATHEMATICS CLASSROOMS

Cory A. Bennett
Associate Professor at Idaho State University, Pocatello, Idaho - USA
Abstract:
Teaching and learning through the use of discourse support students’ conceptual understanding
by attending to key concepts and relationships. One discourse structure used in primary
classrooms is number talks wherein students mentally calculate, discuss, and reason about the
appropriateness and efficiency of their strategies. In the secondary mathematics classroom, the
mathematics understudy does not often lend itself to mental calculations yet learning to reason,
and articulate reasoning, is central to learning mathematics. This qualitative case study
discusses how one secondary school in the Middle East adapted the number talk protocol for
secondary mathematics classrooms. Several challenges in implementing ‘reasoning talks’
became apparent including shifting current discourse protocols and practices to a more studentcentric model, accurately recording and probing student thinking, and specifically attending to
reasoning rather than computations.

Keywords: Discourse, reasoning, secondary mathematics, teacher development.
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THE ROLE OF BLENDED MODALITY IN ENHANCING ACTIVE LEARNING
STRATEGIES IN HIGHER EDUCATION: A CASE STUDY OF A HYBRID COURSE
OF ORAL PRODUCTION AND LISTENING OF FRENCH
Tharwat N. Hijjawi
Najah National University, Palestine
Abstract:
Learning oral skills in an Arabic speaking environment is challenging. A blended course
(material, activities, and individual/ group work tasks …) was implemented in a module of level
B1 for undergraduate students of French as a foreign language in order to increase their
opportunities to practice listening and speaking skills. This research investigates the influence
of this modality on enhancing active learning and examines the effectiveness of provided
strategies. Moreover, it aims at discovering how it allows teacher to flip the traditional
classroom and create a learner-centered framework. Which approaches were integrated to
motivate students and urge them to search, analyze, criticize, create and accomplish projects?
What was the perception of students? This paper is based on the qualitative findings of a
questionnaire and a focus group interview with learners. Despite the doubled time and effort
both “teacher” and “student” needed, results revealed that the NTIC allowed a shift into a
learning paradigm where learners were the “chiefs” of the process. Tasks and collaborative
projects required higher intellectual capacities from them. Learners appreciated this experience
and developed new life-long learning competencies at many levels: social, affective, ethical and
cognitive. To conclude, they defined themselves as motivated young researchers, motivators
and critical thinkers.
Keywords: Active learning, critical thinking, inverted classroom, learning paradigm, problembased.
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CONTEXTUAL VARIABLES AFFECTING FRUSTRATION LEVEL IN READING:
AN INTEGRAL INQUIRY

Mae C. Pavilario
Barangay Singcang-Airport National High School, Philippines
Abstract:
This study employs a sequential explanatory mixed method. Quantitatively it investigated the
profile of grade VII students. Qualitatively, the prevailing contextual variables that affect their
frustration-level were sought based on their perspective and that of their parents and teachers.
These students were categorized as frustration-level in reading based on the data on word list
of the Philippine Informal Reading Inventory (Phil-IRI). The researcher-made reading factor
instrument translated to local dialect (Hiligaynon) was subjected to cross-cultural translation to
address content, semantic, technical, criterion, or conceptual equivalence, the open-ended
questions, and one unstructured interview was utilized. In the profile of the 26 participants, the
12 males are categorized as grade II and grade III frustration-levels. The prevailing contextual
variables are personal-“having no interest in reading”, “being ashamed and fear of having to
read in front of others” for extremely high frustration level; social environmental-“having no
regular reading schedule at home” for very high frustration level and personal- “having no
interest in reading” for high frustration level. Kendall Tau inferential statistical tool was used
to test the significant relationship in the prevailing contextual variables that affect frustrationlevel readers when grouped according to perspective. Result showed that significant
relationship exists between students-parents perspectives; however, there is no significant
relationship between students’ and teachers’, and parents’ and teachers’ perspectives. The
themes in the narratives of the participants on frustration-level readers are existence of speech
defects, undesirable attitude, insufficient amount of reading materials, lack of close supervision
from parents, and losing time and focus on task. Intervention was designed.
Keywords: Contextual variables, frustration-level readers, perspective, inquiry.
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IMPACT OF OWNERSHIP STRUCTURE ON PROVISION OF STAFF AND
INFRASTRUCTURE FOR IMPLEMENTING COMPUTER AIDED DESIGN
CURRICULUM IN UNIVERSITIES IN SOUTH-EAST NIGERIA

Kelechi E. Ezeji
Department of Architecture, Chukwuemeka
Odumegwu Ojukwu University, Uli Campus, Uli, Anambra State, Nigeria

Abstract:
Instruction towards acquiring skills in the use of Computer Aided Design technologies has
become a vital part of architectural education curriculum in the digital era. Its implementation,
however, requires deployment of extra resources to build new infrastructure, acquisition and
maintenance of new equipment, retraining of staff and recruitment of new ones who are
knowledgeable in this area. This study sought to examine the impact that ownership structure
of Nigerian universities had on provision of staff and infrastructure for implementing computer
aided design curriculum with a view to developing a framework for the evaluation for
appropriate implementation by the institutions. Survey research design was employed. The
focus was on departments of architecture in universities in south-east Nigeria accredited by the
National Universities Commission. Data were obtained in the areas of infrastructure and
personnel for CAD implementation. A multi-stage stratified random sampling method was
adopted. The first stage of stratification involved the accredited departments. Random sampling
by balloting was then carried out. At the second stage, sampling size formulae was applied to
obtain respondents’ number. For data analysis, analysis of variance tool for testing differences
of means was used. With ρ < 0.5, the study found that there was significant difference between
private-funded, state-funded and federal-funded departments of architecture in the provision of
personnel and infrastructure. The implications of these findings were that for successful
implementation leading to attainment of CAD proficiency to occur in every institution
regardless of ownership structure, minimum evaluation guidelines needed to be set. A regular
comparison of implementation in institutions was recommended as a means of rating
performance. This will inform better interaction with those who consistently show weakness to
challenge them towards improvement.
Keywords: Computer-aided design, curriculum, funding, infrastructure.
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THE ATTITUDE OF SECOND YEAR PHARMACY STUDENTS TOWARDS
LECTURES, EXAMS AND E-LEARNING

Ahmed T. Alahmar
College of Pharmacy, University of Babylon, Iraq

Abstract:
There is an increasing trend toward student-centred interactive e-learning methods and
students’ feedback is a valuable tool for improving learning methods. The aim of this study was
to explore the attitude of second year pharmacy students at the University of Babylon, Iraq,
towards lectures, exams and e-learning. Materials and methods: Ninety pharmacy students were
surveyed by paper questionnaire about their preference for lecture format, use of e-files,
theoretical lectures versus practical experiments, lecture and lab time. Students were also asked
about their predilection for Moodle-based online exams, different types of exam questions,
exam time and other extra academic activities. Results: Students prefer to read lectures on paper
(73.3%), use of PowerPoint file (76.7%), short lectures of less than 10 pages (94.5%), practical
experiments (66.7%), lectures and lab time of less than two hours (89.9% and 96.6 respectively)
and intra-lecture discussions (68.9%). Students also like to have paper-based exam (73.3%),
short essay (40%) or MCQ (34.4%) questions and also prefer to do extra activities like reports
(22.2%), seminars (18.6%) and posters (10.8%). Conclusion: Second year pharmacy students
have different attitudes toward traditional and electronic leaning and assessment methods.
Using multimedia, e-learning and Moodle are increasingly preferred methods among some
students.
Keywords: Pharmacy, students, lecture, exam, e-learning, Moodle.

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-8151-18-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 123

KARADENIZ 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

ARCHITECTURE AND STUDENTS WITH AUTISM: EXPLORING STRATEGIES
FOR THEIR INCLUSION IN SOCIETY MAINSTREAM

SAFAA MAHMOUD ISSA
Faculty of Engineering, Menoufia University, Egypt

Abstract:
Architecture, as an art and science of designing, has always been the medium to create
environments that fulfill their users’ needs. It could create an inclusive environment that would
not isolate any individual regardless of his /her disabilities. It could help, hopefully, in setting
the strategies that provide a supportive, educational environment that would allow the inclusion
of students with autism. Architects could help in the battle against this neuro-developmental
disorder by providing the accommodating environment, at home and at school, in order to
prevent institutionalizing these children. Through a theoretical approach and a review of
literature, this study will explore and analyze best practices in autism-friendly, supportive,
teaching environments. Additionally, it would provide the range of measures, and set the
strategies to deal with the students with autism sensory peculiarities, and that, in order to allow
them to concentrate in the school environment, and be able to succeed, and to be integrated as
an important addition to society and the social mainstream. Architects should take into
consideration the general guidelines for an autism-friendly built environment, and apply them
to specific buildings systems. And that, as certain design elements have great effect on
children’s behavior, by appropriating architecture to provide inclusive accommodating
environments, the basis for equalization of opportunities is set allowing these individuals a
better, normal, non-institutional life, as the discussion presented in this study would reveal.
Keywords: Architecture, inclusion, students with autism, mainstream society.
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INDIGENOUS KNOWLEDGE AND NATURE OF SCIENCE INTERFACE:
CONTENT CONSIDERATIONS FOR SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING,
AND MATHEMATICS EDUCATION

MPOFU VONGAI, VHURUMUKU ELAOSI
Bindura University of Science Education.
Abstract:
Many African countries, such as Zimbabwe and South Africa, have curricula reform agendas
that include incorporation of Indigenous Knowledge and Nature of Science (NOS) into school
Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) education. It is argued that at high
school level, STEM learning, which incorporates understandings of indigenization science and
NOS, has the potential to provide a strong foundation for a culturally embedded scientific
knowledge essential for their advancement in Science and Technology. Globally, investment in
STEM education is recognized as essential for economic development. For this reason,
developing countries such as Zimbabwe and South Africa have been investing into training
specialized teachers in natural sciences and technology. However, in many cases this training
has been detached from the cultural realities and contexts of indigenous learners. For this
reason, the STEM curricula reform has provided implementation challenges to teachers. An
issue of major concern is the teachers’ pedagogical content knowledge (PCK), which is
essential for effective implementation of these STEM curricula. Well-developed Teacher PCK
include an understanding of both the nature of indigenous knowledge (NOIK) and of NOS. This
paper reports the results of a study that investigated the development of 3 South African and 3
Zimbabwean in-service teachers’ abilities to integrate NOS and NOIK as part of their PCK. A
participatory action research design was utilized. The main focus was on capturing, determining
and developing teachers STEM knowledge for integrating NOIK and NOS in science
classrooms. Their use of indigenous games was used to determine how their subject knowledge
for STEM and pedagogical abilities could be developed. Qualitative data were gathered through
the use dialogues between the researchers and the in-service teachers, as well as interviewing
the participating teachers. Analysis of the data provides a methodological window through
which in-service teachers’ PCK can be STEMITIZED and their abilities to integrate NOS and
NOIK developed. Implications are raised for developing teachers’ STEM education in
universities and teacher training colleges.
Keywords: Indigenous knowledge, nature of science, pedagogical content knowledge, STEM
education.
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UNDERSTANDING HOW MONEY LAUNDERING AND FINANCING OF
TERRORISM ARE CONDUCTED THROUGH THE REAL ESTATE SECTOR IN
THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA REGION
Haytham Yassine
Belarusian State Technological University, Belarus

Abstract:
This research seeks to identify how money laundering activities are executed through the real
estate sector. This article provides academics with literature on the topic and provides scholars,
and practitioners with a better understanding of the risks and challenges involved. Data are
gathered through survey in the Middle East and North Africa region and review of the available
research. The results of the analysis will help identifying the factors attracting criminals to the
real estate sector and develop an understanding of the methods used to launder illicit funds
through this sector and the indicators of suspicion for reporting entities. Further analysis reveals
the risks posed by money laundering and terrorist financing on the real estate sector and
challenges facing states in this regard.
Keywords: Money laundering, terrorism financing, real estate sector, Middle East and North
Africa.
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PREDICTING THE SUCCESS OF BANK TELEMARKETING USING ARTIFICIAL
NEURAL NETWORK

Mokrane Selma
Abdelhamid Ibn Badis University of Mostaganem
Abstract:
The shift towards decision making (DM) based on artificial intelligence (AI) techniques will
change the way in which consumer markets and our societies function. Through AI, predictive
analytics is being used by businesses to identify these patterns and major trends with the
objective to improve the DM and influence future business outcomes. This paper proposes an
Artificial Neural Network (ANN) approach to predict the success of telemarketing calls for
selling bank long-term deposits. To validate the proposed model, we uses the bank marketing
data of 41188 phone calls. The ANN attains 98.93% of accuracy which outperforms other
conventional classifiers and confirms that it is credible and valuable approach for telemarketing
campaign managers.
Keywords: Bank telemarketing, prediction, decision making, artificial intelligence, artificial
neural network.
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THE GOVERNANCE OF ISLAMIC BANKS IN MOROCCO: MEANING,
STRATEGIC VISION AND PURPOSES ATTRIBUTED TO THE GOVERNANCE
SYSTEM
Lalla Nezha Lakmiti, Abdelkahar Zahid
PhD. Student at Slimane University. Morocco
Abstract:
Due to the setbacks on the international scene and the wave of cacophonic financial scandals
affecting large international groups, the new Islamic finance industry is not immune despite its
initial resistance. The purpose of this paper is to understand and analyze the meaning of the
Corporate Governance (CG) concept in Moroccan Islamic banking systems with specific
reference to their institutions. The research objective is to identify also the path taken and
adopted by these banks recently set up in Morocco. The foundation is rooted in shari'a, in
particular, no stakeholder (the shareholding approach) must be harmed, and the ethical value is
reflected into these parties’ behavior. We chose a qualitative method, semi-structured
interviews where six managers provided answers about their banking systems. Since these
respondents held a senior position (directors) within their organizations, it is felt that they are
well placed and have the necessary knowledge to provide us with information to answer the
questions asked. The results identified the orientation of participating banks and assessing how
governance works, while determining which party is fovoured: shareholders, stakeholders or
both. This study discusses the favorable condition to the harmonization of the regulations and
therefore a better integration between Islamic finance and conventional ones in the economic
context of Morocco.
Keywords: Corporate governance, participating banks, stakeholders, shareholders, and
interests.
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IMPACT OF CHANGES OF THE CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR FINANCIAL
REPORTING ON THE INDICATORS OF THE FINANCIAL STATEMENT

Nadezhda Kvatashidze
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University,

Abstract:
The International Accounting Standards Board updated the conceptual framework for financial
reporting. The main reason behind it is to resolve the tasks of the accounting, which are caused
by the market development and business-transactions of a new economic content. Also, the
investors call for higher transparency of information and responsibility for the results in order
to make a more accurate risk assessment and forecast. All these make it necessary to further
develop the conceptual framework for financial reporting so that the users get useful
information. The market development and certain shortcomings of the conceptual framework
revealed in practice require its reconsideration and finding new solutions. Some issues and
concepts, such as disclosure and supply of information, its qualitative characteristics,
assessment, and measurement uncertainty had to be supplemented and perfected. The criteria
of recognition of certain elements (assets and liabilities) of reporting had to be updated, too and
all this is set out in the updated edition of the conceptual framework for financial reporting, a
comprehensive collection of concepts underlying preparation of the financial statement. The
main objective of conceptual framework revision is to improve financial reporting and
development of clear concepts package. This will support International Accounting Standards
Board (IASB) to set common “Approach & Reflection” for similar transactions on the basis of
mutually accepted concepts. As a result, companies will be able to develop coherent accounting
policies for those transactions or events that are occurred from particular deals to which no
standard is used or when standard allows choice of accounting policy.
Keywords: Conceptual framework, measurement basis, measurement uncertainty, neutrality,
prudence, stewardship.
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THE ROLE OF BRANDING FOR SUCCESS IN THE GEORGIAN TEA MARKET

Maia Seturi, Tamari Todua
Ivane Javackisvili Tbilisi State University, Tbilisi

Abstract:
Economic growth is seen as the increase in the production capacity of a country. It enables a
country to produce more and more material wealth and social benefits. Today, the success of
any product on the market is closely related to the issue of branding. The brand is a source of
information for a user/consumer, which helps to simplify the choice of goods and reduce
consumer risk. The paper studies the role of branding in order to promote Georgian tea brands.
The main focus of the research is directed to consumer attitudes regarding Georgian tea brands.
The methodology of the paper is based on marketing research. The findings study revealed that
the majority of consumers prefer foreign tea brands. The final part of the article presents the
main recommendations.
Keywords: Marketing research, customer behavior, brand, successful brand.
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EXPLORING EMPLOYEE EXPERIENCES OF DISTRIBUTED LEADERSHIP IN
CONSULTANCY SMES

Mohamed Haffar, Ramdane Djebarni, Russell Evans
Law and Social Sciences, University of Bradford, Bradford, UK
Leadership Effectiveness, Faculty of Business and Society, South Wales University,
Treforest, UK
Abstract:
Despite a growth in literature on distributed leadership, the majority of studies are centred on
large public organisations particularly within the health and education sectors. The purpose of
this study is to fill the gap in the literature by exploring employee experiences of distributed
leadership within two commercial consultancy SME businesses in the UK and USA. The aim
of the study informed an exploratory method of research to gather qualitative data drawn from
semi-structured interviews involving a sample of employees in each organisation. A series of
broad, open questions were used to explore the employees’ experiences; evidence of distributed
leadership; and extant barriers and practices in each organisation. Whilst some of our findings
aligned with patterns and practices in the existing literature, it importantly discovered some
emergent themes that have not previously been recognised in the previous studies. Our
investigation identified that whilst distributed leadership was in evidence in both organisations,
the interviewees’ experience reported that it was sporadic and inconsistent. Moreover, nonclient focused projects were reported to be less important and distributed leadership was found
to be inconsistent or non-existent.
Keywords: Consultancy, distributed leadership, owner-manager, SME, entrepreneur.
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NET INTEREST MARGIN OF COOPERATIVE BANKS IN LOW INTEREST RATE
ENVIRONMENT

Karolína Vozková, Matěj Kuc
Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of Economic Studies,
Czech Republic

Abstract:
This paper deals with the impact of decrease in interest rates on the performance of commercial
and cooperative banks in the Eurozone measured by net interest margin. The analysis was
performed on balanced dataset of 268 commercial and 726 cooperative banks spanning the
2008-2015 period. We employed Fixed Effects estimation panel method. As expected, we
found a negative relationship between market rates and net interest margin. Our results suggest
that the impact of negative interest income differs across individual banking business models.
More precisely, those cooperative banks were much more hit by the decrease of market interest
rates which might be due to their ownership structure and more restrictive business regulation.
Keywords: Cooperative banks, performance, negative interest rates, risk management.
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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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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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NOISE REMOVAL IN ELECTROENCEPHALOGRAM(EEG) USING DEEP
LEARNING ALGORITHMS
Abuzer DOGAN1, Sema KOÇ KAYHAN2
1Adıyaman

Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
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ABSTRACT
The EEG is used to track the progression of neurological diseases. It's also used to assess
persons with neurological problems, such as schizophrenia sufferers. EEG recordings are
polluted by a variety of noises, which makes thorough interpretation of brain signals difficult.
Because EEG recordings of patients are critical for assessing any type of brain disorder, it is
crucial to eliminate unwanted noises from the signals. Noise cancellation and reduction are
crucial. Some signals, such as EEG, are non-stationary, and the statistical property of noise is
complicated because of the complexity of the signal. In this study, we will develop a new
method to improve the noise removal results using deep learning algorithms. We have created
hybrid deep learning algorithms. Noise removal was performed on EEG signals using methods
such as Autoencoders(AEs), Convolutional Neural Networks (CNN). The hybrid model, CNNAEs, was created. EEG Signal-Noise Ratio(SNR) values obtained by trying different numbers
of layers were compared with the Principal component analysis(PCA) method. At the end of
this study, better training results were obtained with appropriate hyperparameters in hybrid deep
learning model.
Keywords : EEG, Denoising, Deep Learning, Autoencoders, CNN
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KUZEY KIBRIS’TA SÜT ÜRÜNLERİNİN PAZARLAMASI VE TEŞVİK
SİSTEMLERİ (KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU ÖRNEĞİ)
Dr. Mustafa KÜÇÜKİLHAN 1
Ertuğrul KAYAALP 2
1

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi,
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2
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ORCİD ID:https://orcid.org/0000-0002-1532-7837

ÖZET
Ekonomisi ağırlıklı olarak turizm ve yükseköğretim öğrenci harcamalarına bağlı olan Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bazı tarım ve hayvancılık ürünleri ihraç edilebilecek
düzeyde üretilmektedir. Ancak üretilen ürünlerin ihraç edilmesi konusunda genel olarak
Türkiye ve Orta Asya’da bazı ülkeler dışına çıkılması mümkün olmamıştır. Özellikle “Kıbrıs
Peyniri” olarak da nitelendirilen hellim peynirinin pek çok çeşidi ihraç edilen temel süt ürünü
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak hellim peyniri başta olmak üzere benzeri süt ürünlerinin
dijital ortamlarda pazarlanması, tanıtımı, elde edilmesi muhtemel kazancın ekonomik ve mali
etkilerinin ortaya konulması konusunda yeterli devlet teşviklerinin sağlanmadığı ve akademik
çalışmalarda istenilen düzeyde ortaya konulamadığı görülmüştür. Bu doğrultuda literatüre katkı
sağlanması için KKTC’deki süt ürünlerinin toplanması, dağıtımı ve pazarlanması hususunda
tek yetkili kurum olan Kıbrıs Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) çalışanları ile yüz yüze mülakat
yöntemi yapılarak süt ürünlerinin pazarlaması ve devlet teşvikleri konusunda görüşlerin ortaya
konulması bu çalışmanın amacı olmuştur. Toplam 28 çalışanı bulunan kurumun 12 idari ve
teknik çalışanı ile birlikte kurumda yetkili 2 muhasebe meslek sorumlusu ile yüz yüze görüşme
yapılmıştır. Buna göre; ihracat için teşvik sistemlerinin daha fazla geliştirilmesinin gerektiği,
pazarlama için webrooming, telemarketing vb. uygulamalarından yararlanılmasının faydalı
olacağı yurt dışı müşteri portföyünün tespitine yönelik pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine
ihtiyaç duyulduğu, bu çerçevede Müslüman ülkelere helal kesim et ve süt ürünlerinin satışına
yönelik reklam çalışmasının yapılabileceği, SÜTEK’in uluslararası pazarlama stratejisinin
oluşturulması ve geliştirilmesi durumunda istihdam olanaklarının artacağı milli ekonomiye de
katkı sağlanabileceği ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Süt Ürünleri, Pazarlama, Yatırımların Teşviki.

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-8151-18-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 136

KARADENIZ 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NİN EKO-ORGANİK TARIM TURİZMİ
POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ BEGÜM DİLARA EMİROĞLU1,
1Şırnak

Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-3668-1632

ÖZET
Ürünlerin çiftlik düzeyinde üretiminden sertifikalı bir biçimde pazarlanmasına kadar kendine
özgü ilke ve uygulamaları bulunan organik tarım tarımsal sistemlerini sürdürülebilirliğini
benimseyen ve son yıllarda ülkemizde dahil olmak üzere gelişmiş ülkelerde sıklıkla uygulanan
bir fenomen haline gelmiştir. Sürdürülebilir kırsal kalkınma kırsal alanların doğal kaynaklarının
korunmasının yanı sıra alanların ekonomik ve sosyal koşularının iyileştirilmesi yaklaşımını
benimsemektedir. Son yıllarda tarımsal girdi maliyetlerinin artması, iklim değişikliği,
küreselleşme, ürünlerin düşük satış fiyatları ve hükümetler tarafından tarımda uygulanan
politikalar çiftçileri alternatif faaliyetler aramaya ve ürünlerini çeşitlendirmeye itmiştir. Ekoorganik tarım turizmi faaliyetleri bu çeşitlendirme faaliyetlerinden birini oluşturmaktadır. Eko
organik tarım turizmi çiftlik sahiplerinin gelirlerinin,

bölgedeki istihdam ve işgücü

olanaklarının artmasının yanı sıra çevresel olarak biyolojik çeşitliliğin korunması ve bölgede
yaşayan yerel halkın sosyal koşullarının iyileştirilmesi gibi pek çok fayda sağlamakta ve
sürdürülebilir kırsal kalkınmaya da katkıda bulunmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi arazi
yapısı ve bölgede üretilen ürünlerin niteliği bakımından eko-organik tarım açısından oldukça
önemli bir potansiyele sahiptir. Eko-organik ürünlerin üretimi son yıllarda bölgede büyük bir
artış göstermiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Doğu Karadeniz Bölgesi eko-organik tarım
turizmi açısından da büyük bir potansiyel barındırmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı
ikincil verilerden yararlanarak Swot analizi yöntemi ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ekoorganik tarım turizmi konusunda sahip olduğu güçlü, zayıf yönler, fırsat ve tehditlerini
belirleyerek eko-organik tarım turizmi potansiyelini ortaya çıkarmaktır.
Anahtar Kelimeler: Organik tarım, eko-organik tarım turizmi, Doğu Karadeniz Bölgesi ve
eko-organik tarım turizmi.
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EVALUATION OF ECO-ORGANIC AGRICULTURAL TOURISM POTENTIAL OF
THE EASTERN BLACK SEA REGION

Abstract
Organic agriculture, which has its own principles and practices from farm-level production to
certified marketing of products, has become a phenomenon that adopts the sustainability of
agricultural systems and is frequently applied in developed countries, including our country, in
recent years. Sustainable rural development adopts the approach of protecting the natural
resources of rural areas as well as improving the economic and social conditions of the areas.
In recent years, the increase in agricultural input costs, climate change, globalization, low
selling prices of products and policies implemented by governments in agriculture have pushed
farmers to seek alternative activities and diversify their products. Eco-organic agritourism
activities constitute one of these diversification activities. Eco-organic agritourism provides
many benefits such as environmental protection of biodiversity and improvement of the social
conditions of the local people living in the region, as well as increasing the income of farm
owners, employment and labor opportunities in the region, and also contributes to sustainable
rural development. The East Black Sea Region has a very important potential in terms of ecoorganic agriculture in terms of land structure and the quality of the products produced in the
region. The production of eco-organic products has shown a great increase in the region in
recent years. When evaluated from this point of view, the East Black Sea Region also has a
great potential in terms of eco-organic agritourism. Therefore, the aim of this study is to reveal
the eco-organic agritourism potential by determining the strengths, weaknesses, opportunities
and threats of the East Black Sea Region in eco-organic agritourism with the Swot analysis
method by using secondary data.

Keywords: Organic agriculture, eco-organic agritourism, East Black Sea Region and ecoorganic agritourism.
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FİRMALARDA FİNANSAL İSTİKRARSIZLIĞIN ZMIJEWSKI “J” SKOR MODELİ
İLE TESPİTİNE İLİŞKİN AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
Murat DEMİR 1, Seyfettin ÜNAL 2
1

Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 0000-0002-8812-7924
2

Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, 0000-0002-6248-4317

ÖZET
Araştırmanın amacı, bankalarda kredi geri ödemeleri sorunlu hale gelen işletmelerin önceki
dönemlerdeki finansal verilerinin bu duruma işaret edip etmediğinin tespit edilmesidir. Buna
yönelik olarak çalışmada, Zmijewski’nin “J” skor modeli kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan
veriler, ülkemizde 2011-2021 yılları arasında bankalara kredi geri ödemelerini taahhüt edilen
tarihte yerine getiremeyen işletmelerin; ödemelerinin sorunlu hale gelmesinden önceki üç mali
döneme ait bilanço ve gelir tablolarından sağlanmıştır. Söz konusu veriler, Zmijewski modeli
uygulanarak üretilen skorların, finansal istikrarsızlığın varlığının tespit edilmesinde
kullanılmıştır. Veri setleri, kredi geri ödemeleri sorunlu hale gelmiş işletmelerin bankalarından
tedarik edilmiştir. Bu bankalar, aralarında katılım ve mevduat bankalarının bulunduğu beş
bankadır. Söz konusu işletmeler ise, finansal ödeme güçlüğü yaşayan küçük ve orta büyüklükte
işletmelerdir (KOBİ). Analiz edilen veriler ışığında, işletmelerin bankalara kredi geri
ödemelerinin sorunlu hale gelmesinden önceki üç mali dönemden ilkinde, Zmijewski modelinin
ürettiği skorlara göre; araştırma modeli başarısızlığı %95 oranında tespit etmiştir. Bir başka
ifadeyle, ilk yıl verilerine göre; model, üç yıl sonra finansal başarısızlık yaşayacak firmaların
%95’ini tespit etmiştir. Bir sonraki yıl verilerine göre ise, bu tespit başarısı %75 düzeyinde
gerçekleşmiş ve nihayet üçüncü yılda ise, modelin tespit başarısı %60 seviyesinde
gerçekleşmiştir. Üç yıl ortalamasına göre %76,67 genel bir tespit başarısından söz edilebilir.
Bulgular gerek bankalar gerekse piyasa oyuncuları, analistler ve politika yapıcılar için anlamlı
sonuçlar sunmaktadır. Başarısızlık tespitinde, çalışmaya konu işletmelerin KOBİ olması ve bu
sınıf işletmelerde gayri resmi faaliyetlerin olması dikkate alınması gereken bir durumdur. Gayri
resmi faaliyetler, mali tabloların işletmenin gerçek durumunu göstermede eksik kalmasına
sebep olabilmektedir. Ayrıca, finansal başarısızlığa doğru giderken, firmaların muhasebe
kayıtlarında tahrifatların görülmesi olasıdır.
Anahtar Kelimeler: Finansal Başarısızlık, Zmijewski Modeli, ‘‘J’’ Skor, KOBİ.
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BANKA KREDİ ÖDEMELERİ SORUNLU HALE GELMİŞ FİRMALARIN
SPRINGATE MODELİ İLE ANALİZİ

Murat DEMİR 1, Seyfettin ÜNAL 2
1

Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 0000-0002-8812-7924
2

Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, 0000-0002-6248-4317

ÖZET
Bankaların kredi değerlendirmelerinde çok sayıda kriteri değerlendirip, farklı analizler
sonrasında müşterilerine kredi tahsis etmelerine rağmen, tahsilat sorunu her zaman var olan bir
durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırma, bankaların tahsilat sorunu yaşadığı
müşterilerinden küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) üzerinde gerçekleşmiş olup;
2011-2021 yılları arasında finansal başarısızlığa uğramış işletmelerin verileri kullanılmıştır. Bu
veriler, işletmelerin finansal başarısızlık yaşamasından önceki üç mali dönemin finansal
tablolarıdır. Sözkonusu finansal tablolar beş farklı bankadan alınan, idari takip ve daha ileri
seviyede tahsilat sorunu oluşmuş firmalara aittir. Finansal tablolardan oluşan veri seti finansal
başarısızlık tahmin modellerinden Springate modelinde kullanılmış ve modelin finansal
başarısızlık tahmin yeteneği değerlendirilmiştir. Literatürde kullanılan birçok finansal
başarısızlık modeli olmasına karşın, Springate modelinin seçilmesinin nedeni KOBİ’lerde
tahmin başarısının test edilmesidir. Finansal başarısızlığın ortaya çıkışından önceki üç mali
dönemin ilk yıl verilerine göre, Springate modeli finansal başarısızlık tahmininde %20 oranında
başarılı olmuştur. Bir başka deyişle, modelin finansal anlamda güvenilir olarak belirlediği
işletmelerin %80’i finansal anlamda başarısız olmuştur. Bir sonraki yılın mali verilerine göre,
Springate modeli finansal başarısızlık tahmininde %35 oranında başarılı olmuştur. Nihayet,
finansal başarısızlığa en yakın mali dönem olan son mali dönemde ise, araştırmanın modelinin
finansal başarısızlık tahminindeki başarı oranı %45 olarak gerçekleşmiştir. Üç mali dönemdeki
tahmin başarı ortalaması ise %33,33’tür. Başarı oranının düşüklüğünde, işletmelerin finansal
başarısızlığa doğru giderken, muhasebe tahrifatları yaratmalarının bir neden olabileceği
değerlendirilmektedir. Yanısıra, bir ön çalışma niteliğinde olan bu araştırmanın, daha geniş bir
örneklem ile yapılacak çalışmalarla daha başarılı tahminlere ulaşılabilmesi olasıdır. Çalışma
bulguları, başta bankalar olmak üzere; piyasa oyuncuları, analistler ve politika yapıcılar için
anlamlı sonuçlar içermektedir.
Anahtar Kelimeler: Sorunlu Krediler, Finansal Başarısızlık, Springate Modeli.
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KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE VE GİRİŞİM ŞİRKETLERİNDE
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI*

Selcen KURT**
İstanbul Aydın Üniversitesi ORCID NO: 0000-0002-3128-8129
ÖZET
Kalite, genellikle bir firmanın müşteri ihtiyaçlarını karşılama yetenekleri olarak tanımlanır.
Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ise kalite, üretkenlik, müşteri tatmini ve karlılık açısından
firma performansını geliştirmek amacıyla firmanın bütün katmanlarını ilgilendiren sistematik
bir kalite iyileştirme yaklaşımıdır. Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları onlarca yıldır firmalar
tarafından kabul gördüğü için değişik alanlardan araştırmacıların sürekli ilgisini çekmektedir.
TKY entegre bir yönetim felsefesidir ve diğer hususlarla beraber sürekli iyileştirmeyi, müşteri
ihtiyaçlarını karşılamayı, iş tekrarlarını azaltmayı, uzun vadeli düşünmeyi, çalışan katılımını ve
takım çalışması oranını arttırmayı, süreç tasarımını, kıyaslamayı, takım tabanlı problem
çözmeyi, sonuçları sürekli ölçmeyi ve tedarikçilerle yakın ilişkiler kurmayı arttırmaya
odaklanan bir uygulamalar dizisidir. Geleneksel olarak, literatür TKY prensiplerinin büyük
firmalardaki uygulamalarına odaklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı girişim şirketleri, küçük
ve orta ölçekli işletmeler ile büyük ölçekli şirketlerin TKY uygulamaları bakımından farklarına,
daha küçük ölçekli şirketlerin performanslarına yönelik etkileri ve bu şirketlerin TKY ve
akreditasyon sistemlerine yaklaşımları üzerine literatürü taramanın yanı sıra KOBİ ve start-up
diye adlandırılan girişim şirketleri üzerine ampirik bir saha araştırması yaparak firmaların
çeşitli performans değişkenlerine etkisini ölçmektir. Küçük ve orta ölçekli firmaların TKY’ye
yaklaşımları ve algılarına yönelik yeteri kadar ampirik veri olmamasına rağmen bazı
araştırmacıların küçük ve orta ölçekli firmalarda TKY sisteminin sonuçlarına, uygulama
süreçleri bakımından avantaj ve dezavantajlarına yönelik birtakım bulgular elde etmişlerdir.
Bu araştırmada genel olarak aşağıdaki hipotezler test edilmiştir;
H1: KOBİ’lerde kalite ve akreditasyon çalışmalarının firmaların operasyonel, finansal ve
inovasyon performansı üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi vardır.
H2: Startup’larda (Girişim Şirketlerinde) kalite ve akreditasyon çalışmalarının firmaların
operasyonel, finansal ve inovasyon performansı üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi vardır.
Bu hipotezlerin test edilmesi için çoğunluğu İstanbul ve Gebze Bölgesinde faaliyet gösteren
KOBİ ve startup düzeyindeki 200’den fazla şirket incelenmiş ve anket uygulaması yapılmıştır.
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Toparlanan veriler SPSS programı ile istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Hipotezlerin test
edilmesinin sonucu olarak hem KOBİ’lerde hem de start-up girişim şirketlerdin kalite ve
akreditasyon faaliyetleri ile finansal performans arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya
çıkmıştır. Ancak buna karşın hem KOBİ’lerde hem de start-up girişim şirketlerdin kalite ve
akreditasyon faaliyetleri ile inovasyon performansı arasında anlamlı bir ilişki kurulamamıştır.

* Danışmanlığı Dr. Öğr. Üyesi Özge DEMİRKALE tarafından yürütülen Yüksek Lisans
Tezinden üretilmiş makale bildiri özeti
** İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencisi
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KÜÇÜK VE MİKRO İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI
TASLAĞI KAPSAMINDA TARIMSAL FAALİYETLERİN
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Bekir GEREKAN
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü,
ORCID: 0000-0001-6724-4729.

ÖZET
Finansal raporlama ile ilgili evrensel boyutta standart bir dilin geliştirilebilmesine yönelik
uluslararası alanda olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu
düzenlemeler; Tam Set Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları, Büyük ve Orta
Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı Seti ile Küçük ve Mikro İşletmeler İçin
Finansal Raporlama Standardı Taslağı şeklindedir. Buna göre Tam Set TFRS düzenlemelerinin
Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK’ler) tarafından uygulanacağı, BOBİ FRS setini
bağımsız denetime tabi olup Tam Set TFRS’yi uygulama zorunluluğu bulunmayan işletmelerin
uygulayacağı ve KÜMİ FRS kapsamında gerçekleştirilen düzenlemelerin ise bağımsız
denetimden geçme zorunluluğu bulunmayan, fakat bilanço esasına göre defter tutan diğer
işletmeler tarafından uygulanacağı belirtilmiştir. Bu bağlamda, ilgili standart setleri
kapsamında yer alan düzenlemelerden biri de tarım işletmelerinin sürdürmüş oldukları
faaliyetlerin muhasebeleştirilmesine yöneliktir. Söz konusu faaliyetlerin raporlanmasında
izlenecek adımlarla ilgili Tam Set Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS
41), Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı Seti (BOBİ FRS 7)
ile Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Taslağı (KÜMİ FRS 9)
kapsamında çeşitli açıklamalarda bulunulmuştur. Buna göre hazırlanan çalışmanın amacı,
01/01/2021 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinden itibaren uygulanmaya
başlanılması ön görülen Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Taslağı:
Tarımsal Faaliyetler başlığı kapsamında tarım sektörünün bir alt dalı olan bahçe bitkileri üretim
faaliyetlerinin ele alınması ve üretim maliyetlerinin ilgili taslak kapsamında
muhasebeleştirilmesidir. Çalışmada, Eylül 2018 tarihinde Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Finansal Raporlama Standartlarına Uygun
Hesap Planı Taslağından faydalanılmış olup, 7/A seçeneğine göre muhasebe kayıtları
gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: TFRS, BOBİ FRS, KÜMİ FRS, Tarımsal Üretim Maliyetleri, Tarım
Muhasebesi.
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SEKTÖR BAZINDA SGK VERİLERİNE GÖRE İSG UYGULAMALARININ
ETKİNLİĞİ: KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ
Araş. Gör. Tuğçe ORAL1
1

Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü,
0000-0003-1795-1550

ÖZET
Türkiye, gerek jeolojik, gerek coğrafi konumu ve her talebe cevap verebilen bir ülke olmasıyla,
yabancı ziyaretçilerin her sezon tercih ettiği ülkeler arasında yer almaktadır. Bu durum özellikle
ülke ekonomisine ve dolaylı olarak ülkenin sosyal açıdan gelişimine katkı sağladığı
düşünülürse, turizm ağını destekleyici unsurların sürdürülebilir olması gerekmektedir. Yabancı
turistler tarafından ülkemizin, tercih edilme nedenleri arasında ‘konaklama’ nın etkisi göz
önünde bulundurulduğunda, konaklama işletmecilerinin turizmi tamamlayıcı bir sektör olarak
mevcut durumu hakkında gerekliliklerin veya düzeltici faaliyetlerin tanımlanması dolaylı
olarak turizme katkı sağlayacaktır. Özellikle son zamanlarda ülkemizde dönemlik kısıtı
olmayan turizm sektörü ve konaklama işletmeleri sağladıkları istihdamla, ülke ekonomisine
olumlu katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, işyerlerinde etkin bir İSG ile güvenli çalışan ve
çalışma ortamları hedeflenmesiyle; dolaylı olarak hizmet devamlılığı ve konaklama
işletmecilerinin sektörel gelişimine katkı sağlanmaktadır.
Güncel SGK istatistiklerine bakıldığında 2020 yılı itibariyle 19667 adet konaklama işletmecisi
olduğu görülmektedir. İSG ‘nin miladı olarak kabul edilen 2012 yılı itibariyle kayıtlı işyerleri
sayısı değerlendirildiğinde; 2012 yılında 14.076, 2013 yılında 15.401, 2014 yılında 16.530,
2015 yılında 17.662, 2016 yılında 17.304, 2017 yılında 18.257, 2018 yılında 18.660, 2019
yılında 19.619, 2020 yılında 19.667 konaklama işletmesinin olduğu saptanmıştır. 2012 ve 2016
yılları arasında işyeri sayısında her yıl %5-9 ‘luk bir artış gözlenirken, 2016 yılında bir kırılım
olduğu ve 2016 yılı sonrasında işyeri sayısındaki artışın bir önceki yıla kıyasla %2-4 arasında
kaldığı görülmektedir. Bu araştırma ile 2012-2020 yılları arasında SGK tarafından yayınlanan
konaklama işletmeciliğindeki çalışan sayıları ve iş kazası verilerinden faydalanılarak, yıllara
göre iş kazası sıklık oranları hesaplanacaktır. Böylece, geniş pazar payına sahip olan turizm
sektöründeki istihdam durumu ile ilgili net bilgiler elde edilecektir. Ayrıca, istatistikler
konaklama işletmeciliği sektöründeki İSG uygulamalarının etkinliği hakkında bilgi
edinilmesini sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: İş Kazası Sıklık Oranı, İş Sağlığı ve Güvenliği, Konaklama İşletmeciliği,
SGK İstatistikleri
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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.

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-8151-18-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 145

KARADENIZ 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

INQUIRY ON THE IMPROVEMENT TEACHING QUALITY IN THE CLASSROOM
WITH META-TEACHING SKILLS

Shahlan Surat, Saemah Rahman, Saadiah Kummin
Faculty of Education , Universiti Kebangsaan, Malaysia

Abstract:
When teachers reflect and evaluate whether their teaching methods actually have an impact on
students’ learning, they will adjust their practices accordingly. This inevitably improves their
students’ learning and performance. The approach in meta-teaching can invigorate and create a
passion for teaching. It thus helps to increase the commitment and love for the teaching
profession. This study was conducted to determine the level of metacognitive thinking of
teachers in the process of teaching and learning in the classroom. Metacognitive thinking
teachers include the use of metacognitive knowledge which consists of different types of
knowledge: declarative, procedural and conditional. The ability of the teachers to plan, monitor
and evaluate the teaching process can also be determined. This study was conducted on 377
graduate teachers in Klang Valley, Malaysia. The stratified sampling method was selected for
the purpose of this study. The metacognitive teaching inventory consisting of 24 items is called
InKePMG (Teacher Indicators of Effectiveness Meta-Teaching). The results showed the level
of mean is high for two components of metacognitive knowledge; declarative knowledge (mean
= 4.16) and conditional (mean = 4.11) whereas, the mean of procedural knowledge is 4.00
(moderately high). Similarly, the level of knowledge in monitoring (mean = 4.11), evaluating
(mean = 4.00) which indicate high score and planning (mean = 4.00) are moderately high score
among teachers. In conclusion, this study shows that the planning and procedural knowledge is
an important element in improving the quality of teachers teaching in the classroom. Thus, the
researcher recommended that further studies should focus on training programs for teachers on
metacognitive skills and also on developing creative thinking among teachers.
Keywords: Metacognitive thinking skills, procedural knowledge, conditional knowledge,
declarative knowledge, meta-teaching and regulation of cognitive.
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UNDERGRADUATES LEARNING PREFERENCES: A COMPARISON OF
SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCE ACADEMIC DISCIPLINES IN
RELATIONS TO TEACHING DESIGNS AND STRATEGIES
Salina Budin, Shaira Ismail
Mechanical Enginnering Universiti Technologi Mara – Malaysia
Business Management Universiti Technologi Mara – Malaysia

Abstract:
Students learn effectively in a learning environment with a suitable teaching approach that
matches their learning preferences. The main objective of the study is to examine the learning
preferences amongst the students in the Science and Technology (S&T), and Social Science
(SS) fields of study at the Universiti Teknologi Mara (UiTM), Pulau Pinang. The measurement
instrument is based on the Dunn and Dunn Learning Styles which measure five elements of
learning styles; environmental, sociological, emotional, physiological and psychological.
Questionnaires are distributed amongst undergraduates in the Faculty of Mechanical
Engineering and Faculty of Business Management. The respondents comprise of 131 diploma
students of the Faculty of Mechanical Engineering and 111 degree students of the Faculty of
Business Management. The results indicate that, both S&T and SS students share a similar
learning preferences on the environmental aspect, emotional preferences, motivational level,
learning responsibility, persistent level in learning and learning structure. Most of the S&T
students are concluded as analytical learners and the majority of SS students are global learners.
Both S&T and SS students are concluded as visual learners, preferred to be in an active mobility
in a relaxing and enjoying mode with some light of refreshments during the learning process
and exhibited reflective characteristics in learning. Obviously, the S&T students are considered
as left brain dominant, whereas the SS students are right brain dominant. The findings
highlighted that both categories of students exhibited similar learning preferences except on
psychological preferences.
Keywords: Learning preferences, Dunn and Dunn learning style, teaching approach, science
and technology, social science.
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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.

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-8151-18-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 148

KARADENIZ 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

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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STUDENTS’ VIEWS ON MATHEMATICS LEARNING: A CROSS-SECTIONAL
SURVEY OF SENIOR SECONDARY SCHOOLS STUDENTS IN KATSINA STATE
OF NIGERIA
Fahad Suleiman
Department of Mathematics & Statistics, Federal Polytechnic Kaura Namoda, Nigeria

Abstract:
The aim of this paper is to study students’ view on mathematics learning in Katsina State Senior
Secondary Schools of Nigeria, such as their conceptions of mathematics, attitudes toward
mathematics learning, etc. A questionnaire was administered to a random sample of 1,225
senior secondary two (SS II) students of Katsina State in Nigeria. The data collected showed a
clear picture of the hurdles that affect the teaching and learning of mathematics in our schools.
Problems such as logistics and operational which include shortage of mathematics teachers,
non–availability of a mathematics laboratory, etc. were identified. It also depicted the
substantial trends of changing views and attitudes toward mathematics across secondary
schools. Students’ responses to the conception of mathematics were consistent and they
demonstrated some specific characteristics of their views in learning mathematics. This survey
has provided useful information regarding students’ needs and aspirations in mathematics
learning for curriculum planners and frontline teachers for future curriculum reform and
implementation.
Keywords: Attitude, education, mathematics, students.
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USING THINKING BLOCKS TO ENCOURAGE THE USE OF HIGHER ORDER
THINKING SKILLS AMONG STUDENTS WHEN SOLVING PROBLEMS ON
FRACTIONS

Abdul Halim Abdullah1, Nur Liyana Zainal Abidin1, Mahani Mokhtar1
1
Faculty of Education, Universiti Teknologi Malaysia

Abstract:
Problem-solving is an activity which can encourage students to use Higher Order Thinking
Skills (HOTS). Learning fractions can be challenging for students since empirical evidence
shows that students experience difficulties in solving the fraction problems. However, visual
methods can help students to overcome the difficulties since the methods help students to make
meaningful visual representations and link abstract concepts in Mathematics. Therefore, the
purpose of this study was to investigate whether there were any changes in students’ HOTS at
the four highest levels when learning the fractions by using Thinking Blocks. 54 students
participated in a quasi-experiment using pre-tests and post-tests. Students were divided into two
groups. The experimental group (n=32) received a treatment to improve the students’ HOTS
and the other group acted as the control group (n=22) which used a traditional method. Data
were analysed by using Mann-Whitney test. The results indicated that during post-test, students
who used Thinking Blocks showed significant improvement in their HOTS level (p=0.000). In
addition, the results of post-test also showed that the students’ performance improved
significantly at the four highest levels of HOTS; namely, application (p=0.001), analyse
(p=0.000), evaluate (p=0.000), and create (p=0.000). Therefore, it can be concluded that
Thinking Blocks can effectively encourage students to use the four highest levels of HOTS
which consequently enable them to solve fractions problems successfully.
Keywords: Thinking blocks, higher order thinking skills, fractions, problem solving.
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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
Department of Developmental Psychology and Education, University of the Basque Country,
Spain
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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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.
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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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ÖZET
Bu çalışma el parmak uzunlukları ile kuvvet, sıçrama, koşu ve çeviklik performans
değerleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapıldı. Bu amaçla çalışmamıza en az 10 yıldır
badminton sporu ile uğraşan ve dominant eli sağ olan 30 erkek badmintoncu (yaş; 16.08±1.43
yıl) katıldı. Badmintoncuların hem sağ hem de sol ellerinin 2. parmak (P2) ve 4. parmak (P4)
uzunlukları ölçüldü ve 2D:4D parmak oranları hesaplandı. Bunun yanında sporcuların el pençe
kuvveti, bacak kuvveti, dikey sıçrama yükseklikleri ölçüldü. Anaerobik güç değerleri Running
Anaerobik Güç testi ile (RAST) tespit edildi. Ayrıca 20 m koşu süreleri ve T çeviklik test
değerleri ölçüldü. Ölçülen bu performans parametreleri ile el parmak uzunlukları arasında ilişki
olup olmadığına bakmak amacıyla pearson korelasyon testi kullanıldı.
Çalışmamızda 2D:4D parmak oranları ile hiçbir parametre arasında istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde ilişki olmadığı tespit edildi (p>0.05)
Sporcuların sağ el parmak uzunlukları ile (hem P2 hem de P4) hem sağ hem de sol el
pençe kuvvet değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif bir ilişkinin olduğu
tespit edildi (p<0.01). Ancak sol el parmak uzunlukları ile hem sağ hem de sol el pençe kuvvet
değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edildi (p>0.05).
Sporcuların sağ el parmak uzunlukları (P2 ve P4) ile bacak kuvveti ve dikey sıçrama
performans değerleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişkinin olduğu
görüldü (p<0.05). Sol el parmak uzunlukları ile ise sadece dikey sıçrama performans değeri
arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişkinin olduğu görüldü (p<0.05).
Badmintoncuların parmak uzunlukları ile anaerobik güç değerleri arasındaki ilişki
incelendiğinde, zirve güç, ortalama güç ve minimum güç değerleri ile anlamlı düzeyde
ilişkisinin olmadığı tespit edildi (p>0.05).
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Badmintoncuların parmak uzunlukları ile 20m koşu süresi, 20 m koşu hızı ve T testi
çeviklik süresi arasında ilişki olup olmadığı incelendi. Sadece sağ el P2 ile 20 m koşu süresi ve
hızı arasında negatif düzeyde istatistiksel düzeyde anlamlı ilişki olduğu tespit edildi (p<0.05).
Sonuç olarak dominant el ile pençe kuvveti, bacak kuvveti ve dikey sıçrama değerleri
ve 20 m koşu hızı değerleri arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır. Dominant el parmak
uzunluğu performans parametrelerinin tahmininde etkilidir. 2D:4D parmak oranlarının
performans parametreleri ile ilişkili olmadığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: El parmak uzunluğu, performans

RELATION BETWEEN FINGER LENGTHS AND PERFORMANCE
PARAMETERS OF BADMINTON PLAYERS
SUMMARY
This study was carried out to examine the relationship between finger lengths and
strength, jump, running and agility performance values. For this purpose, 30 male badminton
players (age; 16.08±1.43 years) who have been playing badminton for at least 10 years and
have the right dominant hand participated in our study. The lengths of the 2nd finger (P2) and
4th finger (P4) of both the right and left hands of the badminton players were measured and the
2D:4D finger ratios were calculated. In addition, the athletes' hand grip strength, leg strength,
and vertical jump heights were measured. Anaerobic power values were determined by the
Running Anaerobic Power test (RAST). In addition, 20 m running times and T agility test
values were measured. Pearson correlation test was used to see if there was a relationship
between these measured performance parameters and finger lengths.
In our study, it was determined that there was no statistically significant correlation
between 2D:4D finger ratios and any parameter (p>0.05).
It was determined that there was a statistically significant positive correlation between
the right hand finger lengths of the athletes (both P2 and P4) and the grip strength values of
both right and left hands (p<0.01). However, it was determined that there was no statistically
significant relationship between left hand finger lengths and both right and left hand grip
strength values (p>0.05).
There was a statistically significant correlation between the right hand finger lengths
(P2 and P4), leg strength and vertical jump performance values of the athletes (p<0.05). There
was a statistically significant correlation between left hand finger lengths and only vertical jump
performance value (p<0.05).
When the relationship between the finger lengths of the badminton players and the
anaerobic power values was examined, it was found that there was no significant relationship
with the peak power, average power and minimum power values (p>0.05).
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It was investigated whether there is a relationship between the finger lengths of the
badminton players and 20m running time, 20m running speed and T test agility time. It was
determined that there was a statistically significant negative correlation only between right hand
P2 and 20 m running time and speed (p<0.05).
As a result, there is a significant relationship between dominant hand and claw strength,
leg strength and vertical jump values and 20 m running speed values. Dominant finger length
is effective in estimating performance parameters. It can be said that 2D:4D finger ratios are
not related to performance parameters.
Keywords: Finger length, performance
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Özet
Araştırmanın amacı, voleybolcuların sportmenlik düzeylerini incelemek ve bazı
değişkenlere göre karşılaştırmaktır. Çalışmaya 273 voleybolcu gönüllü olarak katıldı. Veri
toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Demografik Bilgi Formu”;
taraftarların sportmenlik düzeyini belirlemek için Vallerand ve ark.'nın (1997) geliştirdiği,
Türkçe uyarlaması Balçıkanlı (2010) tarafından yapılan “Çok Boyutlu Sportmenlik Yönelimi
Ölçeği” kullanıldı. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 21 paket programı kullanılmıştır.
Verilerin analizinde iki grup karşılaştırmalarında Mann-Whitney U testi, üç ve daha fazla grup
karşılaştırmalarında Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.
Katılımcıların sportmenlik düzeyleri toplam puanı ve alt boyutları cinsiyet ve yaş
değişkenine göre incelendiğinde anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. (p>0,05). “Milli
sporcu olup olmama” durumuna göre; sportmenlik toplam puanı, “sosyal normlara uyum”,
“kurallara ve yönetime saygı” ve “sporda sorumluluklara bağlılık” alt boyutlarında gruplar arası
anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Voleybolcuların “mevki” ve “oynadığınız lig”
değişkenlerine göre sportmenlik toplam puan ve alt boyutları karşılaştırıldığında genel toplam
puan ve alt boyutların tümünde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir
(p<0,05). Voleybolcuların “sizi spora kim yönlendirdi?” değişkenine göre sportmenlik toplam
puan ve alt boyutları karşılaştırıldığında “genel toplam puan”, “sosyal normlara uyum”,
“kurallara ve yönetime saygı” ve “sporda sorumluluklara bağımlılık” alt boyutlarında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Voleybolcuların “daha önce
kaç takımda oynadınız?”
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karşılaştırıldığında “sporda sorumluluklara bağımlılık” ve “rakibe saygı” alt boyutlarında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05).
Sonuç olarak araştırmamıza katılan voleybol oyuncularının sportmenlik düzeyleri
üzerinde cinsiyet ve yaş değişkeninin olumlu etkisi tespit edilmemiştir. Milli sporcu olamayan
voleybol oyuncularının daha sportmenlik seviyesi de yüksek olduğu tespit edilmiştir. Pasör
oyuncularının daha yüksek sportmenlik seviyesine sahip oldukları saptanmıştır. Bölgesel ligde
oynayan oyuncuların sportmenlik düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sportmenlik, voleybol, fair-play
INVESTIGATION OF VOLLEYBALL PLAYERS' SPORTSMANSHIP
TENDENCIES
Summary
The aim of the research is to examine the sportsmanship levels of volleyball players and
to compare them according to some variables. 273 volleyball players voluntarily participated
in the study. “Demographic Information Form” developed by the researchers as a data
collection tool; The “Multidimensional Sportsmanship Orientation Scale” developed by
Vallerand et al. (1997) and adapted in Turkish by Balçıkanlı (2010) was used to determine the
sportsmanship level of the fans. SPSS 21 package program was used in the statistical analysis
of the data. In the analysis of data, Mann-Whitney U test was used for comparisons of two
groups, and Kruskal Wallis test was used for comparisons of three or more groups.
When the total score and sub-dimensions of the participants' sportsmanship levels were
examined according to the gender and age variable, no significant difference was found.
(p>0.05). According to the status of “being a national athlete or not”; A significant difference
was found between the groups in the "total score" of sportsmanship and in the sub-dimensions
of "compliance with social norms", "respect for rules and management" and "devotion to
responsibilities in sports" (p<0.05). When the total score and sub-dimensions of sportsmanship
were compared according to the "position" and "league you play in" variables of the volleyball
players, a statistically significant difference was found in all of the overall score and subdimensions (p<0.05). When the total score and sub-dimensions of sportsmanship were
compared according to the "Who directed you to the sport?" variable, a statistically significant
difference was found in the "general total score" and sub-dimensions of "compliance with social
norms", "respect for rules and management" and "dependence on responsibilities in sports"
(p<0.05). When the total score and sub-dimensions of sportsmanship were compared according
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to the “How many teams have you played in before?” variable, a statistically significant
difference was found in the sub-dimensions of "dependence on responsibilities in sports" and
"respect to the opponent" (p<0.05).
As a result, the positive effects of gender and age variables on the sportsmanship levels
of the volleyball players participating in our research were not detected. It has been determined
that volleyball players who are not national athletes have a higher level of sportsmanship. It has
been determined that the setter players have a higher level of sportsmanship. It has been
determined that the level of sportsmanship of the players playing in the regional league is
higher.
Keywords: Sportsmanship, volleyball, fair-play
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“KAMUDA TAŞERON İŞÇİLİKTEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞİN
SOSYO-EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
10 NOLU İŞ KOLU ANTALYA ÖRNEĞİ”

Özen GÜRBÜZ
KTO Karatay Üniversitesi
0000-0001-8659-7298

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Kamu sektöründe insan kaynakları yönetiminin, kamu
istihdam modelleri çerçevesinde irdelenerek, taşeron işçi statüsünden sürekli işçi statüsüne
geçiş sürecinin sosyo-ekonomik açıdan incelenmesidir.
Çalışma kapsamında Türkiye’de kamuda taşeron işçilikten sürekli işçiliğe geçiş ile sosyo
ekonomik anlamda meydana gelen gelişme ve yenilikler derinlemesine mülakat tekniği ile
değerlendirilmiştir.
Çalışmanın son bölümünde Antalya İli genelinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı
kuruluşlarda çalışan ve sürekli işçi kadrosuna geçiş yapan personelin çalışma hayatına
doğrudan etki eden unsurlar dikkate alınmıştır. Örneklem grubu olarak belirlenen personel ile
yapılan görüşmelerin ortaya çıkarılması ile elde edilen metinlerin analiz edilmesinde içerik
analizi yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda ortaya konan bulgular, personelin çalışma
hayatını etkileyen faktörler göz önüne alındığında ücret dengesi, tayin terfi hakları, yıllık izin,
zorunlu emeklilik, vergi kesintileri gibi toplu iş sözleşmesinde ele alınan konularda yapılan
iyileştirmelerin sürekli işçi kadrosunda görev yapan personelin sosyo ekonomik anlamda
olumlu gelişmeleri destekleyici nitelik sergilediğini göstermektedir. Elde edilen sonuçlar
literatür ile uyum gösterirken bazı sonuçlar ise literatüre yeni kazandırılacak niteliktedir.

Anahtar Kelimeler
Kamuda taşeron işçiler, insan kaynakları, kamu, taşeron işçi, sürekli işçi
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“THE SOCIO-ECONOMIC EVALUATION OF THE TRANSITION FROM
SUBCONTRACTED LABOR TO CONTINUOUS WORKERS IN THE PUBLIC
SERVICES
THE EXAMPLE OF BUSINESS NUMBER 10 ANTALYA”

ABSTRACT
The aim of this study is to examine the human resources management in the public sector in
Turkey, within the framework of public employment models, and to analyze the socioeconomic process of transition from contract worker status to permanent worker status.
Within the scope of the study, the transition from subcontracted labor to permanent labor in the
public sector in Turkey and the developments and innovations in socio-economic terms were
evaluated with in-depth interview technique.
In the last part of the study, the factors that directly affect the working life of the personnel
working in the institutions affiliated to the Ministry of Family and Social Services throughout
the province of Antalya and transitioning to the permanent staff were taken into account.
Content analysis method was used to analyze the texts obtained by revealing the interviews
with the personnel determined as the sample group. Findings revealed as a result of the analysis,
considering the factors affecting the working life of the personnel, the improvements made in
the issues discussed in the collective bargaining agreement such as wage balance, appointment
promotion rights, annual leave, compulsory retirement, tax deductions support the positive
developments in the socio-economic sense of the personnel working in the permanent staff.
demonstrates the quality. While the results obtained are compatible with the literature, some of
the results are new to the literature.
Keywords: Subcontracted Workers in the Public, Human Resources, public, subcontracted
worker, permanent worker
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