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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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17. 09. 2022
Meeting ID: 835 1375 5116
HALL: 1 SESSION: 1

MODERATOR:

10: 00 – 12:00
Passcode: 17180922
DOÇ. DR. VEDAT ŞAHİN

DOÇ. DR. VEDAT ŞAHİN

Lise Öğrencilerinin Küre Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Çalışması

DOÇ. DR. VEDAT ŞAHİN

Türkmenistan’ın Coğrafya Programının Amaç Ve Hedefleri Üzerine Bir
Değerlendirme

DOÇ. DR., ADEM BAYAR
RECEP EKİM

Okul İkliminin Geliştirilmesinde Huzur Kavramının Önemine İlişkin
Öğretmen Görüşleri

DR. ÖĞR. ÜYESİ, EROL ATA
RECEP EKİM

Okullarda Öğretmenler Kurulu Toplantılarının Toplantı Yönetimi
Bakımından Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi

BANU BOZOĞLU
HATİCE KARAER

Hastanede Yatarak Tedavi Gören Ortaokul Öğrencilerinin Sanal
Laboratuvarda Deney Yapma Hakkındaki Görüşleri

NAZİF DENİZ
DOÇ.DR. ESRA AÇIKGÜL
FIRAT

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimlerine Yönelik Uzamsal Akıl
Yürütme Becerilerinin Öğrenme Stilleri Açısından Belirlenmesi Ve Çeşitli
Değişkenler Açısından İncelenmesi

Dr. NURKAN YILMAZ

Üniversite Takımında Oynayan Badminton Oyuncularının Sürat
Ve Badminton Spesifik Çeviklik Performanslarının İncelenmesi

Dr. NURKAN YILMAZ

Spor Bilimleri Bölümlerine Hazırlanan Öğrencilerin Kuvvet
Performansındaki Değişimlerinin İncelenmesi

SÜMEYYE ÖCAL
DÖRTERLER
ÖZGÜL POLAT

Öğrenmede Evrensel Tasarımın Anaokulu Çocuklarının Görsel
Algılarına Ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi
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17. 09. 2022
Meeting ID: 835 1375 5116
HALL: 2 SESSION: 1

MODERATOR:

10: 00 – 12:00
Passcode: 17180922
DOÇ. DR. DİLEK BAŞERER

PROF. DR. HACER
HUSEYNOVA
İLAHE HASANOVA

Mir Cəlalın Lirik-Poetik Nəsri

DR. ÖĞR. ÜYESİ HACI
ÇİÇEK

Münafıkların Politik Alanda Müşrik Ve Yahudilerle Dayanışmasına Dair
Analitik Bir Bakış

DR. ÖĞR. ÜYESİ HACI
ÇİÇEK

Magrâvî’nin “El-Müfessirûn” Adlı Eserinde Müfessirleri Ve İmam
Gazzâlî’yi Eleştirmesi Üzerine

P. Ü. F. D., DOSENT
NAZİLƏ ABDULLAZADƏ

XX Əsr Azərbaycan Şairi Əliağa Vahidin Yaradıcılığında Xalq AdətƏnənələrinin Təsviri

Dilimizin Cənub Dialekti

DOÇ. DR. DİLEK
BAŞERER

Uygulama Örnekleri İle Mantık Ve Dil İlişkisi

DOÇ. DR., MAKSUT
ÇETİN

Fatiha Süresinde İnanç-Ahlak İlişkisi
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17. 09. 2022
Meeting ID: 835 1375 5116
HALL: 3

SESSION: 1

MODERATOR:

10: 00 – 12:00
Passcode: 17180922
DOÇ. DR. MÜCAHİT YILDIRIM

AHMET GÖKHAN KILIÇ
KANSU GENÇER

Evaluation Of Relationship Between Local People’s Sense Of Belonging
And Ecotourism Perceptions In Amasya

ARŞ. GÖR. HÜDAİ ATEŞ

Urie Bronfenbrenner’in Ekolojik Sistemler Teorisinin Sinemadaki İzdüşümü

DR. ÖĞR. ÜYESİ MİNE
DİLBER

Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesinde Muhafaza Edilen 1570, 3661 Ve
4045 Envanter Numaralı El Yazması Eserlerin Süsleme Analizleri
Kapsamında Bir Değerlendirme

ÖĞR. GÖR. DR. IŞILAY
KONAK

Akşehir Seyyid Mahmut Hayran-İ Türbesi Çini Ve Sırlı Tuğlalarının Mevcut
Korunmuşluk Durumu

ÖĞR. GÖR. DR. IŞILAY
KONAK
DOÇ. DR. MÜCAHİT
YILDIRIM
DERYA AKAY
DR. ÖĞR. GÖR. METİN
KAR
DR. ÖĞR. ÜYESİ YİĞİT
CAN EYÜBOĞLU

Konya Tahir İle Zühre Mescidi Ve Akşehir Taş Medrese Mescidi
Mihrapları Örneğinde Çini Restorasyonunda Alçı-Harçlı Ve
Renklendirmeli Tamamlama Uygulamaları
Vezirköprü’de (Samsun) Geleneksel Meslekler Ve Son Temsilcileri
Orta Asya’dan Anadoluya Türklerde Balbal Heykel Geleneğinin
Mezar Heykelleri Üzerinden Değerlendirilmesi
Necil Kâzım Akses’in Minyatürler Başlıklı Piyano Yapıtının Yapısal (Form Ve
Ezgi) Analizi Ve Zorluk Seviyelerinin Belirlenmesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ YİĞİT
CAN EYÜBOĞLU

Uzaktan Eğitim İle Uyumlaştırılmış Armoni Dersi Alan Öğrencilerin Ders
Çalışma Stratejileri

METİN ACAR
DOC. DR. ABDULKADİR
ZORLU

Tenin Bir İfade Mekanına Dönüşmesi Olarak Dövmeli Bedenler
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17. 09. 2022
Meeting ID: 835 1375 5116
HALL: 4 SESSION: 1
ŞEYMA NUR ARISOY
DOÇ. DR. İBRAHİM
DEMİR
ARAŞ. GÖR. DR.,
MUSTAFA ZUHAL
DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİ
MERVE ALTAN
Doç. Dr. CEMALETTİN
HATİPOĞLU
ÖĞR. GÖR. DR. FURKAN
YILDIRIM
ARŞ. GÖR. SÜMEYYE
UZUN

MODERATOR:

10: 00 – 12:00
Passcode: 17180922
DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİ MERVE ALTAN

The Effect Of Health Expenditures On Tourism: Panel Data Analysis On
OECD Countries
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Çevre Kalitesi ve Ekonomik Büyüme
Üzerine Etkileri: G-7 Ülkelerinden Kanıtlar

AR-GE Giderlerinin Ulaştırma Ve Depolama Sektörünün Karlılığına Etkisi
Bankacılık Sektöründe Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranını Etkileyen
Faktörlerin Belirlenmesi
Dış Ticaret Hadlerinin Seçilmiş Makro Ekonomik Değişkenler İle İlişkisi:
Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz

FUAT FIRAT ÇEVİK
EBRU KANYILMAZ
POLAT
ERKAN UZUN
AYŞE GÜL ŞAHİN KOÇAK

Sendikal Algı İle Sendikaya Üye Olma Niyeti Arasındaki İlişki; İnşaat
Sektörü Örneği

ERKAN UZUN
AYŞE GÜL ŞAHİN KOÇAK

Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği Ve Muhasebe Uygulamalarına Etkisi:
Antalya-Manavgat İlçesinde Faaliyet Gösteren Muhasebe Meslek Mensupları
Üzerine Bir Araştırma

Depo Ve Envanter Yönetiminde Maliyetlerin Doğru Tespiti Ve
Maliyetleri Azaltma Önerileri
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17. 09. 2022
Meeting ID: 835 1375 5116
HALL: 5 SESSION: 1

MODERATOR:

10: 00 – 12:00
Passcode: 17180922
PROF. DR. RECEP YÜCEL

RAMAZAN BAYER
ÖZGÜR EKEN
FATMA HİLAL YAĞIN

Masaj Günlük Varyasyonda Anaerobik Performans Değişimine Etki Eder
Mi?

RAMAZAN BAYER
ÖZGÜR EKEN
FATMA HİLAL YAĞIN

Diurnal Varyasyon Kapsamında Uygulanan Aromaterapi Masajının
Tekralanan Sprint Performansına Akut Etkisi

ARŞ. GÖR. GÖKHAN
KOÇAK
ASSIS. PROF. K.R. PADMA
READER K.R.DON
ASSOC. PROF. P. JOSTHNA

Boğa Spermalarının İşlenmesinde Güncel Teknolojiler
Vectors That Spread Malaria: Introduction To The Microbiome-Science Of
Mosquitoes

ENVER KENDAL

Arpa Yetiştiriciliğinde Lokasyonların Bin Tane Ağırlığı Üzerindeki
Etkisinin Araştırılması

ENVER KENDAL

Yeni Tescil Edilen Arpa Çeşidinin Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde Yaygın Olan Diğer Çeşitlerle Kıyaslanması

VET. HEK. KAZIM KOCA

Süt İneklerinde Geçiş Döneminde Negatif Enerji Dengesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ, İNCİ
MERVE ALTAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ, YASEMİN
ASLAN
PROF. DR RECEP YÜCEL
AYŞE ÖZDEMİR

OECD Ülkelerinin Sağlık Yatırımları Ve Göç Alma Durumlarının
Değerlendirilmesi

AYŞE ÖZDEMİR
PROF. DR. RECEP YÜCEL

Malpraktis Alanında Yürütülen Çalışmaların Bibliyometrik
Analizi

Hastane Hizmetlerinin Finansal Performans Analizi
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17. 09. 2022
10: 00 – 12:00 Time zone in Turkey (GMT+3)
Meeting ID: 881 3052 0793
Passcode: 17180922
HALL: 6 SESSION: 1

MODERATOR:

HAMZA M. A. MUFTAH

FADIL ELMENFI

Evaluation of Pragmatic Information in an English Textbook: Focus on
Requests
Retranslation of Orientalism: Reading Said in Arabic

MOHSEN MAHMOUD
ROWSHANZAMIR

Individualistic and Social Moral Concerns in Hawthorne’s Novels

HAMZA M. A. MUFTAH

The Investigation of the Possible Connections between Acculturation and the
Acquisition of a Second Language on Libyan Teenage Students

VASANTA DUGGIRALA
Y. VISWANATHA NAIDU

Cutting and Breaking Events in Telugu

ISRAA A. QARI

MICHELE SINICO

New Perceptual Organization within Temporal Displacement

AAIDHA HAMMAD

Code-Switching in Facebook Chatting Among Maldivian
Teenagers

SALEEM ABU JABER
KHALED IGBARIA

Spacial Poetic Text throughout Samih al-Qasim's Poetry

AFIA SHAHID
MAYA LISA ARYANTI
S. S. M. HUM

Towards a Deconstructive Text: Beyond Language and the Politics of Absences in
Samuel Beckett’s Waiting for Godot
The Role of Paraphrase in Interpreting Students’ Writing
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17. 09. 2022
10: 00 – 12:00 Time zone in Turkey (GMT+3)
Meeting ID: 881 3052 0793
Passcode: 17180922
HALL: 7

SESSION: 1

MODERATOR:

NGUYEN VIET TAN

KAILASH
RAJEEV KUMAR SAHA
SANJEEV GOYAL

Performance Indicators for Benchmarking of Internal Supply Chain
Management

JAILAN MOHAMED EL
DEMERDASH

Millennials' Viewpoints about Sustainable Hotels' Practices in Egypt:
Promoting Responsible Consumerism

JAVED Y. UPPAL

Re-Visiting Rumi and Iqbal on Self-Enhancement for Social Responsibility

M. M. SHAHIDUL
HASSAN, OMIYA HASSAN

The Importance of Changing the Traditional Mode of Higher Education in
Bangladesh: Creating Huge Job Opportunities for Home and Abroad

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

SADHANA GHNAYEM

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

VISHAL D. PANDYA

Management of English Language Teaching in Higher Education

NAEEM ULLAH
KHANKALSOOM 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

MURITALA BABATUNDE
HASSAN

The Politics of Foreign Direct Investment for Socio-Economic Development
in Nigeria: An Assessment of the Fourth Republic Strategies (1999 - 2014)
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17. 09. 2022
10: 00 – 12:00 Time zone in Turkey (GMT+3)
Meeting ID: 881 3052 0793
Passcode: 17180922
HALL: 8 SESSION: 1

MODERATOR:

HIROSHI IKEDA

ABDULKAREEM HUSSEIN
BIBIRE

Job Satisfaction and Motivation as Predictors of Lecturers’ Effectiveness in
Nigeria Police Academy

MILENA GOJNYZBIEROWSKA

The Use of Psychological Tests in Polish Organizations: Empirical Evidence

ASIF ALI, DAUD SALIM
FARUQUIE

A Quasi-Systematic Review on Effectiveness of Social and Cultural
Sustainability Practices in Built Environment

OKECHUKWU ODINAKA
AJAEGBU

Premarital Sex, HIV, and Use of Condom among Youths in Nigeria

MOHAMED M.
ELSHERBINY

The Effectiveness of Cognitive Behavioural Intervention in Alleviating
Social Avoidance for Blind Students

HIROSHI IKEDA

VERONIKA PIVKINA
ALLA KIM
KHON NATALIYA
KEVIN MOUSTAPHA
ZEINABSADAT
HAGHSHENAS

MAI AL-SUBAIE

Comparative Study of Fatigue and Drowsiness in the Night-time Passenger
Transportation Industry in Japan
Peculiarities of Comprehending the Subjective Well- Being by Student with
High and Low Level of Emotional Intelligence
Psychopathic Disorders and Judges Sentencing: Can Neurosciences Change This
Aggravating Factor in a Mitigating Factor?
Case Studies in Three Domains of Learning: Cognitive, Affective,
Psychomotor
What Are the Factors Underlying the Differences between Young Saudi
Women in Traditional Families That Choose to Conform to the Society
Norms, and Young Saudi Women Who Do Not Conform?
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17. 09. 2022
10: 00 – 12:00 Time zone in Turkey (GMT+3)
Meeting ID: 881 3052 0793
Passcode: 17180922
HALL: 9 SESSION: 1

MODERATOR:

NINO PARESASHVILI

ILHAM BENALI
NASSER HAJJI
NAWFAL ACHA

The Effect of Foreign Owned Firms and Licensed Manufacturing
Agreements on Innovation: Case of Pharmaceutical Firms in Developing
Countries

ALI ALOTAIBI
FRANCIS EDUM-FOTWE
ANDREW PRICE
OLGA A. SHVETSOVA

Identification of Social Responsibility Factors within Mega Construction
Projects

BITA MASHAYEKHI
MARJAN FAYYAZI
PARISA SEFATI
FEDDAOUI AMINA

SOMAYEH SOBATI
MOGHADAM
SAFA OUGOUJIL
SIDI MOHAMED RIGAR
SAWSAN J. AL-HUSSEINI

Core Competence Development while Carrying out Organizational Changes
A Study on the Relation between Auditor Rotation and Audit Quality in
Iranian Firms
Using “Eckel” Model to Measure Income Smoothing Practices: The Case of
French Companies
SeCloudBPMN: A Lightweight Extension for BPMN Considering Security
Threats in the Cloud
Ethical Finance and Islamic Finance: Particularities, Possible Convergence
and Potential Development
The Influence of Transformational Leadership on Knowledge Sharing in Iraq’s
Public and Private Higher Education: A Comparison Study

NINO PARESASHVILI
NINO ABESADZE

Main Tendencies of Youth Unemployment and the Regulation Mechanisms for
Decreasing Its Rate in Georgia

ELMAMY AHMEDSALEM

Application of Western and Islamic Philosophy to Business Ethics
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17. 09. 2022
Meeting ID: 835 1375 5116
HALL: 1 SESSION: 2

DR. ESRA ASLAN

MODERATOR:

14: 00 – 16:00
Passcode: 17180922
DOÇ. DR . HALİL ŞENOL

Effect Of Titanium Doping On Optical, Structural And Photosensitivity Of
ZnO Nanorods

DURUKAN ERDOĞAN
ÖĞR. GÖR. DR. KENAN
YİĞİT
DOÇ. DR. BORA ACARKAN

Tam Elektrikli Gemilerde Enerji Verimliliğini Artırma Yöntemleri Ve
Gelecek Projeksiyonları

HÜSEYİN DEMİRTAŞ

Effect Of Ni Addition On The Microstructure Of Al-11Si-4Cu Alloy

DOÇ. DR . HALİL ŞENOL

Tavuk gübresi, Mısır Silajı ve Şeker Pancarı Küspesinin Farklı Karışım
Miktarlarının Biyogaz Potansiyeli

DOÇ. DR . HALİL ŞENOL

Incremental biogas from Sugar Beet Pulp and Cattle Manure with Chemical
Pretreatment

GÜZİDE ŞENEL

Numerical Solution Of Mathematical Logic Problems: Logic Software
And Application

GÜZİDE ŞENEL

About Genetic Algorithm

TUĞRUL OKTAY
ENES ÖZEN

The Effects Of A Morphing Quadrotor On Lateral Flight
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TOSUN

DR. YILDIRIM İSMAİL
TOSUN

MODERATOR:

14: 00 – 16:00
Passcode: 17180922
DR. YILDIRIM İSMAİL TOSUN

Heap - Pipe Leaching of Poor Copper Tailings followed Microwave Semi
Oxy-Roasting for Copper and Zinc Recovery
Cycled Pipe Leaching following Microwave Char Treatment of Copper
Tailing Sludges for Cu and Zn Extraction

PROF. DR. ORHAN DOĞAN
Y. İNŞAAT MÜH. YUNUS
GENÇ
DR. ÖĞR. GÖR. MELEK
AKGÜL

Kırıkkale/Türkiye Özelinde Olası Afetlerde İhtiyaç Duyulacak
Güvenlikli Toplu Yeraltı Sığınak Modellerinin Hazırlanması

PROF. DR. ORHAN DOĞAN
Y. İNŞAAT MÜH. YUNUS
GENÇ
DR. ÖĞR. GÖR. MELEK
AKGÜL

Kırıkkale/Türkiye Özelinde Olası Afetler Sonrası Barınma İçin Stok
Alanlarının Ve Konteyner Sayısının Belirlenmesi

SENAR AYDIN
ŞEVVAL GÜLER
ARZU ULVİ
MEHMET EMİN AYDIN

Yerüstü Sularında Mikroplastikler Ve Mikroplastiklere İlintili Poliklorlu
Bifeniller

SENAR AYDIN
CANSU YÜKSEL
MEHMET EMİN AYDIN

Atıksulardaki Kadmiyum Ve Kromun Ceratophyllum Demersum L. İle
Giderimi
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MODERATOR:

14: 00 – 16:00
Passcode: 17180922

DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRULLAH ATASEVEN

Öğr. Gör. Dr., ORHAN
CENGİZ

Küreselleşme Ve Yeni Sömürgecilik İlişkisi Bağlamında Az Gelişmiş Ülkeler
Üzerine Bir İnceleme

ÖĞR. GÖR. DR. ABİDİN
KEMEÇ
DR. ÖZKAN YALÇIN

Isparta Kentinin Akıllı Kentler Arasındaki Yeri

DR. MEHMET ZAKİR
SARIKAYA

Popülizmde Müesses Nizam Karşıtlığı Ve Anti Elitizm

DR. MEHMET ZAKİR
SARIKAYA

Demokratik Sistemler İçerisinde Gelişen Anti Demokratik Bir Siyaset
Stratejisi: Popülizm

DR. ÖĞR. GÖR., DİLEK
CANYURT

Karşılıklı Bağımlılık Perspektifinden Gürcistan-Ermenistan İlişkileri

DR. ÖĞR. GÖR., DİLEK
CANYURT

Yumuşak Güce, Sert Gücü Davet Eden Sebep Olarak Bakmak: RusyaUkrayna Savaşı

SEYRAN EFİLTİ ATAY

Muhalefet Partilerinin İstanbul Sözleşmesi’ne Yönelik Söylem Ve Politikaları

DR. ÖĞR. ÜYESİ
EMRULLAH ATASEVEN

Mistik İle Bilimselin Arasında: Rus Kozmizmi Ve Nikolai Fedorov
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HALL: 4 SESSION: 2
DR. ÖĞR. ÜYESİ
MEHMET YILMAZ
DR. ÖĞR. ÜYESİ
MEHMET YILMAZ
DR.ÖĞR.ÜYESİ BAŞAR
BAYSAL
DR. ARŞ. GÖR. ESEN
KABAŞ TEZCAN
Dr. Öğr. Üyesi, Yelda
Özlem KÖLGELİER
Dış İlişkiler Dairesi
Başkanı Zeynep Tuğçe
ÇİFTÇİBAŞI GÜÇ

MODERATOR:

14: 00 – 16:00
Passcode: 17180922
ÖĞR. GÖR. DR. GÖNÜL GÖKÇAY

Yaşlılarla İlgili Mevzuatta Yaşlı Kavramı Ve Yaşlılara Yönelik Sosyal
Politikalar
Engellilik Türleri İle Engelli Koruma Ve Bakım Modelleri İlişkisi
Çatışma Analizinde İstatistik Analiz: Kolombiya Çatışma Dinamikleri
Veritabanının Tanıtımı
Resmî Vasiyetnamenin Şekle Aykırılık Sebebiyle İptaline İlişkin Bazı
Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

Sosyal Pazarlama Bağlamında Temiz Moda Hareketinin Sürdürülebilirliğe
Katkısı: Bego Jeans Örneği

SELEN UYGUNGİL
ERDOĞAN
MEHMET SELMAN
KOBANOĞLU
DR. GÜLLER ŞAHİN
PROF. DR. LEVENT
GÖKDEMİR
İBRAHİM SÖNMEZ
DR. ÖĞR. ÜYESİ GAYE
SOLMAZER

Yönetim Alanında İş Becerikliliği Kavramına Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz

DR.ÖĞR.ÜYESİ MEHMET
A. UĞUR

Starlink Projesi ve Uluslararası Uzay Hukukuna Muhtemel Etkileri

Örgütsel Sessizlik: Bibliyometrik Bir Analiz

Kentleşmenin Küresel Sağlık Riskleri Ve Endişeleri
Algılanan Partner Duyarlılığı Ve Partnere Yönelik Siber Takip
Arasındaki İlişki: İlişkilerde Atıf Ve İkili Güvenin Aracı Rolü
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DR. ÖĞR. ÜYESİ, HADİ
BELGE

İngiltere Tarafından Osmanlı Memurlarına Verilen Nişanlar

YASİN BEKARCA

İttihat ve Terakki Dönemi Türk Alman Siyasi İlişkileri (1908 – 1914)

TUNCAY HAKTANIR

İran Afşar- İngiltere İlişkileri (1736-1747)

SALİH SARIALP
BARIŞ YİĞİT DEMİRAL

Yönetim Tarihi Bakımından Liderlik Özelliklerinin Değerlendirilmesi:
Mustafa Şeref Özkan (1885-1938)

HASAN TAN

Bedirhan Bey İsyanı Ve Sonuçları

ARŞ. GÖR. SAVAŞ YAVUZ

Yeni Medya Çağında Belgesel Sinema’da Şiddetin Estetize Edilmesi: Rıse
Of Empıres: Ottoman Belgesel Serisinin İncelemesi
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MODERATOR:

ABDUL AMIR HAZBAVI

AZIZEH CHALAK
NILOUFAR NASRI

The Interplay of Locus of Control, Academic Achievement, and Biological
Variables among Iranian Online EFL Learners

ABDUL AMIR HAZBAVI

Perception and Implementation of Machine Translation Applications by the
Iranian English Translators

DIVYA SHARMA

True Detective as a Southern Gothic: A Study of Its Music-Lyrics

MOHAMMED S. ASSIRI

Development of a Rating Scale for Elementary EFL Writing

ASMA ALYAHYA

Dialogue Journals as an EFL Learning Strategy in the Preparatory Year
Program: Learners' Attitudes and Perceptions

KURALAY
KENZHEKANOVA
AKMARAL
DALELBEKKYZY
IVANA ŠIMONOVÁ

Myth in Political Discourse as a Form of Linguistic Consciousness

Students´ Knowledge, or Random Choice in ESP?

SAEEDEH SHAFIEE
NAHRKHALAJI

EFL Teachers’ Metacognitive Awareness as a Predictor of Their
Professional Success

HOSSEIN AHMADI,
OGHOLGOL NAZARI

Grading and Sequencing Tasks in Task-Based Syllabus: A Critical
Look at Criterion Selection

HANAN YOUSEF
NISREEN NAJI ALKHAWALDEH

The Impact of Gender Differences on the Expressions of Refusal
in Jordanian Arabic
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RUSYAIZILA RAMLI
NASRIAH ZAKARIA
PUTRA SUMARI
S.S.MOHANAVALLI
SHEILA ANAND
SALAMA MEGHRICHE
AMER DRAA
MOHAMMED
BOULEMDEN

MODERATOR: MOHD SANI MADON

Privacy Issues in Pervasive Healthcare Monitoring System: A Review

Security Architecture for At-Home Medical Care Using Sensor Network

On The Analysis of a Compound Neural Network for Detecting Atrio
Ventricular Heart Block (AVB) in an ECG Signal

K. BUSKO

Changes of Power-Velocity Relationship in Female Volleyball Players during
an Annual Training Cycle

AHMAD HASHIM
MOHD SANI MADON

Objectivity, Reliability and Validity of the 90º Push-Ups Test Protocol
Among Male and Female Students of Sports Science Program

DIKE H. OGBUAGU
ETSEDE J.
ORITSEMATOSAN
AMR A. FOUAD
HAMED A. ALWADAANI
IYAD JRESAT

Inductions of CaC2 on Sperm Morphology and Viability of the Albino
Mice (Mus musculus)
Protective Effect of Thymoquinone against Nephrotoxicity
Induced by Cadmium in Rats

LEBARI B. GBOELOH

Occurrence of Adult Taenia saginata in Cattle Slaughtered in
Major Abattoirs in Port Harcourt Metropolis, Nigeria

SAMAD
LOTFOLLAHZADEH

Clinical Signs of Neonatal Calves in Experimental Colisepticemia

IBRAHIM MOHAMMED
SAEED SHNAWA

Tuberculin, Tetanus Immunoglobulin and DPT Vaccine as an Avian in
vivo T- Lymphocyte Mitogens
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MODERATOR:

Dr. MANISH GUPTA

MUHAMMAD YASIR
WADOOD
FATEMEH BABAEIAN

A Compact Via-less Ultra-Wideband Microstrip Filter by Utilizing OpenCircuit Quarter Wavelength Stubs

MUHAMMAD IRFAN AZIZ
THOMAS OWENS
UZAIR KHALEEQ UZ
ZAMAN

Received Signal Strength Indicator Based Localization of Bluetooth Devices
Using Trilateration: An Improved Method for the Visually Impaired People

MOHAMED SANAD
NOHA HASSAN

12x12 MIMO Terminal Antennas Covering the Whole LTE and WiFi
Spectrum
Development of Maintenance Schedule and Root Cause Analysis Based on
Computerized Maintenance Management System for a Fertilizer Plant
Agent/Group/Role Organizational Model to Simulate an Industrial Control
System

SANJEEV KUMAR
NOUREDDINE SEDDARI
MOHAMED BELAOUED
SALAH BOUGUEROUA
NADER A. AL THEEB
ZAID ABU MANNEH
IBRAHIM AL-QADI

Optimizing Logistics for Courier Organizations with Considerations of
Congestions and Pickups: A Courier Delivery System in Amman as Case
Study

MANISH GUPTA

Revised Technology Acceptance Model Framework for MCommerce Adoption

MAJID AMIDPOUR
PARISA KARIMI
MARZIEH JODA

Energy Loss Reduction in Oil Refineries through Flare Gas
Recovery Approaches

MEENA MARAFI
MOHAN S. RANA

Refining Waste Spent Hydroprocessing Catalyst and Their Metal
Recovery
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MAZENI ISMAIL
NURUL ALIAH
HASMADI HASSAN
LEE BIH NI
NURUL ASYIKIN BINTI
HASSAN
M. NADEEM
S. NASIR
K. A. MOAZZAM
R. KASHIF
ALI RASHASH
ALZAHRANI
ELIZABETH
STOJANOVSKI
FISEHA M. GUANGUL,
ANNISSA MUHAMMED,
AJA O. CHIKERE
MAJID A. ALSAYARI

MODERATOR:

FAROOGH KHAKZAD

Developing Islamic Module Project for Preschool Teachers Using Modified
Delphi Technique
The Use of Mnemonic and Mathematical Mnemonic Method in Improving
Historical Understanding

The Impact of Information and Communication Technology in Education:
Opportunities and Challenges
Multivariate Assessment of Mathematics Test Scores of Students in Qatar
Improving Students’ Participation in Group Tasks: Case Study of Adama
Science and Technology University
A Social Cognitive Investigation in the Context of Vocational Training
Performance of People with Disabilities

RANYA ELKHAYAT

Developing an Instrument to Measure Teachers’ Self-Efficacy of Teaching
Innovation Skills
Innovating and Disrupting Higher Education: The Evolution of Massive Open
Online Courses
The Capabilities Approach as a Future Alternative to Neoliberal Higher
Education in the MENA Region

FAROOGH KHAKZAD
MARZIEH DEHGHANI
ÜELAHE HEJAZI

Investigation of the Effect of Teaching a Thinking and Research Lesson by
Cooperative and Traditional Methods on the Creativity of Sixth Grade
Students

BABAK SHAMSHIRI
NAJME DASTOURI

Report of Happiness in the Iranian Educational System: A Qualitative
Research

HUDA S. AL-AZMI
NABIL SULTAN
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CONTENT
CONGRESS ID
SCIENTIFIC & REVIEW COMMITTEE
PROGRAM
CONTENT
ABSTRACT OF PRESENTED PAPERS IN THE CONGRESS
Vedat ŞAHİN

1

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KÜRE KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI: BİR METAFOR
ÇALIŞMASI
Vedat ŞAHİN

3

TÜRKMENİSTAN’IN COĞRAFYA PROGRAMININ AMAÇ VE HEDEFLERİ ÜZERİNE
BİR DEĞERLENDİRME
Erol ATA, Recep EKİM

5

OKULLARDA ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARININ TOPLANTI
YÖNETİMİ BAKIMINDAN ÖĞRETMENLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Adem BAYAR, Recep EKİM

7

OKUL İKLİMİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE HUZUR KAVRAMININ ÖNEMİNE İLİŞKİN
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Banu BOZOĞLU, Hatice KARAER

9

HASTANEDE YATARAK TEDAVİ GÖREN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SANAL
LABORATUVARDA DENEY YAPMA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Nazif DENİZ, Esra AÇIKGÜL FIRAT

10

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİNE YÖNELİK UZAMSAL AKIL
YÜRÜTME BECERİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ AÇISINDAN BELİRLENMESİ VE
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Babak Shamshiri, Najme Dastouri

11

REPORT OF HAPPINESS IN THE IRANIAN EDUCATIONAL SYSTEM: A
QUALITATIVE RESEARCH
Faroogh Khakzad, Marzieh Dehghani, Elahe Hejazi

12

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF TEACHING A THINKING AND RESEARCH
LESSON BY COOPERATIVE AND TRADITIONAL METHODS ON THE CREATIVITY
OF SIXTH GRADE STUDENTS
Sümeyye ÖCAL DÖRTERLER, Özgül POLAT

13

ÖĞRENMEDE EVRENSEL TASARIMIN ANAOKULU ÇOCUKLARININ GÖRSEL
ALGILARINA VE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ
Hacer Huseynova

15

MİR CƏLALIN LİRİK-POETİK NƏSRİ
İlahe Hasanova

17

DİLİMİZİN CƏNUB DİALEKTİ
Hacı ÇİÇEK

ABSTRACT BOOK

20
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www.karadenizkongresi.org

KARADENIZ 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

MÜNAFIKLARIN POLİTİK ALANDA MÜŞRİK ve YAHUDİLERLE DAYANIŞMASINA
DAİR ANALİTİK BİR BAKIŞ
Hacı ÇİÇEK

22

MAGRÂVÎ’NİN “el-MÜFESSİRÛN” ADLI ESERİNDE MÜFESSİRLERİ ve İMAM
GAZZÂLÎ’Yİ ELEŞTİRMESİ ÜZERİNE
-İhyâ'nın Yakılması ÖrneğiNazilə Abdullazadə

24

XX ƏSR AZƏRBAYCAN ŞAİRİ ƏLİAĞA VAHİDİN YARADICILIĞINDA
XALQ ADƏT-ƏNƏNƏLƏRİNİN TƏSVİRİ
Dilek BAŞERER

26

UYGULAMA ÖRNEKLERİ İLE MANTIK VE DİL İLİŞKİSİ
Maksut ÇETİN

27

FATİHA SÜRESİNDEKİ İNANÇ İLKELERİ VE TOPLUMSAL-AHLAKSAL
YANSIMALARI
Ahmet Gökhan KILIÇ, Kansu GENÇER

28

EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN LOCAL PEOPLE’S SENSE OF
BELONGING AND ECOTOURISM PERCEPTIONS IN AMASYA
Mine DİLBER

29

KASTAMONU YAZMA ESER KÜTÜPHANESİNDE MUHAFAZA EDİLEN 1570, 3661
VE 4045 ENVANTER NUMARALI EL YAZMASI ESERLERİN SÜSLEME ANALİZLERİ
KAPSAMINDA BİR DEĞERLENDİRME
Işılay KONAK

31

AKŞEHİR SEYYİD MAHMUT HAYRAN-İ TÜRBESİ ÇİNİ VE SIRLI TUĞLALARININ
MEVCUT KORUNMUŞLUK DURUMU
Işılay KONAK

32

KONYA TAHİR İLE ZÜHRE MESCİDİ VE AKŞEHİR TAŞ MEDRESE MESCİDİ
MİHRAPLARI ÖRNEĞİNDE ÇİNİ RESTORASYONUNDA ALÇI-HARÇLI VE
RENKLENDİRMELİ TAMAMLAMA UYGULAMALARI
Mücahit YILDIRIM, Derya AKAY

34

VEZİRKÖPRÜ’DE (SAMSUN) GELENEKSEL MESLEKLER VE SON TEMSİLCİLERİ
Metin Kar

35

ORTA ASYA’DAN ANADOLUYA TÜRKLERDE BALBAL HEYKEL GELENEĞİNİN
MEZAR HEYKELLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yiğit Can EYÜBOĞLU

36

NECİL KÂZIM AKSES’İN MİNYATÜRLER BAŞLIKLI PİYANO YAPITININ YAPISAL
(FORM VE EZGİ) ANALİZİ VE ZORLUK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ
Yiğit Can EYÜBOĞLU

37

UZAKTAN EĞİTİM İLE UYUMLAŞTIRILMIŞ ARMONİ DERSİ ALAN
ÖĞRENCİLERİN DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİ
Metin ACAR, Doc. Dr. Abdulkadir ZORLU

38

TENİN BİR İFADE MEKANINA DÖNÜŞMESİ OLARAK DÖVMELİ BEDENLER
Şeyma Nur ARISOY, Doç. Dr. İbrahim DEMİR

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-605-71938-3-4

39
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THE EFFECT OF HEALTH EXPENDITURES ON TOURISM: PANEL DATA
ANALYSIS ON OECD COUNTRIES
Mustafa ZUHAL

40

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Çevre Kalitesi ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri:
G-7 Ülkelerinden Kanıtlar
İnci Merve ALTAN, Cemalettin HATİPOĞLU

41

AR-GE GİDERLERİNİN ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA SEKTÖRÜNÜN KARLILIĞINA
ETKİSİ
Furkan YILDIRIM

42

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MEVDUATIN KREDİYE DÖNÜŞÜM ORANINI
ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
Fuat Fırat ÇEVİK, Ebru KANYILMAZ POLAT

43

SENDİKAL ALGI İLE SENDİKAYA ÜYE OLMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; İNŞAAT
SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
Erkan UZUN, Ayşe Gül ŞAHİN KOÇAK

45

DEPO VE ENVANTER YÖNETİMİNDE MALİYETLERİN DOĞRU TESPİTİ VE
MALİYETLERİ AZALTMA ÖNERİLERİ
Israa A. Qari

46

EVALUATION OF PRAGMATIC INFORMATION IN AN ENGLISH TEXTBOOK:
FOCUS ON REQUESTS
Fadil Elmenfi

48

RETRANSLATION OF ORIENTALISM: READING SAID IN ARABIC
Mohsen Mahmoud Rowshanzamir

49

INDIVIDUALISTIC AND SOCIAL MORAL CONCERNS IN HAWTHORNE’S NOVELS
Hamza M. A. Muftah

50

THE INVESTIGATION OF THE POSSIBLE CONNECTIONS BETWEEN
ACCULTURATION AND THE ACQUISITION OF A SECOND LANGUAGE ON
LIBYAN TEENAGE STUDENTS
Vasanta Duggirala, Y. Viswanatha Naidu

51

CUTTING AND BREAKING EVENTS IN TELUGU
Michele Sinico

52

NEWPERCEPTUAL ORGANIZATION WITHIN TEMPORAL DISPLACEMENT
Aaidha Hammad

53

CODE-SWITCHING IN FACEBOOK CHATTING AMONG MALDIVIAN TEENAGERS
Saleem Abu Jaber, Khaled Igbaria

54

SPACIAL POETIC TEXT THROUGHOUT SAMIH AL-QASIM'S POETRY
Afia Shahid

55

TOWARDS A DECONSTRUCTİVE TEXT: BEYOND LANGUAGE AND THE
POLİTİCS OF ABSENCES İN SAMUEL BECKETT’S WAİTİNG FOR GODOT
Maya Lisa Aryanti, S. S. M. Hum

56

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-605-71938-3-4
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THE ROLE OF PARAPHRASE IN INTERPRETING STUDENTS’ WRITING
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KÜRE KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI: BİR
METAFOR ÇALIŞMASI
HİGH SCHOOL STUDENTS' PERCEPTİONS OF THE SPHERE CONCEPT: A
METAPHOR STUDY
Vedat ŞAHİN
Doç. Dr., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak, Coğrafya Bölümü
, Orcid:0000-0002-5502-5219
ÖZET
Eğitim, belirlenmiş amaçlar doğrultusunda insanlarda bilgi ve davranış açısından istenilen
değişiklikleri gerçekleştirme sürecidir. Bu süreç, insanların yaşamlarında belli iyileşmeleri
sağlamayı yönüyle bireylerin bakış açısına olumlu etki eder. Bu nedenle halen eğitimine devam
eden lise öğrencilerinin çeşitli huşular üzerine farklı algılar geliştirmeleri olağandır. Bu algı
farlılıkları eğitimin yapılış şekli ile ilgili olabileceği gibi derslerde kullanılan araç gereçler
üzerine de olabilir. Bu algıları incelemek için başvurulan yollardan biri de metafor
araştırmalarıdır. Metafor, bir durum, olgu veya kavramı anlatırken benzetme yapmak suretiyle
ilişki kurmaktır. Metafor ile bilinen bir şeye atıfta bulunmak ve nitelendirme yapmak
önemlidir. Metafor, aralarında benzerlik ilişkisi bulunan hususlar için kullanılan güçlü zihinsel
ifadelerdir. Metafor, sayesinde bir kavramın farklı boyutlarını görmek ve daha iyi algılamak
mümkündür. Coğrafya ananında metafor çalışmaları son yıllarda sıklıkla yapılmaktadır.
Coğrafya eğimimi esnasında sıklıkla yer verilen ders araçlarından bir tanesi olan “küre”
kavramına yönelik öğrenci algılarının tespit edilmesi açısından metafor çalışması yapmak
önemlidir. Zira küre, yer kürenin küçültülmüş bir modeli olarak dünyamızla ilgili birçok
özelliği yansıtması açısından değerli bir eğitim materyalidir. Bu sayede öğrenciler dünyanın
şeklini kavrama kolaylığı sağladıkları gibi küre üzerinde gerçek konumlarıyla kıtaları ve diğer
yerleri görmüş olmaktadır. Bu çalışma nitel ve nicel araştırma ve değerlendirme yöntemleri
kullanılmıştır. Araştırmaya 122 kız ve 110 erkek öğrenci olmak üzere toplam 232 öğrenci
katılmıştır. Öğrencilerden toplanan nitel veriler Excel ortamında nicel verilere dönüştürdükten
sonra anlamsal analize ve kategorileştirmeye tabi tutulmuştur. Çalışma sunucunda öğrencilerin
“küre” kavramına yönelik daha çok şekilsel benzerlikler kurdukları görülmüştür. Bunlar içinde
top, dünya, daire ve portakal ön sırada yer alan benzetmeler olmuştur. Diğer metaforlardan
bazıları; elma, göz, greyfurt, güneş, leblebi, su damlası, teşbih tanesi ve tencere benzetmeleridir.
Anahtar Kelimeler: Metafor, Küre, Coğrafya, Öğrenci
ABSTRACT
Education is the process of realising the desired changes in terms of knowledge and behaviour
in people in line with the determined objectives. This process has a positive effect on the
perspective of individuals in terms of providing certain improvements in people's lives. For this
reason, it is usual for high school students who are still continuing their education to develop
different perceptions on various aspects. These differences in perception may be related to the
way education is done or the tools used in the lessons. One of the ways to examine these
perceptions is metaphor research. Metaphor is to establish a relationship by analogy when
describing a situation, phenomenon or concept. It is important to refer to and characterise
something known by metaphor. Metaphor is a strong mental expression used for issues that
have a similarity relationship between them. Thanks to metaphor, it is possible to see different
dimensions of a concept and perceive it better. Metaphor studies in geography have been carried
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out frequently in recent years. It is important to carry out a metaphor study in order to
determine student perceptions towards the concept of "sphere", which is one of the course tools
frequently used during geography education. Because the sphere is a valuable educational
material in terms of reflecting many features related to our world as a reduced model of the
globe. In this way, students can easily comprehend the shape of the world and see the continents
and other places with their real positions on the globe. In this study, qualitative and quantitative
research and evaluation methods were used. A total of 235 students, 125 female and 110 male
students, participated in the study. The qualitative data collected from the students were
transformed into quantitative data in Excel environment and then subjected to semantic analysis
and categorisation. As a result of the study, it was observed that students established more
formal similarities for the concept of "sphere". Among these, ball, world, circle and orange
were the most common metaphors. Some of the other metaphors are; apple, eye, grapefruit,
sun, chickpea, water drop, bead of parable and pot.
Keywords: Metaphor, Sphere, Geography, Student.
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TÜRKMENİSTAN’IN COĞRAFYA PROGRAMININ AMAÇ VE HEDEFLERİ
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Vedat ŞAHİN
Doç. Dr., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak, Coğrafya Bölümü
, Orcid:0000-0002-5502-5219
ÖZET
Eğitim, bireylerin tutum, davranış ve bilgi düzeyini istendik yönde şekillendirmeye yönelik bir
faaliyettir. Okullarda verilen eğitimle yeni nesillere devletin belirlediği hedef ve amaçlar
doğrultusunda gerekli bilgi ve beceriler edindirilmektedir. Bu açıdan devletler için eğitim
müfredatları büyük öneme sahiptir. Orta Asya'da yer alan bağımsız Türk devletlerinden birisi
olan Türkmenistan, önemli bir kültür ve medeniyet bölgesidir. Tarihte olduğu gibi günümüzde
de Türk-İslam dünyası için değerli bir yeri olan Türkmenistan’ın coğrafya eğitim programının
amaç ve hedeflerini incelemek faydalıdır. Zira coğrafya dersleri müfredatı, bir ülkenin
gençlerine coğrafya alanında hangi konuları öğrettiğini ortaya koymasının yanında bunların
amaçları ve hedefleri bakımından da değerli bilgiler sunar. Ayrıca Türkmenistan’ın 1991’de
Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını kazanması nedeniyle yeni devlet anlayışının eğitimine
yansımasını göstermesi bakımından da yararlıdır. Bu çalışma doküman incelemesi esasına
dayalı olarak nitel veri temelinde hazırlanmıştır. Çalışmada başta Türkmenistan eğitim
bakanlığı tarafından genel eğitim okulları için olan 6. sınıftan 12. sınıfa kadarki öğrencilerine
yönelik coğrafya eğitim programı olmak üzere çeşitli kaynaklardan yararlanılmıştır.
Türkmenistan coğrafya eğitim programı her ne kadar 2018 yılında son halini almış olsa bile
daha önceki programın gözden geçirilmesi ve yeniden düzenlemesi ile son halini almıştır.
Türkmenistan’ın coğrafya programında öğrencilere coğrafya alanına ait temel bilgiler, harita
bilgisi, dünyanın yapısı, yerkürenin katmanları, iklim, doğanın bileşenleri, dünya nüfusu ve
dünyadaki devletler gibi çeşitli konular hakkında bilgiler yer almaktadır. Bu çerçevede
Türkmenistan coğrafya programında öğrencilerin bu hususlar üzerine değerlendirmeler ve
analizler yapabilmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca günümüz dünyasının küresel sorunlarının
çözümüne yönelik fikir geliştirilmesi istenmektedir. Aynı şekilde öğrencilerin coğrafi ortamları
inceleme yöntemlerini anlamaları temel hedefler arasında yer almaktadır. Diğer yandan
vatanseverlik, diğer kültürlere saygı ve çevreye karşı dikkatli bir yaklaşım geliştirmek
Türkmenistan coğrafya eğitim programının amaç ve hedefleri arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Coğrafya Eğitim Programı, Türkmenistan, Müfredat

AN ASSESSMENT ON THE AIMS AND OBJECTIVES OF TURKMENISTAN'S
GEOGRAPHY PROGRAMME
ABSTRACT
Education is an activity aimed at shaping the attitude, behaviour and knowledge level of
individuals in the desired direction. With the education given in schools, new generations are
provided with the necessary knowledge and skills in line with the goals and objectives set by
the state. In this respect, education curricula are of great importance for states. Turkmenistan,
one of the independent Turkish states located in Central Asia, is an important cultural and
civilisation region. It is useful to examine the aims and objectives of the geography curriculum
of Turkmenistan, which has a valuable place for the Turkish-Islamic world today as in history.
Because the curriculum of geography courses not only reveals which subjects a country teaches
to its young people in the field of geography, but also provides valuable information in terms
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of their aims and objectives. It is also useful in terms of showing the reflection of the new
state understanding on education since Turkmenistan gained independence from the Soviet
Union in 1991. This study was prepared on the basis of qualitative data based on document
analysis. In the study, various sources were used, especially the geography education
programme prepared by the Ministry of Education of Turkmenistan for 6th and 12th grade
students in general education schools. Even though the Turkmenistan geography education
programme was finalised in 2018, it was finalised by reviewing and reorganising the previous
programme. Among the goals and objectives of the geography curriculum of Turkmenistan is
to provide students with basic knowledge in the field of geography, geographical map, structure
of the earth, layers of the earth, climate, components of nature, world population and states of
the world. Turkmenistan's geography programme, students are given basic information about
the field of geography, map knowledge, the structure of the earth, the layers of the earth,
climate, the components of nature, the world population and the countries of the world. In this
framework, Turkmenistan geography programme aims to enable students to make evaluations
and analyses on these issues. In addition, it is desired to develop ideas for solving the global
problems of today's world. Likewise, students' understanding of the methods of studying
geographical environments is among the main objectives. On the other hand, developing
patriotism, respect for other cultures and a careful approach to the environment are among the
aims and objectives of the Turkmenistan geography education programme.
Keywords: Geography Education Programme, Turkmenistan, Curriculum

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-605-71938-3-4

www.karadenizkongresi.org

Page | 4

KARADENIZ 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

OKULLARDA ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARININ TOPLANTI
YÖNETİMİ BAKIMINDAN ÖĞRETMENLER TARAFINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Erol ATA 1 , Recep EKİM 2
1
2

Amasya Üniversitesi, 0000-0002-0051-9828

Millî Eğitim Bakanlığı, 0000-0001-9089-0331

ÖZET
Araştırmada öğretmenler tarafından Öğretmenler Kurulu Toplantılarının toplantı yönetimi
açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden
tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın evrenini Ordu İlinin Aybastı, Kabataş, Kumru, Korgan, İkizce İlçesinde farklı tür
ve kademelerde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Bu evren içerisinde seçkisiz
örneklem alma yolu ile belirlenen 168 öğretmen örneklemi oluşturmuştur.
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ve gerekli uzman
görüşü alınıp test edildikten sonra son şekli verilmiş “Öğretmenler Kurulu Toplantı Yönetimi
Değerlendirme” anketi kullanılmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak SPSS
26.0 programının yardımıyla analizi yapılmıştır. Öncelikle anketin birinci bölümünde yer alan
demografik bilgilerden elde edilen verilerin frekans ile yüzde dağılımları ortaya konmuştur.
İkinci bölümde yer alan 5’li likert ölçeğine göre oluşturulan anketteki her bir soru ile tüm
ölçeğin ortalama puanı, standart sapma değeri ortaya konulmuştur. Daha sonra demografik
dağılımlara yönelik farklılıkları ortaya koyabilmek amacıyla dağılım normal olduğundan ikili
karşılaştırmada “t” testi, ikiden fazla değişken gruplarında karşılaştırma için tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Değişkenler arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığı α <
0.05 anlamlılık düzeyine göre belirlenmiştir.
Öğretmenler dışındaki paydaşların toplantılara katılımının düşük olduğu; toplantı yönetiminde
zaman planlamasının, toplantı öncesi yaklaşık toplantı süresinin belirlenmesi, her gündem
maddeleriyle ilgili ortalama sürenin belirlenmesi, toplantıların zamanında bitirilmesi,
toplantının amacına uygun araç, doküman ve materyaller (slaytlar, yönetmelikler, yönergeler,
projeksiyon vb.) kullanılması, toplantı öncesi toplantının kural ve ilkelerinin belirlenmesi,
gündem maddeleri dışına çıkılması, toplantı sonunda toplantının özeti ve genel değerlendirme
yapılmasının orta düzeyde olduğu; toplantı başında gündem maddelerinin okunması, katılımcı
yoklamasının yapılması, toplantı başında yazmanların seçilmesi, gündem maddelerine
katılımcılar tarafından ilave yapmak isteyip istemediklerinin sorulması, gündem maddelerinin
sırasıyla ele alınması, katılımcıların görüşlerini rahatça ifade edebilmesi, yöneticiler tarafından
demokratik bir tutum sergilenmesi, yöneticilerin öğretmenlerin katılımını desteklemesi,
kararların çoğunlukla alınması, tutanağın öğretmenler tarafından paraf edilmesi ve toplantı
tutanağının resmi yazıya dökülüp toplantıda olmayan öğretmenler de dahil olmak üzere imza
altına alınmasının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Demografik dağılımlara yönelik anlamlı bir
farklılık bulunmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: öğretmenler kurulu toplantısı, toplantı yönetimi, okul yöneticisi
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EVALUATION OF THE MEETINGS OF THE BOARD OF TEACHERS IN
SCHOOLS BY TEACHERS IN TERMS OF MEETING MANAGEMENT
ABSTRACT
In the research, it was aimed to evaluate the Teachers' Board Meetings in terms of meeting
management by the teachers. This study was carried out using the survey model, which is one
of the quantitative research methods.
The universe of the research consists of teachers working in different types and levels in
Aybastı, Kabataş, Kumru, Korgan and İkizce Districts of Ordu Province. Within this universe,
168 teachers, determined by random sampling, formed the sample.
As a data collection tool in the research, the "Teachers Board Meeting Management Evaluation"
questionnaire, which was developed by the researcher and was finalized after the necessary
expert opinion was taken and tested, was used. The obtained data were transferred to the
computer environment and analyzed with the help of SPSS 26.0 program. First of all, the
frequency and percentage distributions of the data obtained from the demographic information
in the first part of the questionnaire were revealed. The mean score of the whole scale and the
standard deviation value were determined with each question in the questionnaire created
according to the 5-point Likert scale in the second part. Then, in order to reveal the differences
in demographic distributions, "t" test was used in pairwise comparison, since the distribution
was normal, and one-way analysis of variance (ANOVA) was used for comparison in groups
of more than two variables. Whether there were significant differences between the variables
was determined according to the significance level of α < 0.05.
It has been ascertained that the participation of partners other than teachers in the meetings is
low; time planning in meeting management, determining the approximate meeting time before
the meeting, determining the average time for each agenda item, ending the meetings on time,
using tools, documents and materials (slides, regulations, instructions, projection, etc.) suitable
for the purpose of the meeting, determining rules and regulations of the meeting before the
meeting, going beyond the agenda items, summary of the meeting and general evaluation at the
end of the meeting are at a moderate level; reading the agenda items at the beginning of the
meeting, polling the participants, choosing the clerks at the beginning of the meeting, asking
the participants whether they want to add to the agenda items, discussing the agenda items in
order, freely expression of the opinions by the participants, displaying a democratic attitude by
the administrators, supporting the participation of the teachers by the administrators, majority
decision making, initialing and signing of the transcripted meeting minutes including by the
teachers who were not present at the meeting are high. There is no significant difference in
demographic distributions.
Keywords: teachers board meeting, meeting management, school administrator
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OKUL İKLİMİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE HUZUR KAVRAMININ
ÖNEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Doç. Dr. Adem BAYAR 1 , Recep EKİM 2
1
2

Amasya Üniversitesi, 0000-0002-8693-9523

Millî Eğitim Bakanlığı, 0000-0001-9089-0331

ÖZET
Örgüt ikliminin olumsuz olması bireylerin motivasyonunu düşüreceği gibi örgütün başarısını
da olumsuz etkileyecektir. Toplumun aileden sonra temel yapı taşı olan okullarda huzurun
sağlanması okul ikliminin gelişmesine ve böylece örgütün gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu
çalışma nitel araştırma yönteminin olgubilim deseni ile şekillendirilmiştir. Çalışma grubu farklı
tür ve kademedeki okullarda öğretmenlik yapan 10 katılımcıdan oluşmaktadır. Çalışmada veri
toplama aracı olarak 10 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Elde
edilen verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar huzur kavramını
rahatlık, mutluluk, güven, sakinlik-dinginlik, kaygının düşük olması, sevgi, sağlık ve saygı
kavramları ile açıklamışlardır. Okulda huzursuzluğa sebep olan durumlar ise yönetici, öğretmen
ve öğrenciden kaynaklı sorunlar, fiziki ortamdan kaynaklı sorunlar, iletişim eksikliğinden
kaynaklı sorunlar, akran zorbalığından kaynaklı sorunlar, art niyetli davranışlardan kaynaklı
sorunlar olarak sıralanmıştır. Katılımcılar ayrıca okulda huzurun sağlanabilmesi için işbirliği
sağlanmalı, olumlu ortam oluşturulmalı, iletişim kanalları açık tutulmalı, nezaket-saygı
kuralarına uyulmalı, yöneticilik nitelikleri geliştirilmeli gibi birtakım önerilerde
bulunmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: huzur, mutluluk, okul iklimi

REGARDİNG THE IMPORTANCE OF THE CONCEPT OF PEACE İN
IMPROVİNG SCHOOL CLİMATE TEACHER OPİNİONS
ABSTRACT
Negative organizational climate will reduce the motivation of individuals and negatively affect
the success of the organization. Providing peace in schools, which are the basic building blocks
of society after family, will contribute to the development of the school climate and thus the
development of the organization. This study has been shaped by the phenomenological design
of the qualitative research method. The study group consists of 10 participants who teach in
schools of different types and levels. A semi-structured interview form consisting of 10
questions was used as a data collection tool in the study. Descriptive analysis method was used
in the analysis of the data obtained. Participants explained the concept of peace with the
concepts of comfort, happiness, confidence, calmness-calmness, low anxiety, love, health and
respect. The situations that cause unrest at school are listed as problems arising from
administrators, teachers and students, problems arising from the physical environment,
problems arising from lack of communication, problems arising from peer bullying, and
problems arising from malicious behaviors. Participants also made some suggestions such as
cooperation should be ensured in order to ensure peace in the school, a positive environment
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should be created, communication channels should be kept open, courtesy and respect
should be shown, and managerial qualities should be developed.
Keywords: peace, happiness, school climate
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HASTANEDE YATARAK TEDAVİ GÖREN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN
SANAL LABORATUVARDA DENEY YAPMA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Banu BOZOĞLU1, Hatice KARAER2
1Ondokuz

Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 0000-0001-9721-6219

2Ondokuz

Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 0000-0001-7745-9387

ÖZET
Bu çalışma hastanede yatarak tedavi gören ortaokul öğrencilerinin sanal laboratuvarda deney
yapma hakkındaki görüş ve düşüncelerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın
katılımcılarını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatarak tedavi gören
ikisi 7. diğerleri 5, 6 ve 8. sınıflarda okuyan beş gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada
nitel araştırmalarda sıkça kullanılan durum çalışması modeli uygun görülmüştür. Verilerin
toplanmasında sanal laboratuvarda öğrencilerin sınıf düzeylerine uygun seçilen deneylerin
yaptırılması sürecinde araştırmacının yaptığı nitel gözlemler, ses kaydına alınan ve araştırmacı
tarafından kâğıda aktarılan ve öğrencilere teyit ettirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerdeki
sorularının cevapları kullanılmış ve içerik analiziyle analiz edilmiştir. Sanal laboratuvarda
deneyler öğrencilerinin özel durumları dikkate alınarak onlara uygun gün ve saatte her birine
ayrı yaptırılmıştır. Sanal laboratuvardaki uygulamalarda Colorado Üniversitesi tarafından
hazırlanmış ve herkesin kullanımına sunulmuş olan “PhET sanal laboratuvar uygulaması”
kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin hastanedeki derslerinde daha önce hiç
materyal kullanmadıkları, bir öğrenci dışında diğerlerinin daha önce sanal laboratuvarı hiç
kullanmadığı ancak kullanmak istedikleri, uygulamadan memnun kaldıkları, uygulama sonrası
deney yapmaya devam edecekleri gibi görüşler belirlenmiştir. Hastanede yatarak tedavi gören
öğrencilere eğitim öğretim sürecinde öğretmenleri, eğitsel açıdan destek oldukları gibi
psikolojik açıdan da destek olmaktalar. Ancak öğretmenlerin olmadığı tedavi sürecinde
hastanede

öğrenciler

yalnız

kalmaktalar.

Onların

yalnızlığını

gidermek,

sağlık

problemlerindeki sıkıntılardan uzaklaştırmak, ağrı ve acılarının dindirmek, öğretmenleri
olmadan kendilerini geliştirecek aktiviteler içinde bulunmalarını sağlamak için sanal
laboratuvarda deney yapabilirler. Bu bağlamda öğrencileri sanal laboratuvarı kullanmaları için
teşvik edilmesi, tablet, bilgisayar gibi araçları olmayan öğrencilere hastane yönetimi veya Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sanal laboratuvar, Deney yapma, Öğrenci görüşleri
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİNE YÖNELİK UZAMSAL
AKIL YÜRÜTME BECERİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ AÇISINDAN
BELİRLENMESİ VE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ1

Nazif DENİZ 1 , Doç.Dr. Esra AÇIKGÜL FIRAT 2
1

Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
ORCID NO: 0000-0002-3954-6866

2

Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
ORCID NO: 0000-0002-6401-1476

ÖZET
Toplum ve bireylerin ihtiyaçları sürekli değişmektedir. Bilimsel süreçler, teknolojik
gelişmeler bu ihtiyaçlar doğrultusunda hızla ilerlemektedir. Değişen bilimsel teknolojik
gelişmelere, birey ve toplumların adapte olması birey ve toplumların gelecek kuşaklarda hazır
olmasına bağlıdır. Ortaokul eğitim öğretim kademesi de bu hazırlıkların en iyi yapılacağı
ortamlardan biridir. Bilgi toplumundaki bireyler öğrenmeyi öğrenebilen, geniş bilgi yelpazesi
dâhilinden ihtiyaç duyulan gerekli bilgiyi ayırt edebilen, ayırt etiği bilgileri bütünleştirerek yeni
bilgiler ortaya koyan ve devamlı olarak güncellenen bilgi ve teknolojiyle aynı anda bilgi ve
becerilerini geliştirendir. Çağın gereklerine uygun olarak bireylerin temelde kazanması gereken
becerileri eğitim kurumlarıyla elde etmeleri mümkündür [15]. Bireylerin kişisel özelliklerinin
birbirinden farklı olması bireylerin öğrenme hızını ve düzeyini diğer bireylerden farklılaşmasını
sağlar. Öğrenme hızı ve düzeyindeki bireye özgünlük bireylerin öğrenirken tercih ettiği
öğrenme stilindeki tercihten kaynaklanmaktadır. Bunların yanı sıra öğrenme etkinliğini bireyin
zekâsı, öğrenmeye yönelik tercihleri hazırbulunuşluk düzeyi, ilgi alanları da önemlidir [10].
Uzamsal akıl yürütme becerisi bilişsel olarak uzayda varlıkları döndürme, hareket ettirme,
konumlandırma durumları ve bakış açılarıyla bağlantılı yorumlama tipi veya düşünmemizi
sağlayan bir beceri olarak tanımlanabilir [12]. Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin fen
bilimlerine yönelik uzamsal akıl yürütme becerilerinin öğrenme stilleri açısından belirlenmesi
ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesine çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Uzamsal Akıl Yürütme Becerisi, Öğrenme Stilleri, Ortaokul Öğrencileri
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REPORT OF HAPPINESS IN THE IRANIAN EDUCATIONAL SYSTEM: A
QUALITATIVE RESEARCH

Babak Shamshiri, Najme Dastouri
Shiraz University in Psychology Department in Philosophy of Education Section, Iran
Master’s student of Shiraz University in Philosophy of Education, Iran.
Abstract:
The purpose of this study is to understand the current situation of happiness in the Iranian
educational system from the perspective of students, teachers and educational administrators.
This research is done in qualitative paradigm. Data collection is done by in-depth interview
method. Research participants were selected purposively according to sampling rules, with
maximum variation and reaching the saturation point. According to most participants in this
study, schools in Iran are not usually happy. This lack of happiness is associated with and
related to the educational system, curriculum, teaching method, physical environment of
schools and their facilities.
Keywords: Happiness, Iran, educational system, qualitative study.
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF TEACHING A THINKING AND
RESEARCH LESSON BY COOPERATIVE AND TRADITIONAL METHODS ON
THE CREATIVITY OF SIXTH GRADE STUDENTS

Faroogh Khakzad, Marzieh Dehghani, Elahe Hejazi
University of Tehran, Iran,
(Assistant Professor and Faculty Member) at Tehran University, Iran,
(Associate Professor and Faculty Member) at Tehran University, Iran

Abstract:
The present study investigates the effect of teaching a Thinking and Research lesson by
cooperative and traditional methods on the creativity of sixth-grade students in Piranshahr
province. The statistical society includes all the sixth-grade students of Piranshahr province.
The sample of this studytable was selected by available sampling from among male elementary
schools of Piranshahr. They were randomly assigned into two groups of cooperative teaching
method and traditional teaching method. The design of the study is quasi-experimental with a
control group. In this study, to assess students’ creativity, Abedi’s creativity questionnaire was
used. Based on Cronbach’s alpha coefficient, the reliability of the factor flow was 0.74,
innovation was 0.61, flexibility was 0.63, and expansion was 0.68. To analyze the data, t-test,
univariate and multivariate covariance analysis were used for evaluation of the difference of
means and the pretest and posttest scores. The findings of the research showed that cooperative
teaching method does not significantly increase creativity (p > 0.05). Moreover, cooperative
teaching method was found to have significant effect on flow factor (p < 0.05), but in innovation
and expansion factors no significant effect was observed (p < 0.05).
Keywords: Cooperative teaching method, traditional teaching method, creativity, flow,
innovation, flexibility, expansion, thinking and research lesson.
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ÖĞRENMEDE EVRENSEL TASARIMIN ANAOKULU ÇOCUKLARININ
GÖRSEL ALGILARINA VE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ

1Sümeyye
1

ÖCAL DÖRTERLER, 2Özgül POLAT

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Dumlupınar MYO, 0000-0001-5351-4820
2

Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 0000-0001-7426-5771

ÖZET
Birey içerisinde bulunduğu dünyayı duyuları ile algılar ve bunlara göre tepkiler verir. Her bir
duyu organının sağlıklı oluşu önemlidir. İlkokul yıllarında görme ve işitme duyusunun önemi,
akademik hayata yeni başlayan çocuk için daha da fazladır. Bunlardaki herhangi bir problem
çocuğun akademik yaşantısını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu çağlarda kazanılması beklenen
temel bilimsel süreç becerilerinden (BSB) olan ve diğer becerilerin de temelini oluşturduğu
söylenen gözlem becerisini edinmek için de duyuların sağlıklı kullanımı özellikle görsel algı
önemlidir. Okul öncesi dönem eğitim programının çocuğun bütüncül gelişimini desteklemesi,
çocuğun yaşamı için gerekli olan becerileri kazanmasını desteklemesi beklenmektedir.
Öğrenmede Evrensel Tasarım (ÖET), var olan programların orta düzey öğrencileri
desteklemeye yönelik hazırlandığını, uçlardaki öğrencilerin göz ardı edildiğini belirtir. Buna ek
olarak esnek olmayan programların orta düzey öğrenciler için bile yetersiz kalabileceğini ifade
eder. Bu sebep ile programın hazırlık aşamasında çok dikkatli hazırlanarak, sınıftaki çocuk
çeşitliliklerinin hepsine hitap etmesi gerektiğini, çocukların “uzman öğrenen” olabilmeleri
noktasında desteklenmelerini vurgular. Bu çalışma ile ÖET’nin anaokulu çocuklarının görsel
algılarına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi incelenmektedir. Çalışma deneysel desende olup,
çalışma 2021-2022 eğitim yılında, Kütahya’da gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 33 öğrenci (16
deney, 17 kontrol) katılmıştır. Kişisel Bilgi Formu, 60-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi
Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği ve Frostig Görsel Algı Testi veri toplama araçları olarak
kullanılmıştır. İlk olaran öntestler uygulanmış ardından ÖET temelli program sekiz hafta,
haftada üç gün uygulanmıştır. Sekiz haftanın ardından, iki gruba da son-testler yapılmıştır.
30’dan az katılımcı olduğu için parametrik olmayan analizler kullanılmıştır. Grupların öntestsontest puanlarının karşılaştırılmasında Wilcoxon İşaretli Sıralar testi kullanılırken, grupların
sontestlerindeki farklılık karşılaştırılırken Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Deney ve
kontrol gruplarının son test puan karşılaştırılmasında deney lehine istatistiki olarak anlamlı bir
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fark olduğu görülmüştür. Öğrenmede Evren Tasarıma dayalı geliştirilen programın
çocukların görsel algılarını ve BSB’ni olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Eğitim, Bilimsel Süreç Becerileri, Universal Design for Learning, Görsel
Algı
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MİR CƏLALIN LİRİK-POETİK NƏSRİ
Prof. Hacer Huseynova
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Filoloji Fakülte,
https://orcid.org/0000-0002-3223-427X
Xülasə
Ədəbiyyatda məzmunu bəsit olan, insanı və insan hisslərinin obrazını ifadə edə bilməyən əsəri
əsər adlandırmaq olmaz. Bədii əsər keçmiş yaşanmış həyatı yenidən canlandırıb oxucunun
təsəvvüründə yaşatmalı, sənətkarın yaratmaq qabiliyyətinin, məharətinin, qələm gücünün
əhəmiyyətini göstərməlidir.
XX əsr Azərbaycan nəsrinin görkəmli nümayəndələrindən olan Mir Cəlalın bədii əsərlərinin
dili olduqca təbii, canlı və ritmikdir. “Sadəlik, səmimilik və inandırıcılıq Mir Cəlalın dilinə məxsus
əsas keyfiyyətlərdəndir. O nədən yazırsa, yazsın, həmişə sadə olmağa çalışmış, məna və formanın
vəhdətinə daha çox fikir vermişdir” (Y.Seyidov).
Alim Mir Cəlalın elmi araşdırmaları da bədii əsərləri qədər sevilən, oxunan və Azərbaycan
ədəbiyyatşünaslığının inkişafı sahəsində əvəzedilməzdir. XX əsrin II yarısında yeni ictimaisiyasi
ab-hava ədəbiyyatşünaslıqda poetika sahəsindəki ənənələrin inkişafına şərait yaratmışdı. Həmin
istiqamətdə yaranan ilk əsər M.Cəlalın “Füzuli sənətkarlığı” əsəri oldu.
Kitabda poetik kateqoriyaların inkişafı ardıcıl və müqayisəli şəkildə təhlil edilir. Füzulinin
dünya bədii təfəkkürünün inkişafında əvəzolunmaz xidmətləri, bədii kəşfləri monoqrafiyada elmi
təhlilin məntiqi ilə isbat edir. Müqayisəli təhlillər Füzulinin sənətkarlıq qüdrətini, poetikasındakı
yenilikləri üzə çıxarmağa imkan verir. Monoqrafiyada tədqiqatçı-alim Mir Cəlal bir çox görkəmli
şairlərin – Xaqani, Nizami, Nəsimi, Xətayi, Həbibi və başqalarının yaradıcılığını müqayisəli
şəkildə təhlil etmişdir. Bu isə, böyük yazıçının şeirə, poeziyaya marağının, sevgisinin nəticəsi idi.
Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan ədəbiyyatının ən qədim qaynaqlarının nəzm
formasında olması bir çox yazıçılarımızın yaradıcılığına təsirsiz qalamamışdır. Bu, daha sonralar
formalaşan nəsr nümunələrinin, hətta müasir nəsrimizin də şeirlə bağlılığını, şeirdən
qaynaqlandığını isbat edir.
Kiçik bayatılardan başlayaraq həm nəzmi, həm də nəsri özündə əks etdirən dastanlara qədər
yüksələn xətlə inkişaf edən folklor ədəbiyyatı da, ilkin variantda nəzmlə yaradılan, sonra katiblər
tərəfindən üzü köçürülərkən nəsrləşdirilən, qafiyəli nəsrə çevrilən “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı
da dediklərimizi təsdiqləyir. Mir Cəlalın özünün bədii nəsri də həmin xüsusiyyətləri özündə ehtiva
edir və lirik-poetik nəsrin ən gözəl nümunələri hesab edilir.
Açar sözlər: əsər, nəsr, ritm, lirika, dastan, qafiyə

MİR JALAL'İN LİRİK-POETİK NESNELERİ
Özet
Literatürde içeriği basit olan, insan imajını ve insan duygularını ifade edemeyen bir esere
eser denilemez. Bir sanat eseri, geçmiş yaşamı canlandırmalı ve okuyucunun hayal gücünde
yaşatmalı, sanatçının yaratıcı yeteneğinin, becerisinin ve kalem gücünün önemini
göstermelidir.
XX yüzyıl Azerbaycan nesirinin seçkin temsilcilerinden Mir Celal'in sanat eserlerinin dili
oldukça doğal, canlı ve ritmiktir. "Sadelik, samimiyet ve inandırıcılık Mir Celal'in dilinin temel
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nitelikleridir. Ne hakkında yazdığı önemli değil, her zaman basit olmaya çalıştı ve anlam
ve biçim birliğine daha fazla dikkat etti” (Y. Seyidov).
Alim Mir Celal'in ilmî araştırmaları, eserleri kadar sevilir ve okunur ve Azerbaycan edebi
çalışmalarının gelişmesinde yeri doldurulamaz. 20. yüzyılın ikinci yarısında, yeni sosyo-politik
iklim, edebi çalışmalarda poetika alanında geleneklerin gelişmesi için koşullar yarattı. Bu
doğrultuda oluşturulan ilk eser M. Celal'in "Fuzuli Eseri"dir.
Kitapta şiirsel kategorilerin gelişimi tutarlı ve karşılaştırmalı bir şekilde analiz
edilmektedir. Fuzuli'nin dünya sanat düşüncesinin gelişiminde yeri doldurulamaz hizmetleri ve
sanatsal keşifleri, bilimsel analiz mantığıyla monografide kanıtlanmıştır. Karşılaştırmalı
analizler, Fuzuli'nin sanatsal gücünü ve poetikasındaki yenilikleri ortaya çıkarmamızı sağlar.
Monografide araştırmacı-bilim adamı Mir Jalal, Khagani, Nizami, Nasimi, Khatayi, Habibi ve
diğerleri gibi birçok önde gelen şairin yaratıcılığını karşılaştırmalı olarak analiz etti. Bu, büyük
yazarın şiire olan ilgisinin ve sevgisinin bir sonucuydu. Ancak Azerbaycan edebiyatının en eski
kaynaklarının şiir şeklinde olması da pek çok yazarımızın yaratıcılığında bir etki bırakmadığını
da belirtmek gerekir. Bu da sonradan oluşan nesir örneklerinin, hatta modern nesirimizin bile
şiirle ilgili olduğunu ve şiirden kaynaklandığını kanıtlar.
Küçük hikâyelerden başlayıp hem manzum hem mensur içeren destanlara uzanan bir
çizgide gelişen folklor edebiyatı ve önce manzum olarak oluşturulan, daha sonra katipler
tarafından nesre dönüştürülen "Kitabi-Dada Korkut" destanı, kafiyeli düzyazı, söylediklerimizi
de doğrular. Mir Celal'in sanatsal düzyazısı da bu özellikleri içerir ve lirik-şiirsel düzyazının en
güzel örneği olarak kabul edilir.
Anahtar kelimeler: eser, nesir, ritim, lirik, epik, kafiye
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DİLİMİZİN CƏNUB DİALEKTİ
İlahe Hasanova
Azerbaycan Dövlet Neft Senayesi Universiteti, Azerbaycan dili kafedrası.

ÖZET
Azərbaycan dilinin cənub qrupu dialekt və şivələri olduqca zəngindir. Cənub qrupu

şivələrimiziə Naxçıvan qrupu dialekt və şivələrini, Lənkəran, Astara, Yardımlı, Masallı, Lerik
şivələrini, Güney Azərbaycan, İndiki Ermənistan, İraq, Suriya, İraq və s. Əfqanıstan
ərazisindəki Azərbaycan şivələri və s. daxildir. Cənub qrupu şivələri fonetik, leksik və
qrammatik cəhətdən səciyyəvi cəhətlərə malikdir.
I.Fonetik cəhətdən fərqli cəhətləri:
1)‒daha.açıq ə (ᴂ)saitinin işləkliyi;
Məsələn;ᴂrix' ‘ərik’, gᴂ:rᴂm ‘gəlirəm’, ᴂv ‘ev’, ᴂyax ‘ayaq’, pᴂnir ‘pendir’, ‘çevir’
və s.
2)‒ dodaqlanmaya meyil: qaordaoş, saopbaosağ, paopaox, şaolvaor, qaotdaolao və s. (bu
xüsusiyyəti regionun şərqində ‒ Naxçıvan, Mehri, Lənkəran, Astara, Masallı və s. şivələrində
müşahidə etmək olar);
3)‒ a səsinin işlək olması: avış ‘ovuc’, qahım ‘qohum’, qavın ‘qovun’, qavırma, davşan
dafşan, yafşan ‘yovşan’, oxlav/axlov ‘oxlov’, alav / halav ‘alov’, avırt ‘ovurd’;

/

4)‒ incələşməyə, həmçinin incə dodaqlanmaya meyil:
Məsələn; əğ ‘ağ’, qərə ‘qara’, pəxıl ‘paxıl’, Bə:ki ‘Bakı’, bülür və s.
5)‒ qalınlaşmaya meyil: kanar ‘kənar’, hayat ‘həyət’, haylə ‘elə’, bafa ‘vəfa’ və s.
6)‒ qapalı hecalarda novlu x, x' samitlərinin işləkliyi: ələx', biləx', və s.
7)‒
burun
səslərinin
daha
çox
inkişaf
etməsi: ikĩ:z ‘ikiniz’, başĩ:
əyninə’, desã:z ‘desəniz’, kəndirũ: ‘sənin kəndirini’ və s.

‘sənin

8)‒ uzanmanın çox inkişaf
etməsi: dü: ‘düyü’, gözü:n ‘gözünün’, bö:n ‘bugün’, hö:r ‘hörür, mə: ‘mənə, məni’ və s.
9)‒ ƞ (sağır nun) səsinin özünü göstərməsi: maƞa, gəlirsıƞız, əliƞə və s.
10)‒samit
qoşalaşmasının
güclü
olması: hammı,
qıssa ‘qısa’, çök'qəx' ‘çökək’, çuk'qur ‘çuxur’ və s.

kəssəx'/kəszəx'‘kəsək’,qısza/

11)‒ informativ yükün cümlənin əvvəlinə düşməsi (aktual üzvlənmədən asılı olaraq, məntiqi
vurğu fikrin əvvəlində verilir və burada ton yüksək olur);
12)‒ istər şəkilçilərdə, istərsə də söz köklərində v samitinin işlək olması: əlivə ‘sənin
əlinə’, gövərçin, gövərməx' ‘göyərmək’, annıvı ‘sənin alnını’, qapıvın ‘sənin qapının’;
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13)‒ ahəng qanununun pozulması, yaxud gözlənilməsi: birvariantlı sũ:z (gəlirsũ:z), ikivariantlı -sĩ:z, -sũ:z (gəlirsĩ:z, görürsũ:z), dördvariantlı -sız, -siz, -suz, -süz
(gəlirsiz, görürsüz).
Leksik səviyyədə. Cənub qrupu dialekt və şivələri leksik vahidlərlə də zəngindir.
Ounlardan bir qismi ədəbi dil üçün arxaikləşmişdir. Məsələn; qut ‘yemək-ruzi; oyma-don;
cəviz-qoz; Pitix-məktub və s.
Bu və digər cəhətlərilə Cənub qrupu dialekt və şivələri dilçilərin və türkoloqların
diqqətini cəlb edir. Bu dil vahidlərinin öyrənilməsi Azərbaycan dili tarixinin tədqiqi
istiqamətində olduqca aktualdır.
Açar sözlər: ədəbi dil, dialekt, fonetik, leksik, söz.

Dilimizin güney lehçesi

ÖZET

Azerbaycan dilinin güney grubunun lehçeleri ve lehçeleri oldukça zengindir. Güney
grubu ağızlarımıza, Nahçıvan grubu ağız ve ağızları, Lenkeran, Astara, Yardımlı, Masallı, Lerik
ağızları, Güney Azerbaycan, Modern Ermenistan, Irak, Suriye, Irak vb. Afganistan'daki
Azerbaycan lehçeleri vb. içerir. Güney grubunun ağızları fonetik, sözlük ve gramer
özelliklerine sahiptir.
I. Fonetik olarak farklı yönler:
1)‒daha açık ə (ᴂ) ünlüsünün işlevi;
Örneğin: ᴂrix' 'kayısı', gᴂ:rᴂm 'Geliyorum', ᴂv 'ev', ᴂyak 'bacak', pᴂnir 'peynir', 'dönüş' vb.
2)‒ bulamama eğilimi: gaordaosh, saopbaosag, paopox, shaolvaor, gaotdaolao, vb. (bu özellik
bölgenin doğusunda Nahçıvan, Mehri, Lenkeran, Astara, Masallı vb. ağızlarında
görülmektedir);
4)‒ inceltme eğilimi ve ayrıca ince dudaklar:
Örneğin; ağ 'beyaz', gəra 'siyah', pakhil 'kıskançlık', Ba:ki 'Bakü', bülür vb.
5)‒ Kalınlaşma eğilimi: kanar 'kenar', hayat 'avlu', hayla 'so', bafa 'sadakat' vb.
6)‒ kapalı hecelerde yivli x, x' ünsüzlerinin işlevselliği: елах', билах', vb.
7)‒ burun seslerinin daha fazla gelişmesi: ikĩ:z 'ikiniz', başĩ: 'gözlerinize', desã:z 'eğer derseniz',
këdirũ: 'ipiniz' vb.
8)‒ Çok fazla esneme gelişimi
yapma: dü: 'pirinç', közı:n 'gözün', bö:n 'bugün', hör:r 'darbeler', ma: 'ben, ben' vb.
9)‒ ƞ (sağır) sesinin tezahürü: maƞa, lyressiƞız, aliƞə, vb.
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10)‒ünsüz eşleme gücü: hammi, kessakh'/keszax' 'kısa', qisza/ qissa 'kısa', çuk'qakh'
'çöküş', chuk'gur 'çukur', vb.
11)‒ bilgi yükü cümlenin başına düşer (gerçek üyeliğe bağlı olarak, mantıksal vurgu
düşüncenin başında verilir ve burada ton yüksektir);
12)‒ ister son eklerde ister kelime köklerinde v ünsüzü etkindir: aliva 'elinize', dereçin,
gövarmak' 'morluk', annivı 'alnınız', katav'in 'kapınıza';
13)‒ Uyum veya beklenti yasasının ihlali: tek değişkenli -sũ:z (geliriz:z), iki değişkenli -s:z, sũ:z (geliriz:z, bkz:z), dört -varyant -sız, -sız, -suz , -süz (gelirsiz, görmeden).
Sözcük düzeyinde. Güney grubunun ağız ve lehçeleri de sözlük birimleri bakımından zengindir.
Bazıları edebi dil için arkaik hale geldi. Örneğin; kut 'yiyecek sağlama; oyulmuş-don; ceviz;
Pythix-harf vb.
Bu ve diğer yönleriyle Güney grubunun lehçeleri ve lehçeleri, dilbilimcilerin ve Türkologların
ilgisini çekmektedir. Bu dil birimlerinin incelenmesi, Azerbaycan dilinin tarihinin incelenmesi
doğrultusunda oldukça önemlidir.
Anahtar kelimeler: edebi dil, lehçe, fonetik, sözlük, kelime.
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MÜNAFIKLARIN POLİTİK ALANDA MÜŞRİK ve YAHUDİLERLE
DAYANIŞMASINA DAİR ANALİTİK BİR BAKIŞ
Adıyaman Ünv. E
Dr. Öğretim Üyesi Hacı ÇİÇEK
ğitim Fak. Arap Dili Eğitimi Bölümü.
orcid.org: 0000-0003-4735-6349
Özet
İnsanın hayatında gerek maddî gerekse manevî birçok değer vardır. Maddî planda mal, mülk,
para ve gayr-ı menkuller olduğu gibi manevî alanda ise en büyük değer, insanın inancı ve
inancının kutsallarıdır. Bu ölçü, fıtratı kirlenmemiş kimselerin ölçüsüdür. İnancına değer
verenlerin, inancı uğrunda her türlü zorluğu, hatta işkenceyi göze aldığı bilinmektedir. Ama
inancında med-cezir yaşayanların, iç dünyalarında huzurlu olmadıkları gibi dış dünyalarında da
onurlu insanların yanında saygı görmedikleri bilinmektedir. Kur’ân, bu gruba giren ikircikli
kimseleri her ses ve gürültüyü aleyhlerine zanneden, dış görünüşleri insana iyi izlenim veren,
konuştuklarında kendilerini dinleten ama özünde duvara yaslanmış odunlar olarak nitelemiştir
(Münâfikûn, 63/4). Bu sınıftaki insanları, her dönemde bulmak mümkündür. Bunlar daha çok,
politik arenada boy gösterir, mevcut şartları çıkarlarına göre değerlendirmeye çalışırlar. Neye
inandıkları, kiminle dostluk kurdukları ve toplumda şereflerini yitirmeleri pek önemli değildir.
Önemli olan, diyalog kurdukları çevreden hangi ölçüde menfaat devşirdikleridir. Münafıklar
diye nitelenen bu çevre Bedir, Uhud, Hendek savaşlarında Hz. Peygamber ve Müslümanlara
sıkıntı yaşatmaya çalıştıkları gibi Benî Kaynuka, Benî Nadir ve Benî Kurayza Yahudileri ile
dostluk kurmuş, sırdaş olmuş ve zor günlerinde mallarına garantör olmuştur. Bu konuda en
canlı örnek, münafıklara önderlik eden Abdullah b. Übey b. Selûl’dür. Münafıklar, Yahudi
dostlarına verdikleri sözde hiçbir zaman durmamış, garantörlük gereğini yerine
getirmemişlerdir. Foyaları açığa çıktığında ise Allah adına yalan yere yemin ederek Hz.
Muhammed’in yanında olduklarını söylemişlerdir. Onların bu düalist politikaları bazen Allah
tarafından Hz. Muhammed’e bildirilmiş bazen de Hz. Peygamber’in aralarına soktuğu
istihbarat görevlilerince anlaşılmıştır. Bu çalışmada, münafıkların politik bağlamda müşrik ve
Yahudilerle olan dayanışmasını, zor zamanlarda Müslümanları nasıl yüz üstü bıraktıklarına dair
analitik bir değerlendirme yapma amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Medine, Münafık, İkiyüzlülük, Menfaat.

AN ANALYTICAL LOOK ON THE SOLIDARITY OF MISCHIEF-MAKERS WITH
POLYTHEISTS AND JEWS IN THE POLITICAL FIELD
Abstract
There are many values in human life, both material and spiritual. While there are goods,
property, money and immovables in the material plane, the greatest value in the spiritual realm
is the belief and the holy of faith. This measure is the measure of those whose nature is not
polluted. It is known that those who value their faith risk all kinds of difficulties, even torture,
for the sake of their faith. However, it is known that those who live in tide in their faith are not
at peace in their inner world and are not respected in their outer world with honorable people.
The Qur'an describes the ambivalent people who fall into this group as wood that thinks every
sound and noise is against them, whose appearance gives a good impression to people, makes
them listen when they speak, but essentially leans against the wall (Munafiqun, 63/4). It is
possible to find people in this class in every period. They mostly appear in the political arena
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and try to evaluate the current conditions according to their interests. It doesn't matter
what they believe in, whom they befriend, or whether they lose their dignity in society. What
matters is the extent to which they derive benefit from the environment with which they have
dialogue. This environment, which is described as hypocrites, fought Hz. As they tried to cause
distress to the Prophet and Muslims, he established friendship with the Jews of Bani Qaynuka,
Bani Nadir and Bani Qurayza, became their confidant and became a guarantor of their goods
in difficult times. The most vivid example in this regard is Abdallah b. Ubey b. Selûl. The
hypocrites have never kept their promise to their Jewish friends and have not fulfilled the
requirement of guarantor. When his deceptions were exposed, he took a false oath in the name
of Allah. They said that they were with Hz. Muhammad. These dualist policies of theirs were
sometimes given to. It was reported to Hz. Muhammad and sometimes. It was understood by
the intelligence officers that the Prophet put them among them. In this study, it is aimed to make
an analytical evaluation of the solidarity of the hypocrites with the polytheists and Jews in the
political context, and how they failed the Muslims in difficult times.
Keywords: Quran, Medina, Mischief-maker, hypocrisy, Benefit.
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MAGRÂVÎ’NİN “el-MÜFESSİRÛN” ADLI ESERİNDE MÜFESSİRLERİ
ve İMAM GAZZÂLÎ’Yİ ELEŞTİRMESİ ÜZERİNE
-İhyâ'nın Yakılması ÖrneğiDr. Öğretim Üyesi Hacı ÇİÇEK
Adıyaman Ünv. Eğitim Fak. Arap Dili Eğitimi Bölümü.
orcid.org: 0000-0003-4735-6349

Özet
İmam Gazzâlî (ö.505/1111), İslâm kültür tarihinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Eser
kaleme alma noktasında çok üretken birisidir. Birçok eser yazmasına rağmen en önemli eseri
İhyâü ulûmi’d-dîn adlı eserdir. Söz konusu eserin, Müslümanların maddî ve manevî
hastalıklarını tedavi etme amacıyla yazıldığı söylenebilir. Hatta eser, Müslümanlar için
Gazzâlî’nin bir ıslah ve ahlakî erdem kazandırma projesi olarak kabul edilebilir. Eserde ibadet
gibi değerlerin yanı sıra insanı inşa ve helak eden davranışlar bütün boyutlarıyla ele alınmıştır.
Doğal olarak her eser, bazı çevreler tarafından beğenildiği gibi bazılarınca eleştirilmiştir. Bu
durum, Gazzâlî’nin İhyâ adlı kitabı için de geçerlidir. Nitekim bazıları onu kutsayacak kadar
ileri gitmiş; bazıları ise onu fesat kaynağı kabul etmiş, evlerde bulundurmayı yasaklamış, hatta
halkın huzurunda yakmıştır. Buna en somut örnek olarak Magrib sultanı Ali b. Yusûf b. Tâşfîn’i
(ö.537/1143) vermek mümkündür. İbn Tâşfîn’in bu hareketi, daha sonra eleştirel bağlamda
birçok kimse için cesaret kaynağı olmuştur. Günümüzde Gazzâlî’nin eserini sert eleştirenlerden
birisi de halen hayatta olan Ebû Sehl Muhammed b. Abdurrahmân el-Magrâvî’dir. Kendisi
Selefî düşünce yapısına sahiptir. Magrâvî, Selefî perspektiften müteşabih ayetleri
yorumlamayan müfessirleri ya Mu’tezilî/Muattilî ya Eşarî ya Mübtedi’/Bid‘atçı veya Rafizî
diye damgalamış, eleştiri kriterleri dışına çıkmıştır. Magrâvî’nin eleştirdiği sadece Gazzâlî ve
onun eseri olan İhyâ değildir. O, birçok Mutezile, Eşarîyye ve Maturidîyye kanaat çevresindeki
alimleri ağır eleştirmekten geri durmamıştır. Zemahşerî (ö.538/1144), Fahruddîn Râzî
(ö.606/1209) Beyzâvî (ö.683/1286), Ebussuûd Efendi (ö.982/1574) ve Zahid Kevserî (ö.1952)
onlardan bazılarıdır. Magrâvî, Ebussuûd Efendi’yi eleştirirken Selefî düşünceye uzak
durmanın, birçok Hanefî Türkün adeti olduğunu, onların daha çok, Eşarîyye veya Matüridîyye
akidesine bağlı kalmada katı davrandıklarını söyleyerek Müslüman Türklere ithamda
bulunmuştur. Bu çalışmada Magrâvî’nin müfessirlere, Gazzâlî ve eserine dair hoşgörüden uzak
eleştirisi ele alınmış, analizi yapılmıştır. Ana konu bu olmakla birlikte Magrâvî’nin, diğer bazı
alimleri eleştirisine de kısaca temas edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Gazzâlî, İhyâ’ü Ulûmi’d-Dîn, Magrâvî, Eleştiri, Hoşgörü.
ON MAGRÂVI’S CRITICISM OF MUFASIRS AND IMAM GHAZALI IN HIS
WORK “al-MUFESSIRÛN”
-Example of Ihya's Burning-
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Abstract
Imam Ghazali (d.505/1111) has a very important place in the history of Islamic culture. He is
a very productive person at the point of writing the work. Although he wrote many works, his
most important work is İhyâü ulûmi'd-dîn. It can be said that the work in question was written
with the aim of treating the material and spiritual diseases of Muslims. In fact, the work can be
accepted as a project of al-Ghazali's reform and moral virtue for Muslims. In the work, besides
values such as worship, the behaviors that build and destroy people are discussed in all their
dimensions. Naturally, every work can be criticized by some circles as well as appreciated by
some circles. This is also true for Ghazali's book Ihya. Indeed, some went so far as to bless him;
Others considered it a source of corruption, forbade keeping it in homes, and even burned the
work in public. The most concrete example of this is Maghrib Sultan Ali b. Yusuf b. It is
possible to give Tâşfîn (d.537/1143). This move of Ibn Tâşfîn became a source of
encouragement for many people in a critical context later on.One of the critics of Gazzali's work
today is Abu Sahl Mohammad b. Abdurrahman al-Magravi. He has a Salafi mindset. Magrâvî
branded commentators who did not interpret mutashabih verses from a Salafi perspective as
either Mu'tazilî/Muattili or Ashari or Mübtedi'/Bid'atci or Rafizî, and went beyond the criteria
of criticism. It is not only al-Ghazali and his work, Ihya, that Magravi criticizes. He did not
refrain from criticizing the scholars of many Mutazila, Ashariyya and Maturidiyya opinion
circles. Zamakhshari (d.538/1144), Fahruddin Razi (d.606/1209) Beyzavi (d.683/1286),
Ebussuûd Efendi (d.982/1574) and Zahid Kevseri (d.1952) are some of them. While criticizing
Ebussuûd Efendi, Magrâvî accused the Muslim Turks by saying that it is the custom of many
Hanafi Turks to stay away from Salafism, and that they are rather strict in adhering to the creed
of Ashariyya or Maturidiyya. In this study, Magrâvî's intolerant criticism of Gazzâlî and his
work has been discussed and analyzed. Although this is the main subject, Magrâvî's criticism
of some other scholars has also been briefly touched upon.
Keyvords: Ghazâlî, İhyâ'ü ulûmi'd-dîn, Magrâvî, Criticism, Tolerance.
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XX ƏSR AZƏRBAYCAN ŞAİRİ ƏLİAĞA VAHİDİN YARADICILIĞINDA
XALQ ADƏT-ƏNƏNƏLƏRİNİN TƏSVİRİ
THE DESCRIPTION OF NATIONAL TRADITIONS IN XX CENTURY
AZERBAIJAN POET ALIAGHA VAHID'S CREATIVITY
Nazilə Abdullazadə
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Ədəbiyyatın tədrisi texnologiyası kafedrasının müdiri
ORCID No: https://orcid.org/0000-0002-1829-7178

ÖZƏT. Azərbaycan xalqının milli adət-ənənələri və dəyərlər sistemi bəşər tarixinin bütün
mərhələlərində mədəni tərəqqinin əsas göstəricisi olmuşdur. Cəmiyyət nə qədər inkişaf edib
tərəqqi zirvəsinə çatsa da, bu adət-ənənələr və dəyərlər öz sanbalını qoruyub saxlaya bilmişdir.
Hər xalq öz tarixi keçmişində, mədəniyyətində, incəsənətində və varlığında bu dəyərlərə möhür
vurmuş olsa da, yeni yaranan adətlər və dəyərlər varis olaraq özündə keçmişin ənənələrini
gələcək nəsillərə bilavasitə ötürür. Xüsusilə yazılı ədəbiyyatda söz ustaları əsərlərində milli
adət-ənənələri tarixi köklər üzərində yaşatmış və milli-mənəvi dəyərlərimizdən, inanclardan bir
məktəb kimi istifadə etmişlər.
XX əsr Azərbaycan şairi Əliağa Vahid yaradıcılığı boyu xalqa, onun milli dəyərlərinə, adətənənələrinə hörmətlə yanaşmış, yaradıcılığında onları xatırlamışdır. Sovet dövründə yaşayan
Vahidin zamanında adət-ənənələrimizə ideoloji baxımdan yanaşılmış, hakim sinfin sifarişi ilə
bəzilərinin üstündən xətt çəkilmiş, xalqın milli düşüncə və təfəkkür tərzi ilə əlaqələndirilməsinə
qadağa qoyulmuşdu. Lakin xalqın gün-güzəranına, məişətinə yaxından bələd olan, onun
sevincini-kədərini özününkü bilən Vahid adət-ənənələrə də biganə qalmamış, onları
qəzəllərində və digər janrda şeirlərində vəsf etmişdir.
Xalqımızın toy, elçilik, nişanlanma kimi adətlərinə Vahid ürəkdən sevinir, bu adətlərin xalqın
tarixini yaşatdığını, gələcək nəsillərə varisliklə ötürülməsini müsbət qiymətləndirirdi.
Valideynin övlad qarşısında borcunu Vahid onun övladına toy etmək, ev-eşik sahibi etmək, bir
sənətə yiyələnməsində dəstək olmada, böyüklük etməyində görürdü.
Şair həmçinin qədim inanclarımızın da insanların xoş günlərində rolunu, onlara inamı uğurun
əsası kimi görürdü. Novruz inanclarının tarixini gözəl bilən Vahidin bu müqəddəs bayramın
insanlara ruhi təmizlik, mənəvi saflıq, ümid bəxş etdiyi ilə bağlı poetik fikirləri oxucuda
soykökə, milli yaddaşa sədaqət və bağlılığın tərənnümü fikrini formalaşdırır.
Açar sözlər: adət-ənənə, inanclar, Əliağa Vahid, qəzəl, tərənnüm.
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SUMMARY. The national traditions and value system of the Azerbaijani people have
been the main indicator of cultural progress at all stages of human history. No matter how much
the society has developed and reached the peak of progress, these traditions and values have
been able to preserve their value. Although each nation has stamped these values in its historical
past, culture, art and existence, the newly emerging customs and values directly transmit the
traditions of the past to the future generations. Especially in the written literature, the masters
of words kept the national traditions alive on the historical roots in their works and used our
national-moral values and beliefs as a school.
The 20th century Azerbaijani poet Aliagha Vahid respected the people, their national values
and traditions throughout his work, and remembered them in his work. During the time of
Vahid, who lived in the Soviet times, our traditions were approached from an ideological point
of view, some of them were crossed out by order of the ruling class, and it was forbidden to
associate them with the national way of thinking and thinking of the people. However, Vahid,
who is closely familiar with the people's daily life and life, knows their joys and sorrows as his
own, did not remain indifferent to traditions, and praised them in his ghazals and poems of other
genres.
Vahid is very happy with the traditions of our people such as weddings, embassies, and
engagements, and positively assessed that these traditions keep the history of the nation alive
and are passed on to future generations. Vahid saw a parent's duty to his child in marrying,
owning a house, supporting him in learning an art, and making him great.
The poet also saw the role of our ancient beliefs in people's happy days, trust in them as the
basis of success. Vahid, who knows the history of Novruz beliefs very well, his poetic thoughts
about the fact that this holy holiday gives people spiritual purity, spiritual purity, and hope form
in the reader the idea of glorifying loyalty and attachment to the roots, national memory.
Key words: tradition, beliefs, Aliaga Vahid, ghazal, singing.
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UYGULAMA ÖRNEKLERİ İLE MANTIK VE DİL İLİŞKİSİ

Doç. Dr. Dilek BAŞERER
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, ORCID ID: 0000-0001-7098-3645

ÖZET
Dil, düşünce ve fikirleri iletmek için önemli bir araçtır. Mantıklı düşünme yeteneği, günlük
hayatta çok büyük pratik öneme sahiptir. Mantık, insan ilişkilerinde önemlidir çünkü kabul
edilebilir ve kabul edilemez argümanlar arasında ayrım yapmaya yardımcı olur. Mantık ayrıca
argümanları formüle etme ve onları eleştirel olarak analiz etme kapasitesini de genişletir.
Coşkun (2020), mantığın doğru düşünmek, dilin ise düşüncenin giysisi olduğunu belirtir.
Esasen dili şekillendiren düşüncedir. Düşünceler dilde ifade edilmelidir çünkü düşünceler dilde
ifade edilmezse onlar mantıksal olarak analiz edilmez. Başka bir deyişle, dil, sözlü, yazılı veya
sözlü olarak sözcükleri kullanan bir iletişim biçimiyken mantık, bir sorunun nasıl
çözülebileceği hakkında adım adım doğrusal bir şekilde düşünmeyi içeren bir insan düşüncesi
yöntemidir. Argümanları iyi inşa etmek, analiz etmek ve değerlendirmek için dile çok dikkat
etmek gerekir. Birçok mantık hatası, dilin dikkatsiz veya kesin olmayan kullanımından
kaynaklanır ve mantıkla ilgili birçok yanlış anlama, dilin doğası hakkındaki yanlış
anlamalardan kaynaklanır (Layman, 2000). Yapılan bu çalışma ile de dilin bu yanlış anlamaları,
dilin işlevleri, dildeki anlam belirsizlikleri, sözel tartışmalar, anlam ve tanımlama ilişkisine dair
bilgilerin aktarılması ve örnek uygulamalar ile sunularak mantık ile dil arasındaki ilişki
gösterilmek amaçlanmıştır. Dilde yer alan yanlışlık, belirsizlik ya da anlam kargaşasının
ortadan kaldırılmasında mantığın ne düzeyde etkili olduğu örnek uygulamalar ile ele alınarak
çalışma oluşturulmuştur. Çalışmada dil ve mantık arasındaki ilişkinin boyutu literatür
incelemesi ile verilirken betimsel bir analiz ile çalışma sunulmuştur. Bu çalışmadan mantığa
uygun yapıların kullanılması ile dilde yaşanan sorunların önüne geçilebileceği, doğru ve etkili
iletişimin mantık ve dilin tutarlı kullanımı ile sağlanabileceği sonucu çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mantık, dil, dilde yaşanan sorunlar, örnek uygulamalar
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FATİHA SÜRESİNDEKİ İNANÇ İLKELERİ VE TOPLUMSAL-AHLAKSAL
YANSIMALARI
Doç. Dr. Maksut ÇETİN
1

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, orcid.org/ 0000-0002-4851 5412.

ÖZET
Fatiha, Kur’an-ı Kerim’in özeti mahiyetinde olan ilk süresidir. Nasıl ki, bir kitabın özeti, onun
bütün içeriğini öz bir şekilde barındırıyorsa, Fatiha süresi de Kur’an’ın bir özeti konumundadır.
Onun için Kur’an’ın temel itikadî, amelî ve ahlakî konu ve ilkelerini bu sürede görmek
mümkündür.
Genelde Kur’an’ın temel konuları; tevhid, ahiret, nübüvvet, adalet, ibadet ve onların kendi
aralarındaki zorunlu ilişkileri olduğu kabul edilir. Yüce Allah’ın varlığı ve birliği anlamına
gelen tevhid, bu kitabın en önemli meselesidir. Onun için Kur’an baştan sona bize bu konuyu
anlatır. Kur’an’ın özeti konumunda olan Fatiha’da da temel konu tevhid meselesidir. Ölümden
sonraki hayatın varlığı anlamına gelen Ahiret, hem Kur’an’ın hem de Fatiha süresinin önemli
ikinci konusudur. İnanç sisteminin en önemli konularından tevhid ve ahireti insanlara anlatan
ve idrak ettiren nübüvvet meselesi, dolayısıyla bu sürenin önemli bir konusunu teşkil etmiştir.
Kur’an’ın mezkûr üç ana konusunun toplumsal ve bireysel yansımaları genelde adalet ve ibadet
olarak tecelli eder. Kur’an’ın ana gayesi ahlaklı bireyler yetiştirerek istikametli bir toplum
kurmaktır ki, onun da esası adalet ve ibadettir. Adalet, insanın hemcinsleriyle ve diğer
varlıklarla olan ilişkisinin istikamet üzere olmasıdır. İbadet ise, insanın Yüce Yaradan’la olan
ilişkisini ilgilendiren konuların bütünüdür. Onun için bu iki kavram, Kur’an’da ve Fatiha
süresinde hem açık bir şekilde ifade edilmiş hem de onların tevhid, nübüvvet ve ahiret ile ilişkisi
dile getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fatiha Süresi, Tevhid, Ahiret, Nübüvvet, Adalet, İbadet.
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EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN LOCAL PEOPLE’S SENSE
OF BELONGING AND ECOTOURISM PERCEPTIONS IN AMASYA

Ahmet Gökhan KILIÇ 1, Kansu GENÇER 2
1

2

Dumlupınar University, Institute of Graduate Education, 0000-0002-9575-8177

Dumlupınar University, Tavşanlı Faculty of Applied Sciences, 0000-0002-6400-7274

ABSTRACT
The sense of belonging is the individual's feeling of being a part of the place and society he/she
has lived in, through the experiences he/she has gained in the natural and socio-cultural
environment. Sense of belonging is the power that drives individuals towards a goal and a
persistent desire to maintain a valuable relationship. Ecotourism, on the other hand, is travel to
relatively unspoiled natural areas that are sensitive to the environment, offer benefits to the
local people, and include education. In the study, the relationship between the sense of
belonging and ecotourism perception of the local people living in Amasya was examined. In
this direction, it is aimed to determine the effect of the sense of belonging of the local people
on the perception of ecotourism. The data obtained by the questionnaire technique from 440
people living in Amasya were subjected to correlation and regression analyzes for the
hypotheses determined within the scope of the study. As a result of the analysis, a moderate
relationship was determined between the sense of belonging and the economic perception,
environmental perception and socio-cultural perception dimension of ecotourism. In addition,
it has been determined that the sense of belonging has a statistically significant effect on these
three dimensions.
Keywords: Amasya, Ecotourism, Ecotourism Perception, Local People, Sense of Belonging.

1
2

MSc, Ahmet Gökhan KILIÇ, Dumlupınar University, ahmetgkhankilic@gmail.com
PhD, Kansu GENÇER, Dumlupınar University, kansugencer@hotmail.com

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-605-71938-3-4

www.karadenizkongresi.org

Page | 28

KARADENIZ 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

KASTAMONU YAZMA ESER KÜTÜPHANESİNDE MUHAFAZA EDİLEN
1570, 3661 VE 4045 ENVANTER NUMARALI EL YAZMASI ESERLERİN SÜSLEME
ANALİZLERİ KAPSAMINDA BİR DEĞERLENDİRME
Mine DİLBER
Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları
Bölümü, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6000-7915
ÖZET
Yüzyıllar öncesine dayanan tarihi, kültürel ve sanatsal açıdan zengin bir birikime sahip ve
değerli sanatkârlar tarafından kolektif bir çalışma olarak ortaya konan el yazması eserler,
matbaa icat edilene kadar elle yazılan ve çoğaltma işinin kopya eserler olarak istinsah yoluyla
gerçekleştirildiği, aynı zamanda konuları bakımından çeşitlilik gösteren önemli yapıtlardır.
Günümüze kadar ulaşabilmiş el yazması eserler arasında yer alan ve Kastamonu Yazma Eser
Kütüphanesinde muhafaza edilen 1570, 3661 ve 4045 envanter numarasına kayıtlı ve
çalışmanın konusunu oluşturan yapıtlar, kitap sanatları çerçevesinde cilt ve tezhip sanatı
açısından değerlendirilmiştir. Dönemlerine göre farklılık gösteren el yazması eserler, süsleme
alanları, üslup, motif, anatomik yapı, renk ve form açısından görsel veriler ışığında analiz
edilmiştir. El yazması eserlerde bulunan süsleme örneklerinin, desen tahlili çerçevesinde analiz
edilerek, motif bilgisi, renk detayı, teknik ve üslup bakımından değerlendirilmesi yapılıp; El
yazması eserler süsleme özellikleri bakımından tarihlendirildiği dönemi yansıtıyor mu? Tarihi
belli olmayan eserlerin süsleme özelliklerinden ait olduğu dönem ortaya çıkarılabilir mi? Bir
eserde yer alan süsleme örneklerinin aynı dönemde üretilip üretilmediği gibi sorulara cevap
aranmaktadır. Bu çalışmayla geçmişe dair gerek ülkemizde gerekse farklı coğrafyalarda
üretilen ve günümüze kadar ulaşabilmiş örneklerin tahlilinin yapılarak bir veri oluşturulması ve
gelecek nesillere hem örnek hem de kaynak oluşturarak aktarımının sağlanması, aynı zamanda
günümüz araştırmacılarının hizmetine sunulması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Cilt, Tezhip, El Yazması, Süsleme, Üslup.

ABSTRACT
Manuscripts, which have a rich historical, cultural and artistic background dating back
centuries, and which were produced as a collective work by valuable artists, are important
works that were handwritten until the printing press was invented and that the reproduction was
carried out by copying as copy works, but also varied in terms of their subjects. are works. The
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works, which are among the manuscripts that have survived to the present day and which
are registered in the inventory numbers 1570, 3661 and 4045, which are preserved in the
Kastamonu Manuscript Library, and which are the subject of the study, were evaluated in terms
of binding and illumination art within the framework of book arts. Manuscripts, which differ
according to their periods, have been analyzed in the light of visual data in terms of ornamental
areas, style, motif, anatomical structure, color and form. The ornamental samples found in the
manuscripts are analyzed within the framework of pattern analysis and evaluated in terms of
motif information, color detail, technique and style; do the manuscripts reflect the period in
which they were dated in terms of decorative features? Is it possible to reveal the period to
which the historical artifacts belong to the ornamental features? Answers are sought to
questions such as whether ornamental samples in a work were produced in the same period.
With this study, it is aimed to create a data by analyzing the examples of the past, produced
both in our country and in different geographies and that have reached the present day, and to
transfer them to future generations by creating both an example and a resource, and at the same
time presenting them to the service of today's researchers.
Keywords: Binding, Illumination, Manuscript, Ornament, Wording.
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AKŞEHİR SEYYİD MAHMUT HAYRAN-İ TÜRBESİ ÇİNİ VE SIRLI
TUĞLALARININ MEVCUT KORUNMUŞLUK DURUMU
Öğr. Gör. Dr. Işılay KONAK
1

1

Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Sanat Eserleri
Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü, Kastamonu
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1443-243X

ÖZET
Anadol’unun Türkler tarafından fethi ile başlayan tarihi süreçte, bölgenin Türkleştirilmesi ve
İslamlaştırılması çabalarının önemli uygulamalarından birini imar faaliyetleri oluşturmuştur.
Buna bağlı olarak, tüm Anadolu’da olduğu gibi Konya ve çevresinde de Anadolu Türk Sanatı
ve tarihi bakımından oldukça önemli yere sahip, pek çok mimari eser inşa edilmiştir. Bahsi
geçen eserlerde süsleme unsuru olarak, Türk sanatının önemli üretimlerinden olan çini ve sırlı
tuğlalar da sıkça kullanılmıştır. XIII. yüzyıl Anadolu Selçuklu Dönemine ait, Konya İli Akşehir
ilçesi merkezinde yer alan “Seyyid Mahmut Hayran-i Türbesi” de bu eserlerden birisidir. Asli
haliyle Türbe, zaviye, imaret, medrese, iki mescit, hamam ve kabristandan oluşan yapı
topluluğunun (külliye- manzume) bir parçasıdır. Ancak günümüzde sadece Türbe ve Ferruh
Şah Mescidi olarak bilinen yapılar mevcuttur.
Tarihi seyir içerisinde pek çok kez onarım gördüğü anlaşılan Türbe, plan özelliklerini büyük
oranda koruyarak günümüze ulaşmış ancak iç ve dış yüzeylerinde kullanılan çini ve sırlı
tuğlalarında yoğun kayıplar yaşanmıştır. Bu bildiride, Türbe’nin tarihi ve mimari özelliklerine
kısaca değinilmiştir. Devamında çini ve sırlı tuğlalarının özgün ve mevcut korunmuşluk
durumları incelenmiş, tespit edilen onarımları modern restorasyon ilkeleri gereği özgün
malzemenin korunması temelinden yola çıkarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, ulaşılan
sonuçların benzer özellik gösteren onarımların değerlendirmesinde örnek teşkil etmesi ve
Akşehir Mahmut Hayran-i Türbesinin günümüzdeki mevcut durumunun kayıt altına alınarak
belgelenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Akşehir, Anadolu Selçuklu, Çini-Sırlı Tuğla, Restorasyon-Konservasyon.
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KONYA TAHİR İLE ZÜHRE MESCİDİ VE AKŞEHİR TAŞ MEDRESE
MESCİDİ MİHRAPLARI ÖRNEĞİNDE ÇİNİ RESTORASYONUNDA ALÇIHARÇLI VE RENKLENDİRMELİ TAMAMLAMA UYGULAMALARI⃰

Öğr. Gör. Dr. Işılay KONAK 1
1

Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Sanat Eserleri
Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü, Kastamonu
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1443-243X

ÖZET
Pişmiş toprak ürünler içerisinde estetik özelliğiyle ön plana çıkan, ait olduğu dönemin sanatına
katkı sağlayan çini uygulamaları, mescit, cami gibi dini mimari yapıların mihraplarında oldukça
sık kullanılmıştır. Bu mimari yapılar ve çinili mihrapları, tarihi seyir içinde farklı etkenlerle
bozulmakta ve onarıma ihtiyaç duyar hale gelmektedir. Çinili mihraplarda görülen farklı
bozulmalar özellikle birim malzeme kaybı şeklinde eksilmelere-kayıplara sebep olmaktadır.
Eksilmeler-kayıplar mihrabın yapısal özelliğini bozduğu kadar görsel bütünlüğünü de olumsuz
etkilemektedir. Eksilmeler-kayıplardan dolayı yapısal ve görsel bütünlük ihtiyacı ve isteğini
ortaya çıkarmakta, bu isteği karşılamak için de onarımlar yapılmaktadır. Zira tarihi yapıların
mihrabında görülen eksiklikler sadece yapının mimarisi, tarihi, sanatı, koruma ve onarımı ile
ilgilenenleri değil; yapıyı dini ve ziyaret amaçlı kullananları da etkilemektedir. Çinili
mihraplardaki eksilmeler-kayıplara yönelik yapılan en yoğun uygulamalar ise alçı-harçlı ve
renklendirmeli tamamlama uygulamalarıdır.
Bu çalışmada, Tahir ile Zühre Mescidi ve Akşehir Taş Mescit mihrabı çini eksiklik-kayıplarına
yönelik yapılan alçı-harçlı ve renklendirmeli tamamlama uygulamalarının tespit edilmesi ve
tespit edilen uygulamaların modern restorasyon ilkeleri gereği değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır. Konu ile ilgili ulaşılabilen yayınlar, arşiv kayıtları ve mihrap çinilerinin
mevcut korunmuşluk durumu çalışmanın kaynaklarını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tahir ile Zühre Mescidi, Akşehir Taş Mescit, Çini, Restorasyon,
Konservasyon.
ABSTRACT
Tile applications, which stand out with their aesthetic features among terracotta products and
contribute to the art of the period they belong to, have been used quite frequently in the altars
of religious architectural structures such as masjids and mosques. These architectural structures
and their tiled altars deteriorate due to different factors in the historical course and become in
need of repair. Different deteriorations seen in the tiled mihrabs cause reductions and losses,
especially in the form of unit material loss. Decreases-losses affect the visual integrity of the
mihrab as well as its structural feature. It reveals the need and desire for structural and visual
integrity due to deficiencies and losses, and repairs are made to meet this demand. Because the
deficiencies seen in the mihrab of historical buildings are not only those who are interested in
the architecture, history, art, preservation and repair of the building; It also affects those who
Bildiri, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kültür Varlılarını Koruma
Programında 11.03.2021 tarihinde tamamlanan “Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahrettin Ali’nin Vakıf
Eserlerindeki Çinilerin Geçirdiği Onarımlar ve Mevcut Korunma Durumlarının Değerlendirilmesi”
isimli doktora tezinden üretilmiştir.
⃰
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use the building for religious and visiting purposes. The most intense applications for the
reductions and losses in the tiled altars are the plaster-mortar and colored finishing applications.
In this study, it is aimed to determine the plaster-mortar and colored finishing applications made
for the tile deficiency-losses of Tahir ile Zühre Masjid and Akşehir Taş Masjid mihrab and to
evaluate the determined applications in accordance with modern restoration principles. The
available publications on the subject, archive records and the current state of preservation of
the altar tiles are the sources of the study.
Key words: Tahir and Zuhre Masjid, Akşehir Taş Masjid, Tile, Restoration, Conservation.
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VEZİRKÖPRÜ’DE (SAMSUN) GELENEKSEL MESLEKLER VE SON
TEMSİLCİLERİ

Doç. Dr. Mücahit YILDIRIM 1, Derya AKAY 2
1 Samsun Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, ORCID ID: 0000-00025781-449X
2 Samsun Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, ORCID ID: 0000-00020783-8805
ÖZET
Kültürel miras, geçmiş kuşaklardan günümüze kalan ve korunarak gelecek nesillere aktarılan,
evrensel değerlere sahip, belirli kriterleri (geleneğe tanıklık etmesi, yaratıcı insan dehasının
ürünü olması, insanlık tarihinin bir veya daha fazla dönemi temsil etmesi vb.) taşıyan tarihi
eserler/kıymetlerdir. Kültürel miras, toplumlara, toplumların üyelerine ortak bir geçmişi
hatırlatır, birlik ve dayanışma kabiliyetini güçlendirir. Bu güç toplumun harcını oluşturur ve o
toplumun geleceğe daha emin adımlarla yol almasını sağlar. Kültürel ve ekonomik anlamdaki
en önemli somut olmayan kültürel miras unsurlarından biri de unutulmaya yüz tutmuş
mesleklerdir.
Bu çalışma, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir potansiyele sahip olup henüz bu anlamda bir
envanteri bulunmayan Vezirköprü ilçesindeki unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin ortaya
çıkarılmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Vezirköprü ilçesinin merkez ve
kırsalındaki tüm mahallelerinde saha çalışması yapılarak meslek temsilcileri ile yüz yüze
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Toplam 10 meslek temsilcisi ile gerçekleştirilen görüşmelerde
mesleğin incelikleri, sorunları ve meslek temsilcilerinin meslekle ilgili görüşleri ortaya
çıkarılmaya çalışılmıştır. Yapılan görüşmeler ve incelemeler neticesinde ilçede 6
bakırcı/kalaycı, 1 semaverci, 1 sobacı, 1 süpürgeci 1 iplikçi/urgancı, 1 yorgancı, 2 dokumacı, 7
demirci, 2 bıçakçı ustası tespit edilerek Vezirköprü ilçesindeki geleneksel meslekler envanteri
oluşturulmuştur. Ayrıca Melikli Mahallesinin tüm hanelerinde sepetçilik mesleğini icra eden
bireyler de tespit edilmiş ve envantere eklenmiştir.
Çalışma sonucunda ortaya çıkarılacak olan Vezirköprü ilçesindeki unutulmaya yüz tutmuş
meslekler envanteri, Samsun somut olmayan kültürel mirasına veri olması açısından önemli bir
katkı sağlayacaktır. Ayrıca kültürel miras boyutunda bilimsel alana ve bundan sonra yapılacak
olan çalışmalara katkıda bulunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Coğrafya, Somut Olmayan Kültürel Miras, Geleneksel
Meslekler, Vezirköprü, Samsun
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ORTA ASYA’DAN ANADOLUYA TÜRKLERDE BALBAL HEYKEL
GELENEĞİNİN MEZAR HEYKELLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Metin Kar
Dr. Öğretim Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Orcid. 0000-0001-5736-0726

ÖZET
Orta Asya da eski Türk toplumların yaşam biçimlerine ait bilgiler, yapılan araştırmalar,
arkeoloji alanındaki çalışmalar sonucu ortaya konmuştur. Genelde geçmiş döneme ait bilgi
edinimi üç boyutlu nesneler, heykeller, balballar, sembol ve motiflerdir. Toplumlar da kültürel
aktarımı, devamlılığı saylayan önemli unsurlardan biri, o toplumun yarattığı ve yaşamda somut
olarak ortaya koyduğu çeşitli malzemelerden yapılan nesneler olmuştur. Bu bağlamda Türk
toplumlarında önemli yaratılardan birisi balbal heykellerdir. Türkler, ölülerinin ruhları rahatsız
edilmesin diye mekân olarak, ıssız, yüksek yerler, dağ yamaçlarını özel mezarlık alanları olarak
tercih ederler ve bu heykelleri de burada uygulamışlardır. Böylece bu bölgeler, yabancılar
tarafından da kutsal alanlar olarak saygı görmüş, bu biçimde korunarak günümüze kadar
ulaşmıştır. Bu alanlarda kullanılan heykel balballar olarak adlandırılır ve bunlar Türk
toplumlarının ortak değer kabul ettiği önemli bir toplum sanat pratiğidir. Biçimsel değişime
uğramadan yüzyıllarca uygulanması, onun üsluplaşmasını sağlamıştır.
Balballar çok detaylı yapılmamışlardır. Basit işlenmiş form oluşturmada çizgisel
çözümleme kullanılmış, yuvarlak biçimli ve üzerinde çeşitli işaretlerden oluşan simgeler
barındırmaktadır. Moğolistan’dan Karadeniz’in kuzeyine kadar olan alanda Türk toplumları
kurganlara, çeşitli heykeller ve balbal heykeller yapmıştır. Eski toplumların ortak özelliği dini
inançlarının bir gereği olarak heykel yapmış olmalarıdır. Önceki tarihlere ait taş heykeller,
balballar vb. kazılarda ortaya çıkan, insan eliyle harap ve yok edilmeden günümüzde
belgelenenlerden oluşur. Bu coğrafi yerler; Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan,
Çin Türkistan, Moğolistan, Tuva, Hakas ’ya, Altaylar, Kazakistan, Kırgızistan, Anadolu’dur.
Orhun yazıtlarının yanı sıra heykel ve balballar hakkındaki bilgilere ayrıca Çin kaynaklarında
da rastlanır. Tunç çağından bu yana mezarlıklara figüratif heykel yapma geleneği Türk
toplumlarında yoğun olarak kullanılmış, bu gelenek, kültür, İslamiyet’in kabulünden sonra
ortadan kalkmış onun yerine soyut formlu, simgesel izler taşıyan taşlar yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Orta Asya, Anadolu, Kurgan, Heykel
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NECİL KÂZIM AKSES’İN MİNYATÜRLER BAŞLIKLI PİYANO YAPITININ
YAPISAL (FORM VE EZGİ) ANALİZİ VE ZORLUK SEVİYELERİNİN
BELİRLENMESİ

Yiğit Can EYÜBOĞLU
1

1

Trabzon Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, ORCID ID: 0000-0001-8286-3587

ÖZET
Bu çalışmada çoksesli Türk müziğinin birinci kuşak bestecilerinden biri olarak kabul edilen
Necil Kâzım Akses’in Minyatürler üst başlıklı, içinde 7 minyatür bulunan solo piyano için
bestelenmiş eseri yapısal (form ve ezgi) olarak incelenmiş ve Aydıner’in (2010) ölçek modeli
denemesi yoluyla minyatürlerin zorlukları saptanmıştır. Bu çalışma doküman analizinin
kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Yapılan çalışma genelleme amacı taşımadığı, onun yerine
Minyatürler’i derinlemesine anlamayı amaçladığı için doğrudan evren (Minyatürler) ile
çalışılmıştır. Veri toplama sürecinde hem doküman analizi hem de geleneksel müzikal analiz
yöntemi kullanılmıştır. Bulgular ışığında sırasıyla minyatürlerin formu: ABA, ABA, ABCAB,
ABCDAB, ABAB, ABA ve ABA olduğu, ezgisel incelemede elde dilen bulgular ışığında
Hümāyūn, Hüseynî, Uşşāk, Uzzāl, Nev’eser, Nevâ, Segāh, Hicāz ve Arāk makamlarından,
çoğunlukla makam özelliklerine uyarak faydalanıldığı görüşmüştür. Minyatür I’de Hümāyūn
ve Hüseynî; II’de Uşşāk ve Uzzāl; III’te Uşşāk ve güçlü üstü dizisi; IV’te Nev’eser, Hüseyni,
Nevâ ve Segāh; V’te sadece Hicāz; VI’da Arāk ve Hüseynî; VII’de Hüseynî, Bûselik ve
Müstear makamları birlikte kullanılmıştır. Buna göre 1 makam ile Minyatür V makamsal olarak
en sade, 4 makamın kullanıldığı Minyatür V ise makamsal olarak en karmaşığıdır. Zorluk
düzeylerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçekten elde edilen bulgular ışığında 2 tane
minyatürün kolay (I ve III), 3 tane minyatürün orta zorlukta (II, IV ve VI), 2 tane minyatürün
ise Zor (V ve VII) seviyede olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Makam, Müzikal analiz, Necil Kazım Akses
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UZAKTAN EĞİTİM İLE UYUMLAŞTIRILMIŞ ARMONİ DERSİ ALAN
ÖĞRENCİLERİN DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİ1

Yiğit Can EYÜBOĞLU 1
1

Trabzon Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, ORCID ID: 0000-0001-8286-3587

ÖZET
Bir öğrenme sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için öğreten veya öğrenenin
(veyahut her ikisinin) çok çalışması yeterli değildir. Hem etkili öğretme hem de etkili öğrenme
stratejilerinin iyi ve alana özgü belirlenmiş olması gerekir. Böylelikle hem çok çalışıp başarısız
olmanın hem de öğretmek için çok çabalayıp başarısız olmanın sonunda ortaya çıkan zaman
kaybı ve hayal kırıklığının önüne geçilmiş olacaktır. Bu çalışmada “Öğrenciler uzaktan eğitim
sürecinde ders çalışırken nasıl bir çalışma sistemi oluşturmuşlardır?” sorusu çerçevesinde 1.
Katılımcıların derse katılma yöntemi ve derse katılmak için duyulan gereksinimler nelerdir? 2.
Katılımcılar nasıl bir ders çalışma yöntemi kullanmıştır? 3. Katılımcıların bu dersi ilk kez
alacak kişilere önerileri nelerdir? sorularına yanıt aranmıştır. Bu araştırma nitel bir çalışma olup
durum çalışması yürütülmüştür. Bu araştırmanın çalışma grubunu Güneydoğu Türkiye’nin
Anadolu bölgesindeki bir devlet üniversitesinin Devlet Konservatuvarı’ndaki Temel Bilimler
ve Ses Eğitimi Programlarında 2020-2021 Güz Yarıyılında öğrenimlerine devam eden, Armoni
1 dersini alan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma grubu belirlenirken olasılık dışı örnekleme
yöntemlerinden Uygun Örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Armoni I dersini alan 39 öğrenciden
12’si çalışma grubuna gönüllü olarak katılmışlardır. Bu çalışmada katılımcıların tecrübelerini
ve tecrübelerinin anlamlarını ortaya çıkartmak amaçlanmıştır. Bunun için etkileşimsiz bilginin
sağlandığı (katılımcılar arası), hassas bilgilere ulaşılabilen ve görüşmecinin katılımcı ile daha
fazla etkileşim sağlayabildiği bir yol olan görüşme, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı
yapılandırılmış görüşme formu yoluyla yapılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesi için
içerik analizi yapılmış ve betimsel analiz ile sunulmuştur. Bazı bulgular şu şekildedir:
Katılımcıların çoğunluğunun derse evlerinden, çalışanların mevcut imkânları dâhilinde iş
yerinden, herhangi bir sebeple ev dışında olanların ulaşım aracı, hastane gibi yerlerden de derse
katıldığı görülmektedir. Katılımcıların izlediği bazı stratejiler: Derste not tutma, Dersten sonra
tekrar not alma, Ödevler için kontrol listesi hazırlama, Canlı katılınan dersi tekrar kayıttan
izleme vb. gibidir. Elde edilen bazı sonuçlar ise şunlardır: Derslere bilgisayar ile katılmak daha
iyi bir öğrenme deneyimi sağlamaktadır. Armoni dersinde bir konu öğrenilmeden bir sonraki
konuya geçilmemelidir. Yapılan ödevleri çalmak öğrenmeyi kolaylaştırmakta, öğrenmeyi kalıcı
hâle getirmekte ve armonizasyonun nasıl yapılacağı konusunda yol göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Armoni, Uzaktan eğitim, Ders çalışma

1

Bu çalışmada yazarın “Uzaktan Eğitim ile Uyumlaştırılmış Armoni Dersinin Öğrenci Bilgi, Beceri ve Tutumlarına Etkisi” (Tez
No: 714137, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü) başlıklı doktora tezi için elde edilen veriler kullanılmıştır.

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-605-71938-3-4

www.karadenizkongresi.org

Page | 37

KARADENIZ 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

TENİN BİR İFADE MEKANINA DÖNÜŞMESİ OLARAK DÖVMELİ
BEDENLER1
Metin ACAR 1, Doc. Dr. Abdulkadir ZORLU 2
1

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sosyoloji Bölümü, Yüksek Lisans
Öğrencisi, ORCID ID: 0000-0003-0376-2775

2

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sosyoloji Bölümü, Doçent Doktor,
ORCID ID: 0000-0002-0074-2296
ÖZET

Çalışma konu itibariyle bedenin dövmeler yoluyla bir ifade mekanına dönüşme
sürecine, dövmeli bireylerin dövme üzerinden ortaya koyduğu ifade biçimlerine ve dövmelerin
anlam ve anlatı yönüne odaklanmaktadır. Beden sadece maddi yönü ve uzuvlarından ibaret
değildir. Beden tüm bunların ötesinde kültürel ve simgesel bir unsur olarak karşımıza
çıkmaktadır. İnsanoğlu bedenini iletişimlerinde, dış dünya ile kurduğu bağlantılarda, kendini
ifade etme sürecinde adeta bir ifade mekanına dönüşmektedir.. Beden üzerine işlenmiş şekiller,
yazılar olarak dövmeler, yapısı itibariyle toplumsal ve bireysel pek çok anlamı yansıtma
potansiyeline sahiptir.
Çalışmanın amacı bedeni görsel olarak kapsayan dövmelerin neden yaptırıldığını
anlamak ve kavramaktır, dövmelerin bireyin kültürel arka planına göre nasıl şekillendiğini
anlamak, dövme yapımındaki motivasyonları aydınlatmaktır.
Bu çalışmada nitel yöntem uygulanmıştır. Amaçlı örneklem tekniği ile belirlenen 25
dövmeli birey ve 3 dövmeci ile derinlemesine mülakat, katılımlı gözlem ve odak grup teknikleri
ile veriler toplanmıştır. Mülakat formunda hem bireyin yaşam tarzına, demografik özelliklerine
hem de dövmelerine, benliğine dair açık uçlu sorulara yer verilmiştir. Ankara’daki çeşitli spor
salonları, üniversite kampüsleri ve kafelerden dövme yatıran kişiler belirlenerek veriler
toplanmıştır.
Erişilen bulgular etrafında söylenebilir ki dövme, kültürel yaşantıların, toplumsal
statünün, ilgi alanlarının, siyasi fikirlerin beden üzerinde temsili olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bununla beraber dövme, isyan, güç, dikkat çekme, farklı olma göstergesi gibi bir simgeleme
aracı olarak da kullanılmaktadır. Dövmenin bir tüketim nesnesine, bir alt kültür modasına
dönüştüğü söylenebilir. Bu bağlamda moda olduğu gibi bir meta olarak algılandığı ve
kullanıldığı da görülmüştür. Dövme, güç simgesi ve güçlülük imajını gibi sembolik tüketim
unsuru olarak da kullanılabilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Beden İnşası, Dövme, İfade Mekanı, beden sosyolojisi

* Bu makale, Kırıkkale Üniversitesi SBE Sosyoloji Bilim Dalı “Tenin Kültürleşmesi Olarak Dövmeli
Bedenler İnşası” isimli ve Doç. Dr. Abdulkadir Zorlu danışmanlığında hazırlanan Yüksek Lisans
tezinden üretilmiştir.
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THE EFFECT OF HEALTH EXPENDITURES ON TOURISM: PANEL DATA
ANALYSIS ON OECD COUNTRIES
Şeyma Nur ARISOY 1, Doç. Dr. İbrahim DEMİR 2
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ABSTRACT
This study analyzes the effects of health expenditures on international tourism receipts for
OECD countries during period 2008-2019. The study asserts that heath system of a country can
influences tourism receipts of a country because tourists rationally care about health risks,
health care management, and health policy of destination countries. Health expenditures per
capita over time is an indicator for health system image of a country. In this regard, this study
utilizes panel data estimations in empirical analyses that aim to explore the relationship between
health expenditures and tourism receipts. The study involves various economic and healthrelated variables such as health expenditures, tourism receipts, life expectancy, GDP per capita,
and economic growth along with appropriate lags.
The Hausman specification test was applied to select the appropriate model to be used in panel
data analysis and a random effects model was chosen. Driscoll-Kraay robust standard errors
were used to take care of heteroscedasticity, autocorrelation, and cross-sectional dependency.
While the current and previous year health expenditures did not have a significant effect on
tourism receipts, two-year lag had a positive significant effect on tourism receipts. Life
expectancy and GDP per capita were also found to be positively and significantly associated
with tourism receipts, ceteris paribus.
From a health and tourism policy standpoint, investments and improvements in the field of
health are expected to have an effect on tourism receipts. Along with other relevant
improvements, countries can increase tourism receipts thorough increased spending on health
care.
Key Terms: Tourism Receipts, Health Expenditures, Life Expectancy, OECD, Panel Data
Analysis
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Çevre Kalitesi ve Ekonomik Büyüme Üzerine
Etkileri: G-7 Ülkelerinden Kanıtlar

Mustafa ZUHAL1
1

Araş. Gör. Dr., Gümüşhane Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü,
ORCID ID: 0000-0002-4645-4628

ÖZET
Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) altyapısının, kullanıcı sayısının ve kullanım alanlarının
artması ekonomik büyüme için önemli fırsatlar sunmaktadır. BİT’ler tarım, hizmetler ve sanayi
temel sektörlerinde üretilen mal ve hizmetlerin geliştirilmesinde ve ticarileştirilmesinde önemli
rol oynamaktadır. Aynı zamanda bu teknolojiler, ekonomik büyümeye katkı yaparken
verimlilik artışı ve bilgi iletiminin daha hızlı ve daha az maliyetli olarak gerçekleştirilmesini
sağlamaktadır. Bu teknolojiler sayesinde ekonomik büyüme gerçekleştirilirken, çevre
kalitesinin önemli bir belirleyicisi olan CO2 emisyonlarının azaltılmasına ve çevre kalitesinin
yükseltilmesine olanak sağlanmaktadır. Bu çalışmada G-7 ülkeleri özelinde BİT’lerin çevre
kalitesi ve ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda hem BİT altyapısının gelişmiş olması, hem de CO2 emisyonunun yoğun olması
nedeniyle değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkinin net olarak ortaya çıkarılabilmesi adına G-7
ülkeleri tercih edilmiştir. Çalışmada panel VAR ve panel veri analizi modelleri kullanılmıştır.
Panel VAR sonuçlarına göre uzun dönemde BİT’ler, ekonomik büyüme ve çevre kalitesinde
meydana gelen değişimlerin önemli bir açıklayıcısıdır. Ayrıca BİT’den hem ekonomik
büyümeye hem de çevre kalitesine doğru ve ekonomik büyümeden çevre kalitesine doğru
nedenselliğin olduğu tespit edilmiştir. Panel veri analizleri sonucunda, Model 1’de ekonomik
büyümeyi CO2 emisyonları negatif etkilemekte ve internet kullanımı ise pozitif etkilediği
sonucuna ulaşılmıştır. Model 2’de Ekonomik büyüme ve internet kullanımının ise, CO2
emisyonlarını negatif etkilediği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: BİT, Çevresel Kalite, Ekonomik Büyüme.
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AR-GE GİDERLERİNİN ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA SEKTÖRÜNÜN
KARLILIĞINA ETKİSİ
İnci Merve ALTAN 1, Cemalettin HATİPOĞLU 2
1

Dr. Öğretim Üyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, ORCID 0000-0002-6269-7726
2

Doç. Dr. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, ORCID 0000-0002-3129-9725

ÖZET
Ar-Ge (Araştırma ve geliştirme), bilgiye dayanan ve bilginin teknolojiye dönüşmesinde
bir adım olarak tanımlanabilecek bir faaliyettir. Ar-Ge faaliyetleri, bir ülkenin üretim kapasitesi
ile ilgili küresel zorluklarla mücadele ederek ekonomik kalkınmasında ve refahında büyük rol
oynamaktadır. Bununla birlikte, firmaların doğrudan Ar-Ge ile uğraşan bir ekonominin karar
verici birimleri olduğu unutulmamalıdır. Firmaların Ar-Ge kapasitesi rekabet gücünü
belirlerken, inovasyonu gerçekleştirmede etkin bir araç olarak büyüme performanslarında
önemli rol oynamaktadır. Bilgi birikimi, Ar-Ge çalışmalarının uzun vadeli bir sonucudur ve
doğası gereği sermaye birikiminden farklı olduğu için kararlılıkla sürdürülmelidir. İşletmelerin,
Ar-Ge harcamalarındaki niceliksel farklılıkları dikkate almak ise araştırmacıları ve politika
yapıcıları yanlış değerlendirmelere götürebilir. Yani işletmelerin Ar-Ge harcamalarını anlamak,
karlılık performanslarındaki farklılıkları anlamak için kritik öneme sahiptir.
İşletmeler devamlılığını garanti altına almak, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve
rekabette öne geçmek için üstün Ar-Ge faaliyetleri elzem olduğundan, son yıllarda küresel
rekabet ortamı birçok kuruluşu Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmaya yöneltmektedir. Ulaştırma ve
depolama sürecinin amacı, doğru miktar ve kalitedeki malzeme veya hizmeti doğru yere, doğru
zamanda, doğru müşteri için ve doğru fiyatla elde etmek olup tedarik kaynağından tüketim
noktasına malzeme akışını planlayan ve koordine eden entegre bir sistemdir. Bu nedenle
ulaştırma ve depolama süreci için Ar-Ge faaliyetleri oldukça önemli yer tutmaktadır. Çalışmada
2016-2020 yılları arasında Ulaştırma ve depolama sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ArGe harcamalarıyla karlılıkları arasındaki ilişki korelasyon analiziyle incelenmiştir. Çalışmanın
bulgularına göre Ar-Ge yoğunluğu oranı ile finansal tablolarından elde edilen karlılık oranları
ile anlamlı ilişki elde edilmiştir. Öyle ki aktif karlılık oranı, brüt kar marjı ve net kar marjı
arttıkça Ar-Ge yoğunluğu oranı azalmaktadır. Ar-Ge için yapılan yatırımların geri dönüşlerinin
hemen olmaması karlılık oranlarının Ar-Ge giderlerinden negatif etkilenmesini açıklar
niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Ulaştırma ve Depolama, Ar-Ge, Korelasyon Analizi, İşletme Karlılığı
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BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MEVDUATIN KREDİYE DÖNÜŞÜM
ORANINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Öğr. Gör. Dr. Furkan YILDIRIM
Akdeniz Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, ORCID ID: 0000-0002-0646-8638
ÖZET
Bankacılık sektöründe mevduatın krediye dönüşüm oranı sektörün etkinliğinin belirleyicileri
arasında yer almaktadır. Bankaların bilanço yapısı gereğince mevduatlar bilançonun kaynaklar
kısmında yer alırken, krediler ise varlıklar kısmında yer almaktadır. Bankaların tasarruf
sahiplerinin mevduatlarını krediye dönüştürdükçe varlıklarında artış yaşanmaktadır. Sektördeki
varlık artışı sektörün istikrarı ve büyümesi için önemlidir. Ayrıca ülke ekonomilerinin
büyümesine ve sistematik riskin azalmasına da katkısı bulunmaktadır. Bu çalışmada, bankacılık
sektörünün mevduatlarının kredilere dönüşüm sürecine etki edebilecek faktörlerin belirlenmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2014 Q1- 2021 Q4 dönemine ait çeyreklik verilerle
bankacılığa özgü ve makroekonomik değişkenler kullanılarak modeller oluşturulmuştur.
Modellerin analizinde panel regresyon modelleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre,
bankaların karlılık performansını temsil eden aktif karlılık oranındaki artışlar mevduatın
krediye dönüşüm oranını pozitif etkilemektedir. Ayrıca bankaların sermaye yeterliliğini temsil
eden yasal özkaynaklar/ risk ağırlıklı varlıklar oranı ile bankaların toplam varlıklarındaki
artışlar mevduatın krediye dönüşüm oranını pozitif etkilediği tespit edilmiştir. Ancak
bankaların sorunlu kredilerini temsil eden sorunlu krediler/toplam krediler oranındaki artışlar
mevduatın krediye dönüşüm oranını negatif etkilemektedir. Çalışmada makroekonomik
değişken olarak kullanılan faiz ve enflasyon değişkenleri mevduatın krediye dönüşüm oranını
negatif yönde etkilemektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre belirsizlik ortamının
sektörde yoğun hissedildiği dönemlerde mevduatın krediye dönüşüm oranı azalırken sektörde
etkinliğin ve finansal istikrarın oluştuğu dönemlerde ise mevduatın krediye dönüşüm oranının
arttığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı, Karlılık, Bankacılık Risk Yönetimi.

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-605-71938-3-4

www.karadenizkongresi.org

Page | 42

KARADENIZ 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

SENDİKAL ALGI İLE SENDİKAYA ÜYE OLMA NİYETİ ARASINDAKİ
İLİŞKİ; İNŞAAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ1
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2
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ÖZET
Demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından birisi olan sendikaların gerek üye sayıları
gerekse etki düzeyleri açısından küresel çapta güç ve üye kaybettikleri bilinmektedir.
Türkiye’de sendikalaşma oranları açısından bakıldığında % 3,71 oranı ile inşaat sektörü en
düşük işkolları arasındadır. Bununla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022
Temmuz verilerine göre 1,445,368 çalışanı ile İnşaat, işkolları arasında en fazla istihdam
sağlayan sektörlerden olma özelliğini korumaktadır. Sektörün çalışma şartlarına bakıldığında,
iş güvenliği açısından çok tehlikeli sınıfta yer alması, esnek ve güvencesiz çalışma, uzun
çalışma saatleri gibi özellikleri itibari ile sendikalara daha çok ihtiyaç olduğu söylenebilir. Bu
açıdan bakıldığında İnşaat İşkolu sendikalaşma oranlarını arttırmak için özel bir çalışmaya
ihtiyaç duyan sektörlerin başında gelmektedir. Bu araştırmada Çanakkale ilinde inşaat
sektöründe çalışan işçilerin sendikalara karşı algıları ve üye olma niyetleri arasındaki ilişki
incelenmiştir. 405 işçiye yapılan anket sonucunda sendikal algı ile sendikaya üye olma niyeti
arasında doğru yönlü ilişki bulunmuştur. Bunun yanında erkek işçilerin, eğitim düzeyi düşük
olanların, deneyimi daha fazla olanların, mavi yakalı işçilerin sendikaya üye olma niyetleri daha
yüksek bulunmuştur. Kadın işçilerin, mühendis ve yönetici statüsünde çalışanların, deneyimleri
1-6 yıl arasında olanların ise sendikaya üye olma niyetleri daha düşük çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sendikal Algı, Sendikaya Üye Olma Niyeti, İnşaat Sektörü.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEPTION OF UNION AND THE
WILLINGNESS TO BECOME UNION MEMBER: THE CASE OF CONSTRUCTION
INDUSTRY
Abstract
Trade unions are indispensable elements of democratic societies yet, they have lost power and
members globally in terms of both the number of members and their level of influence. In terms
of unionization rates in Turkey, the construction industry is among the lowest with a rate of
3.71%. However, according to the Ministry of Labor and Social Security July 2022 data, with
1,445,368 employees, construction maintains its position as one of the sectors that provide the
most employment among the business lines. Considering the working conditions of the sector,
it can be said that there is a greater need for unions due to their characteristics such as being in
the very dangerous class in terms of occupational safety, flexible and insecure working, and
long working hours. From this point of view, the Construction Industry is one of the sectors
that need a special effort to increase unionization rates. In this research, the relationship between
the perceptions of the workers working in the construction sector in Çanakkale towards the
unions and their intention to become a member was examined. As a result of the survey
conducted with 405 workers, a direct relationship was found between union perception and the
intention to become a union member. In addition, male workers, those with a low level of
education, those with more experience, and blue-collar workers were found to be more likely
to join a union. Female workers, engineers and managers, and those with 1-6 years of
experience have lower intentions to become members of the union.
Keywords: Union Perception, Intention to be Union Member, Construction Industry.
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DEPO VE ENVANTER YÖNETİMİNDE MALİYETLERİN DOĞRU TESPİTİ
VE MALİYETLERİ AZALTMA ÖNERİLERİ
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ÖZET
İşletmeler, günlük faaliyetlerini yerine getirirken birçok maliyete katlanmaktadır. Bu maliyetler
işletmelerin bulunduğu sektör ve iş koluna göre artış veya azalış gösterebilmektedir.
Bilinmelidir ki işletme hangi sektör veya iş kolunda olursa olsun bünyesinde birçok maliyeti
barındırmaktadır. Bu çalışmada işletmelerin katlandığı maliyetler temel ve destekleyici
maliyetler olarak tanımlanacak ve Depo ve Envanter Yönetimi maliyetleri ele alınacaktır.
Yapılacak bu sınıflandırma birçok işletme açısından benzerlik gösterse de bazı işletmeler için
geçerli olmayabilmektedir. Bunun temel nedeni ise bazı işletmelerde temel maliyet olarak kabul
edilen depo maliyetinin bir başka işletmede destekleyici nitelikte olmasıdır. Temel maliyetler
genel anlamda işletmelerin daha çok kullandığı maliyetlerden oluşmaktadır. Temel maliyetler
olarak talep ve tahmin yönetimi, sipariş alma, satın alma, depolama, taşıma, envanter yönetimi
ve ambalajlama gösterilmektedir. Faaliyetlerin yürütülmesinde destekleyici konumda ortaya
çıkan maliyetler ise fabrika içi destek ve montaj, ihracat-ithalat ve gümrükleme işlemleri,
sigortalama, müşteri ilişkileri yönetimidir.
Genel anlamda depolar, klasik ve modern depolar olarak ifade edilmektedir. Klasik depolar gün
içerisinde gelen ürün/mamul/hammadde gibi stok kalemlerinin depo sahasına kabul edilmesi,
istiflenmesi ve sevk edilmesi işlemlerini yürütmektedir. Modern depolar ise klasik depolara ek
olarak üretim öncesi hammadde hazırlanması, ayrıştırma, birleştirme, etiketleme, paketleme ve
konsolidasyon gibi işlemleri de gerçekleştirmektedir. Faaliyetlerin yürütüldüğü depo özelliğine
göre işletme maliyetleri değişiklik göstermektedir. Çalışmada depo seçiminde başabaş noktası
modeli kullanılarak depo tesisi yatırımının nasıl ve nereye yapılması gerektiği açıklanmaktadır.
Envanter yönetimi, işletmeler tarafından üzerinde fazla durulmayan fakat depo yönetim
süreçleri içerisinde oldukça önemli bir rol üstlenen bölümdür. Envanter yönetimi, işletmenin
faaliyet gösterdiği piyasada meydana gelme ihtimali olan değişimlere cevap verebilmesi,
dalgalanmalardan kaynaklı olumsuz etkiden kurtulma, esnek bir süreç yönetimi
gerçekleştirilmesi amacıyla belirli düzeylerde hammadde, yarı mamul, mamul veya ürünü
işletme bünyesinde bulundurması olarak tanımlanmaktadır. İşletmeler envanter düzeyini
dengede tutmak zorundadırlar. Dengenin sağlanamaması durumunda işletme ekstra maliyetlere
katlanmak zorunda kalacaktır.
Çalışmada hem depo hem de envanter yönetimine ilişkin maliyetler ele alınmaktadır. Bu
maliyetleri arttıran etkenlerin doğru olarak tespiti ve işletmelerin hangi yaklaşımlarla
maliyetleri azaltabileceği önerileri çalışmanın temel amacını ortaya koyacak şekilde
açıklanmaktadır.
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ACCURATE DETERMINATION OF COSTS IN WAREHOUSE AND INVENTORY
MANAGEMENT AND COST REDUCTION RECOMMENDATIONS
ABSTRACT
Enterprise incur many costs while performing their daily activities. These costs may increase
or decrease according to the sector and business line of the enterprises. It should be known that
no matter what sector or business line the business is in, it contains many costs. In this study,
the costs incurred by businesses will be defined as basic and supporting costs and Warehouse
and Inventory Management costs will be discussed. Although this classification is similar for
many businesses, it may not be valid for some businesses. The main reason for this is that the
warehouse cost, which is considered as the basic cost in some businesses, is supportive in
another business. Basic costs generally consist of the costs that enterprise use more. Demand
and forecast management, order taking, purchasing, storage, transportation, inventory
management and packaging are known as basic costs. The costs that arise in a supportive
position in the execution of the activities are in-plant support and assembly, export-import and
customs clearance procedures, insurance, and customer relations management.
Warehouses in general are expressed as classical and modern warehouses. Classic warehouses
carry out the processes of accepting, stacking and dispatching stock items such as
product/product/raw material arriving during the day to the warehouse area. Modern
warehouses, on the other hand, perform operations such as raw material preparation, sorting,
combining, labeling, packaging and consolidation before production, in addition to
conventional warehouses. The operating costs vary according to the type of warehouse where
the activities are carried out. In the study, it is explained how and where the warehouse facility
investment should be made by using the break even point (bep) model in warehouse selection.
Inventory management is a section that is not overemphasized by enterprises, but plays a very
important role in warehouse management processes. Inventory management is defined as
keeping certain levels of raw materials, semi-finished products, products or products within the
enterprise in order to respond to the changes that may occur in the market in which the enterprise
operates, to avoid the negative effects of fluctuations, and to realize a flexible process
management. Businesses have to keep the inventory level in balance. If the balance cannot be
achieved, the business will have to bear extra costs.
In the study, the costs related to both warehouse and inventory management are discussed. The
correct determination of the factors that increase these costs and the suggestions by which
approaches the enterprises can reduce the costs are explained in a way that reveals the main
purpose of the study.
Keywords: Warehouse Costs, Inventory Management Costs, Cost Determination and Cost
Reduction Suggestions
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EVALUATION OF PRAGMATIC INFORMATION IN AN ENGLISH
TEXTBOOK: FOCUS ON REQUESTS
Israa A. Qari
English Language Institute, King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia
Abstract:
Learning to request in a foreign language is a key ability within pragmatics language teaching.
This paper examines how requests are taught in English Unlimited Book 3 (Cambridge
University Press), an EFL textbook series employed by King Abdulaziz University in Jeddah,
Saudi Arabia to teach advanced foundation year students English. The focus of analysis is the
evaluation of the request linguistic strategies present in the textbook, frequency of the use of
these strategies, and the contextual information provided on the use of these linguistic forms.
The researcher collected all the linguistic forms which consisted of the request speech act and
divided them into levels employing the CCSARP request coding manual. Findings
demonstrated that simple and commonly employed request strategies are introduced. Looking
closely at the exercises throughout the chapters, it was noticeable that the book exclusively
employed the most direct form of requesting (the imperative) when giving learners instructions:
e.g. listen, write, ask, answer, read, look, complete, choose, talk, think, etc. The book also made
use of some other request strategies such as ‘hedged performatives’ and ‘query preparatory’.
However, it was also found that many strategies were not dealt with in the book, specifically
strategies with combined functions (e.g. possibility, ability). On a sociopragmatic level, a strong
focus was found to exist on standard situations in which relations between the requester and
requestee are clear. In general, contextual information was communicated implicitly only. The
textbook did not seem to differentiate between formal and informal request contexts (register)
which might consequently impel students to overgeneralize. The paper closes with some
recommendations for textbook and curriculum designers. Findings are also contrasted with
previous results from similar body of research on EFL requests.
Keywords: EFL, Requests, Saudi, speech acts, textbook evaluation.
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RETRANSLATION OF ORIENTALISM: READING SAID IN ARABIC
Fadil Elmenfi
English Department, Omar Al-Mukhtar University, Derna, Libya
Abstract:
Edward Said in his book Culture and Imperialism devotes the introduction to the Arabic
translation. He claims that the fading echo of Orientalism in the Arab world is unlike the
positive reflections of its counterpart elsewhere in the world. The probable reason behind his
inquiry would be that the methodology Abu Deeb applied in translating Said's book contributed
to the book having the limited impact which Said is referring to. The paper adds new insights
to the body of theory and the effectiveness of the performance of translation from culture to
culture. It presents a survey that can provide the reader with an overview of Said's Orientalism
and the two Arabic translations of the book. It investigates some of the problems of translating
cultural texts, more specifically translating features of Said's style.
Keywords: Orientalism, Retranslation, Arabic Language, Muhammad Enani, Kamal Abu
Deeb, Edward Said.
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INDIVIDUALISTIC AND SOCIAL MORAL CONCERNS IN HAWTHORNE’S
NOVELS

Mohsen Mahmoud Rowshanzamir
Iran Islamic Azad University, Mashhad Branch, English Department, Mashhad, Iran
Abstract:
In all his novels, Hawthorne, the American writer, created settings in which his moral concerns
could be presented through the actions of his characters. He illustrated his concern over the
moral fall of man in the nineteenth century obsession for technological advancement. In “The
Blithedale Romance” and “The House of Seven Gable” quite vividly, he pictured individualistic
moral vices as the result of outside forces which caused social immorality. “The Marble Faun”,
in its own turn, has the same type of social moral concerns to present: the story of nineteenth
century modern man and his individualistic moral issues which lead to his social moral fall. He
depicted the dominant themes of individualistic moral vices which all lead to social alienation
and rejection. He showed hypocrisy and evil intentions as leading to social immoral
atmosphere.
Keywords: American literature, immorality, individuals, sin, social moral concerns.
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THE INVESTIGATION OF THE POSSIBLE CONNECTIONS BETWEEN
ACCULTURATION AND THE ACQUISITION OF A SECOND LANGUAGE ON
LIBYAN TEENAGE STUDENTS

Hamza M. A. Muftah
AL Zawia University, Libya
Abstract:
The study investigates the possible connections between acculturation and the acquisition of a
second language on Libyan teenage students in Australia. Specifically, the study examined how
various socio-psychological variables influenced English oral proficiency (oral communicative
competence and native-like pronunciation) of the participants. In addition, it looked at whether
or not SLA affects acculturation towards the target language group. This is achieved by
analysing data obtained from semi-structured interviews and oral proficiency interviews. The
present study found a definite link between the students’ acculturation process and their oral
communicative competence but not native-like pronunciation. The results also provided
evidence that SLL process has an impact on integration into the host society as well as the
acquisition of a second language culture. Yet, it did not draw a clear conclusion with respect to
how such a process affects these aspects.
Keywords: Acculturation, Native-like pronunciation, Oral communicative competence,
Second language acquisition, Second language learners.
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CUTTING AND BREAKING EVENTS IN TELUGU

Vasanta Duggirala, Y. Viswanatha Naidu
Professor of Linguistics at the Department of Linguistics, Osmania University, India
Senior Research Fellow, is with the Department of Linguistics, Osmania University, India

Abstract:
This paper makes a contribution to the on-going debate on conceptualization and lexicalization
of cutting and breaking (C&B) verbs by discussing data from Telugu, a language of India
belonging to the Dravidian family. Five Telugu native speakers- verbalizations of agentive
actions depicted in 43 short video-clips were analyzed. It was noted that verbalization of C&B
events in Telugu requires formal units such as simple lexical verbs, explicator compound verbs,
and other complex verb forms. The properties of the objects involved, the kind of instruments
used, and the manner of action had differential influence on the lexicalization patterns. Further,
it was noted that all the complex verb forms encode 'result' and 'cause' sub-events in that order.
Due to the polysemy associated with some of the verb forms, our data does not support the
straightforward bipartition of this semantic domain.
Keywords: Cluster analysis, Cutting and breaking events, Polysemy, Semantic extension,
Telugu.
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NEWPERCEPTUAL ORGANIZATION WITHIN TEMPORAL
DISPLACEMENT
Michele Sinico
Department of Design and Planning in Complex Environments, University IUAV of Venice.
Venice (Italy)
Abstract:
The psychological present has an actual extension. When a sequence of instantaneous stimuli
falls in this short interval of time, observers perceive a compresence of events in succession and
the temporal order depends on the qualitative relationships between the perceptual properties
of the events. Two experiments were carried out to study the influence of perceptual grouping,
with and without temporal displacement, on the duration of auditory sequences. The
psychophysical method of adjustment was adopted. The first experiment investigated the effect
of temporal displacement of a white noise on sequence duration. The second experiment
investigated the effect of temporal displacement, along the pitch dimension, on temporal
shortening of sequence. The results suggest that the temporal order of sounds, in the case of
temporal displacement, is organized along the pitch dimension.
Keywords: Time perception, perceptual present, temporal displacement, gestalt laws of
perceptual organization
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CODE-SWITCHING IN FACEBOOK CHATTING AMONG MALDIVIAN
TEENAGERS
Aaidha Hammad
Maldives National Unversity , Maldives
Abstract:
This study examines the phenomenon of code switching among teenagers in the Maldives while
they carry out conversations through Facebook in the form of “Facebook Chatting”. The current
study aims at evaluating the frequency of code-switching and it investigates between what
languages code-switching occurs. Besides the study identifies the types of words that are often
codeswitched and the triggers for code switching. The methodology used in this study is mixed
method of qualitative and quantitative approach. In this regard, the chat log of a group
conversation between 10 teenagers was collected and analyzed. A questionnaire was also
administered through online to 24 different teenagers from different corners of the Maldives.
The age of teenagers ranged between 16 and 19 years. The findings of the current study revealed
that while Maldivian teenagers chat in Facebook they very often code switch and these switches
are most commonly between Dhivehi and English, but some other languages are also used to
some extent. It also identified the different types of words that are being often code switched
among the teenagers. Most importantly it explored different reasons behind code switching
among the Maldivian teenagers in Facebook chatting.
Keywords: Code-switching, Facebook, Facebook chatting Maldivian teenagers.
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SPACIAL POETIC TEXT THROUGHOUT SAMIH AL-QASIM'S POETRY

Saleem Abu Jaber, Khaled Igbaria
Kaye Academic College of Education, Israel
Abstract:
For readers, space/place is one of the most significant references to reveal deep significances
and indications in modern Arabic poetic texts. Generally, when poets evoke places and/or
spaces, they do not mean to refer readers to detailed geographic or physical spaces, but to the
symbolic significances and dimensions that those spaces have and through which poets
encourage spacial awareness in their readers. Recently, as a result, there has been a great deal
of interest in research addressing spacial poetic texts and dimensions in modern Arabic poetry
in general and in Palestinian poetry in particular. Samih al-Qasim is one of the most recent
prominent Palestinian revolutionary poets. Al-Qasim has published six series of poems that are
well known in the Arab world. Although several researchers have studied al-Qasim's poetry, to
our knowledge, yet no one has studied the aspect of spacial poetic text in his poetry. Therefore,
this paper seeks to fill a gap in the scholarship that has not been addressed up to now. This
article aims, not only to demonstrate the presence of spacial poetic text and dimensions
throughout al-Qasim's poetry, but also to investigate the purpose for which the poet uses spacial
poetic text. Our theory is that the poet, consciously and significantly, uses spacial poetic texts
to magnify the Palestinian identity of the Palestinian readers. Methodologically, we applied a
descriptive analytic method, referencing al-Qasim's poetry, addressing spacial poetic texts
practically but not theoretically or statistically.
Keywords: Samih al-Qasim, place and space, Palestinian poetry, spacial poetic text.
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TOWARDS A DECONSTRUCTİVE TEXT: BEYOND LANGUAGE AND THE
POLİTİCS OF ABSENCES İN SAMUEL BECKETT’S WAİTİNG FOR GODOT

Afia Shahid
Assistant professor in Government College Women University, Faisalabad. Punjab, Pakistan
Abstract:
The writing of Samuel Beckett is associated with meaning in the meaninglessness and the
production of what he calls ‘literature of unword’. The casual escape from the world of words
in the form of silences and pauses, in his play Waiting for Godot, urges to ask question of their
existence and ultimately leads to investigate the theory behind their use in the play. This paper
proposes that these absences (silence and pause) in Beckett’s play force to think ‘beyond’
language. This paper asks how silence and pause in Beckett’s text speak for the emergence of
poststructuralist text. It aims to identify the significant features of the philosophy of
deconstruction in the play of Beckett to demystify the hostile complicity between literature and
philosophy. With the interpretive paradigm of poststructuralism this research focuses on the
text as a research data. It attempts to delineate the relationship between poststructuralist
theoretical concerns and text of Beckett. Keeping in view the theoretical concerns of
Poststructuralist theorist Jacques Derrida, the main concern of the discussion is directed towards
the notion of ‘beyond’ language into the absences that are aimed at silencing the existing
discourse with the ‘radical irony’ of this anti-formal art that contains its own denial and thus
represents the idea of ceaseless questioning and radical contradiction in art and any text. This
article asks how text of Beckett vibrates with loud silence and has disrupted language to
demonstrate the emptiness of words and thus exploring the limitless void of absences. Beckett’s
text resonates with silence and pause that is neither negation nor affirmation rather a
poststructuralist’s suspension of reality that is ever changing with the undecidablity of all
meanings. Within the theoretical notion of Derrida’s Différance this study interprets silence and
pause in Beckett’s art. The silence and pause behave like Derrida’s Différance and have
questioned their own existence in the text to deconstruct any definiteness and finality of reality
to extend an undecidable threshold of poststructuralists that aims to evade the ‘labyrinth of
language’.
Keywords: Différance, language, pause, poststructuralism, silence, text.
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THE ROLE OF PARAPHRASE IN INTERPRETING STUDENTS’ WRITING

Maya Lisa Aryanti, S. S. M. Hum
University of Widyatama, Indonesia
Abstract:
To improve students’ skill, writing is the most challenging skill to be developed. The reason is
that besides helping the students to develop their skill, this activity also helps them to express
themselves. This paper depicts how paraphrasing is very helpful to interpret students’ writing.
Syntactic units, used tenses and meanings will indeed change once the writings were
paraphrased. The objectives of this research are to reveal the inappropriate structure of syntactic
units, to show what types of sentences the students often make, and to show how paraphrasing
can help to infer the message. The methodology of this research is descriptive qualitative
research. In addition, theories of linguistics are also included. This includes theory of Syntax to
describe syntactic units and tenses and theory of Semantics to describe theories of meaning and
how paraphrasing works. The theories of general linguistics, grammar and writing are also
provided to support the theories of Syntax and Semantics. The results of this research are
concerned with how the message is received in the end. The message written in the students’
essay is not clear because of the improper structure of syntactic units and use of incorrect of
tenses. The students tend to use simple sentences, compound sentences and complex sentences
with a few mistakes in their writing. In addition, they tend to create unnecessary phrases. The
last point is that this research shows how paraphrase works to attain complete meaning of a
sentence.
Keywords: Paraphrase, meanings, syntactic units and tenses.
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PERFORMANCE INDICATORS FOR BENCHMARKING OF INTERNAL
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Kailash, Rajeev Kumar Saha, Sanjeev Goyal
Mechanical Engineering Department, YMCA University of Science & Technology, India
Abstract:
Each and every manufacturing industry has a goal that describes its purpose and destination.
The goal of any industry may be achieved by team work and managerial skills of all
departments. However, achieving goals and objectives is not enough to improve the internal
supply chain management performance of manufacturing industries therefore proper
identification of performance indicators for benchmarking of internal supply chain management
is essential for the growth of manufacturing industry. The identification of benchmarking
performance indicators and their impact on internal supply chain management performance is
vital for productivity and performance improvement. This study identifies the benchmarking
performance indicators to improve internal supply chain performance of Indian manufacturing
industries through literature review.
Keywords: Benchmarking, Internal supply chain management, performance indicators,
scenario of Indian manufacturing industries.
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MILLENNIALS' VIEWPOINTS ABOUT SUSTAINABLE HOTELS'
PRACTICES IN EGYPT: PROMOTING RESPONSIBLE CONSUMERISM
Jailan Mohamed El Demerdash
Assistant Professor at Department of Hotels Studies, Faculty of Tourism and Hotels,
University of Alexandria, Egypt
Abstract:
Millennials are a distinctive and dominant consumer group whose behavior, preferences and
purchase decisions are broadly explored but not fully understood yet. Making up the largest
market segment in the world, and in Egypt, they have the power to reinvent the hospitality
industry and contribute to forming prospective demand for green hotels by showing willingness
to adopting their environmental-friendly practices. The current study aims to enhance better
understanding of Millennials' perception about sustainable initiatives and to increase the
prediction power of their intentions regarding green hotel practices in Egypt. In doing so, the
study is exploring the relation among different factors; Millennials' environmental awareness,
their acceptance of green practices and their willingness to pay more for them. Millennials'
profile, their preferences and environmental decision-making process are brought under light
to stimulate actions of hospitality decision-makers and hoteliers. Bearing in mind that
responsible consumerism is depending on understanding the different influences on
consumption. The study questionnaire was composed of four sections and it was distributed to
random Egyptian travelers' blogs and Facebook groups, with approximately 8000 members.
Analysis of variance test (ANOVA) was used to examine the study variables. The findings
indicated that Millennials' environmental awareness will not be a significant factor in their
acceptance of hotel green practices, as well as, their willingness to pay more for them. However,
Millennials' acceptance of the level of hotel green practices will have an impact on their
willingness to pay more. Millennials were found to have a noticeable level of environmental
awareness but lack commitment to tolerating hotel green practices and their associated high
prices.
Keywords: Millennials, environment, awareness, green practices, paying more, Egypt.
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RE-VISITING RUMI AND IQBAL ON SELF-ENHANCEMENT FOR SOCIAL
RESPONSIBILITY

Javed Y. Uppal
Foundation for Advancement of Engineering and Technology, Pakistan
Abstract:
The background of this study is the great degree of stress that the world is experiencing today,
internationally among the countries, within a community among people, and even individually
within one’s own self. The significance of the study is the attempt to find a solution of this
stress in the philosophy of the olden times of Jalaluddin Rumi and comparatively recently of
that of Allama Iqbal. The methodology adopted in this paper is firstly exploration of the
perspectives of these philosophers that are being consolidated by a number of psychic and
spiritual experts of today, who are being widely read but less followed. This paper further goes
on presenting brief life sketches of Rumi and Iqbal. It expounds the key concepts proposed by
them and the social change that was resulted in the times of the two above mentioned
metaphysical philosophers. It is further amplified that with the recent advancements, in both
metaphysics and the physical sciences, the gap between the two is closing down. Both Rumi
and Iqbal emphasized their common essence. The old time's concepts, postulates, and
philosophies are hence once again becoming valid. The findings of this paper are that the
existence of human empathy, affection and mutual social attraction among humans is still valid.
The positive inner belief system that dictates our thoughts and actions is vital. As a conclusion,
empathy should enable us solving our problems collectively. We need to strengthen our inner
communication system, to listen to the messages that come to our inner-selves. We need to get
guidance and strength from them. We need to value common needs and purposes collectively
to achieve results. Spiritual energy among us is to be harnessed and utilized. Connectivity is to
be recognized to unify and strengthen ties among people. Mutual bonding at small and large
group levels is to be employed for the survival of the disadvantaged, and sustainability of the
empowering trends. With the above guidelines, hopefully, we can define a framework towards
a brave and happy new humane world.
Keywords: Belief system, connectivity, human empathy, inner-self, mutual bonding, spiritual
energy.
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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, 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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THE IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC AND TYPE OF RELIGION ON THE
BEHAVIOR OF OBEDIENCE AMONG ARAB-ISRAELI TEENAGERS
Sadhana Ghnayem
School of Economics and Management, at Petrosani University, Petrosani, Romania

Abstract:
This article examines the relationship between several socio-economic and background
variables of Arab-Israeli families and their effect on the conflict management style of forcing,
where teenage children are expected to obey their parents without questioning. The article
explores the inter-generational gap and the desire of Arab-Israeli parents to force their teenage
children to obey without questioning. The independent variables include: the sex of the parent,
religion (Christian or Muslim), income of the parent, years of education of the parent, and the
sex of the teenage child. We use the dependent variable of “Obedience Without Questioning”
that is reported twice: by each of the parents as well as by the children. We circulated a
questionnaire and collected data from a sample of 180 parents and their adolescent child living
in the Galilee area during 2018. In this questionnaire we asked each of the parent and his/her
teenage child about whether the latter is expected to follow the instructions of the former
without questioning. The outcome of this article indicates, first, that Christian-Arab families
are less authoritarian than Muslims families in demanding sheer obedience from their children.
Second, female parents indicate more than male parents that their teenage child indeed obeys
without questioning. Third, there is a negative correlation between the variable “Income” and
“Obedience without Questioning.” Yet, the regression coefficient of this variable is close zero.
Fourth, there is a positive correlation between years of education and obedience reported by the
children. In other words, more educated parents are more likely to demand obedience from their
children. Finally, after running the regression, the study also found that the impact of the
variables of religion as well as the sex of the child on the dependent variable of obedience is
also significant at above 95 and 90%, respectively.
Keywords: Arab-Israeli parents, Obedience, Forcing, Inter-generational gap.
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MANAGEMENT OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN HIGHER
EDUCATION
Vishal D. Pandya
Assistant Professor and Head, Department of English, Government Arts and Science College,
India
Abstract:
A great deal of perceptible change has been taking place in the way our institutions of higher
learning are being managed in India today. It is believed that managers, whose intuition proves
to be accurate, often tend to be the most successful, and this is what makes them almost like
entrepreneurs. A certain entrepreneurial spirit is what is expected and requires a degree of
insight of the manager to be successful depending upon the situational and more importantly,
the heterogeneity as well as the socio-cultural aspect. Teachers in Higher Education have to
play multiple roles to make sure that the Learning-Teaching process becomes effective in the
real sense of the term. This paper makes an effort to take a close look at that, especially in the
context of the management of English language teaching in Higher Education and, therefore,
focuses on the management of English language teaching in higher education by understanding
target situation analyses at the socio-cultural level.
Keywords: Management, language teaching, English language teaching, higher education.
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THE POLITICS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT FOR SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IN NIGERIA: AN ASSESSMENT OF THE FOURTH
REPUBLIC STRATEGIES (1999 - 2014)
Muritala Babatunde Hassan
Department of Political Science, Federal University Dutse, 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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JOB SATISFACTION AND MOTIVATION AS PREDICTORS OF
LECTURERS’ EFFECTIVENESS IN NIGERIA POLICE ACADEMY
Abdulkareem Hussein Bibire
Department of Psychology, Nigeria Police Academy Wudil, Kano State, Nigeria

Abstract:
Job satisfaction and motivation have been given an important attention in psychology because
they are seen as main instruments in maintaining organizational growth and development; they
are also used to accomplish organizational aims and objectives. However, it has been observed
that some institutions failed in motivating and stimulating their workers; in contrast, workers
may be motivated but not satisfied with the job and failed to perform efficiently and effectively.
It is hoped that the study of this nature would be of significance value to all stakeholders in
education specifically, lecturers in higher institutions in Nigeria. Also, it is hoped that the
findings of this study will enhance lecturers’ effectiveness and performance in discharging their
duties. In the light of the above statements, this study investigated whether job satisfaction and
motivation predict lecturers’ effectiveness in Nigeria Police Academy, Wudil, Kano State.
Correlational research method was adopted for the study, while purposive sampling technique
was used to choose the institution and the sampled lectures (70). Simple random sampling
technique was used to select one hundred cadets across the academy. Two instruments were
used to elicit information from both lecturers and cadets. These were job satisfaction and
motivation; and lecturers’ effectiveness Questionnaires. The instruments were subjected to pilot
testing and found to have reliability coefficient of 0.69 and 0.71 respectively. The results of the
study revealed that there was a significance relationship among job satisfaction, motivation and
lecturers effectiveness in Nigeria Police Academy. There was a significance relationship
between job satisfaction and lecturers’ effectiveness in Nigeria Police Academy the cal r is 0.21
while the crt r is 0.19. at p<0.05 and; there was a significance relationship between job
motivation and lecturers effectiveness in Nigeria Police Academy the cal r is 0.20 while the crt
r is 0.19 at p<0.05This study therefore concluded that there was a significance relationship
among job satisfaction, motivation and lecturers effectiveness in Nigeria Police Academy.
Based on the data collected, collated and analyzed Recommendations were made for both the
lecturers and the Academy management. It is also suggested that lecturers should be industrious
in their primary assignment in other to make values to cadets lives and career. And management
should also try to enhance lecturers performance by more motivational needs for the lecturers.
Keywords: Satisfaction, motivation, lecturer effectiveness, academy.
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THE USE OF PSYCHOLOGICAL TESTS IN POLISH ORGANIZATIONS:
EMPIRICAL EVIDENCE
Milena Gojny-Zbierowska
Department of Human Resource Management at the University of Economics in Katowice,
Poland
Abstract:
In the last decades, psychological tests have been gaining in popularity as a method used for
evaluating personnel, and they bring consulting companies solid profits rising by up to 10%
each year. The market is offering a growing range of tools for the assessment of personality.
Tests are used in organizations mainly in the recruitment and selection of staff. This paper is an
attempt to initially diagnose the state of the use of psychological tests in Polish companies on
the basis of empirical research.
Keywords: Psychological tests, personality, content analysis, NEO FFI, big five personality
model.
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A QUASI-SYSTEMATIC REVIEW ON EFFECTIVENESS OF SOCIAL AND
CULTURAL SUSTAINABILITY PRACTICES IN BUILT ENVIRONMENT
Asif Ali, Daud Salim Faruquie
Assistant Professor of Architecture at the Aligarh Muslim University, Aligarh, India
Evidentist and Executive Director, (OXEVIN), Oxford, United Kingdom
Abstract:
With the advancement of knowledge about the utility and impact of sustainability, its feasibility
has been explored into different walks of life. Scientists, however; have established their
knowledge in four areas viz environmental, economic, social and cultural, popularly termed as
four pillars of sustainability. Aspects of environmental and economic sustainability have been
rigorously researched and practiced and huge volume of strong evidence of effectiveness has
been founded for these two sub-areas. For the social and cultural aspects of sustainability,
dependable evidence of effectiveness is still to be instituted as the researchers and practitioners
are developing and experimenting methods across the globe. Therefore, the present research
aimed to identify globally used practices of social and cultural sustainability and through
evidence synthesis assess their outcomes to determine the effectiveness of those practices. A
PICO format steered the methodology which included all populations, popular sustainability
practices including walkability/cycle tracks, social/recreational spaces, privacy, health &
human services and barrier free built environment, comparators included ‘Before’ and ‘After’,
‘With’ and ‘Without’, ‘More’ and ‘Less’ and outcomes included Social well-being, cultural
coexistence, quality of life, ethics and morality, social capital, sense of place, education, health,
recreation and leisure, and holistic development. Search of literature included major electronic
databases, search websites, organizational resources, directory of open access journals and
subscribed journals. Grey literature, however, was not included. Inclusion criteria filtered
studies on the basis of research designs such as total randomization, quasirandomization, cluster
randomization, observational or single studies and certain types of analysis. Studies with
combined outcomes were considered but studies focusing only on environmental and/or
economic outcomes were rejected. Data extraction, critical appraisal and evidence synthesis
was carried out using customized tabulation, reference manager and CASP tool. Partial metaanalysis was carried out and calculation of pooled effects and forest plotting were done. As
many as 13 studies finally included for final synthesis explained the impact of targeted practices
on health, behavioural and social dimensions. Objectivity in the measurement of health
outcomes facilitated quantitative synthesis of studies which highlighted the impact of
sustainability methods on physical activity, Body Mass Index, perinatal outcomes and child
health. Studies synthesized qualitatively (and also quantitatively) showed outcomes such as
routines, family relations, citizenship, trust in relationships, social inclusion, neighbourhood
social capital, wellbeing, habitability and family’s social processes. The synthesized evidence
indicates slight effectiveness and efficacy of social and cultural sustainability on the targeted
outcomes. Further synthesis revealed that such results of this study are due weak research
designs and disintegrated implementations. If architects and other practitioners deliver their
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interventions in collaboration with research bodies and policy makers, a stronger
evidence-base in this area could be generated.
Keywords: Built environment, cultural sustainability, social sustainability, sustainable
architecture.
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PREMARITAL SEX, HIV, AND USE OF CONDOM AMONG YOUTHS IN
NIGERIA

Okechukwu Odinaka Ajaegbu
epartment of Sociology, Imo State University, Owerri, Nigeria
Abstract:
In the recent past, discussing about sex among children and youths was frowned at by traditional
norms and as such sexual discussions and behavior were approached with great respect. Things
are actually falling apart with the increasing number of young people that engage in premarital
sex. Due to lack of experience and sex education, many young people are becoming
increasingly exposed to the risk of HIV infection. In the light of the above, this study discussed
premarital sex, HIV, and use of condom among youths in Nigeria. Data for this study came
from 2013 Nigeria Demographic and Health Survey and other secondary data. The survey
revealed that only 18.5 percent of young women that had sex in the 12 months preceding the
survey used condom. Out of 3306 never-married sexually active men and women, 1728
representing 52 percent live in urban areas and 43 percent of them did not use condom during
sexual intercourse in the 12 months preceding the survey. This study concludes that for there
to be reduction in prevalence of HIV/AIDS among Nigerian youths, there is need for concerted
effort to be made towards educating youths on the expedient of the use of condom during sexual
intercourse.
Keywords: Condom, HIV, Nigeria, Premarital sex, Youths.
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THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVE BEHAVIOURAL INTERVENTION
IN ALLEVIATING SOCIAL AVOIDANCE FOR BLIND STUDENTS

Mohamed M. Elsherbiny
College of Arts & Social Sciences, Sultan Qaboos University, Oman and College of Social
Work, Assiut University, Egypt

Abstract:
Social Avoidance is one of the most important problems that face a good number of disabled
students. It results from the negative attitudes of non-disabled students, teachers and others.
Some of the past research has shown that non-disabled individuals hold negative attitudes
toward persons with disabilities. The present study aims to alleviate Social Avoidance by
applying the Cognitive Behavioral Intervention. 24 Blind students aged 19–24 (university
students) were randomly chosen we compared an experimental group (consisted of 12 students)
who went through the intervention program, with a control group (12 students also) who did
not go through such intervention. We used the Social Avoidance and Distress Scale (SADS) to
assess social anxiety and distress behavior. The author used many techniques of cognitive
behavioral intervention such as modeling, cognitive restructuring, extension, contingency
contracts, selfmonitoring, assertiveness training, role play, encouragement and others.
Statistically, T-test was employed to test the research hypothesis. Result showed that there is a
significance difference between the experimental group and the control group after the
intervention and also at the follow up stages of the Social Avoidance and Distress Scale. Also
for the experimental group, there is a significance difference before the intervention and the
follow up stages for the scale. Results showed that, there is a decrease in social avoidance.
Accordingly, cognitive behavioral intervention program was successful in decreasing social
avoidance for blind students.
Keywords: Social avoidance, cognitive behavioral intervention, blind disability, disability.
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COMPARATIVE STUDY OF FATIGUE AND DROWSINESS IN THE NIGHTTIME PASSENGER TRANSPORTATION INDUSTRY IN JAPAN

Hiroshi Ikeda
Osaka City University, Osaka, Japan
Abstract:
In this research, a questionnaire survey was conducted to measure nap, drowsiness and fatigue
of drivers who work for long shifts, to discuss about the work environment and health
conditions for taxi and bus drivers who work at night-time. The questionnaire sheet used for
this research was organized into the following categories: tension/tiredness, drowsiness while
driving, and the nap situation during night-time work. The number of taxi drivers was 127 and
the number of bus drivers was 40. Concerning the results of a comparison of nap hours of taxi
and bus drivers, the taxi drivers’ nap hours are overwhelmingly shorter, and also the frequency
of drivers who experience drowsiness is higher. The burden on bus drivers does not change
because of the system of a two-driver rotation shift. In particular, the working environment of
the taxi driver may lead to greater fatigue accumulation than the bus driver’s environment.
Keywords: Bus and taxi, drowsiness, fatigue, nap.
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PECULIARITIES OF COMPREHENDING THE SUBJECTIVE WELL- BEING
BY STUDENT WITH HIGH AND LOW LEVEL OF EMOTIONAL INTELLIGENCE

Veronika Pivkina, Alla Kim, Khon Nataliya
Farabi Kazakh National University, Kazakhstan,
Associate Professor at Al-Farabi Kazakh National University
Associate Professor Russian-Armenian University, Armenia

Abstract:
In this paper, the actuality of the study, and the role of subjective well-being problem in modern
psychology and the comprehending of subjective well-being by current students is defined. The
purpose of this research is to educe peculiarities of comprehending of subjective well-being by
students with various levels of emotional intelligence. Methods of research are adapted
Russian-Language questionnaire of K. Riff 'The scales of psychological well-being'; emotional
intelligence questionnaire of D. V. Lusin. The research involved 72 students from different
universities and disciplines aged between 18 and 24. Analyzing the results of the studies, it can
be concluded that the understanding of happiness in different groups of students with high and
low levels of overall emotional intelligence is different, as well as differentiated by gender.
Students with a higher level of happiness possess more capacity and higher need to control their
emotions, to cause and maintain the desired emotions and control something undesirable.
Keywords: Subjective well-being, emotional intelligence, psychology of comprehending,
students.
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PSYCHOPATHIC DISORDERS AND JUDGES SENTENCING: CAN
NEUROSCIENCES CHANGE THIS AGGRAVATING FACTOR IN A MITIGATING
FACTOR?
Kevin Moustapha
Ph.D candidate and lecturer at the University of Montreal, Canada

Abstract:
Psychopathic disorders are taking an important part in judge sentencing, especially in Canada.
First, we will see how this phenomenon can be illustrated by the high proportion of psychopath
offenders incarcerated in North American prisons. Many decisions in Canadians courtrooms
seem to point out that psychopathy is often used as a strong argument by the judges to preserve
public safety. The fact that psychopathy is often associated with violence, recklessness and
recidivism, could explain why many judges consider psychopathic disorders as an aggravating
factor. Generally, the judge reasoning is based on Article 753 of Canadian Criminal Code
related to dangerous offenders, which is used for individuals who show a pattern of repetitive
and persistent aggressive behaviour. Then we will show how, with cognitive neurosciences, the
psychopath’s situation in courtrooms would probably change. Cerebral imaging and news data
provided by the neurosciences show that emotional and volitional functions in psychopath’s
brains are impaired. Understanding these new issues could enable some judges to recognize
psychopathic disorders as a mitigating factor. Finally, two important questions ought to be
raised in this article: can exploring psychopaths ‘brains really change the judge sentencing in
Canadian courtrooms? If yes, can judges consider psychopathy more as a mitigating factor than
an aggravating factor?
Keywords: Criminal law, judges sentencing, neurosciences, psychopathy.
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CASE STUDIES IN THREE DOMAINS OF LEARNING: COGNITIVE,
AFFECTIVE, PSYCHOMOTOR

Zeinabsadat Haghshenas
Efran High school, Shiraz Fars Iran

Abstract:
Bloom’s Taxonomy has been changed during the years. The idea of this writing is about the
revision that has happened in both facts and terms. It also contains case studies of using
cognitive Bloom’s taxonomy in teaching geometric solids to the secondary school students,
affective objectives in a creative workshop for adults and psychomotor objectives in fixing a
malfunctioned refrigerator lamp. There is also pointed to the important role of classification
objectives in adult education as a way to prevent memory loss.
Keywords: Adult education, affective domain, cognitive domain, memory loss, psychomotor
domain.

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-605-71938-3-4

www.karadenizkongresi.org

Page | 74

KARADENIZ 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

WHAT ARE THE FACTORS UNDERLYING THE DIFFERENCES BETWEEN
YOUNG SAUDI WOMEN IN TRADITIONAL FAMILIES THAT CHOOSE TO
CONFORM TO THE SOCIETY NORMS, AND YOUNG SAUDI WOMEN WHO DO
NOT CONFORM?

Mai Al-Subaie
Psychology Department, Effat University, Jeddah, Saudi Arabia
Abstract:
This research suggests that women in traditional families of Saudi Arabia are divided into two
groups, the one who conforms to the society and the new type of women that has been emerged
due to the changing and development of the culture, who do not want to conform to the rules.
The factors underlying the differences were explored by using a test and an interview. And that
concluded some of the main factors that were a real affect of why some women still want to
follow the society and traditional rules, and other want to break free.
Keywords: Conformity, Non-Conformity, Saudi Arabia, Women.
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THE EFFECT OF FOREIGN OWNED FIRMS AND LICENSED
MANUFACTURING AGREEMENTS ON INNOVATION: CASE OF
PHARMACEUTICAL FIRMS IN DEVELOPING COUNTRIES

Ilham Benali, Nasser Hajji, Nawfal Acha
Doctoral Student at the National Postal and Telecommunications Institute, Morocco
Head of Economics and Management of Telecoms and IT Department, Morocco
Professor at the National Postal and Telecommunications Institute, Rabat, Morocco

Abstract:
Given the fact that the pharmaceutical industry is a commonly studied sector in the context of
innovation, the majority of innovation research is devoted to the developed markets known by
high research and development (R&D) assets and intensive innovation. In contrast, in
developing countries where R&D assets are very low, there is relatively little research to
mention in the area of pharmaceutical sector innovation, characterized mainly by two principal
elements which are the presence of foreign-owned firms and licensed manufacturing
agreements between local firms and multinationals. With the scarcity of research in this field,
this paper attempts to study the effect of these two elements on the firms’ innovation tendencies.
Other traditional factors that influence innovation, which are the age and the size of the firm,
the R&D activities and the market structure, revealed in the literature review, will be included
in the study in order to try to make this work more exhaustive. The study starts by examining
innovation tendency in pharmaceutical firms located in developing countries before analyzing
the effect of foreign-owned firms and licensed manufacturing agreements between local firms
and multinationals on technological, organizational and marketing innovation. Based on the
related work and on the theoretical framework developed, there is a probability that foreignowned firms and licensed manufacturing agreements between local firms and multinationals
have a negative influence on technological innovation. The opposite effect is possible in the
case of organizational and marketing innovation.
Keywords: Developing countries, foreign owned firms, innovation, licensed manufacturing
agreements, pharmaceutical industry.
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IDENTIFICATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY FACTORS WITHIN
MEGA CONSTRUCTION PROJECTS

Ali Alotaibi, Francis Edum-Fotwe, Andrew Price
Lecturer, Andrew Price is professor at Loughborough University, United Kingdom

Abstract:
Mega construction projects create buildings and major infrastructure to respond to work and
life requirements while playing a vital role in promoting any nation’s economy. However, the
industry is often criticised for not balancing economic, environmental and social dimensions of
their projects, with emphasis typically on one aspect to the detriment of the others. This has
resulted in many negative impacts including environmental pollution, waste throughout the
project lifecycle, low productivity, and avoidable accidents. The identification of
comprehensive Social Responsibility (SR) indicators, which combine social, environmental and
economic aspects, is urgently needed. This is particularly the case in the context of the Kingdom
of Saudi Arabia (KSA), which often has mega public construction projects. The aim of this
paper is to develop a set of wide-ranging SR indicators which encompass social, economic and
environmental aspects unique to the KSA. A qualitative approach was applied to explore
relevant indicators through a review of the existing literature, international standards and
reports. A list of appropriate indicators was developed, and its comprehensiveness was
corroborated by interviews with experts on mega construction projects working with SR
concepts in the KSA. The findings present 39 indicators and their metrics, covering 10
economic, 12 environmental and 17 social aspects of SR mapped against their references. These
indicators are a valuable reference for decision-makers and academics in the KSA to understand
factors related to SR in mega construction projects. The indicators are related to mega
construction projects within the KSA and require validation in a real case scenario or within a
different industry to demonstrate their generalisability.
Keywords: Social responsibility, construction projects, economic, social, environmental,
indicators.
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CORE COMPETENCE DEVELOPMENT WHILE CARRYING OUT
ORGANIZATIONAL CHANGES

Olga A. Shvetsova
St.-Petersburg State Electrotechnical University, St.-Petersburg, Russia.
Korea University of Technology and Education (KOREATECH), South Korea

Abstract:
The paper contains the different issues of competence management in industrial companies.
The theoretical bases of human resources management and practical issues of innovative
enterprises’ competitiveness are considered. The research is focused on the modern industrial
enterprise changes management problems; it focuses on the effective personnel management of
industrial enterprises on the basis of competence approach. The influence of organizational
changes on the competence development is discussed. The need for development of the new
technologies is mentioned, proposal is based on competence-based approach in personnel
management including in the conditions of carrying out organizational changes; methods of
acquisition and development of missing key professional competences are discussed;
importance of key competencies in forming competitive advantage of the organization is
mentioned.
Keywords: Competence model, development of industrial company, organizational changes,
competitiveness, core competencies.
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A STUDY ON THE RELATION BETWEEN AUDITOR ROTATION AND
AUDIT QUALITY IN IRANIAN FIRMS

Bita Mashayekhi, Marjan Fayyazi, Parisa Sefati
Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
HR Department, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
University of Tehran, Tehran, Iran
Abstract:
Audit quality is a popular topic in accounting and auditing research because recent decades’
financial crises reduce the reliability of financial reports to public investors and cause
significant doubt about the audit profession. Therefore, doing research to identify effective
factors in improving audit quality is necessary for bringing back public investors’ trust to
financial statements as well as audit reports. In this study, we explore the relationship between
audit rotation and audit quality. For this purpose, we employ the Duff (2009) model of audit
quality to measure audit quality and use a questionnaire survey of 27 audit service quality
attributes. Our results show that there is a negative relationship between auditor’s rotation and
audit quality as we consider the auditor’s reputation, capability, assurance, experience, and
responsiveness as surrogates for audit quality. There is no evidence for verifying a same
relationship when we use the auditor’s independence and expertise for measuring audit quality.
Keywords: Audit quality, auditor’s rotation, reputation, capability, assurance, experience,
responsiveness, independence, expertise.
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USING “ECKEL” MODEL TO MEASURE INCOME SMOOTHING
PRACTICES: THE CASE OF FRENCH COMPANIES
Feddaoui Amina
Jijel University , Algeria
Abstract:
Income smoothing represents an attempt on the part of the company's management to reduce
variations in earnings through the manipulation of the accounting principles. In this study, we
aimed to measure income smoothing practices in a sample of 30 French joint stock companies
during the period (2007-2009), we used Dummy variables method and “ECKEL” model to
measure income smoothing practices and Binomial test accourding to SPSS program, to
confirm or refute our hypothesis. This study concluded that there are no significant statistical
indicators of income smoothing practices in the sample studied of French companies during the
period (2007-2009), so the income series in the same sample studied of is characterized by
stability and non-volatility without any intervention of management through accounting
manipulation. However, this type of accounting manipulation should be taken into account and
efforts should be made by control bodies to apply Eckel model and generalize its use at the
global level.
Keywords: Income, smoothing, “Eckel”, French companies.
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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.

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-605-71938-3-4

www.karadenizkongresi.org

Page | 82

KARADENIZ 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

MAIN TENDENCIES OF YOUTH UNEMPLOYMENT AND THE
REGULATION MECHANISMS FOR DECREASING ITS RATE IN GEORGIA

Nino Paresashvili, Nino Abesadze
Tbilisi State University, Georgia
Abstract:
The modern world faces huge challenges. Globalization changed the socio-economic conditions
of many countries. The current processes in the global environment have a different impact on
countries with different cultures. However, an alleviation of poverty and improvement of living
conditions is still the basic challenge for the majority of countries, because much of the
population still lives under the official threshold of poverty. It is very important to stimulate
youth employment. In order to prepare young people for the labour market, it is essential to
provide them with the appropriate professional skills and knowledge. It is necessary to plan
efficient activities for decreasing an unemployment rate and for developing the perfect
mechanisms for regulation of a labour market. Such planning requires thorough study and
analysis of existing reality, as well as development of corresponding mechanisms. Statistical
analysis of unemployment is one of the main platforms for regulation of the labour market key
mechanisms. The corresponding statistical methods should be used in the study process. Such
methods are observation, gathering, grouping, and calculation of the generalized indicators.
Unemployment is one of the most severe socioeconomic problems in Georgia. According to
the past as well as the current statistics, unemployment rates always have been the most
problematic issue to resolve for policy makers. Analytical works towards to the abovementioned problem will be the basis for the next sustainable steps to solve the main problem.
The results of the study showed that the choice of young people is not often due to their
inclinations, their interests and the labour market demand. That is why the wrong professional
orientation of young people in most cases leads to their unemployment. At the same time, it
was shown that there are a number of professions in the labour market with a high demand
because of the deficit the appropriate specialties. To achieve healthy competitiveness in youth
employment, it is necessary to formulate regional employment programs with taking into
account the regional infrastructure specifications.
Keywords: Unemployment. analysis, methods, tendencies, regulation mechanisms.
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APPLICATION OF WESTERN AND ISLAMIC PHILOSOPHY TO BUSINESS
ETHICS
Elmamy Ahmedsalem
Institute of Islamic Banking and Finance IIBF, International Islamic University of Malaysia
Abstract:
The world has witnessed the collapse of many corporate giants as a result of unethical behavior
in recent decades. This has induced a series of questions by the global community on why such
occurrences could happen, even with corporate governance in place. This paper attempts to
propose a philosophical approach from an Islamic perspective to be consolidated with current
corporate governance in order to confront contemporary dilemmas. In this paper, ethical
theories are presented as a discussion followed by their applications to modern cases of financial
collapses. Virtue ethics by Aristotle, justice and fairness by John Rawls, deontology by
Immanuel Kant, and utilitarianism by John Stuart Mill, are the four theories which can then be
contrasted with the paradigm of Muslim scholars. Despite the differences between the
fundamental principles of Islamic and Western worldviews, their ethical theories are aimed at
making right decisions and solving ethical dilemmas based on what is good for society.
Therefore, Islamic principles should be synthesized with Western philosophy to form a more
coherent framework. The integration of Islamic and western ethical theories into business is
important for sound corporate governance.
Keywords: Business ethics, Islamic philosophy, western philosophy, Western and Islamic
Worldview of Ethics.
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MUHASEBE MESLEĞİNDE MESLEK ETİĞİ VE MUHASEBE
UYGULAMALARINA ETKİSİ: ANTALYA-MANAVGAT İLÇESİNDE FAALİYET
GÖSTEREN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Erkan UZUN1, Ayşe Gül ŞAHİN KOÇAK 2
1 Tarsus Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, 0000-0002-9476-8592
2 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Akseki MYO, 0000-0003-4235-4627

ÖZET
Muhasebe, işletmelerin belgeli mali nitelikteki işlemlerini günlük olarak kayıt altına alan bir
fonksiyonudur. Bu fonksiyon sayesinde veriler doğru işlenerek faaliyetlerin daha doğru analiz
edilmesi sağlanmaktadır. Bu görevi üstlenerek işletmelerin çıkar grupları olarak tanımlanan
başta devlet, STK’lar, potansiyel yatırımcılar, ortaklar, tüketiciler, alıcılar, rakipler, çalışanlar,
tedarikçiler ve kredi kuruluşlarının (Uzun, 2019: 102) ilgilendiği finansal tabloları doğru, açık,
anlaşılır, karşılaştırılabilir, şeffaf, ihtiyaca ve gerçeğe uygun bir şekilde hazırlayanlar ise
muhasebe meslek mensuplarıdır. Muhasebe meslek mensupları 3568 sayılı yasada Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) olarak tanımlanmıştır.
Muhasebe meslek mensupları, uluslararası ve ulusal muhasebe standartları, genel kabul görmüş
muhasebe ilkeleri, muhasebenin temel kavramları ve kanunlar çerçevesinde işletmelerin
faaliyetlerinin mali kısmını finansal raporlarda göstermekle yükümlüdür. Bazı muhasebe
meslek mensupları işletmelerin daha fazla gider ve daha az gelir göstermesine kanunlarda yer
alan boşluklar nedeniyle katkı sunmaktadırlar. Meslek etiği kavramını benimseyen muhasebe
meslek mensupları ise bu durumun devletin zararına olduğunu bilmektedir. Bu çalışmanın
amacı meslek etiğini benimseyen muhasebe meslek mensupları ile benimsemeyenler arasındaki
farkları muhasebe uygulamaları açısından ortaya koymaktır.
Çalışmada muhasebe meslek mensuplarına yüz yüze yapılan görüşmelerde meslek etiği ve
muhasebe uygulamaları üzerine sorular yöneltilmiş ve alınan cevaplar ışığında çalışma analiz
edilerek yorumlanmıştır. Manavgat SMMMO’ya kayıtlı 17 SM ve 414 SMMM bulunmaktadır.
Bunlardan 53 tanesi (2 SM ve 51 SMMM) ile yüz yüze görüşme sağlanmıştır. Çalışma
sonucunda muhasebe meslek mensuplarının etik davranmaya çalıştığı fakat bazı nedenlerden
dolayı etik dışı davranışlara yönelebildiği ortaya konmuştur. Muhasebe meslek mensuplarının
etik olmayan davranışlar sergilemesinin temel nedeni olarak muhasebe meslek mensubu
ücretlerinin yetersiz olması ve mükellef kaybetme korkusu olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe Meslek Mensubu, Muhasebe Meslek Etiği, Muhasebe
Uygulamaları
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PROFESSIONAL ETHICS IN THE ACCOUNTING PROFESSION AND ITS
EFFECT ON ACCOUNTING PRACTICES: A RESEARCH ON ACCOUNTING
PROFESSIONALS WORKING IN ANTALYA-MANAVGAT DISTRICT
ABSTRACT
Accounting is a function that which records the documented financial transactions of
enterprises on a daily basis. Thanks to this function, the data is processed correctly and the
activities are analyzed more accurately. By undertaking this task, the financial statements of the
government, Non-Governmental Organizations, potential investors, partners, consumers,
buyers, competitors, employees, suppliers and credit institutions, which are defined as the
interest groups of the enterprises, are presented in an accurate, clear, understandable,
comparable, transparent, need-based and truthful manner. Those who prepare them in this way
are members of the accounting profession. Accounting professionals are defined as Certified
Public Accountant (CPA) and Sworn-in Certified Public Accountant (CPA) in Law No. 3568.
Professional accountants international and national accounting standards, generally accepted
accounting principles, basic concepts of accounting and within the framework of laws is obliged
to show the financial part of the activities of the enterprises in the financial reports. Some
professional accountants contribute to businesses showing more expenses and less income due
to the gaps in the laws. Professional accountants who adopt the concept of professional ethics
know that this situation is to the detriment of the state. The aim of this study is to reveal the
differences between accounting professionals who adopt professional ethics and those who do
not, in terms of accounting practices.
In the study, questions on professional ethics and accounting practices were asked to the
accountants in the face-to-face interviews, and the study was analyzed and interpreted in the
light of the answers received. There are 17 Freelance Accountant and 414 Certified Public
Accountants registered in Manavgat Chamber of Certified Public Accountants. Face-to-face
interviews were conducted with 53 of them (2 FAs and 51 CPAs). As a result of the study, it
has been revealed that professional accountants try to behave ethically, but for some reasons
they may turn to unethical behaviors. It has been determined that the main reason for the
unethical behavior of the accountants is the insufficient wages of the accountants and the fear
of losing taxpayers.
Keywords: Professional Accountant, Accounting Professional Ethics, Accounting Practices
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KÜRESELLEŞME VE YENİ SÖMÜRGECİLİK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA AZ
GELİŞMİŞ ÜLKELER ÜZERİNE BİR İNCELEME
ORHAN CENGİZ1
1

Öğr. Gör. Dr., Çukurova Üniversitesi Pozantı MYO, Muhasebe ve Vergi Bölümü,
ORCID ID: 0000-0002-1883-4754

ÖZET
Sömürgecilik, tarihte farklı biçimlerde ortaya çıkmış bir olgudur. II. Dünya Savaşı sonrası
dönemde dünyada birçok sömürge ülkesi bağımsızlığını kazanmasına rağmen; sömürgecilik
faaliyetleri son bulmamış, çeşitli araçlarla varlığını sürdürmüştür. Günümüzde ise yeni
sömürgeciliğin küreselleşme üzerinden yürütüldüğüne yönelik yaygın bir literatür gelişmiştir.
Buna göre, 1980’lerden itibaren dünyayı etkisi altına alan küreselleşmenin iyimser bir
ekonomik ve politik serbestleşme ideolojisi olmadığı vurgulanmaktadır. Sömürgeci güçlerin,
politik bağımsızlığını kazanan eski sömürge ülkeleri üzerinde küreselleşme aracılığıyla
ekonomik, kültürel ve askeri kontrolleri hâlâ devam etmektedir. Ekonomik açıdan ele
alındığında, çeşitli örnekler Afrika, Asya ve Latin Amerika’ya yönelik yeni sömürgeciliğin
ticaret, yatırım, borçlanma, mali yardım ve kalkınma politikalarıyla devam ettiğini
göstermektedir. Sömürgeci devletlerin eski sömürgelerini ekonomik açıdan küreselleşme
politikaları çerçevesinde bağımlı hâle getirmeleri, küresel sermayenin genişlemesi mantığıyla
örtüşmektedir. Buna bağlı olarak eleştirel yaklaşımlar, küreselleşmeyi yeni küresel düzende
gelişmiş ülkelerin daha fazla kazanım elde etmenin aracı olarak görmektedir.
Mevcut çalışma, küreselleşmenin yeni sömürgecilik bağlamında nasıl araşsallaştırıldığını
analiz etmektedir. Ana akım yaklaşımlardan farklı olarak, küreselleşmenin az gelişmiş ülkeler
üzerinde yeni sömürgeci faaliyetlere yol açtığını somut örnekler üzerinden tartışmanın yeni
bakış açılarının gelişimine katkı sunması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sömürgecilik, yeni sömürgecilik, küreselleşme, az gelişmiş ülkeler
AN EXAMINATION ON LESS DEVELOPED COUNTRIES IN THE CONTEXT OF
GLOBALIZATION AND NEO-COLONIALISM RELATIONSHIP
ABSTRACT
Colonialism is a phenomenon that has emerged in different forms in history. Even though many
colonial countries gained their independence in the post-World War II period, colonial activities
did not end and continued in various aspects. Nowadays, a widespread literature has developed
that neo-colonialism is carried out through globalization. Accordingly, it is emphasized that
globalization, which has influenced the world since the 1980s, is not an optimistic economic
and political liberalization ideology. The colonial powers’ economic, cultural, and military
control over the former colonial countries that gained their political independence through
globalization still continues. From an economic point of view, various examples show that neocolonialism towards Africa, Asia, and Latin America continues through trade, investment,
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borrowing, financial aid, and development policies. The colonial states’ addicting their
former colonies economically within the framework of globalization policies overlaps with the
logic of expanding global capital. Based on this, critical approaches regard globalization as a
means for developed countries to benefit more from the new global order.
The present study analyzes how globalization is instrumentalized in the context of neocolonialism. Unlike mainstream approaches, it is aimed that discussing through embodiments
that globalization has led to neo-colonial activities in less developed countries contributes to
developing new perspectives.
Keywords: Colonialism, neo-colonialism, globalization, less developed countries
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ISPARTA KENTİNİN AKILLI KENTLER ARASINDAKİ YERİ
Öğr. Gör. Dr. Abidin KEMEÇ1, Dr. Özkan YALÇIN2
1Uşak

Üniversitesi, Karahallı Meslek Yüksekokulu, 0000-0001-9395-4118
2Bağımsız

Araştırmacı, 0000-0001-9922-6592

ÖZET
Sanayi devrimi ile birlikte kentleşme hareketi ve bilim-teknoloji alanında ilerleme hız
kazanmıştır. Bu alanlardaki gelişmelere paralel olarak bir yandan kentlerde nüfus yoğunluğu
artarken; diğer yandan kentsel hizmet sunumunu şekillendiren yeni nesil teknolojik
uygulamalar geliştirilmiştir. Kamusal erkin hızlı, etkin, verimli, kaliteli ve erişilebilir hizmet
sunabilmesi için geliştirilen bu uygulamalar kentsel hayatın her alanına entegre edilmeye
başlanmıştır. Kentlerde teknolojik gelişmelere bağlı olarak yaşanan bu dijitalleşme süreci ‘akıllı
kent’ kavramı ile ilişkilendirilmiş ve kentlerin ‘akıllılık düzeyi’ üzerine çalışmalar yapılmıştır.
Küresel şirketler, kamu kurumları, düşünce kuruluşları ve üniversiteler tarafından yapılan
çalışmalar neticesinde kentlerin akıllılık düzeylerini tespit edebilmek için çeşitli ölçüm
yöntemleri geliştirilmiştir.
Bu çerçevede kentlerin akıllılık düzeylerinin ölçülendirilmesi için kullanılan araçlardan birisi
‘Easypark Akıllı Kent Endeksi’ olmuştur. Bu endeks uluslararası alanda sıklıkla
kullanılmasının yanı sıra Londra, Tokyo, Amsterdam, Barselona ve Stockholm gibi dünyada
öne çıkan birçok kentin birbiri ile kıyaslanmasına olanak sağlamıştır. Fakat, diğer birçok
endekslerde olduğu gibi Easypark Endeksi’nde de dünyadaki bütün kentler sıralama içerisine
dahil edilememiştir. Bu endekse dahil edilemeyen kentler arasında Türkiye’nin önemli
kentlerinden birisi olarak ön plana çıkan Isparta’da bulunmaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan
çalışma, nicel araştırma yöntemlerini kullanılarak EasyPark Akıllı Kent Endeksi’ndeki
parametreleri baz alarak, Isparta kentinin akıllılık düzeyini araştırmayı amaçlamıştır. Çalışmada
Isparta’nın Easypark Akıllı Kent Endeks puanı hesaplanmış ve ayrıca dünyanın diğer kentleri
içerisindeki akıllılık sıralaması ortaya konulmuştur. Çalışma sonucunda Isparta’nın endeks
puanının 4,39068 olduğu tespit edilmiş ve kentin akıllılık düzeyinin dünya ortalamasının
altında kaldığı sonucuna ulaşılmıştır.
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Anahtar Kelimeler: Akıllı Kent, EasyPark Akıllı Kent Endeksi, Kentsel Akıllılık
Düzeyi, Isparta.
THE PLACE OF ISPARTA IN SMART CITIES
ABSTRACT
With the industrial revolution, the urbanization movement and progress in the field of science
and technology gained speed. Parallel to the developments in these areas, while the population
density in cities increases; On the other hand, new generation technology applications that shape
urban service delivery have been developed. These applications, which were developed in order
for the public powert oprovide fast, effective, efficient, quality and accessible services, have
begun to be integrated into all areas of urban life. This digitalization process, which is
experienced in cities due to technological developments, has been associated with the concept
of 'smartcity' and studies have been made on the 'smartness level' of cities. As a result of the
studies carried out by global companies, public institutions, think tanks and universities, various
measurement methods have been developed to determine the smartness levels of cities.
In this context, one of the tools used to measure the smartness levels of cities has been the
'Easypark Smart City Index'. This index is frequently used in the international arena as well as
London, Tokyo, Amsterdam, Barcelona, and Stockholm etc. It has enabled many important
cities in the world to be compared with eachother. However, as in many other indices, not every
city in the world can be included in the Easypark Index. Among the cities that cannot be
included in this index, there is Isparta, which standsout as one of the important cities of Turkey.
The study prepared in this direction, using quantitative research methods, aimed to investigate
the smartness level of the city of Isparta, based on the parameters in the Easy Park Smart City
Index. In the study, Isparta's Easypark Smart City Index score was calculated and also the
smartness ranking of the city among there cities of the world was revealed. As a result of the
study, the index score of Isparta is 4,39068. It has been determined that the smartness level of
the city is below the world average.
Keywords: Smart City, Easy Park Smart City Index, Urban Smartness Level, Isparta.
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POPÜLİZMDE MÜESSES NİZAM KARŞITLIĞI VE ANTİ ELİTİZM
Dr. Mehmet Zakir SARIKAYA
Bağımsız Araştırmacı, ORCID: 0000-0003-2443-8712
ÖZET
Tanımlanması çok zor gibi görünse de popülizm son tahlilde halkçılığı ifade etmektedir. “Halka
doğru” ya da “halka giden” olarak tanımlanan popülizm, bazı sistem ve ideolojilerle
eklemlenirken; bazılarıyla da çatışmalar yaşamaktadır. Popülizm, müesses nizam/kurulu düzen
ve seçkinler/elitlerle sürekli bir çatışma içerisindedir. Popülizmin müesses nizama karşı
çıkması, kurulu düzenin halkın menfaatlerine çalışmadığı iddiasından kaynaklanmaktadır. Aynı
şekilde popülizmde kurulu düzeni idare eden elitlerin de halkın menfaatlerine değil, kendi
çıkarlarına hizmet ettikleri iddia edilmektedir. Bu iddialar kendilerini halkın ta kendisi olarak
nitelendiren popülistler tarafından dile getirilmektedir. Popülistlerin yapmaya çalıştığı şey,
statükoya (seçkinler) karşı “halkı” harekete geçirmektir. Halkın irade ortaya koyup yönetimi
değiştirmesi aynı zamanda müesses nizamın da revize edilmesi anlamına gelmektedir. Bunun
gerçekleştirilmesi halinde seçkinlerin bertaraf edilip “gerçek halk”ın muktedir olacağı
popülistler tarafından vadedilir.
Popülizmde halk saf ve temiz olarak tasvir edilir. Elitler ise halkın huzur ve refahının önündeki
en büyük engel olarak kabul edilir. Elitler/seçkinler toplumdaki sosyal ve ekonomik alandaki
bütün olumsuzlukların müsebbibi olarak gösterilmektedirler. Bu nedenle popülizmde halk ve
elitler arasında bir antagonizma oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Kurulu düzene ve seçkinlerin yönetimine eleştiriler getiren popülist hareketlerin iktidar
olduklarında mevcut durumu rehabilite etmekten ziyade, sistemi kendi menfaatleri
doğrultusunda şekillendirdikleri görülmektedir. İktidardaki popülistlerin iktidara gelmeden
önce hararetle savundukları anti-elitizm söylemlerini bir kenara bırakarak zamanla bir iktidar
eliti haline geldikleri söylenebilir. Bu durum ise popülist söylemlerin gerçeklikten ne kadar
uzak olduğunu göstermektedir. Popülist moment genel olarak düşünüldüğünde vadedilenlerin
sorunların birer çözüm yöntemlerinden ziyade, iktidar olmanın bir yöntemi olarak
düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Popülizm, popülist, anti-elitizm, Müesses Nizam.
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DEMOKRATİK SİSTEMLER İÇERİSİNDE GELİŞEN ANTİ DEMOKRATİK
BİR SİYASET STRATEJİSİ: POPÜLİZM
Dr. Mehmet Zakir SARIKAYA
Bağımsız Araştırmacı, ORCID: 0000-0003-2443-8712

ÖZET
Popülizmin “ne” olduğuyla ilgili tartışmalar 19. yüzyılın ikinci yarısından beri devam
etmektedir. Kavrama ilişkin yapılan onca çalışma ve araştırmalara rağmen bugün hâlâ
popülizmin tanımıyla ilgili bir konsensüsün sağlanamadığı söylenebilir. Popülizm kimine göre
bir ideoloji, kimine göre bir strateji, kimine göre ise bir siyaset yapma biçimidir. Ancak literatür
genel olarak incelendiğinde popülizmin daha çok bir siyaset stratejisi olarak değerlendirme fikri
pekişmektedir. Popülizmi hangi kategoride değerlendirirsek değerlendirelim onun sadece
demokratik sistemlerde ortaya çıkan bir olgu olduğu gerçeği değişmemektedir. Bu nedenle
demokrasi ile popülizmin birbirleriyle yakından ilişkili iki kavram olduğu söylenebilir.
Demokrasi çok sade bir tanımla halkın temsilciler eliyle kendini yönetmesi anlamına
gelmektedir. Bir çeşit halkçılık olarak düşünülebilecek olan popülizm ancak demokratik
sistemlerde kendine alan bulabilmektedir. Başka bir deyişle popülizmin temsili demokrasinin
olmadığı bir sistemde işlemesi mümkün görünmemektedir. Bu nedenle popülizmin
demokrasiyi izleyen ve onunla kolayca eklemlenen bir özelliğe sahip olduğu iddia edilebilir.
Popülizmde “biz” ve “ötekiler” üzerine kurulmuş bir strateji izlendiğinden toplumun bölünmesi
ve kutuplaştırılması söz konusu olmaktadır. Ancak demokrasi her ne kadar çoğunluğun
yönetimini esas alsa da aynı zamanda çoğulculuğu da savunmaktadır. Dolayısıyla demokrasi,
sistemin dışında kalanların da haklarının korunması gerektiğini savunmaktadır. Ancak aynı
durumun popülizm için geçerli olduğunu söylemek çok zor görünmektedir. Zira popülizmde
“biz”in dışında kalan “ötekiler” çoğunlukla düşman, ya da düşmanla iş birliği içerisinde olan
hain zümreler olarak kabul edilmektedir. Kısacası popülizm demokrasiyle birlikte var
olabilmekle birlikte, demokrasiye zarar veren, onun altını oyan bir siyasi hareket olarak
düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Popülizm, Demokrasi, Popülist Siyaset.

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-605-71938-3-4

www.karadenizkongresi.org

Page | 92

KARADENIZ 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

YUMUŞAK GÜCE, SERT GÜCÜ DAVET EDEN SEBEP OLARAK
BAKMAK: RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Dilek CANYURT1
ÖZET
Yumuşak güç kavramı Joseph Nye tarafından ortaya atılan bir kavram olup siyasi, ekonomik
ve askeri baskı mekanizmalarını ifade eden sert gücün aksine kişi veya toplulukların
davranışlarını etki kurarak yönlendirebilme becerisi olarak tanımlanabilecek bir kavramdır.
Batı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasının ardından ortaya çıkan ardıl
devletlere yönelik politikalarında Avrupalı kimliğinin cazibesini kullanarak Avrupa norm ve
değerlerini benimseyecek komşu ülkeler ile bölgesel sorunları çözümleyebileceğini
düşünmüştür. Ukrayna özelinde bakıldığında Avrupalılaşma isteği bölgede hâkim olmak
isteyen Rusya federasyonunda bu durum tehdit algısına yol açmış ve nihayetinde Rusya’nın
ilhakı ile sonuçlanan bir süreç yaşanmıştır. Bu çalışmada amaç yumuşak gücün sorunların
çözümünde etkili bir yöntem olmak yerine sert güçle neticelenen tepkilere kapı aralayabilecek
bir dış politika aracı olabileceğinin Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden tartışılmasıdır. Bu
yapılırken de öncelikle yumuşak güç ve sert güç kavramları açıklanacak daha sonra ise BatıUkrayna ilişkileri ve Rusya’nın Ukrayna’yı ilhakına götüren süreç açıklanacaktır. Daha sonra
ise yumuşak gücün sert gücü çağıran paradoksal özelliği tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sert güç, yumuşak güç, Batı, Rusya, Ukrayna
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KARŞILIKLI BAĞIMLILIK PERSPEKTİFİNDEN GÜRCİSTANERMENİSTAN İLİŞKİLERİ

Dilek CANYURT1
ÖZET
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan
Gürcistan ve Ermenistan genellikle iyi ilişkiler içerisindedir. Bu ilişkiler iyi olsa bile iki ülke
arasındaki ilişkiler çeşitli sorunları bünyesinde barındırdığı için hiçbir zaman stratejik ortaklık
boyutuna ulaşmamıştır. Gürcistan ve Ermenistan farklı bloglara yakın ancak ekonomik
bağımlılıktan dolayı iyi ilişkiler yürütmek zorunda olan iki komşu ülkedir. Ermenistan'ın
Gürcistan’a olan bağımlılığı Gürcistan’ın Ermenistan’a bağımlılığından daha fazladır. Gerçekte
iki ülke ilişkilerinin ilerlemesini engelleyen problemli alanlar incelendiğinde hiç de basite
alınmayacak sıkıntıların olduğu görülmektedir. Ancak iki ülkeyi birbirine bağlayan nedenler
aynı zamanda sorunlarını barışçıl bir şekilde çözme arayışlarına da neden oluşturmaktadır. Bu
çalışmada amaç Gürcistan ve Ermenistan ilişkilerinin Keohane ve Nye tarafından
teorileştirilmiş olan ve devletlerin karşılıklı olarak birbirlerini etkileyebildikleri varsayımındaki
karşılıklı bağımlılık teorisine analitik bir örnek teşkil edip etmediğinin araştırılmasıdır. Bu
nedenle iki ülkenin ilişkileri karşılıklı bağımlılık teorisi bağlamında incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Karşılıklı bağımlılık teorisi, Gürcistan, Ermenistan
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MİSTİK İLE BİLİMSELİN ARASINDA: RUS KOZMİZMİ VE NİKOLAİ
FEDOROV
Emrullah Ataseven
Dr. Öğr. Üyesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İİBF, Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi ORCID No: 0000-0003-3605-6535, 05053508133

ÖZET
Rus Kozmizmi’nin babası kabul edilen Fedorov “ortak vazife” felsefesini geliştirmiştir. Bu
ortak vazife ölüleri bilimsel araçlarla yeniden diriltmeyi vurgulayan ilginç bir fikre veya felsefispiritüel düşünceye dayanmaktadır. Soğuk Savaş’ın bitişinden sonra Fedorov’un fikirleri daha
kolay ve yaygın bir şekilde yeniden dolaşıma girmiştir. Tabii, muhtemelen bunun bir nedeni de
özellikle Batı’da Rus mistisizmine olan ilginin artmasıdır. Bir bakıma, Batı’nın Rus
Kozmizmi’ni alımlaması, kendisine benzemeyen ve orijinal bulduğu mistik bir dünyayı
keşfetme isteğinden yola çıkmış gibi görünmektedir.
Ortak vazife fikri gelecekte bilim ve teknolojinin gelişmesiyle ölülerin diriltilebileceğini
savunmaktadır. Her ne kadar Ortodoks Hıristiyanlığın doktrinine ters fikirler ortaya atmış olsa
da Fedorov Hıristiyan bir bakış açısına sahip olduğunu belirtmiştir. Projesi tüm insanlığın ortak
bir eylem çerçevesinde evreni kolonileştirmesini öngörmektedir. Uzay ve astronomi
çalışmalarının geliştiği bir dönemde Fedorov evrenin insanlık tarafından keşfedileceğini
düşünmüştür. Bu sunum Fedorov’un dini, felsefi düşünceleri çerçevesinde ortak vazife fikrinin
anlaşılmasına odaklanmaktadır.
Fedorov’un modern Rusya’da pek çok hayranı bulunmaktadır. İlginçtir, bir kısım hayranları
Rus milliyetçisi ve sağ ideolojileri destekleyen kimselerdir. Fedorov’da Rus ruhuna özgü,
manevi bir derinlik bulunduğunu ileri sürmektedirler. Bu bağlamda, Rus kültüründe genel Batı
felsefi düşüncesine kıyasla yoğun ve derin bir düşünümsellik hatta orijinal olmaya dair bir
saplantı bulunduğunu da belirtilebilir. Rus felsefi düşüncesinin gelişimi elbette ki Avrupa
felsefe geleneğinden tamamen kopuk değildir, fakat kültürel temeli, muhtemelen veya kısmen
Doğu-Ortodoks-Hıristiyan kökenlerinden dolayı, farklı kabul edilmektedir. Buna karşın, Rus
kültüründe pek orijinal bir şey çıkmadığını, Rusya’nın yalnızca Batı’dan aldığı şeyleri
benimseyip tekrar ettiği de sık sık tartışılır. Fedorov, bu noktada dikkate değer bir düşünür
olarak özellikle yeni muhafazakâr, neo-Avrasyacı veya modern milliyetçi kesimler tarafından
övülmektedir. Özgünlük-taklitçilik tartışması bağlamında özgün ve mistik bir düşünür olarak
görülmektedir.
Aslında, Fedorov kapalı ve esinlendiği fikirleri pek paylaşan biri olmadığı için esin kaynakları
üzerinde net bir mutabakat bulunmamaktadır. Kozhevnikov, Fedorov’un akademik bir
formasyonu olmadığını ve en önemli esin kaynağının Herzen olabileceğini belirtmektedir.
Ayrıca Slavofil gelenekten de esinlendiği bilinmektedir. Keza, Fedorov Ortak Vazife’nin
gerçekleştirilmesinde Rusya’nın emsalsiz bir rolü olacağına inanmaktadır.
Fedorov, genellikle spontane ve dağınık bir şekilde yazmıştı. Yazılarında sistematik bir
araştırma havası bulunmamaktadır. Mektuplaşmaları da önemli bir kaynaktır. Yine, meşhur
kütüphanesinde buluştuğu yazar, düşünür dostlarının sözlerini not etmesi de önemlidir. Fedorov
yaşamı boyunca hiçbir şey yayımlamamıştır. Düşüncelerinin basılıp parayla satılmasına karşı
çıkmıştır.
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Ortak vazifenin esas amacı ölümü yenmek, insanlığın ortak bir amaç için birleşmesi,
ölüleri diriltmektir. Ölüm ona göre bir hatadır. İnsan doğaya bağımlı bir varlıktır, ölümlüdür.
Doğanın kör güçleri vardır. Doğanın getirdiği ölümü yenmek ancak insanların birleşmesi
yoluyla olur. Bunun için de ortak bir görev gerekir. Ölüm engellenebilir bir şeydir. Entropi
sürecini geriye çevirmek mümkündür. Evrensel kurtuluş çabası Aristoteles’te ve ilk dönem
Hıristiyan öğretisinde mevcuttur. Esasında, onun öğretisi ölümden sonra tüm insanların yeniden
dirileceğine dair fikrin yeniden yorumlanmasıdır. Bu dini düşünceyle bilimi birleştirmeye
çalışmıştır. Fakat Fedorov kıyamet fikrini benimsememiş; kıyamete gerek kalmadan insanların
ölümü yeneceğine ve eski kuşakları bilimsel yöntemlerle dirilteceğine inanmıştır. Bu yönüyle
Fedorov kısmen materyalist gibi görünmektedir.
Tabii, Fedorov tek Rus kozmisti değildir, roket bilimci Tsiolkovski, maden bilimci Vernadski
ve çeşitli disiplinlere ilgisi bulunan bilim insanı Çijevski gibi önemli Rus kozmistleri
bulunmaktadır. Hepsinin ortak noktası bilimsel bir algıyla geleceği, uzay çalışmalarını anlamak
aynı zamanda insanın keşfedilmemiş potansiyelini harekete geçirmeye çalışmak gibi
görünmektedir. Rus sağcıları tarafından özgün bir Rus düşünür olarak övülen Fedorov’un
teorileri salt bilim kurgu gibi görünse de felsefi, bilimsel hatta siyasal yankıları bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Rus Kozmizmi, Nikolai Fedorov, Politik Teoloji, Mistisizm
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YAŞLILARLA İLGİLİ MEVZUATTA YAŞLI KAVRAMI VE YAŞLILARA
YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILMAZ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü, ORCID:0000-0002-5710-5263
ÖZET
Genel kabul gören yaklaşım 65 yaş ve üzerindeki bireylerin yaşlı olduğunun kabul edilmesidir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımı da “takvim yaşı”(kronolojik yaş) açısından 65 yaşla birlikte
başlamaktadır. Buna göre, 65-75 yaş arası erken yaşlılık evresi, 75-85 yaş arası orta yaşlılık
evresi ve 85 yaş ve üzeri ise ileri yaşlılık evresi olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda Dünya
Sağlık Örgütü ve geriatri üzerine çalışan bilim çevreleri, takvim yaşı dışında biyolojik
yaşlanma, sosyal yaşlanma, ekonomik yaşlanma, psikolojik yaşlanma, fizyolojik yaşlanma,
aktif ve yerinde yaşlanma gibi kavramlar üzerinde de durmaktadırlar.
Ülkemizde, Anayasa’nın 10. Maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine göre, “Çocuklar, yaşlılar,
özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler
eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz”. Yine Anayasa’nın 61. Maddesinde “(…)Yaşlılar, Devletçe
korunur, Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla
düzenlenir” ifadesiyle, yaşlılar, dezavantajlı/kırılgan gruplar içinde sayılmış ve çıkarılacak özel
kanunlarla korunacakları hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede yaşlılarla ilgili mevzuat, 2022
Sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık
Bağlanması Hakkında Kanun”, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 3294 Sayılı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı
Teşvik Kanunu vb. gibi kanunlar sıralanabilir.
Bu çalışmada Türkiye’de yaşlılarla ilgili mevzuat çerçevesinde yaşlı kavramı tanımlanacak ve
yaşlılarla ilgili sosyal politikalar değerlendirilecektir. Yaşlılarla ilgili kamu ve özel sektör
kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları da incelenecek ve güncel gelişmeler ışığında
yaşlılarla ilgili sosyal politikaların geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, sosyal politika, yaşlılarla ilgili mevzuat, aktif yaşlanma
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ENGELLİLİK TÜRLERİ İLE ENGELLİ KORUMA VE BAKIM MODELLERİ
İLİŞKİSİ

Mehmet YILMAZ 1
1

Dr. Öğr. Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü, ,
ORCID:0000-0002-5710-5263

ÖZET
Engelli kavramı, “doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık, kaza ya da başka nedenlere
bağlı olarak bedensel, zihinsel, duygusal, ruhsal ve sosyal kabiliyetlerinde çeşitli derecelerde
kayıp olan; bu nedenlerle normal hayatın gereklerine fiziksel, sosyal, ekonomik vb. boyutlarda
uyamayan ve bu durumu sebebiyle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık, destek
hizmetlerine ihtiyacı olan kişi” şeklinde tanımlanabilir. Engellilik türleri, yeni ortaya çıkan ya
da isimlendirilen türlerle beraber, her geçen gün artmaktadır.
Belli başlı engel grupları, ortopedik engelliler, görme engelliler, işitme ve konuşma engelliler,
zihinsel engelliler, duygusal ve davranış bozukluğu olanlar: Otistik engelliler (otizm) vb.,
öğrenme bozukluğu olanlar, süreğen/kronik hastalıklılar şeklinde sayılabilir. Engelliği ele alan
koruma ve bakım modelleri ise, genel olarak ahlaki model, medikal model, sosyal model, insan
hakları modeli şeklinde sıralanmaktadır.
Bu çalışmada, engellilik türleri kısaca incelendikten sonra, ilk olarak tarihsel süreç içerisinde
engellilikle ilgili modellerin ortaya çıkış sebepleri ve özellikleri ele alınacaktır. Çalışmada
ikinci olarak yeni ortaya çıkan engel gruplarını da göz önüne alarak engellilik koruma ve bakım
sistemlerinin engellilerin ihtiyaçlarına yeterince cevap verip vermediği incelenecektir. Engelli
modellerinin ihtiyaçlar doğrultusunda gelişip gelişmediği konusu tartışılacak ve önerilerde
bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Engellilik türleri, engelli bakım modelleri, sosyal model, insan hakları
modeli.
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ÇATIŞMA ANALİZİNDE İSTATİSTİK ANALİZ: KOLOMBİYA ÇATIŞMA
DİNAMİKLERİ VERİTABANININ TANITIMI

Başar BAYSAL 1
1

Dr.Öğr.Üyesi, Ankara Bilim Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,
https://orcid.org/0000-0001-9205-9234

ÖZET
Bu çalışma 2016 Kolombiya-FARC arasında 2016 yılında imzalanan barış anlaşması ve
özellikle de 2017 yılında FARC’ın silah bırakması sonrasında Kolombiya’da değişen çatışma
dinamiklerini incelemek üzere oluşturulan veri tabanını tanıtmayı amaçlamaktadır. Çalışma bu
sayede çatışma analizinde istatistik analizin nasıl kullanılabileceği, bu kapsamda veri
toplanması, veri tasnifi ve analizinin nasıl yapılabileceği konusunda okuyuculara bilgi vermeyi
ve istatistik analizin bu tür çalışmalarda daha fazla kullanılmasının önünü açmayı
amaçlamaktadır. Kolombiya Çatışma Dinamikleri tabanını yazarın 2020-2022 yılları arasında
Kolombiya’da doktora sonrası araştırma yaptığı süreçte hazırlanmıştır. Bu kapsamda
Kolombiya’da bulunan toplam 1120 belediyedeki aktif silahlı grupların neler olduğu, bu silahlı
grupların aralarındaki dinamikler (işbirliği, çatışma, hibrit), bu belediyelerdeki toplam cinayet
sayıları, koka (kokain ham maddesi) üretimi, esrar üretimi, yakalanan kokain ve esrar
miktarları, insan kaçırma olayı sayıları, gasp sayıları, katliam sayıları (3 kişiden fazla insanın
öldürüldüğü saldırılar), basın özgürlüğü ihlali sayıları, zorunlu göçe tabi olan kişi sayıları,
silahlı gruplarca silah altına alınan çocuk asker sayıları, sosyal lider cinayeti sayıları, eski
FARC üyesi cinayetleri sayıları toplanmıştır. Veri tabanı 2017-2020 yıllarını kapsayacak
şekilde ve veriler yıl yıl ve toplam sayıları içerecek şekilde tasnif edilmiştir. Veri tabanının
oluşturulması için Kolombiya istatistik kurumu web sitesi, haber siteleri, sivil toplum
kuruluşlarının web siteleri ve haber alma hakkı kapsamında dilekçe verilerek Kolombiya
kurumlarından alınan bilgiler kullanılmıştır. Veri tabanı oluşturulmasını müteakip regresyon
analizleri yapılarak ülkedeki çatışma dinamikleri ve bu dinamiklerin dönüşümü hakkında
dikkat çekici sonuçlar ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Kolombiya, İstatistik Analiz, Paramiliter Gruplar, FARC, Silahlı Çatışma
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RESMÎ VASİYETNAMENİN ŞEKLE AYKIRILIK SEBEBİYLE İPTALİNE
İLİŞKİN BAZI YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Esen KABAŞ TEZCAN
Dr. Arş. Gör. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0002-0845-6470.

ÖZET
Mirasbırakanın son arzularını içeren vasiyetnamelerin kanunda öngörülen şekil şartlarına
uygun olarak düzenlenmiş olması gerekir. Aksi takdirde vasiyetnameler iptal edilebilirlik
yaptırımına tâbi olurlar. Uygulamada vasiyetnamelerin şekil eksikliği sebebiyle iptali sıklıkla
gündeme gelmektedir. Bununla birlikte, Yargıtay kararlarına bakıldığında şekle aykırılık
sebebiyle iptal davasına konu olan vasiyetname türünün çoğunlukla resmî vasiyetname olduğu
ve bu durumun da özellikle mirasbırakan tarafından okunmaksızın ve imzalanmaksızın
düzenlenen resmî vasiyetnamelerin hüküm altına alındığı TMK m. 535’ten kaynaklandığı
görülmektedir. Gerçekten de TMK m. 535/II’de düzenlenen tanık beyanları bakımından iptal
kararı verilmektedir. Yargıtay, söz konusu fıkradaki dört husustan birinin eksik olması hâlinde
vasiyetnamenin şeklen geçersiz olduğunu ve dolayısıyla iptal edilmesi gerektiğini ifade
etmektedir. Öte yandan, Yargıtay’ın resmî vasiyetnamenin şekli konusunda tutarsız kararlarına
da rastlanmaktadır. Kanun koyucunun, vasiyetnamenin yapılmasında sıkı şekil şartları
aramasının haklı gerekçeleri varsa da, resmî vasiyetnameler bakımından şekilciliğin dozu
arttırıldıkça, işlemin geçersiz hâle gelip, yürürlüğe girememesi riski artar. Mirasbırakanın
iradesini korumak amaçlanırken, şekil eksikliği sebebiyle onun iradesinin tamamen ortadan
kaldırılması, mirasbırakanın önem atfedilen son arzularına elden geldiğince geçerlilik ve
işlerlik kazandırma yolundaki “favor testamenti” kuralı ile bağdaşmaz. Dolayısıyla bir
dengenin sağlanması gereklidir. Bu bağlamda şekil kurallarının amaçsal yorumlanması ve
mirasbırakanın iradesinin işleme yansıdığı açıksa, şekle aykırılıktan kaynaklanan sebeplerle
işlem geçersiz kılınmamalıdır. Sonuç itibariyle, şekilciliğin hafifletilmesi gerekli olup, bu
hususta şekle riayet edilmeden yapılmış olan bir vasiyetnamenin, mirasbırakanın son isteklerini
açık ve kesin olarak bildirmesine rağmen, sırf şekil eksikliği sebebi ile iptal edilmemesi gerekir.

Anahtar Kelimeler: Resmî Vasiyetname, Şekle Aykırılık, İptal Edilebilirlik, Favor
Testamenti.
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SOSYAL PAZARLAMA BAĞLAMINDA TEMİZ MODA HAREKETİNİN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKISI: BEGO JEANS ÖRNEĞİ
1Yelda

Özlem KÖLGELİER ,2Zeynep Tuğçe ÇİFTÇİBAŞI GÜÇ

Dr. Öğr. Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık Bölümü, ORCID: 0000-0002-5927-1636
2
Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ORCID: 0000-0003-05833469

1

ÖZET
Endüstri devrimiyle birlikte işletmelerin kitlesel üretime yönelmeleri, aşırı üretimi
beraberinde getirerek pazarlamada üretim odaklı anlayışı başlatmıştır. Bu anlayış, zaman
içerisinde yarattığı hayal kırıklığıyla işletmeleri kalitenin ön planda tutulduğu ürün odaklı
anlayışa yöneltmiştir. Ürün odaklı anlayışta yaşanan kalite göreceliliği işletmeleri satış odaklı
anlayışa; baskıcı ve aldatıcı uygulamalarla satışa odaklanarak hedefe ulaşmanın imkânsızlığı
ise müşteri memnuniyeti üzerine kurgulanan modern pazarlama anlayışına yöneltmiştir. Ancak
zamanla işletme faaliyetlerinin odağı haline gelen müşteriler; pazarda kişisel ihtiyaçlarının ve
isteklerinin karşılanmasıyla yetinmemeye ve işletmelerden toplumsal fayda beklemeye
başlamışlardır. Bu noktada hedef kitlelerin tutumlarının ve davranışlarının istendik yönde
değiştirilmesini sağlayarak çevre, sağlık, insan hakları gibi toplumsal sorunların
çözümlenmesinde etkin bir rol oynayan sosyal pazarlama devreye girmiştir. Sosyal pazarlamayı
benimseyen işletmeler ise, faaliyetlerini toplumun değerlerine adapte etmeye, sürdürülebilir bir
anlayışla doğaya ve çevreye duyarlı olmaya ve bunu uygulamalarına yansıtma gayret
etmişlerdir. Doğaya/çevreye en çok zarar veren sektörler arasında yer alan tekstil de bu
eğilimden nasibini almış, emekten malzemeye üretiminin her aşamasında sürdürülebilir bir
yaklaşımı benimseyerek doğa/insan için adil ve etik bir süreci destekleyen “temiz moda
hareketi”ni başlatmıştır. Çalışma, dünyanın ilk temiz moda hareketi markası Bego Jeans’in
sürdürülebilirliğe katkısını sosyal pazarlama bağlamında ortaya koymak amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Markanın web sitesi aracılığıyla toplanan verilerin vaka analizi ile
değerlendirildiği araştırma sonucunda; temiz moda hareketinin öncüsü olan Bego Jeans’in
depozitolu kot satışı ve kimyasal kullanmayan, meslek hastalığına imkân tanımayan, çocuk
işçiliğe izin vermeyen, %80 daha az atık, %60 daha az su kullanımı ve %40 daha fazla çalışan
ücreti ödeyen üretim politikasıyla sosyal pazarlama anlayışı bağlamında sürdürülebilirliğe
kayda değer bir katkı sunduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Pazarlama, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sürdürülebilir
Moda, Temiz Moda Hareketi, Bego Jeans Örneği.
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BEGO JEANS AND THE CONTRIBUTION OF THE CLEAN FASHION
MOVEMENT TO SUSTAINABILITY IN THE CONTEXT OF SOCIAL
MARKETING
ABSTRACT
The inclination of businesses to engage in mass production coincided with the advent
of the industrial revolution. This led to an increase in overall output levels as well as the
beginning of a marketing strategy that was production-focused. This awareness, together with
the growing sense of dissatisfaction it has fostered over the years, has prompted firms to shift
their focus to one that is product-oriented and places a premium on quality. The quality
relativity that was encountered in the product-oriented approach, together with the difficulty of
attaining the aim by concentrating on sales through coercive and dishonest techniques, led to
the development of the contemporary marketing strategy that is focused on the happiness of the
customer. However, consumers, who have gradually been the center of corporate activity
throughout time, have started to grow dissatisfied with only satisfying their own personal wants
and desires in the market and have began to anticipate societal benefits from enterprises. At this
time, social marketing, which plays an active part in addressing social issues such as the
environment, health, and human rights, has come into play by influencing the attitudes and
actions of the target groups in the desired direction.Businesses that have embraced social
marketing have made an effort to conform their operations to the norms and beliefs systems of
the society, to treat nature and the environment with respect and a sustainable mindset, and to
ensure that their policies and procedures reflect these principles.Textile, which is one of the
industries that does the most harm to nature and the environment, has also grabbed its part from
this trend and has begun the "clean fashion movement". This movement promotes a fair and
ethical process for nature and human by adopting a sustainable approach at each and every step
of production, from labor to materials. It is crucial to note that the textile industry is one of the
industries that generates the most damage. In the framework of social marketing, this research
was carried out with the purpose of providing insight on the contribution that Bego Jeans, the
world's first clean fashion movement brand, has made to sustainable practices. As a result of
the research, in which the data acquired via the brand's website were analyzed as a case study,
Bego Jeans, the pioneer of the clean fashion movement, provides 100 % recyclable jeans and
social marketing with a production strategy that does not use chemicals, does not tolerate
occupational diseases, does not allow child labor, uses 80% less trash, uses 60% less water, and
pays 40% higher employee salaries. In the framework of the study of Social Marketing,
Corporate Social Responsibility, Sustainable Fashion, the Clean Fashion Movement, and the
Case Study of Bego Jeans, it has been observed that this approach offers a significant
contribution to sustainability.
Keywords: Social Marketing, Corporate Social Responsibility, Sustainable Fashion,
Clean Fashion Movement, The Example Of Bego Jeans.
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YÖNETİM ALANINDA İŞ BECERİKLİLİĞİ KAVRAMINA YÖNELİK
BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ
Selen UYGUNGİL ERDOĞAN
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Rekreasyon
Yönetimi Bölümü, ORCID:0000-0002-7916-1709

ÖZET
Gittikçe artan akademik bilgi birikimi içerisinde, belirli bir konudaki bilimsel yayınların
alanyazındaki eksikliklerini ve etkinliklerini belirleyerek, mevcut durumunu ortaya koymak ve
gelecekte yürütülecek araştırmalara öngörü sağlamak üzere bibliyometrik çalışmalara sıklıkla
başvurulmaktadır. İşgörenlerin işlerinde fiziksel, bilişsel ve ilişkisel anlamda kişisel özellikleri
ile uyum sağlayacak değişimleri gerçekleştirmeleri olarak ifade edilen (Wrzesniewski ve
Dutton, 2001) iş becerikliliği kavramı, alanyazına kazandırılması yeni sayılabilecek bir kavram
olmasına rağmen, artan bir ilgi ile araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Bu bağlamda,
çalışmanın amacı iş becerikliliği kavramını konu alan çalışmaların yönetim alanındaki mevcut
durumu belirlemek ve gelecek araştırmalara katkı sağlayacak bir zemin hazırlamaktır. Çalışma
kapsamında, Web of Science veri tabanından topic başlığı altında “job crafting” anahtar
kelimeleri kullanılarak yapılan sorgulama neticesinde, 292 makale listelenmiş ve VOSviewer
programı aracılığı ile analizler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, 292 çalışmanın
toplam 650 yazar tarafından kaleme alındığı ve toplam 10.552 atıf yapıldığı tespit edilmiştir.
İlk çalışmanın Wrzesniewski, A. ve Dutton, J.E. tarafından Academy of Management Review
dergisinde 2001 yılında yayınlanan “Crafting A Job: Revisioning Employees as Active Crafters
of Their Work” başlıklı makale olduğu belirlenmiştir. İş becerikliliği kavramı ile ilgili 24
çalışma ile en çok araştırma yapan yazarın ise Bakker Arnold B. olduğu ve bu çalışmalarına
toplam 2.453 atıf aldığı görülmüştür. Dergilerin yayınlandıkları indexler bağlamında yapılan
analize göre, 292 çalışmanın 239’unun Social Sciences Citation Index’te (SSCI) tarandığı; en
fazla çalışma yapan ülkelerin sırası ile Hollanda, ABD, Çin ve Avustralya olduğu; Türkiye’nin
ise 8 çalışma ile alana katkı sağladığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : İş Becerikliliği, Yönetim, Bibliyometrik Analiz, Web of Science,
VOSviewer.
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ÖRGÜTSEL SESSİZLİK: BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

Mehmet Selman KOBANOĞLU
Samsun Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, 0000-0003-0891-6016

ÖZET
Bu çalışmanın amacı örgütsel sessizlik konusunda yazında yer alan çalışmaları bibliyometrik
olarak incelemektir. Her geçen gün yeni istihdam edilecek personelde daha yüksek eğitim ve
yaratıcılık kriterleri belirleyen örgütlerde gerekli donanıma sahip bireylerin kendi görüş ve
fikirlerini

ileri

sürmekte

çekimser

davranmaları

bir

paradoks

olarak

kabul

edilmektedir. Günümüz örgütlerinde çok seslilik ve işgören katılımı örgütün ortak amaçlarına
ulaşmada büyük önem taşımaktadır. Örgütsel sessizlik, örgüt üyelerinin örgüt yararına
olabilecek konularda kasıtlı ya da kasıtsız olarak sessiz kalmalarını ifade eden kolektif bir
davranış olarak tanımlanmaktadır. Araştırma Web of Science veri tabanından elde edilen 390
yayın üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla elde edilen veriler VOSviewer paket programına
aktarılmış, analizler bu program aracılığıyla yapılmıştır. Veri tabanında yer alan ilk
çalışmanın 2000 yılında yayınlandığı görülmüştür. 2000-2010 yılları arasında toplamda 36
çalışmanın yapıldığı, 2010-2020 yılları arasında ise 264 çalışmanın literatüre dahil edildiği
tespit edilmiştir. Özellikle 2016 yılından sonra çalışmaların önemli ölçüde artış gösterdiği
gözlemlenmiştir. İlk çalışmanın yayınlandığı 2000 yılından günümüze kadar geçen 22 yıllık
süreçte Web of Science dizininde yer alan yayınlara 9.498 alıntı yapıldığı belirlenmiştir.
Analizler, örgütsel sessizlik konusunun daha çok yönetim (n=164), uygulamalı psikoloji (n=63)
ve işletme (n=51) kategorilerinde yer aldığını ortaya koymaktadır. Social Behavior and
Personality, Journal of Business Ethics ve Management Zeitdchrift für Personalforschung
(German Journal of Human Resource) dergilerinin en çok yayın sayısıyla öne çıktığı
görülmüştür. Ayrıca çalışmaların daha çok Amerika Birleşik Devletleri (n=92), Türkiye (n=64)
ve Çin Halk Cumhuriyeti (n=57)’nde yayınlandığı ve yayın dili olarak ingilizce (n=367) ve
Türkçe (n=17)’nin en fazla kullanılan diller olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel sessizlik, Bibliyometrik analiz, Web of Science, Vosviewer
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ALGILANAN PARTNER DUYARLILIĞI VE PARTNERE YÖNELİK SİBER
TAKİP ARASINDAKİ İLİŞKİ: İLİŞKİLERDE ATIF VE İKİLİ GÜVENİN ARACI
ROLÜ1

İbrahim SÖNMEZ 1, Gaye SOLMAZER 2
1

İzmir Bakırçay Üniversitesi, Siber Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencisi, İzmir, 0000-00026276-2356

2

İzmir Bakırçay Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İzmir, 0000-0003-2776701X

ÖZET
Bu çalışmada romantik ilişkideki çevrimiçi şiddet davranışlarından partnere yönelik siber takip
davranışını etkileyen faktörlerin anlaşılması hedeflenmiştir. Bu hedefle tutarlı olarak, mevcut
çalışmanın ilk amacı, algılanan partner duyarlılığı ve partnere yönelik siber takip davranışı
arasındaki ilişkiyi incelemektir. İlişkisel atıfların ve ikili güvenin, algılanan partner duyarlılığı
ve partnere yönelik siber takip arasındaki ilişkide aracı rolünü araştırmak çalışmanın bir diğer
amacıdır. Çalışma örneklemi, romantik partneriyle ilişki süresi en az 3 ay olan, en az bir sosyal
medya hesabı olan ve 20-30 yaş aralığında olan 140 çiftten oluşmaktadır. Çalışmanın verileri
algılanan partner duyarlılığı, partnere yönelik siber takip, ikili güven ve ilişkisel atıfları ölçen
ve çevrimiçi olarak sunulan anket paketiyle toplanmış ve aktör-partner etkilerini birlikte
inceleyen MEDYAD (‘’Mediation Analysis with Distinguishable Dyadic Data’’) analizi
kullanılmıştır. MEDYAD sonuçları aktör etkileriyle ilişkili olarak, algılanan partner duyarlılığı
ve partnere yönelik siber takip arasındaki ilişkide hem ilişkisel atıfların hem de ikili güvenin
aracı role sahip olduğunu hem kadın hem de erkeklerde göstermiştir. Partner etkileri ile ilişkili
olarak ise kadınların algılanan partner duyarlılığı ve erkeklerin partnere yönelik siber takip
davranışı arasındaki ilişkide erkeklerin ikili güveninin aracı rolü anlamlı bulunmuştur. Bununla
birlikte, erkeklerin algılanan partner duyarlılığı ve kadınların partnere yönelik siber takip
davranışı arasındaki ilişkide kadınların hem ikili güveninin hem de ilişkisel atıflarının aracı rolü
anlamlı bulunmuştur. Sonuç olarak, elde edilen bulgular, partnere ilişkin siber takip davranışları

1

İzmir Bakırçay Üniversitesi Siber Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında, Dr. Öğr. Üyesi Gaye
Solmazer danışmanlığında, İbrahim Sönmez tarafından yürütülen yüksek lisans tez çalışmasında elde edilen veriler
analiz edilmiştir.
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bağlamında, ikili güveninin geliştirilmesinin ve olumsuz atıfların azaltılmasının önemli
olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler : algılanan partner duyarlılığı, partnere yönelik siber takip, ilişkisel atıflar,
ikili güven
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STARLİNK PROJESİ VE ULUSLARARASI UZAY HUKUKUNA MUHTEMEL
ETKİLERİ
STARLINK PROJECT AND ITS POSSIBLE IMPACT ON INTERNATIONAL
SPACE LAW
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet A. Uğur
Yalova Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
ORCID: 0000-0002-0316-5164
Özet
Bu çalışmanın amacı Soğuk Savaş döneminin istisnai parametreleri paralelinde oluşan
uluslararası uzay hukukunun günümüzdeki devlet-özel sektör iş birliği ile hızla değişen ve dozu
artan uzay rekabetine cevap veremediğini Starlink Projesi örneği ile ortaya koymaktır. Çalışma
buna bağlı olarak, teknolojik gelişmelere adaptasyon kabiliyeti ile öne çıkan Amerikan uzay
sektörünün ve rekabet hukukunun yakın gelecekte şekillenecek olan yeni hukuki rejimini büyük
oranda belirleyeceğine dikkat çekmektedir.
Modern uluslararası hukuk yeni bir problemli alan ortaya çıkıp uzun süre giderilemediği
takdirde gelişmektedir. Zira yazılı antlaşmalar çoklu müzakere süreçleri sonunda uzun zamana
yayılmaktadır. Aynı zamanda çoğu uluslararası antlaşma var olan teamülü takip ediyor
olduğundan bu teamüllerin oluşmasına öncülük eden devletler bir anlamda yeni ortaya
çıkmakta olan hukuki rejimlere en fazla katkı sunan aktörler olmaktadırlar. Bu nedenle henüz
bir asrı doldurmayan uzay hukuku da doğal olarak büyük oranda ABD ve SSCB’nin rekabetinin
izlerini taşımaktadır. Şu an için uluslararası uzay rejiminin temelini oluşturan beş antlaşma da
soğuk savaş dinamikleriyle (1960lar ve 1970ler) ortaya çıkmış olup aslında teknolojik
gelişmeler neticesinde mevcut problemlere cevap veremez hale gelmiştir. Günümüzde 80’den
fazla ülkenin uzay programı olduğu ve en önemli üç aktörün (ABD, Rusya, Çin) Ay
Antlaşması’na taraf olmadıkları düşünüldüğünde uzay rekabetinin farklı bir safhaya geçtiğini
öngörmek zor değildir. Buna ek olarak 1990’larla birlikte özellikle ABD’de gelişen ‘Yeni
Uzay’ kavramıyla bu alanın devlet tekelinden nispeten çıkmakta olduğu, bunun sonucu olarak
ticari boyutu da olan devlet–özel sektör iş birliğinin hızla geliştiği göze çarpmaktadır.
Uluslararası antlaşma ya da belirgin bir teamülün olmadığı durumlarda sektörde öncü kimi
devletlerin uygulamalarının gelecekte oluşacak rejimi doğrudan etkileyeceği düşünüldüğünde
Elon Musk ve Starlink Projesi’nin kritik önemde olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Zira
günümüzden yarım asır önce oluşmuş olan hukuk özel sektör girişimlerini kapsamamaktadır.
Tıpkı sivil havacılığın gelişim serüveninde olduğu gibi içinde bulunulan asırda da uzay hukuku
muhtemelen adaptasyon kabiliyeti çok yüksek ve yenilikçi Amerikan uzay sektörünü takip
edecektir. Ancak, örneğin Starlink Projesi kapsamında fırlatılan uyduların sebep olabileceği
kazaların ya da bozulan uyduların yol açacağı uzay çöpü sorununun uluslararası hukukun mu
yoksa Amerikan iç hukukunun mu konusu olacağı henüz belli değildir. Bu nedenle uzay
hukukunun temelini teşkil eden anlaşmalar süratle gözden geçirilmeli, bu yapılamıyor ise
uzayda özel sektör faaliyetlerini konu alan yeni bir konvansiyon gündeme alınmalıdır. Uzay
çalışmalarında sonradan katılan devletler BM gibi platformlarda ABD, Rusya ve Çin’in de bu
konvansiyonlara dahil olmaları konusunda iş birliği yapmalıdır. Aksi takdirde bir zamanların
dünya üzerindeki sömürge imparatorluklarının yeni bir versiyonunun yakın yörüngede
oluşması kaçınılmaz olacaktır.
Anahtar Kelimeler: yeni uzay, uluslararası hukuk, uzay rekabeti, özel sektör, Starlink.
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Abstract
The aim of this study is to demonstrate with the case study of the Starlink Project that the
international space law, which was formed in line with the exceptional parameters of the Cold
War period, is not suitable for addressing the rapidly changing nature of today's state-private
sector cooperation characterized by a steeper trajectory of space competition. Accordingly, the
study draws attention to the possibility that the American space sector and municipal law, which
stands out with its ability to adapt to technological developments, will largely determine the
new legal regime that will be shaped in the near future.
Modern international law evolves as new issue areas emerge and persist since written rules
emerge rather slowly as multinational negotiations spread over a long period of time. Also,
since most international treaties follow the existing international custom, the states that lead the
formation of these novel practices are in a sense the actors that largely shape the emerging legal
regimes. For this very reason, the current space law, which is yet to complete its first century,
naturally bears the traces of the American-Soviet competition. At this juncture, all five treaties
that form the basis of the current international space regime, which was shaped by the dynamics
of the cold war (1960s and 1970s), are in fact unable to address current problems because of
technological developments. Considering that today more than 80 countries have space
programs, and the three most important actors (USA, Russia, China) are not party to the Moon
Agreement, it is not difficult to foresee that the space competition has entered a different phase.
It is also striking that the advent of New Space, which developed since 1990s first in the USA
and then elsewhere, has been ushering us in a new era where state monopoly in space becomes
rather flexible, and the state-private sector cooperation develops rapidly as the private
entrepreneurs naturally focus more on the commercial dimension. Considering that the
practices of some leading states in the sector will directly affect the future regime in the absence
of an international agreement or a clear custom, it will be better understood that Elon Musk and
the Starlink Project are of critical importance since the law that was formed half a century ago
does not cover private sector initiatives. Just like the case of civil aviation almost a century ago,
space law in the current century will probably follow the innovative and highly adaptable
American space industry. However, it is not yet clear whether the space junk problem or
possible accidents that may be caused by malfunctioning satellites launched within the scope
of the Starlink Project will be dealt under international law or US domestic law. For this reason,
agreements that form the basis of the current space law should be reviewed quickly, and if this
cannot be done, a new convention regulating private sector activities in space should be put on
the international agenda swiftly. States that launched their space programs rather late should
cooperate on platforms such as the UN to encourage big players such as the USA, Russia, and
China to join in these processes. Otherwise, it will be inevitable that a new version of what was
once colonial empires on earth will form in the near-earth orbit.
Keywords: new space, international law, space competition, private sector, Starlink.
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İNGİLTERE TARAFINDAN OSMANLI MEMURLARINA VERİLEN NİŞANLAR
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1

Dr. Öğr. Üyesi, Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
ORCID ID:

0000-0001-9387-3799

ÖZET
Nişan kelimesi Türkçeye Farsçadan geçmiş olsa da gerçekte bu kelimenin ifade ettiği anlamın
Batı kültürü ve tarihinde çok köklü bir yeri vardır. İngiltere’de nişan ve madalya verme
geleneğinin kökeni Orta Çağ’ın şövalye ve tarikat düzenine kadar uzanır. Zamanla bu gelenek
dereceleri, rütbeleri, aday seçimi ve takip edilen protokolü ile daha kurumsal bir hüviyete
bürünmüştür. Tarihsel süreçte Osmanlı İmparatorluğu ile İngiltere’nin diplomatik ilişkiler
geliştirmeye başlamasından sonra her iki ülkenin karşılıklı olarak, hükümdar, üst düzey
bürokrat, memur ve sivil kişiler gibi çeşitli düzeydeki kişilere nişanlar takdir ettikleri
görülmektedir. Bu çalışmada sayıları çok fazla olmamakla birlikte 19. yüzyılda Britanya
Krallığı’ndan Osmanlı memurlarına verilen farklı türden nişanlar incelenmiştir. Türkiye
Cumhuriyeti, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi’nde yer alan belgeler çalışmanın
temel kaynağını oluşturmaktadır. Arşiv belgelerine yansıyan bilgilere göre nişanların bazen iyi
ilişkiler geliştirmek temennisiyle, bazen de gelişen ilişkilerin bir sonucu olarak verildiği
görülmektedir. Bunun dışında insani duygularla verilen nişanlar da mevcuttur. Ancak genel
olarak İngiliz hükümeti tarafından Osmanlı memurları için takdir edilen nişanların uluslararası
ilişkilerde yumuşak güç kullanımını örnekleyen diplomatik bir enstrüman olarak kullanıldığı
fark edilmektedir. Verilen nişanlar, ilgili makamlarda büyük ölçüde kabul görmüş olmakla
birlikte, özellikle Mısır Hidivliği ve Bulgaristan Prensliği gibi ayrıcalıklı eyaletlerin
yöneticilerine verilen nişanların Osmanlı hükümeti tarafında bir endişeye neden olduğu dikkat
çekici bir detay olarak belirmektedir.
Anahtar Kelimeler : Osmanlı Devleti, İngiltere, Nişan, Diplomasi
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İTTİHAT VE TERAKKİ DÖNEMİ TÜRK ALMAN SİYASİ İLİŞKİLERİ (1908
– 1914)
Yasin BEKARCA
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi
Cumhuriyet Tarihi Yl Öğrencisi - ORCID: 0000-0003-4682-033

ÖZET
Almanya (Prusya) ile Osmanlı İmparatorluğu arasında ilk ilişkiler 1701 yılında Prusya Krallını
tebrik amaçlı Osmanlı elçilerinin ziyareti ile başlar. Prusya ve Osmanlı İmparatorluğu ortak
çıkarları doğrultusunda belli dönemlerde birlikte hareket ederler. II. Abdülhamid döneminde
ise bu ilişkiler zirveye ulaşmıştır. Bu çalışmada 1908 – 1914 yılları arasındaki Osmanlı –
Almanya siyasi ilişkileri ele alınacaktır. Meşrutiyet’in tekrar ilan edilmesi ile birlikte Osmanlı
Devleti’nin yönetiminde İttihat ve Terakki büyük oranda söz sahibi olmuştur. İttihat ve Terakki
döneminin ilk yıllarında dış politikada İngiltere ve Fransa yanlısı bir politika izlenirken , 1910
yılından itibaren giderek artacak şekilde Almanya ile Osmanlı devleti arasında ilişkiler
gelişmeye başlar. Çalışmada ilgili literatür başlığı altında dönemin gazeteleri incelenerek ve
akademik kaynaklardan faydalanılarak belirtilen tarihler arasındaki iki ülke arasındaki siyasi
ilişkiler irdelenecektir. Çalışma sonucunda o zamana kadar görülmüş en büyük savaşa birlikte
giren bu iki ülke arasındaki ilişkilerin yüzeysel birkaç madde ile açıklanamayacak kadar derin
olduğu sonucuna varılmıştır. Bu ittifak başta siyasi olmak üzere ekonomik , askeri , dini gibi
pek çok alandaki çıkarlara dayanmaktadır. Dönemin uluslararası koşulları göz önüne
alındığında birlikte hareket etmek dışında pek seçenek de bulunmadığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İttihat ve Terakki , Osmanlı İmparatorluğu , Alman İmparatorluğu , Siyasi
İlişkiler , Prusya
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İRAN AFŞAR- İNGİLTERE İLİŞKİLERİ (1736-1747)
Tuncay HAKTANIR
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü
ORCID NO: 0000-0002-9322-4905

ÖZET
Çalışma, Nadir Şah (1736-1747) ile İngiltere arasında 1736-1747 yılları arasında İran’da
kurulan diplomatik, ekonomik, askeri ve denizcilik ilişkilerini konu edinmektedir. Nadir Şah’ın
askeri reform politikası kapsamında İngiliz Doğu Hint Şirketinden denizcilikte yararlanması
dönemin olaylarını etkilemiştir. Nadir Şah hakkında yapılan çalışmalar çoğunlukla siyasi
meselelere yoğunlaşmış olmasından ötürü çalışma içerik olarak akademik camiaya katkıda
bulunmayı hedeflemektedir. Çalışmanın amacı Nadir Şah ve İngiltere arasında kurulan
ilişkilerin başlangıç, gelişim ve çözümleme evrelerini ana kaynaklar ve akademik çalışmalar
eşliğinde açıklamak ve değerlendirmelerde bulunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Donanma, İngiliz Doğu Hint Şirketi, İran, Nadir Şah, Reform
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YÖNETİM TARİHİ BAKIMINDAN LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ:
MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN (1885-1938)
Salih SARIALP 1, Barış Yiğit DEMİRAL 2
1

2

Doktora Öğrencisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
0000-0002-4921-8292,
Doktora Öğrencisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
0000-0002-0196-1765,

ÖZET
Osmanlı Devleti’nin, son dönemlerinde yetiştirdiği, Çağdaş Türkiye’nin önderleri
diyebileceğimiz birçok kahraman az zamanda çok işler yapmıştır. Ülkesi adına çalışmalar
gerçekleştiren etkin ve kalıcı çözümler üretmek için birçok baskı unsuruna direnen,
yaşamlarını tamamen ulusuna adayanlardan biri de Mustafa Şeref Bey’dir.
1930-32 yılları arasında İktisat Bakanlığı yapan ve devletçilik uygulamalarını başlatan
Mustafa Şeref Özkan, başlattığı atılımlar sayesinde derin ve kalıcı etkiler bırakmıştır.
Mustafa Şeref Özkan’ın (1885-1938) hayatının önemli anları şu şekilde sınıflandırılabilir:
Üniversite Öğretim Üyeliği: Mustafa Şeref Özkan, özgün bir hukukçu olup amme
hukukunda profesörlük unvanı ile bulunduğu dönem içerisinde en genç profesörlerden biri
olmuş oldu.
Politik Mücadelesi: Yurt dışında bulunduğu süreçte hukuki geçerliliği olmayan ve
ülkemize zorla kabul ettirilmeye çalışılan Sevr Antlaşması karşısında araştırmalarda
bulunarak, Türk Milletinin hakkını savunan bildiriler hazırladı.
Hukukçu Kimliği ile Katıldığı Uygulamalar: Mustafa Şeref Bey, yurt içi veya yurt
dışındaki bazı şirketlerin hükümet ile aralarındaki anlaşmazlıkların çözümünde ve Maliye
Nezareti ile İtibari Milli Bankası arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde sorumluluk
almıştır. Ayrıca Lozan Konferansı’nda baş danışman olarak bulunmuştur.
Bakan olarak Yaklaşım ve Uygulamaları: Örgütlenmenin oluşturulması ve maaşlı işçilerin
problemlerinin çözümü için mücadele etmiştir. Vurgunculuğun Yasaklanması Yasası yani
Men-i İhtikar Kanunu çıkarılmıştır. İhracat heyetleri uygulaması, yine o dönemde atılan
önemli bir uygulama olarak bilinmektedir. Bu uygulama ile Mustafa Şeref Bey, 1916’da
yürürlüğe giren İaşe Kanunu ile üreticileri korumaya çalışmıştır.
Yönetim tarihi bakımından; hükümette veya ilgili kurumlardaki başarılı yöneticilerin veya
liderlerin sırrı; vatanperver bir zihniyet ile ülkenin selamete kavuşması için kendilerini
eğitim, ilişkiler ve mental olarak her zaman hazır tutarak zamanı geldiğinde görevlerini
eksiksiz getirmeleriydi.
Anahtar Kelimeler: Mustafa Şeref ÖZKAN, Yönetici, İktisat Bakanı
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ASSESSMENT OF LEADERSHIP CHARACTERISTICS IN MANAGEMENT
HISTORY:
MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN (1885-1938)
ABSTRACT
Many heroes that we can call the leaders of Contemporary Turkey, raised by the Ottoman
Empire in the last period, have done a lot in a short time. Mustafa Şeref is one of those
who work on behalf of their country, resist many pressures to produce effectiv e and
permanent solutions, and devote their life entirely to her nation. Mustafa Şeref Özkan, who
was the Minister of Economy between 1930-1932 and started the practices of statism, left
significant and lasting effects thanks to the breakthroughs he initiated.
The crucial moments of Mustafa Şeref Özkan's (1885-1938) life can be classified as
follows:
University Faculty Membership: Mustafa Şeref Özkan is an original lawyer and became
one of the youngest professors during her term with the title of professor in public law.
Political Struggle: During his stay abroad, he did research against the Treaty of Sevres,
which had no legal validity and was tried to be imposed on our country, and prepared
statements defending the rights of the Turkish Nation.
Practices Participated with the Identity of a Lawyer: Mr. Mustafa Şeref took responsibility
for the settlement of disputes between some domestic and foreign companies with the
government and the settlement of conflicts between the Ministry of Finance and the Titular
National Bank. He was also the chief advisor at the Lausanne Conference.
His Approach and Practices as a Minister: He has fought for the formation of the
organization and the solution to the problems of salaried workers. The Law on the
Prohibition of Profiteering, that is, the Prohibition Law has been enacted. The practice of
export delegations is known as an essential practice that was taken at that time. With this
practice, Mr. Mustafa Şeref tried to protect producers with the Food Law that came into
force in 1916.
In terms of the history of management; the secret of successful managers or leaders in the
government or related institutions was that they were always ready for education,
relationships and mentally to achieve the country's well-being with a patriotic mentality
and to complete their duties when the time came.
Key Words: Mustafa Şeref ÖZKAN, Manager, Minister of Economics
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BEDİRHAN BEY İSYANI VE SONUÇLARI
Hasan TAN
Doktora Öğrencisi, Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tarih Anabilim Dalı, Mardin Türkiye, http://orcid.org/0000-0001-7522-3098
Özet
19. asırda Cizre Bohtan Emirliği Osmanlı Devleti ve Kürt tarihinde merkezi bir role sahip
olmuştur Bu merkezi rolün en ciddi biçimde yaşandığı zaman dilimi ise 1821-1847 yılları
arasında Cizre-Bohtan Emirliği’nde hüküm süren Bedirhan Bey dönemi olmuştur. Bu asırda
Batı tarzı modernleşme hareketleri Osmanlı Devleti ile İran’da etkisini göstermeye başlamış,
modernleşmenin ilk hayata geçtiği alan ise şüphesiz idari alan olmuştur. İdari alanlarda
yapılmaya çalışılan yeni düzenlemeler ise en çok Kürtleri etkilemiştir. Çünkü Kürtler
Emirlikler ile yönetilmekte ve yeni düzenlemeler de bu yapıyı ortadan kaldırmayı ön
görmektedir. Bu düzenlemeye en etkin bir şekilde karşı çıkan kişi Bedirhan Bey olmuştur.
Bedirhan Bey isyanı ile ilgili yapılan çalışmalarda konu genellikle taraflı bir şekilde ele
alınmıştır. Bu şekilde değerlendirilmesinin sebebi ise araştırmacıların Osmanlı Devleti resmi
makamlarınca kayda geçirilen evraklar üzerinden veya ideolojik kaygılarla Bedirhan Bey’i
değerlendirmelerinden kaynaklanmaktadır. Oysa Bedirhan Bey isyanı hem Kürtleri hem
Osmanlı Devleti’ni hem de İran’ı siyasi, ekonomik ve demografik anlamda ciddi bir şekilde
etkilemiş bir isyandır. Bu isyanı sadece siyasi kaygılarla değerlendirmek eksik kalacaktır. Biz
bu çalışmamızda son yıllarda yapılan araştırmaları da dikkate alarak Bedirhan Bey isyanının
arka planını, neden ve sonuçlarını ortaya koymaya çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Bedirhan Bey, Osmanlı, İran, Kürtler
Abstract
In the 19th century, the Bohtan Emirate of Cizre had a central role in the history of the
Ottoman Empire and the Kurds. The period in which this central role was most severely
experienced was the period of Bedirhan Bey, who ruled in the Cizre-Bohtan Emirate between
1821-1847. In this century, Western-style modernization movements started to show their
effects in the Ottoman Empire and Iran, and the area where modernization was first
implemented was undoubtedly the administrative area. The new regulations that were tried to
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be made in the administrative areas affected the Kurds the most. The new regulations
that were tried to be made in the administrative areas affected the Kurds the most because the
Kurds were governed by the Emirate and the new regulations foresaw to abolish this structure.
Bedirhan Bey was the one who opposed this arrangement most effectively. In the studies on the
Bedirhan Bey revolt, the issue was generally handled in a biased way. The reason why he was
evaluated in this way is that the researchers evaluated Bedirhan Bey on the basis of the
documents registered by the official authorities of the Ottoman Empire or with ideological
concerns. However, the Bedirhan Bey revolt was a revolt that seriously affected the Kurds, the
Ottoman Empire and Iran in political, economic and demographic terms. It would be incomplete
to evaluate this revolt solely with political concerns. This study tries to reveal the background,
causes and consequences of Bedirhan Bey’s revolt, taking into account the researches made in
recent years.

Keywords: Bedirhan Bey, Kurds, Ottoman Empire, Iran.
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YENİ MEDYA ÇAĞINDA BELGESEL SİNEMA’DA ŞİDDETİN ESTETİZE
EDİLMESİ: RISE OF EMPIRES: OTTOMAN BELGESEL SERİSİNİN
İNCELEMESİ
Savaş YAVUZ1
1
Sakarya Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, ORCID ID
https://orcid.org/0000-0002-0223-1457
ÖZET
Özellikle 2000’li yılların başlarından beri dijital teknoloji alanında yaşanan gelişimler, belgesel
sinemanın hem içerik hem de biçimsel özellikler açısından dönüşmesine zemin hazırlamıştır.
Eş zamanlı etkileşimin artması, geri bildirimin hızlanması, alıcının denetimi, kitlesizleşme,
bilgi paylaşımında toplumsallıktan çok bireyselliğin ön plana çıkması gibi unsurları bünyesinde
barındıran yeni medya aygıtları, belgesel filmlerin üretim, gösterim ve dağıtım aşamalarına
doğrudan etki etmiştir. Kolaylıkla erişilebilen dijital kamera ve ses kayıt cihazlarına sahip olan
yönetmenler, artık kendi belgesel filmlerini rahatlıkla üretip, YouTube, Vimeo, Twitch gibi
dijital alanlarda dağıtım ve gösterimini yapma imkânına erişmektedir. Dolayısıyla ilgili
tarihlere kadar büyük oranda geleneksel ölçütlere bağlı olarak sınırları çizilen belgesel sinema,
bu gelişmeler ışığında yerini yeni bir biçim, içerik ve estetik anlayışa bırakmıştır. Bu bağlamda
çalışma, geçmişten günümüze kadar gelen ve sosyal yaşam içerisinde önemli bir yere sahip
olan şiddet olgusunun, belgesel filmler aracılığıyla estetik bir araç haline dönüştürülmesini ele
almaktadır. Sonuç olarak, hayatın neredeyse her alanında bireysel ya da toplumsal düzeyde
karşılaşın şiddet olgusu, görsel ve işitsel araçlarla yalnızca tanıklık edilen belge niteliğindeki
görüntülerle sunulmamaktadır. Günümüz koşullarında yönetmenler, beğenilirliği ve izlenirliği
artırmak, ikna düzeyini yükseltmek, mesajı hızlı ve kısa sürede iletmek ve akılda kalıcılığı
sağlamak adına şiddet olgusunu filmlerinde estetik bir araç olarak sunmaktadır. Buradan
hareketle çalışma kapsamında Netflix platformunda 2020 yılında yayınlanan, Rise Of Empires:
Ottoman isimli 6 bölümlük belgesel serisinin incelmesi yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Belgesel Sinema, Yeni Medya, Şiddet, Estetik, Netflix
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THE INTERPLAY OF LOCUS OF CONTROL, ACADEMIC ACHIEVEMENT,
AND BIOLOGICAL VARIABLES AMONG IRANIAN ONLINE EFL LEARNERS
Azizeh Chalak, Niloufar Nasri
Department of English, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
Draduated from the Department of English, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad
University, Isfahan, Iran
Abstract:
Students' academic achievement, along with the effects of different variables, has been a serious
concern of educators since long ago. This study was an attempt to investigate the interplay of
Locus of Control (LOC), academic achievement and biological variables among Iranian online
EFL Learners. The participants of the study included 100 students of different age groups and
genders studying English online at Iran Language Institute (ILI), Isfahan, Iran. The instrument
used was Trice Academic LOC questionnaire which identifies orientations of internality or
externality. The participants' Grade Point Averages (GPAs) were used as the measure of their
academic achievement. A series of independent samples ttests were performed on the data. The
results of the study showed that (a) there were no significant differences between male and
female participants in LOC orientation, (b) there was no relationship between LOC and
academic achievement among internal males and females, (c) external females were better
achievers than external males, (d) and the age had no significant relationship with LOC and
academic achievement. It can be concluded that the social, cultural patterns of genders have
changed. This study might help sociologists and psychologists as well as applied linguists in
that they reflect the recent social changes and their effects on the LOC and their consequent
implications in teaching languages.
Keywords: Academic achievement, biological variables, Iranian online EFL learners, locus of
control.
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PERCEPTION AND IMPLEMENTATION OF MACHINE TRANSLATION
APPLICATIONS BY THE IRANIAN ENGLISH TRANSLATORS
Abdul Amir Hazbavi
Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
Abstract:
The present study is an attempt to provide a relatively comprehensive preview of the Iranian
English translators’ perception on Machine Translation. Furthermore, the study tries to shed
light on the status of implementation of Machine Translation among the Iranian English
Translators. To reach the aforementioned objectives, the Localization Industry Standards
Association’s questioner for measuring perceptions with regard to the adoption of a technology
innovation was adapted and used to investigate the perception and implementation of Machine
Translation applications by the Iranian English language translators. The participants of the
study were 224 last-year undergraduate Iranian students of English translation at 10 universities
across the country. The study revealed a very low level of adoption and a very high level of
willingness to get familiar with and learn about Machine Translation, as well as a positive
perception of and attitude toward Machine Translation by the Iranian English translators.
Keywords: Translation Technology, Machine Translation, Perception and Implementation.
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TRUE DETECTIVE AS A SOUTHERN GOTHIC: A STUDY OF ITS MUSICLYRICS

Divya Sharma
Doctoral Research Scholar at the University of Jammu, J&K, India
Abstract:
Nic Pizzolatto’s True Detective offers profound mythological and philosophical ramblings for
audiences with literary sensibilities. An American Sothern Gothic with its Bayon landscape of
the Gulf Coast of Louisiana, where two detectives Rustin Cohle and Martin Hart begin
investigating the isolated murder of Dora Lange, only to discover an entrenched network of
perversion and corruption, offers an existential outlook. The proposed research paper shall
attempt to investigate the pervasive themes of gothic and existentialism in the music of the first
season of the series.
Keywords: Existentialism, Gothic, Music, Mythology, Philosophy.
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DEVELOPMENT OF A RATING SCALE FOR ELEMENTARY EFL WRITING

Mohammed S. Assiri
Institute of Public Administration, Saudi Arabia
Abstract:
In EFL programs, rating scales used in writing assessment are often constructed by intuition.
Intuition-based scales tend to provide inaccurate and divisive ratings of learners’ writing
performance. Hence, following an empirical approach, this study attempted to develop a rating
scale for elementary-level writing at an EFL program in Saudi Arabia. Towards this goal, 98
students’ essays were scored and then coded using comprehensive taxonomy of writing
constructs and their measures. An automatic linear modeling was run to find out which
measures would best predict essay scores. A nonparametric ANOVA, the Kruskal-Wallis test,
was then used to determine which measures could best differentiate among scoring levels.
Findings indicated that there were certain measures that could serve as either good predictors
of essay scores or differentiators among scoring levels, or both. The main conclusion was that
a rating scale can be empirically developed using predictive and discriminative statistical tests.
Keywords: Analytic scoring, rating scales, writing assessment, writing performance.
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DIALOGUE JOURNALS AS AN EFL LEARNING STRATEGY IN THE
PREPARATORY YEAR PROGRAM: LEARNERS' ATTITUDES AND
PERCEPTIONS

Asma Alyahya
King Saud University, Riyadh Saudi Arabia.
Abstract:
This study attempts to elicit the perceptions and attitudes of EFL learners of the Preparatory
Year Program at KSU towards dialogue journal writing as an EFL learning strategy. The
descriptive research design used incorporated both qualitative and quantitative instruments to
accomplish the objectives of the study. A learners’ attitude questionnaire and follow-up
interviewswith learners from a randomly selected representative sample of the participants were
employed. The participants were 55 female Saudi university students in the Preparatory Year
Program at King Saud University. The analysis of the results indicated that the PYP learners
had highly positive attitudes towards dialogue journal writing in their EFL classes and positive
perceptions of the benefits of the use of dialogue journal writing as an EFL learning strategy.
The results also revealed that dialogue journals are considered an effective EFL learning
strategy since they fulfill various needs for both learners and instructors. Interestingly, the
analysis of the results also revealed that Saudi university level students tend to write about
personal topics in their dialogue journals more than academic ones.
Keywords: Dialogue journals, EFL, learning strategy, writing.
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MYTH IN POLITICAL DISCOURSE AS A FORM OF LINGUISTIC
CONSCIOUSNESS

Kuralay Kenzhekanova, Akmaral Dalelbekkyzy
Department of Kazakh Linguistics, Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, 050041
Kazakhstan
Department of History and Theory of Kazakh Literature, Al-Farabi Kazakh National
University, Kazakhstan
Abstract:
The article is devoted to the problem of political discourse and its reflection on mass cognition.
This article is dedicated to describe the myth as one of the main features of political discourse.
The dominance of an expressional and emotional component in the myth is shown. Precedent
phenomenon plays an important role in distinguishing the myth from the linguistic point of
view. Precedent phenomena show the linguistic cognition, which is characterized by their fame
and recognition. Four types of myths such as master myths, a foundation myth, sustaining myth,
eschatological myths are observed. The myths about the national idea are characterized by
national specificity. The main aim of the political discourse with the help of myths is to
influence on the mass consciousness in order to motivate the addressee to certain actions so that
the target purpose is reached owing to unity of forces.
Keywords: Cognition, myth, linguistic consciousness, types of myths, political discourse,
political myth, precedent phenomena.
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STUDENTS´ KNOWLEDGE, OR RANDOM CHOICE IN ESP?
Ivana Šimonová
University of Hradec Kralove, Czech Republic
Abstract:
As widely accepted, didactic multiple-choice tests are referred as a tool providing feedback
easily and quickly. Despite the final test scores are corrected by a special formula and number
of high plausibility distractors is taken into consideration, the results may be influenced by the
random choice. The survey was held in three academic years at the Faculty of Informatics and
Management, University of Hradec Kralove, Czech Republic, where the multiple-choice test
scores were compared to the open-answer ones. The research sample included 567 respondents.
The collected data were processed by the NCSS2007 statistic software by the method of
frequency and multiple regression analysis and presented in the form of figures and tables. The
results proved statistically significant differences in test scores in academic years 2 and 3, and
were discussed from the point of the credit system and conditions for teaching/learning English
in the Czech education system.
Keywords: ESP, higher education, multiple-choice test, open-answer test.
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EFL TEACHERS’ METACOGNITIVE AWARENESS AS A PREDICTOR OF
THEIR PROFESSIONAL SUCCESS
Saeedeh Shafiee Nahrkhalaji
Eglish Department, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
Abstract:
Metacognitive knowledge increases EFL students’ ability to be successful learners. Although
this relationship has been investigated by a number of scholars, EFL teachers’ explicit
awareness of their cognitive knowledge has not been sufficiently explored. The aim of this
study was to examine the role of EFL teachers’ metacognitive knowledge in their pedagogical
performance. Furthermore, the role played by years of their academic education and teaching
experience was also studied. Fifty female EFL teachers were selected. They completed
Metacognitive Awareness Inventory (MAI) that assessed six components of metacognition
including procedural knowledge, declarative knowledge, conditional knowledge, planning,
evaluating, and management strategies. Near the end of the academic semester, the students of
each class filled in ‘the Language Teacher Characteristics Questionnaire’ to evaluate their
teachers’ pedagogical performance. Four elements of MAI, declarative knowledge, planning,
evaluating, and management strategies were found to be significantly correlated with EFL
teachers’ pedagogical success. Significant correlation was also established between
metacognitive knowledge and EFL teachers’ years of academic education and teaching
experience. The findings obtained from this research have contributing implication for EFL
teacher educators. The discussion concludes by setting out directions for future research.
Keywords: Metacognotive Knowledge, Pedagogical Performance, Language Teacher
Characteristics Questionnaire, Metacognitive Awareness Inventory.

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-605-71938-3-4

www.karadenizkongresi.org

Page | 124

KARADENIZ 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

THE IMPACT OF GENDER DIFFERENCES ON THE EXPRESSIONS OF
REFUSAL IN JORDANIAN ARABIC
Hanan Yousef, Nisreen Naji Al-Khawaldeh
Hashemite University, Jordan
Abstract:
The present study investigates the use of the expression of refusal by native speakers of
Jordanian Arabic (NSsJA) in different social situations (i.e. invitations, suggestions, and
offers). It also investigates the influence of gender on the refusal realization patterns within the
Jordanian culture to provide a better insight into the relation between situations, strategies and
gender in the Jordanian culture. To that end, a group of 70 participants, including 35 male and
35 female students from different departments at the Hashemite University (HU) participated
in this study using mixed methods (i.e. Discourse Completion Test (DCT), interviews and
naturally occurring data). Data were analyzed in light of a developed coding scheme. The results
showed that NSsJA preferred indirect strategies which mitigate the interaction such as "excuse,
reason and, explanation" strategy more than other strategies which aggravate the interaction
such as "face-threatening" strategy. Moreover, the analysis of this study has revealed a
considerable impact of gender on the use of linguistic forms expressing refusal among NSsJA.
Significant differences in the results of the Chi-square test relating the effect of participants'
gender indicate that both males and females were conscious of the gender of their interlocutors.
The findings provide worthwhile insights into the relation amongst types of communicative
acts and the rapport between people in social interaction. They assert that refusal should not be
labeled as face threatening act since it does not always pose a threat in some cases especially
where refusal is expressed among friends, relatives and family members. They highlight some
distinctive culture-specific features of the communicative acts of refusal.
Keywords: Speech act, refusals, semantic formulas, politeness, Jordanian Arabic, mixed
methodology, gender.
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DEVELOPING ISLAMIC MODULE PROJECT FOR PRESCHOOL
TEACHERS USING MODIFIED DELPHI TECHNIQUE
Mazeni Ismail, Nurul Aliah, Hasmadi Hassan
Education and Social Sciences (CESS), Open University Malaysia,
Department of Sociology, University Malaysia PahangMalaysia
Department of Social Science and Humanities,University Malaysia Pahang, Malaysia

Abstract:
The purpose of this study is to gather the consensus of experts regarding the use of moral
guidance amongst preschool teachers vis-a-vis the Islamic Project module (I-Project Module).
This I-Project Module seeks to provide pertinent data on the assimilation of noble values in
subject-matter teaching. To obtain consensus for the various components of the module, the
Modified Delphi technique was used to develop the module. 12 subject experts from various
educational fields of Islamic education, early childhood education, counselling and language
fully participated in the development of this module. The Modified Delphi technique was
administered in two mean cycles. The standard deviation value derived from questionnaires
completed by the participating panel of experts provided the value of expert consensus reached.
This was subsequently analyzed using SPSS version 22. Findings revealed that the panel of
experts reached a discernible degree of agreement on five topics outlined in the module, viz;
content (mean value 3.36), teaching strategy (mean value 3.28), programme duration (mean
value 3.0), staff involved and attention-grabbing strategy of target group participating in the
value program (mean value 3.5), and strategy to attract attention of target group to utilize iproject (mean value 3.0). With regard to the strategy to attract the attention of the target group,
the experts proposed for creative activities to be added in order to enhance teachers’ creativity.
Keywords: Islamic project, modified Delphi technique, project approach, teacher moral
guidance.
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THE USE OF MNEMONIC AND MATHEMATICAL MNEMONIC METHOD
IN IMPROVING HISTORICAL UNDERSTANDING
Lee Bih Ni, Nurul Asyikin Binti Hassan
Psychology and Education, Universiti Malaysia Sabah, Malaysia
Science Junior College, Education Department, Malaysia
Abstract:
This paper discusses the use of mnemonic and mathematical methods in enhancing the
understanding of history. Mnemonics can help students from all levels including high school
and in various disciplines including language, math and history. At the secondary level, students
are exposed to various courses that require them to remember many facts that can be mastered
through the application of mnemonic techniques. Researchers use narrative literature studies to
illustrate the current state of art and science in the field of research focused. Researchers used
narrative literature reviews to build a scientific base of knowledge. Researchers gather all the
key points in the discussion, and put it here by referring to the specific field where the paper is
essentially based. The findings suggest that the use of mnemonic techniques can improve the
individual's memory by adding little effort. In implementing mnemonic techniques, it is
important to integrate mathematics and history in the course as both are interconnected as
mathematics has shaped our history and vice versa. This study shows that memory skills can
actually be improved; the human mind can remember something more than expected.
Keywords: Cognitive strategy, mnemonic technique, secondary school level study,
mathematical mnemonic.
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THE IMPACT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
IN EDUCATION: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES
M. Nadeem, S. Nasir, K. A. Moazzam, R. Kashif
Department of Computer Science, University of Karachi, Pakistan
Teacher Education, University of Karachi, Pakistan
Institute of Environmental studies, Uuniversity of Karachi, Pakistan
Department of Computer Science, Federal Urdu University, Islamabad, Pakistan

Abstract:
The remarkable growth and evolution in information and communication technology (ICT) in
the past few decades has transformed modern society in almost every aspect of life. The impact
and application of ICT have been observed in almost all walks of life including science, arts,
business, health, management, engineering, sports, and education. ICT in education is being
used extensively for student learning, creativity, interaction, and knowledge sharing and as a
valuable source of teaching instrument. Apart from the student’s perspective, it plays a vital
role for teacher education, instructional methods and curriculum development. There is a
significant difference in growth of ICT enabled education in developing countries compared to
developed nations and according to research, this gap is widening. ICT gradually infiltrate in
almost every aspect of life. It has a deep and profound impact on our social, economic, health,
environment, development, work, learning, and education environments. ICT provides very
effective and dominant tools for information and knowledge processing. It is firmly believed
that the coming generation should be proficient and confident in the use of ICT to cope with
the existing international standards. This is only possible if schools can provide basic ICT
infrastructure to students and to develop an ICT-integrated curriculum which covers all aspects
of learning and creativity in students. However, there is a digital divide and steps must be taken
to reduce this digital divide considerably to have the profound impact of ICT in education all
around the globe. This study is based on theoretical approach and an extensive literature review
is being conducted to see the successful implementations of ICT integration in education and
to identify technologies and models which have been used in education in developed countries.
This paper deals with the modern applications of ICT in schools for both teachers and students
to uplift the learning and creativity amongst the students. A brief history of technology in
education is presented and discussed are some important ICT tools for both student and
teacher’s perspective. Basic ICT-based infrastructure for academic institutions is presented.
The overall conclusion leads to the positive impact of ICT in education by providing an
interactive, collaborative and challenging environment to students and teachers for knowledge
sharing, learning and critical thinking.
Keywords: Information and communication technology, ICT, education, ICT infrastructure,
teacher education.
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MULTIVARIATE ASSESSMENT OF MATHEMATICS TEST SCORES OF
STUDENTS IN QATAR
Ali Rashash Alzahrani, Elizabeth Stojanovski
University of Newcastle, Australia

Abstract:
Data on various aspects of education are collected at the institutional and government level
regularly. In Australia, for example, students at various levels of schooling undertake
examinations in numeracy and literacy as part of NAPLAN testing, enabling longitudinal
assessment of such data as well as comparisons between schools and states within Australia.
Another source of educational data collected internationally is via the PISA study which
collects data from several countries when students are approximately 15 years of age and
enables comparisons in the performance of science, mathematics and English between countries
as well as ranking of countries based on performance in these standardised tests. As well as
student and school outcomes based on the tests taken as part of the PISA study, there is a wealth
of other data collected in the study including parental demographics data and data related to
teaching strategies used by educators. Overall, an abundance of educational data is available
which has the potential to be used to help improve educational attainment and teaching of
content in order to improve learning outcomes. A multivariate assessment of such data enables
multiple variables to be considered simultaneously and will be used in the present study to help
develop profiles of students based on performance in mathematics using data obtained from the
PISA study.
Keywords: Cluster analysis, education, mathematics, profiles.
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A SOCIAL COGNITIVE INVESTIGATION IN THE CONTEXT OF
VOCATIONAL TRAINING PERFORMANCE OF PEOPLE WITH DISABILITIES

Majid A. AlSayari
Sultan Bin Abdulaziz, Saudi Arabia
Abstract:
The study reported here investigated social cognitive theory (SCT) in the context of Vocational
Rehab (VR) for people with disabilities. The prime purpose was to increase knowledge of VR
phenomena and make recommendations for improving VR services. The sample consisted of
242 persons with Spinal Cord Injuries (SCI) who completed questionnaires. A further 32
participants were Trainers. Analysis of questionnaire data was carried out using factor analysis,
multiple regression analysis, and thematic analysis. The analysis suggested that, in motivational
terms, and consistent with research carried out in other academic contexts, self-efficacy was the
best predictor of VR performance. The author concludes that that VR self-efficacy predicted
VR training performance.
Keywords: Social cognitive theory, vocational rehab, self-efficacy, proxy efficacy, people with
disabilities.
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DEVELOPING AN INSTRUMENT TO MEASURE TEACHERS’ SELFEFFICACY OF TEACHING INNOVATION SKILLS

Huda S. Al-Azmi
Kuwait University, Kuwait
Abstract:
There is a growing consensus that adoption of teachers’ self-efficacy measurement tools help
to assess teachers’ abilities in specific areas in order to improve their skills. As a result, different
instruments to assess teachers’ ability were developed by academics and practitioners.
However, many of these instruments focused either on general teaching skills, or on the other
hand, were very specific to one subject. As such, these instruments do not offer a tool to measure
the ability of teachers in teaching 21st century skills such as innovation skills. Teaching
innovation skills helps to prepare students for lives and careers in the 21st century. The purpose
of this study is to develop an instrument measuring teachers’ self-efficacy of teaching
innovation skills related to the classroom context and evaluating the teachers’ beliefs regarding
their ability in teaching innovation skills. To reach this goal, the 16-item instrument measures
four dimensions of innovation skills: creativity, critical thinking, communication, and
collaboration. 211 secondary-school teachers filled out the survey to quantitatively analyze the
quality of the instrument. The instrument’s reliability and item analysis were measured by using
jMetrik. The results concluded that the mean of self-efficacy ranged from 3 to 3.6 without
extreme high or low self-efficacy scores. The discrimination analysis revealed that one item
recorded a negative correlation with the total, and three items recorded low correlation with the
total. The reliabilities of items ranged from 0.64 to 0.69 and the instrument needed a couple of
revisions before practical use. The study concluded the need to discard one item and revise five
items to increase the quality of the instrument for future work.
Keywords: Critical thinking, collaboration, innovation skills, self-efficacy.
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INNOVATING AND DISRUPTING HIGHER EDUCATION: THE
EVOLUTION OF MASSIVE OPEN ONLINE COURSES

Nabil Sultan
A'Sharqiyah University, Oman
Abstract:
A great deal has been written on Massive Open Online Courses (MOOCs) since 2012
(considered by some as the year of the MOOCs). The emergence of MOOCs caused a great
deal of interest amongst academics and technology experts as well as ordinary people. Some of
the authors who wrote on MOOCs perceived it as the next big thing that will disrupt education.
Other authors saw it as another fad that will go away once it ran its course (as most fads often
do). But MOOCs did not turn out to be a fad and it is still around. Most importantly, they
evolved into something that is beginning to look like a viable business model. This paper
explores this phenomenon within the theoretical frameworks of disruptive innovations and jobs
to be done as developed by Clayton Christensen and his colleagues and its implications for the
future of higher education (HE).
Keywords: MOOCs, disruptive innovations, higher education, jobs theory.
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THE CAPABILITIES APPROACH AS A FUTURE ALTERNATIVE TO
NEOLIBERAL HIGHER EDUCATION IN THE MENA REGION

Ranya Elkhayat
Science and Technology, Giza, Egypt
Abstract:
This paper aims at offering a futures study for higher education in the Middle East. Paying
special attention to the negative impacts of neoliberalism, the paper will demonstrate how
higher education is now commodified, corporatized and how arts and humanities are eschewed
in favor of science and technology. This conceptual paper argues against the neoliberal agenda
and aims at providing an alternative exemplified in the Capabilities Approach with special
reference to Martha Nussbaum’s theory. The paper is divided into four main parts: the current
state of higher education under neoliberal values, a prediction of the conditions of higher
education in the near future, the future of higher education using the theoretical framework of
the Capabilities Approach, and finally, some areas of concern regarding the approach. The
implications of the study demonstrate that Nussbaum’s Capabilities Approach will ensure that
the values of education are preserved while avoiding the pitfalls of neoliberalism.
Keywords: Capabilities approach, education future, higher education, MENA.
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SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMLERİNE HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN KUVVET
PERFORMANSINDAKİ DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
DR. NURKAN YILMAZ
İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,
nurkan.yilmaz@inonu.edu.tr – 0000-0002-8845-7093
ÖZET
Fiziksel aktivite ve egzersiz, aerobik zindeliği artırıp sağlığı iyileştirdiği ve kronik hastalıklar
için risk faktörlerini azaltarak özellikle kardiyovasküler morbidite ve mortalite riskini en aza
indirmektedir (Myers ve ark., 2015; Hiruntrakul ve ark., 2011). Kas fonksiyonunu iyileştirmede
etkin egzersiz modalitelerinden olan kuvvet çalışmaları, atletik performans ve sağlık için
fiziksel uygunluğun önemli bir parametresidir (Crane ve ark., 2013; Tiggemann ve ark., 2010).
Araştırmanın amacı, spor bilimleri bölümlerine hazırlanan öğrencilerin kuvvet
performansındaki değişimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, yaş ortalamaları
20,32±1,96 yıl, boy ortalamaları 171,46±6,71 cm ve vücut ağırlık ortalamaları 63,12±8,48 kg
olan toplam 50 genç birey katılımcı dâhil edilmiştir. Katılımcılar, haftada 4 gün olmak üzere
toplamda 16 hafta aerobik, kuvvet ve koordinasyon antrenmanlar yaptı. Elde edilen veriler,
“Paired Simple T Test” ile analiz edildi. Araştırmada anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak
belirlendi. Ön test ve son test analiz sonuçlarına göre, sağ el kavrama kuvveti testi (p=0,000),
sol el kavrama kuvveti testi (p=0,000), kuvvette dayanaklılık için plank testi (p=0,000) ve üst
ekstremite kuvveti için sağlık topu öne fırlatma testi (p=0,000) değişkenlerinde istatistiksel
anlamlılık tespit edildi (p<0.05). Sonuç olarak, yapılan aerobik, kuvvet ve koordinasyon
antrenmanlar, bireylerin farklı kuvvet parametreleri üzerinde olumlu etkiler sağladığı
belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Kuvvet, Öğrenci, Performans, Egzersiz
EXAMINATION OF CHANGES IN STRENGTH PERFORMANCE OF STUDENTS
PREPARED FOR SPORTS SCIENCES DEPARTMENTS
ABSTRACT
Physical activity and exercise minimize the risk of cardiovascular morbidity and mortality,
especially by increasing aerobic fitness, improving health and reducing risk factors for chronic
diseases (Myers et al., 2015; Hiruntrakul et al., 2011). Strength training, which is one of the
effective exercise modalities in improving muscle function, is an important parameter of
physical fitness for athletic performance and health (Crane et al., 2013; Tiggemann et al., 2010).
The aim of the research is to examine the changes in the strength performance of the students
who are preparing for the sports sciences departments. A total of 50 young individuals with a
mean age of 20.32±1.96 years, a mean height of 171.46±6.71 cm and a mean body weight of
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63.12±8.48 kg were included in the study. Participants did aerobic, strength and
coordination training 4 days a week for a total of 16 weeks. The obtained data were analyzed
with the "Paired Simple T Test". The significance level in the study was determined as p<0.05.
According to the pretest and posttest analysis results, right hand grip strength test (p=0,000),
left hand grip strength test (p=0,000), plank test for strength endurance (p=0,000) and health
for upper extremity strength ball forward test (p=0,000) variables statistical significance was
determined (p<0.05). As a result, it was determined that aerobic, strength and coordination
trainings provided positive effects on different strength parameters of individuals.
Keywords: Strength, Student, Performance, Exercise
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ÜNİVERSİTE TAKIMINDA OYNAYAN BADMİNTON OYUNCULARININ SÜRAT
VE BADMİNTON SPESİFİK ÇEVİKLİK PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ

DR. NURKAN YILMAZ
İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,
– 0000-0002-8845-7093

ÖZET
Milyonlarca izleyicisi ile dünyanın en popüler sporlarından biri olan badminton, 1992
Olimpiyatlarına dahil edildikten sonra popülaritesi daha da artmıştır (Phomsoupha & Laffaye,
2015). Açık ve çok hızlı aksiyonlara sahip bir raket sporu olan badminton, maksimum düzeyde
teknik beceri ve zihinsel kararlılık gerektirmesinin yanında dayanıklılık, hız, güç ve çeviklik
gibi performanslara etki eden yetiler de önem arz etmektedir (Loureiro & de Freitas, 2016;
Angga, 2019). Bu bilgi ışığında çalışmanın amacı, üniversite takımında oynayan badminton
oyuncularının sürat ve badminton spesifik çeviklik performanslarının incelenmesi
amaçlanmıştır. Çalışmaya, İnönü Üniversitesinin farklı fakültelerinde okuyan 17-25 yaş
aralığında toplam 20 gönüllü öğrenci olmak üzere iki grup (badminton grubu n=10; kontrol
grubu n=10) katılımcı dâhil edilmiştir. Katılımcıların yaş ortalamaları 20,25±1,58 yıl, boy
ortalamaları 168,60±6,93 cm ve vücut ağırlık ortalamaları 61,00±8,22 kg’dır. Katılımcılardan
badminton grubu, haftada 2 gün, günde 90 dakika olmak üzere toplamda 12 hafta badminton
sporuna özgü antrenmanlar yaptı. Elde edilen veriler, “Independent Sample T Test” ile analiz
edildi. Araştırmada anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlendi. İstatistiki analiz sonuçlarına
göre, 20m sürat (p=0,039) ve badminton spesifik çeviklik (p=0,000) değişkenlerinde badminton
grubu lehine istatistiksel anlamlılık tespit edildi (p<0.05). Sonuç olarak, 12 haftalık
antrenmanların kontrol grubuna göre badminton oyuncularının sürat ve çeviklik
performanslarını artırdığını söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Badminton, Spesifik Çeviklik, Sürat, Takım
INVESTIGATION OF SPRİNT AND BADMINTON SPECIFIC AGILITY
PERFORMANCES OF BADMINTON PLAYERS PLAYING IN THE UNIVERSITY
TEAM
ABSTRACT
Badminton, one of the most popular sports in the world with millions of viewers, increased its
popularity even more after it was included in the 1992 Olympics (Phomsoupha & Laffaye,
2015). Badminton, which is a racket sport with clear and very fast actions, requires maximum
technical skills and mental stability, as well as abilities that affect performances such as
endurance, sprint, power and agility (Loureiro & de Freitas, 2016; Angga, 2019). In the light of
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this information, the aim of the study is to examine the speed and badminton specific
agility performances of badminton players playing in the university team. Two groups of
participants (badminton group n=10; control group n=10), a total of 20 volunteer students aged
17-25, studying at different faculties of İnönü University, were included in the study. The mean
age of the participants was 20.25±1.58 years, their average height was 168.60±6.93 cm, and
their body weight average was 61.00±8.22 kg. The badminton group of the participants did
badminton-specific training for a total of 12 weeks, 90 minutes a day, 2 days a week. Obtained
data were analyzed with “Independent Sample T Test”. The significance level in the study was
determined as p<0.05. According to the statistical analysis results, statistical significance was
found in favor of the badminton group in the 20m sprint (p=0.039) and badminton specific
agility (p=0.000) variables (p<0.05). As a result, we can say that 12-week training increased
the speed and agility performances of badminton players compared to the control group.
Keywords: Badminton, Specific Agility, Sprint, Team
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