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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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Face to Face Congress Program - 11. 06. 2022
11. 06. 2022

13: 00 – 15:00

Congress Venu: Ramada by Wyndham Diyarbakır Kongre Salonları
HALL: 1 SESSION: 1

MODERATOR:

PROF. DR. NURAY GÜZELER

SİBEL ÖZÇAKMAK
ONUR AKBULUT
IŞIL VAR

Organik Gıda Ürünlerinde Etiketleme, Satış Koşulları Ve Piyasa Denetim Ve
Kontrolleri

SİBEL ÖZÇAKMAK
IŞIL VAR

Güvenilir Gıda Tedarik Zincirinde Soğuk Zincir Lojistiği Ve Sürdürülebilirlik

YUNUS KAYIR
HAKAN DİLİPAK
ÖMER ASAL

AISI 1050 Malzemesine Vida Açılmasında Kullanılan Kılavuz Kesicı Takım
Etksininin Belirlenmesi

ÖMER ASAL
HAKAN DİLİPAK
YUNUS KAYIR

Anfis Ve Regresyon Analizleri İle Kesme Kuvvetini Tahmin Eden
Modellerin Oluşturulması

HAKAN DİLİPAK
ÖMER ASAL
YUNUS KAYIR

AISI 4140 Çeliğinin Tornalamasında Yüzey Pürüzlülüğünün Tahmini İçin
Anfıs Ve Regresyon Analizlerinin Mukayesesi

PROF. DR. NURAY GÜZELER,
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÇAĞLA
ÖZBEK

Use Of Fruit And Flavorings To Increase The Diversity And Sustainability
Of Fermented Dairy Products

DR. ÖĞR. ÜYESI ÇAĞLA
ÖZBEK
PROF. DR. NURAY GÜZELER

Food Colorings In Dairy Industry
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11. 06. 2022

15: 30 – 17:00

Congress Venu: Ramada by Wyndham Diyarbakır Kongre Salonları
HALL: 1 SESSION: 2

DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜSEYİN
TOLGA ÇAĞATAY
PROF.DR. BİROL BUMİN
SERAP SALİMOĞLU

MODERATOR:

ÖĞR. GÖR. SERAP SALİMOĞLU

İşletmelerde Başarı (Performans) Değerleme Ve 360 Derece Geri Besleme
Toplumun İklim Krizine Olan İlgisinin Google Trendleri Verisiyle
Değerlendirilmesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ ESİN
BAŞARAN
ÖĞR. GÖR. SERAP
SALİMOĞLU

Üniversite Öğrencilerinin Salgın Hastalık Kaygı Düzeylerinin
Belirlenmesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ YASEMİN
SEZGİN
ÖĞR. GÖR. SERAP
SALİMOĞLU

Ön Lisans Öğrencilerinde Algılanan Gelecekteki İstihdam Edilebilirliğe
İlişkin Bir Çalışma

NECAT AZARKAN

Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu
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Online Congress Program - 12. 06. 2022
12. 06. 2022

10: 00 – 12: 00

Meeting ID: 839 5825 5393
HALL: 1 SESSION: 1

Passcode: 120622

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

P. Ü.F. D. DOSENT
NAZİLƏ ABDULLAZADƏ

Ədəbiyyatşünas Alim Cəfər Xəndanın Lirikası

DÖNE AYHAN

Midak Sokağı Romanında Gündelik Hayat Temsillerinin Mekan İnsan
İlişkisinde İncelenmesi

SÜMEYRA TEMİZHAN
İLKNUR GÜLENÇ SEZGİN
NEVİN ZORLU
SERRA ÇAYIREZMEZ

Halk Şiirimizde Millî Ve Manevi Değerlerin Âşık Şeref Taşlıova Ve

SÜMEYRA TEMİZHAN
TUĞBA YURT ASLAN
HAKAN ÖZARSLAN
ALİ YAĞIZ ÖZ

DİLEK KAYA
ARŞ. GÖR. DR. GAMZE KURTÇU
ARŞ. GÖR. DR. ERDAL KURTÇU
GÜLARƏ. BALAYEVA SALEHOVA

Âşık Murat Çobanoğlu Bağlamında İncelenmesi

Çocukların Gözünden Matematik Öğretmeni

Viyana Çevresi’nde Metafiziğe Karşı Bilim
Rauf Yekta Bey Ve “Kâr-I İbrahim Paşa” Adlı Eser Üzerine
Değerlendirmeleri

Təhsildə Fəal Təlim Metodlarının Tətbiqi Texnologiyasının Zəruriliyi
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12. 06. 2022

10: 00 – 12: 00

Meeting ID: 839 5825 5393
HALL: 2 SESSION: 1
YUNOS ZAHRI
AB HAMID R. SUSANTY
AHMAD MUSTAFFA
A. BOUABID
B. BIELENBERG
S. AINANE
N. PASHA
CHRISTINE K. FULMER
AGAH TUĞRUL KORUCU
HANDAN ATUN
RIAM ABU-MUCH
MUHAMAD HUGERAT

MODERATOR:

Passcode: 120622
FAHAD SULEIMAN

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

Learning Outcomes Alignment across Engineering Core Courses
Proposing Problem-Based Learning as an Effective Pedagogical Technique
for Social Work Education
The Cloud Systems Used in Education: Properties and Overview
Lab Activities for Introducing Nanoscience to Teachers and Students

NAGORE GUERRA BİLBAO
CLEMENTE LOBATO FRAİLE

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

ABDUL HALIM ABDULLAH
NUR LIYANA ZAINAL ABIDIN
MAHANI MOKHTAR

Using Thinking Blocks to Encourage the Use of Higher Order Thinking
Skills among Students When Solving Problems on Fractions

FAHAD SULEIMAN

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

SALINA BUDIN
SHAIRA ISMAIL

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

SHAHLAN SURAT
SAEMAH RAHMAN
SAADIAH KUMMIN

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

ETSUO MORISHITA

Project and Experiment-Based Fluid Dynamics Education
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12. 06. 2022

10: 00 – 12: 00

Meeting ID: 839 5825 5393
HALL: 3 SESSION: 1
DOÇ.DR.HÜSEYİN ÇETİN
FATMA BIÇAKÇI

PROF. DR. AHMET ŞAHİNÖZ

MEHMET AYDINER

Passcode: 120622

MODERATOR:

DOÇ. DR. CUMHUR ŞAHİN

İnsan Kaynakları Muhasebesi

Covid-19’la Derinleşen Ekonomik Ve Sosyal Kriz
İhrcatta Pazar Çeşitlendirmesi - İhracat Geliri Oynaklığı İlişkisi:
Türkiye Örneği

MEHMET AYDINER

Türkiye’de Düşük Politika Faizi Döneminde Dış Ticaret Ve Cari
İşlemler Dengesi

DOÇ. DR. CUMHUR ŞAHİN

Katılım Bankası Müşterilerinin Hisse Senedi Getirileri Üzerinde
Ramazan Etkisi: Eskişehir Kent Merkezi Örneği

MOHAMED SAAD AHMED
HUSSIEN
ÖĞR. GÖR. DR. YUSUF KURT
ÖĞR. GÖR. MURAT
DEDEOĞLU

MURAT KARA

Risk Management in Islamic Banks: A Case Study of the Faisal Islamic
Bank of Egypt

Muhasebe Meslek Mensuplarının Dijitalleşme Süreci İle İlgili
Görüşleri Üzerine Bir Araştırma: Van İli Örneği

Türk Bankacılık Sektöründe Çocuk Bankacılığı Alanında
Uygulanabilecek Pazarlama Karması Stratejileri
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12. 06. 2022

10: 00 – 12: 00

Meeting ID: 839 5825 5393

HALL: 4 SESSION: 1

MODERATOR:

Passcode: 120622

DOÇ. DR. SUNA TEKEL

BITA MASHAYEKHI
MARJAN FAYYAZI
PARISA SEFATI

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

FEDDAOUI AMINA

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

KATLEHO D. MAKATJANE
KALEBE M. KALEBE

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

SAFA OUGOUJIL
SIDI MOHAMED RIGAR

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

SAWSAN J. AL-HUSSEINI

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

FERDI SÖNMEZ
BAŞAK BULUZ

Review of Studies on Agility in Knowledge Management

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

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

MOHAMMAD T. UDDIN
AURUP R. DHAR

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

ELINA BAKHTIEVA

Digital Marketing Maturity Models: Overview and Comparison
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12. 06. 2022

10: 00 – 12: 00

Meeting ID: 839 5825 5393
HALL: 5 SESSION: 1
SADİYE GÜL ÖGETÜRK
DR. ÖĞR. ÜYESİ HATİCE
HARMANCI

ÖZGE TUÇE GÖKALP
ÖZGE TUÇE GÖKALP
ESRA SARIOĞLU

İBRAHİM MAHMUT CEYHAN
EMİNE İNAN
ARZU YILMAZ
ÜLKÜ TOSUN

CEREN DEMİR

Passcode: 120622

MODERATOR:

ESRA SARIOĞLU

Okul Öncesi Dönemde Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu
Olan Çocukların Öz Düzenlemelerine Ebeveyn Tutumlarının Etkisi
Muvazaanın Sözleşmelere Etkisi
Türk Borçlar Kanun’una Göre Sözleşmede Hata
Çin’in Kamu Diplomasisi Hakkında Bir Değerlendirme
Güvensiz Bağlanma Örüntüleri İle Kırılgan Narsisizm Arasındaki
İlişkide Zihinselleştirmenin Aracı Rolü

Manevi Danışmanlık Ve Bağışlama Temelli Terapiler
Türkiye’de Kamu Denetçiliği (Ombudsman) Yapısının Genel
Hatlarıyla İncelenmesi
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HALL: 6 SESSION: 1

MODERATOR:

Passcode: 120622
Dorota Kobus-Ostrowska

M. M. MUHAMMED
O. KHUZAIMA

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

DOROTA KOBUS-OSTROWSKA

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

MURITALA BABATUNDE
HASSAN

The Politics of Foreign Direct Investment for Socio-Economic Development
in Nigeria: An Assessment of the Fourth Republic Strategies (1999 - 2014)

KEHINDE AUGUSTINA
ODUKOYA

Sexualization of Women in Nigerian Magazine Advertisements

SAMIA AIT ALI YAHIA

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

DINABANDHU MAHATA
AMIT KUMAR
AMBARISH KUMAR RAI

Female Work Force Participation and Women Empowerment in Haryana

NURAN ÖZE

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

MOHD YUSRI IBRAHIM

Developing Measurement Model of Interpersonal Skills of Youth

UCHENNA BELLA ONU

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

ANDERS TROEDSSON

From Risk/Security Analysis via Timespace to a Model of Human
Vulnerability and Human Security
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12. 06. 2022

10: 00 – 12: 00

Meeting ID: 839 5825 5393
HALL: 7 SESSION: 1
MUHAMMET BIRA ŞAHİN
HASAN HÜSEYİN ÇOBAN
HALİT ÖZEN
YAVUZ DELİCE
SERHAT POLAT
NURİ ORHAN
Enas Othman

ASSISTANCE PROF. ALİ RIZA
DENİZ
ASSISTANCE PROF. ALİ RIZA
DENİZ
KORAY KARABULUT

MODERATOR:

Passcode: 120622
ASSISTANCE PROF. ALİ RIZA DENİZ

Erzurum İlindeki Elektrikli Araç Şarjının Elektrik Şebekesi
Üzerindeki Etkisine İlk Bakış
Ara Toplu Taşıma Sistemi Talep Tahmininde KNN Modeli
Uygulaması: Denizli Örneği
Dipkazan Kullanımına Bağlı Penetrasyon Direncinin Haritalanması
The Multifunctional And Transformable Furniture For Small Spaces
Heterojunction Diode Performance of PbO2 material and Variation
of Electrical Properties of Heterojunction Depending on X-Ray
Radiation
Variation of Basic Diode Parameters of Ni/PbO2 /n-Si/Al
Heterojunction as a Function of Temperature
Isı Yalıtımında Döngüsellik Ve Isı Kayıplarının Belirlenmesine
Yönelik Sıcaklık Haritalaması Örnekleri
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KUBRA SAYIN

NUNTAPORN AUKKANIT

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

ABTEHAL Y. ANAAS MOHD
NAZMI BIN ABD. MANAP

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

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

Prophylactic Effects of Dairy Kluyveromyces marxianus YAS through
Overexpression of BAX, CASP 3, CASP 8 and CASP 9 on Human Colon
Cancer Cell Lines

Khairul Bariah Sulaiman, Tajul Aris Yang
Evaluation of Bakery Products Made from Barley-Gelatinized Corn Flour
and Wheat-Defatted Rice Bran Flour Composites

MAMTA KUMARI
SHASHI JAIN

Screening of Potential Sources of Tannin and Its Therapeutic Application

KUBRA SAYIN
DERYA ARSLAN

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

ASHRAF S. HAKIM
RANDA M. ALAROUSY

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

DEWI FATMANINGRUM
ADE WIRADNYANI

Inadequacy of Macronutrient and Micronutrient Intake in Children Aged
12-23 Months Old: An Urban Study in Central Jakarta, Indonesia
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12. 06. 2022

10: 00 – 12: 00

Meeting ID: 839 5825 5393
HALL: 9 SESSION: 1
ZEYNEP NAS
AHMET EŞİTKEN
ÖZGE KULAÇ
CEREN BAŞKAN
GÜLER İNCİ TANRIKULU

FİLİZ LAÇİN
İLKAY ÖZTÜRK

CANSU TOPKAYA

NEZAKET EFESOY
DUYGU YÜCEL

HÜSEYİN KURT
SERAP SUNAR

MODERATOR:

Passcode: 120622
DR. CANSU GÖKÇE TOPKAYA

Doku Kültüründe Fidan Üretiminde Kullanılan Bir Yöntem: Mikro
Aşılama
Evaluation of Antibacterial Activities and DNA Interaction of
Methanol Extract of Mentha pulegium

Bor Uygulamasının Makarnalık Buğday (Triticum durum L. )
Bitkisinin Yaprak Anatomik Yapısı Üzerine Etkisi
The Synthesis, Characterization And Topoisomerase-i Inhibition
Activities Of The New Schiff Bases Containing Heterocyclic Groups
And Metal Complexes
LET-7E, miR-21 VE miR-150 İfade Düzeylerinin Genç Ve Yaşlı
Farelerin Ön Hipofiz Dokusunda Karşılaştırılması Ve Yaşlanmanın
Somatotrop, Laktotrop Ve Kök Hücrelere Etkisinin
Değerlendirilmesi

DNA Barkodlama Ve Bitkilerde Kullanımı
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10: 00 – 12: 00

Meeting ID: 839 5825 5393
HALL: 10 SESSION: 1

MODERATOR:

Passcode: 120622
SALEEM Z. RAMADAN

ABHIMANYU PATI
KRISHNA KUMAR VELURI
CSABA I. HENCZ
ISTVÁN Á. HARMATI
ATUL DEV
PANKAJ JHA
YUSUF S. DAMBATTA
AHMED A. D. SARHAN
E. ASADOLLAHI-YAZDI
J. GARDAN
P. LAFON
OSAMA ELGADI
MARTIN BIRKETT
WAI MING CHEUNG

Surface Roughness Analysis, Modelling and Prediction in Fused Deposition
Modelling Additive Manufacturing Technology

SALEEM Z. RAMADAN

Binary Programming for Manufacturing Material and Manufacturing
Process Selection Using Genetic Algorithms

MENGIST HAILEMARIAM
SILMA YOSEPH

Improving Production Capacity through Efficient PPC System: Lesson
from Leather Manufacturing

FAHANIM ABDUL RASHID
MUHAMMAD AZZAM ISMAIL

Embodied Carbon Footprint of Existing Malaysian Green Homes

Oracle JDE Enterprise One ERP Implementation: A Case Study
Improving the Quality of Transport Management Services with Fuzzy
Signatures
Beyond Taguchi’s Concept of the Quality Loss Function

Integrated Design in Additive Manufacturing Based on Design for
Manufacturing
Identifying the Barriers behind the Lack of Six Sigma Use in Libyan
Manufacturing Companies
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Meeting ID: 839 5825 5393
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10: 00 – 12: 00

Meeting ID: 839 5825 5393
HALL: 11 SESSION: 1
KIVANÇ DEMİRCİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ HAYDEH
FARAJİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ KAHRAMAN
GÜLER
SİNEM HALİBOĞLU

Passcode: 120622

MODERATOR:

DR. ÖĞR. ÜYESİ HAYDEH FARAJİ

Kamu Hukuku Bağlamında E-Devlet Uygulamasının Değerlendirilmesi

Evli Bireylerde Çocukluk Çağı Travmaları Ve Öfke İle Aile Huzuru
Arasındaki İlişki

Bir Bakım Hizmet Modeli Olarak Koruyucu Aile
Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Sunulan Hizmetler Üzerine Bir

SİNEM HALİBOĞLU
ASAAD HASAN
DR. MOHAMMED MOUSSA

Değerlendirme

The Impact Of The Arab Uprisings On The Turkish Foreign Policy
Towards Syria Between 2010-2020

ÖMER ÇAMUR
ABDURRAHMAN AYDIN

Mâverdî’ye Göre İyi Yönetimin Temel İlkeleri

MURAT BAYHAN

Toplumsal Bağlamda Hastalık-Sağlık-Kültür Etkileşimi
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Meeting ID: 839 5825 5393
Passcode: 120622

12. 06. 2022

14: 00 – 16: 00

Meeting ID: 839 5825 5393
HALL: 1 SESSION: 2
DOÇ. DR. ÖMER OBUZ
DOÇ. DR. ÖMER OBUZ
MURAT ORA
NADİDE İREM KOÇAŞ

BALAKİŞİ ATAKİŞİ OĞLU
İSGƏNDƏROV

Passcode: 120622

MODERATOR:

DOÇ. DR. ÖMER OBUZ

Meşhur Yankesici Fındık Fatma
Cumhuriyet Döneminde Esrar Kahvehaneleri
Kur’ân’da Mucize/Ayet Mefhumu
Osmanlı Devleti’nde Askerî Reform Hareketi Ve Ordu-Siyaset
İlişkisinin Seyri (1876-1914)
Məmməd Aslanın Şirlərində Dil Və Üslub İmkanları

FURKAN CAN

Ortaokul 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Metinlerdeki Dil
Bilgisi Yanlışları Üzerine Bir İnceleme

FURKAN CAN

Allah’ı Neden Göremiyorum Adlı Eserin Çocuğa Görelik İlkesi
Açısından İncelenmesi
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MODERATOR:

Passcode: 120622
MARINE MINDORASHVILI

ASMA MEHAN

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

M. AMINU SANDA
K. EWONTUMAH

Organizational Involvement and Employees’ Consumption of New
Work Practices in State-owned Enterprises: The Ghanaian Case

YESUSELVI MANICKAM
TAN SOON CHIN

Assessment on Communication Students’ Internship Performances
from the Employers’ Perspective

MAJEED MOHAMMED
MIDHIN
CLARE FINBURGH

Tom Stoppard: The Amorality of the Artist

AHMED USMAN EGYE
HAMZA MUHAMMAD

Analysis of Poverty Reduction Strategies as Mechanism for
Development in Nigeria from 1999-2019

NINO ABESADZE
MARINE MINDORASHVILI
NINO PARESASHVILI

Investigation of the Main Trends of Tourist Expenses in Georgia

SAMIA AIT ALI YAHIA

Analysis of Steles with Libyan Inscriptions of Grande Kabylia,
Algeria

SAYANTAN KHANRA
ROJERS P. JOSEPH

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

NAEEM AHMED

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

MONA SALAH EL-DIN
HASSANEIN

From Victim to Ethical Agent: Oscar Wilde's The Ballad of Reading
Gaol as Post-Traumatic Writing
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HALL: 3 SESSION: 2
Chems Eddine BOUKHEDIMI
YUNUS SAVAŞ
DİLEK ALMA SAVAŞ

YUNUS SAVAŞ
DİLEK ALMA SAVAŞ
HANADI MUBARAK ALMUBARAKI
MICHAEL BUSLER
SEVGİ AYDIN
KEMAL GÖKHAN NALBANT
BEYZA ERYILMAZ

ERKAN USTAOĞLU

KADER TÜRKOĞLU
İSMAİL BEKCİ
KADER TÜRKOĞLU
İSMAİL BEKCİ

Passcode: 120622

MODERATOR:

DİLEK ALMA SAVAŞ

The Evaluation Of The Renewable Energies Program In Algeria

Finans Eğitiminin Bibliyometik Analizi

Türkiye’de Beşerî Sermaye, Ekonomik Büyüme, Çevre Kirliliği Ve
Globalleşme

The Impact of Innovation Best Practices in Economic Development

The Contribution Of Digital Marketers To The World Economy
And The Challenges Of Supply Chain Management

Borsa İstanbul Banka Endeksinde Adaptif Piyasa Hipotezinin Test
Edilmesi
Muhafazakâr Muhasebe Ve Muhafazakâr Muhasebe Ölçüm
Yöntemleri

İşletmelerde Finansal Performans Ve Ölçüm Yöntemleri
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MODERATOR:

Passcode: 120622
ANTONIOS MANIATIS

MUHAMMAD NAVEED
YANG CAIXIA

Need of National Space Legislation for Space Faring Nations

ANTONIOS MANIATIS

Human Rights in Armed Conflicts and Constitutional Law

SAULE MUSSABEKOVA

Forensic Medical Capacities of Research of Saliva Stains on Physical
Evidence after Washing

FAHAD ALANAZI ANDREW
JONES

A Method to Enhance the Accuracy of Digital Forensic in the
Absence of Sufficient Evidence in Saudi Arabia

KHADIJA ALI

Sexual and Gender Based Crimes in International Criminal Law:
Moving Forwards or Backwards?

UMAR UBANDAWAKI

Controlling Youths Participation in Politics in Sokoto State: A
Constructive Inclusiveness for Good Governance in Nigeria

ABDUL SALIM AMIN

Judicial Institutions in a Post-Conflict Society: Gaining Legitimacy
through a Holistic Reform

DINI DEWI HENIARTI

Military Court’s Jurisdiction over Military Members Who Commit
General Crimes under Indonesian Military Judiciary System in
Comparison with Other Countries

KHODR FAKIH

ARMEN YEZEKYAN

The Ombudsman: Different Terminologies Same Missions

The Legal Procedure of Attestation of Public Servants
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Passcode: 120622
MODERATOR:

VESILE EVRIM

A. GAGAT-MATUŁA

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

ABDULKAREEM HUSSEIN
BIBIRE

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

MOHAMED M. ELSHERBINY

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

ASIF ALI, DAUD SALIM
FARUQUIE

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

MARZIEH TALEBZADEH
SHOUSHTARI

The Effectiveness of Metaphor Therapy on Depression among
Female Students

VESILE EVRIM
ALIYU AWWAL

Effect of Personality Traits on Classification of Political
Orientation

AKM REZAUL KARIM
TANIA SHARAFAT
ABU YUSUF MAHMUD

Cognitive Emotion Regulation in Children Is Attributable to
Parenting Style, Not to Family Type and Child’s Gender

ASMITA SHUKLA
SOMA PARIJA

Impact of Personality and Loneliness on Life: Role of Online Flow
Experiences

SHEILA MARIE G. HOCSON

Career Counseling Program for the Psychological Well-Being of
Freshmen University Students
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14: 00 – 16: 00

Meeting ID: 839 5825 5393
HALL: 6 SESSION: 2
ANUPAM KUMAR
ABDUL HAMID BHAT
PRAMOD AGARWAL
G. KHAMOOSHIAN
AHMAD ZAHRAN
AHMED HERZALLAH
AHMAD AHMAD
MAHRAN QURAAN
RAJESH KUMAR
PUNEET AGGARWAL
MOHD TARIQ
RAJAMANI DORAISWAMI
LAHOUARI CHEDED
ZAKIR HUSAIN
NEEM SAGAR
NEERAJ GUPTA

MODERATOR:

Passcode: 120622
DR. NADİRE KANTARCIOĞLU

Reduced Rule Based Fuzzy Logic Controlled Isolated Bidirectional
Converter Operating in Extended Phase Shift Control for Bidirectional
Energy Transfe
Designing a Robust Controller for a 6 Linkage Robot

Modular Harmonic Cancellation in a Multiplier High Voltage Direct
Current Generator

Integration of Virtual Learning of Induction Machines for Undergraduates
Five-Phase Induction Motor Drive System Driven by Five-Phase Packed U
Cell Inverter: Its Modeling and Performance Evaluation
Adaptive Kaman Filter for Fault Diagnosis of Linear Parameter-Varying
Systems
Steady State Analysis of Distribution System with Wind Generation
Uncertainity

MAMIDI RAMAKRISHNA RAO

Optimization of Doubly Fed Induction Generator Equivalent Circuit
Parameters by Direct Search Method

ALPANA AGARWAL
AKHIL SHARMA

Inverter Based Gain-Boosting Fully Differential CMOS Amplifier
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14: 00 – 16: 00
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HALL: 7 SESSION: 2
İREM ARSLAN
GÜNSELI KURT GÜR
SEMIHA ERISEN
EMEL ORDU
ALI GÜREL
MEHMET ÖZDEMIR
MEHMET ALAN
HÜSEYIN KABA
ÖMER FARUK TUTAR
YAVUZ DERIN
FATMA NİDA ŞAHİN
ŞUHEDA TABARU
FATMA AYHAN
SULTAN KODAL
MEHLİKA ALPER
FATMA AYHAN
MERVE BAYHAN
REMZİ ÖZKAN
LEVENT YORULMAZ
MEHMET YILDIRIM
CUMA AKINCI
REMZİ ÖZKAN
MERVE BAYHAN
ÖNDER ALBAYRAK
CUMA AKINCI
MEHMET KAVAK
NEDİM ALTIN

Passcode: 120622
MODERATOR:

NEDİM ALTIN

Investigation Of The Effect Of Humic And Fulvic Acid On Hypovirulence
Formation By Using Laccase Enzyme

Yeşil Özütleme İle Sığla Ağacı Yapraklarından Tanenlerin Eldesi Ve
Albümin Mikroküre Sentezinde Çapraz Bağlayıcı Olarak Kullanımı
Doğal Çapraz Bağlayıcı İle Sentezlenen Albümin Mikro Taşıyıcılardan
Kontrollü Anti-Kanser İlaç Salımı

Sıcaklık Stresine Bağlı Olarak Gelişim Hızı Ve Klorofil Miktarı
Bakımından Ekmeklik Buğday Genotiplerindeki Farklılıkların Belirlenmesi

Diyarbakır Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday Genotiplerine Ait
Ndvı Ve Spad Değerlerinin Kalite Özellikleri İle İlişkilendirilmesi
Bazı Fungisitlere Karşı Botrytis cinerea Etmeninin Duyarlılık Düzeylerinin
Belirlenmesi
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HALL: 8 SESSION: 2

Passcode: 120622
MODERATOR:

Dr. LEMAN KUZU

KARUPPAIYA MARUTHAI
VIRUTHAGIRI THANGAVELU
MANIKANDAN
KANAGASABAI

Statistical Screening of Medium Components on Ethanol
Production from Cashew Apple Juice using Saccharomyces diasticus

EMMA K. SALES
NILDA G. BUTARDO

Molecular Analysis of Somaclonal Variation in Tissue Culture
Derived Bananas Using MSAP and SSR Markers

NILIMA D. GAJBHIYE

Toxic Effect of Sodium Nitrate on Germinating Seeds of Vigna
radiata

E. BINAEIAN
SH. SOROUSHNIA

Investigation on Toxicity of Manufactured Nanoparticles to
Bioluminescence Bacteria Vibrio fischeri

ADNAN Y. ROJEAB

Magnetic Properties Govern the Processes of DNA Replication and
the Shortening of the Telomere

SOMAYYEH AZIZI
SAEED KABOLI
ATSUSHI YAGI

Evolutionary Distance in the Yeast Genome

ARPITA SONI
SAPNA MITTAL

Smart Motion

NADIA EL ALAMI EL
HASSANI, SOUKAINA MOTIA
BENACHIR BOUCHIKHI
NEZHA EL BARI

Synthesis of Highly Sensitive Molecular Imprinted Sensor for
Selective Determination of Doxycycline in Honey Samples
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14: 00 – 16: 00

Meeting ID: 839 5825 5393
HALL: 9 SESSION: 2

Passcode: 120622

MODERATOR:

DR. ÖĞR. GÖR. ALPER ZÖNGÜR

UMMUGULSUM GUZELSOY
MELİKE ERSOZ
BANU MANSUROGLU
SAADET ZÜMRA ÇOLAK
PROF. DR. İLKNUR AYDIN AVCI

Investigation of the Effect of Cisplatin and Cisplatin-loaded PLGA on C6
Glioma Cells

SELİN EKEN
MUZAFFER KAPANOĞLU

Hemşire Çizelgeleme Problemi İçin Hedef Programlama İle Tamsayılı Bir
Model Önerisi

MUSTAFA ORTABOZ
SÜLEYMAN SÖNMEZ

Ultrasonografi Eşliğinde Takılan Hemodiyaliz Kateter Uygulamasının Akut
Komplikasyonları

KEVSER YILDIRIM ÇİFTCİ
GÜLSÜM AKDENİZ
PINAR ÖZIŞIK
GÜLSEN YILMAZ

Kronik Stres Belirteci Olarak Saçta Kortizol Kortizon Ölçümü

DR. ÖĞR. GÖR. ALPER ZÖNGÜR

Obezite, Yaşlılık ve Üriner İnkontinans

Boya Maddesi Olarak Kullanılan Benzidine Ve 4-Aminodifenil’ İn
C. Elegans Fertilitesi Üzerine Etkisi

BETÜL KOCAMER ŞİMŞEK

The Frequency Of Delirium In Copd Patients In Intensive Care Unit And
The Factors Affecting Delirium

HALİME SENA GÜRSES
PROF. DR. KÖKSAL PABUÇCU

Siyanobakterilerden Elde Edilen Toksinlerin Bazı Farmasötik Özellikleri

MERVE KEVSER ARSLAN
PROF. DR. KÖKSAL PABUÇCU

Alglerden Elde Edilen Metabolitlerin Bazı Farmasötik Özellikleri

OSMAN UÇ
PROF. DR. KÖKSAL PABUÇCU

(Diyarbakır) Dicle Nehrinden İzole Edilen Vaucherıa Aversa Hassall
(Sinonim Vaucherıa Rostellata Kutzıng) In Bazı Farmasötik Özellikleri

HAZAN ÖZYURT
AYŞE SEVGİ ÖZDEN
ÖZLEM ÇAKIR MADENCİ
BEDRİYE DOĞAN

Preoperatif Rektum Kanseri Hastalarında Glikodelin, Adropin Ve Nitrik
Oksit Düzeylerinin Patolojik Parametreleri Belirlemedeki Rolü

PINAR KOÇATAKAN

Frequency Of Surgical Branches In Robotic Surgery

ANADOLU 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
ANADOLU 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES
11-Hastanesinde
12, 2022 Profilaktik Antibiyotiklerin Enfeksiyon
Özel Bir JUNE
Üniversite
SEHER DİKKAYA
DIYARBAKIR
Konsültasyonuna Bağlanması Sonrası Kullanım Oranlarının Tahmin
MELİS ALMULA KARADAYI
HAKAN TOZAN

Meeting ID: 839 5825 5393
Passcode: 120622

Edilmesi
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12. 06. 2022
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Meeting ID: 839 5825 5393
HALL: 10 SESSION: 2

MODERATOR:

Passcode: 120622
SAMIA AIT ALI YAHIA

ABU SALIM MUSTAFA

Microbial Contaminants in Drinking Water Collected from Different
Regions of Kuwait

MANISHA CHAUDHARY
JOYDIP DHAR
GOVIND PRASAD SAHU

Mathematical Model of Depletion of Forestry Resource: Effect of Synthetic
Based Industries

NOOR MOHAMMAD

The Agricultural Governance in Bangladesh: A Case Study

OQBA BASAL
ANDRÁS SZABÓ
GERALD AMATRE
JULIUS BUNNY LEJJU
MORGAN ANDAMA

The Effects of Drought and Nitrogen on Soybean (Glycine max (L.) Merrill)
Physiology and Yield
Jigger Flea (Tunga penetrans) Infestations and Use of Soil-Cow Dung-Ash
Mixture as a Flea Control Method in Eastern Uganda

MOHAMMAD ABDOLLAHI

Application of Metarhizium anisopliae against Meloidogyne javanica in Soil
Amended with Oak Debris

MUHAMMAD IMRAN
IQRA BASİT
MOBUSHİR RİAZ KHAN
SAJİD RASHEED AHMAD

Analyzing the Impact of Spatio-Temporal Climate Variations on the Rice
Crop Calendar in Pakistan

KUNWAR D. YADAV
DAYANAND SHARMA

Vermicomposting of Textile Industries’ Dyeing Sludge by Using Eisenia
foetida
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HALL: 11 SESSION: 2
HATİCE GÜL DEMİR
DOÇ. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK

Passcode: 120622

MODERATOR:

DOÇ. DR. RASİM SOYLU

Ortaokullarda Görev Yapan Din Kültürü Öğretmenlerinin Din Dili:
“İstanbul- Ataşehir Örneği”

TUĞRUL HAN RESÜLOĞLU
EMRE OSMAN OLKUN

Sosyal Medya Kullanan Bireylerin Mahremiyet Yönelimleri: Sakarya Örneği

İPEK IŞIK ARSLANOĞLU

Katılımcı Tasarımla Oluşturulmuş Arttırılmış Gerçeklik Destekli
Programlama Eğitiminin Analizi

MUAMMER ULUTÜRK

Halk Dindarlığının Çekim Merkezleri Olarak Dini Ziyaret Mekânları (Siirt
Örneği)

MELİS BOYACI

Türkiye’de Yeni Medya Sanatı

BEKİR EKE
DR. ÖĞR. ÜYESİ BÜLENT
AYDIN
DOÇ. DR. RASİM SOYLU
DOÇ. DR. MUSTAFA DİĞLER

DOÇ. DR. MUSTAFA DİĞLER
DOÇ. DR. RASİM SOYLU

Yöresel Yemeklerin Otel Menülerinde Yer Alma Durumu: Şanlıurfa Örneği

Pandemi Sürecinde Ünlü Sanat Eserleri Üzerine Yapılan Pastiş Ve Parodi
Çalışmaları
Çağdaş Türk Sanatında Köylü Teması İçerisinde Bağbozumu Konusunu
İşleyen Sanatçılar Ve Resim Yüzeyine Yansımaları

ANADOLU

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
CONTENT

CONGRESS ID
SCIENTIFIC & REVIEW COMMITTEE
PROGRAM
CONTENT
ABSTRACTS OF ORAL PRESENTED PAPERS IN THE CONGRESS
Hüseyin Tolga ÇAĞATAY & Birol BUMİN
1
İŞLETMELERDE BAŞARI (PERFORMANS) DEĞERLEME VE 360 DERECE GERİ
BESLEME
Serap SALİMOĞLU
2
TOPLUMUN İKLİM KRİZİNE OLAN İLGİSİNİN GOOGLE TRENDLERİ VERİSİYLE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Esin Başaran & Serap Salimoğlu
3
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SALGIN HASTALIK KAYGI DÜZEYLERİNİN
BELİRLENMESİ
Yasemin Sezgin & Serap Salimoğlu
4
ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN GELECEKTEKİ İSTİHDAM
EDİLEBİLİRLİĞE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA
Necat AZARKAN
5
ANONİM ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ
SORUMLULUĞU
Nazilə Abdullazadə
6
ƏDƏBİYYATŞÜNAS ALİM CƏFƏR XƏNDANIN LİRİKASI
Döne AYHAN
7
MİDAK SOKAĞI ROMANINDA GÜNDELİK HAYAT TEMSİLLERİNİN MEKAN İNSAN
İLİŞKİSİNDE İNCELENMESİ
Sümeyra TEMİZHAN & Tuğba Yurt ASLAN & Hakan ÖZARSLAN & Ali Yağız ÖZ
8
ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN MATEMATİK ÖĞRETMENİ
Sümeyra TEMİZHAN & İlknur GÜLENÇ SEZGİN &Nevin ZORLU & Serra
ÇAYIREZMEZ
HALK ŞİİRİMİZDE MİLLÎ VE MANEVİ DEĞERLERİN ÂŞIK ŞEREF TAŞLIOVA VE
ÂŞIK MURAT ÇOBANOĞLU BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

9

Dilek Kaya
10

VİYANA ÇEVRESİ’NDE METAFİZİĞE KARŞI BİLİM
Gamze Kurtçu & Erdal Kurtçu

11
RAUF YEKTA BEY VE “KÂR-I İBRAHİM PAŞA” ADLI ESER ÜZERİNE
DEĞERLENDİRMELERİ

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-8151-10-7

www.anadolukongresi.org

ANADOLU

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

Gülarə. Balayeva Salehova
13
TƏHSİLDƏ FƏAL TƏLİM METODLARININ TƏTBİQİ TEXNOLOGİYASININ
ZƏRURİLİYİ
Yunos Zahri & Ab Hamid R. Susanty & Ahmad Mustaffa
14
CYBER SECURITY SITUATIONAL AWARENESS AMONG STUDENTS: A CASE
STUDY IN MALAYSIA
A. Bouabid & B. Bielenberg & S. Ainane, 4N. Pasha
15
LEARNING OUTCOMES ALIGNMENT ACROSS ENGINEERING CORE COURSES
Christine K. Fulmer
16
PROPOSING PROBLEM-BASED LEARNING AS AN EFFECTIVE PEDAGOGICAL
TECHNIQUE FOR SOCIAL WORK EDUCATION
Riam Abu-Much & Muhamad Hugerat
17
LAB ACTIVITIES FOR INTRODUCING NANOSCIENCE TO TEACHERS AND
STUDENTS
Nagore Guerra Bilbao & Clemente Lobato Fraile
ELABORATION AND VALIDATION OF A SURVEY ABOUT RESEARCH ON THE
CHARACTERISTICS OF MENTORING OF UNIVERSITY PROFESSORS’ LIFELONG
LEARNING
Etsuo Morishita

18

19
PROJECT AND EXPERIMENT-BASED FLUID DYNAMICS EDUCATION
Shahlan Surat & Saemah Rahman & Saadiah Kummin
20
INQUIRY ON THE IMPROVEMENT TEACHING QUALITY IN THE CLASSROOM
WITH META-TEACHING SKILLS
Salina Budin & Shaira Ismail
UNDERGRADUATES LEARNING PREFERENCES: A COMPARISON OF SCIENCE,
TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCE ACADEMIC DISCIPLINES IN RELATIONS TO
TEACHING DESIGNS AND STRATEGIES
Fahad Suleiman

21

22
STUDENTS’ VIEWS ON MATHEMATICS LEARNING: A CROSS-SECTIONAL SURVEY
OF SENIOR SECONDARY SCHOOLS STUDENTS IN KATSINA STATE OF NIGERIA
Abdul Halim Abdullah & Nur Liyana Zainal Abidin & Mahani Mokhtar
USING THINKING BLOCKS TO ENCOURAGE THE USE OF HIGHER ORDER
THINKING SKILLS AMONG STUDENTS WHEN SOLVING PROBLEMS ON
FRACTIONS
Nagore Guerra Bilbao &Clemente Lobato Fraile

23

ELABORATION AND VALIDATION OF A SURVEY ABOUT RESEARCH ON THE
CHARACTERISTICS OF MENTORING OF UNIVERSITY PROFESSORS’ LIFELONG
LEARNING

24

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-8151-10-7

www.anadolukongresi.org

ANADOLU

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

Hüseyin ÇETİN & Fatma BIÇAKÇI
25
İNSAN KAYNAKLARI MUHASEBESİ
Ahmet Şahinöz
26
COVİD-19’LA DERİNLEŞEN EKONOMİK VE SOSYAL KRİZ
Mehmet AYDINER
İHRCATTA PAZAR ÇEŞİTLENDİRMESİ - İHRACAT GELİRİ OYNAKLIĞI İLİŞKİSİ:
TÜRKİYE ÖRNEĞİ

28

Mehmet AYDINER
29
TÜRKİYE’DE DÜŞÜK POLİTİKA FAİZİ DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET VE CARİ
İŞLEMLER DENGESİ
Cumhur ŞAHİN
30
KATILIM BANKASI MÜŞTERİLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNDE
RAMAZAN ETKİSİ: ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ
Mohamed Saad Ahmed Hussien
31
RISK MANAGEMENT IN ISLAMIC BANKS: A CASE STUDY OF THE FAISAL
ISLAMIC BANK OF EGYPT
Yusuf KURT & Murat DEDEOĞLU
32
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ DİJİTALLEŞME SÜRECİ İLE İLGİLİ
GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: VAN İLİ ÖRNEĞİ
Murat Kara
34
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÇOCUK BANKACILIĞI ALANINDA
UYGULANABİLECEK PAZARLAMA KARMASI STRATEJİLERİ
Bita Mashayekhi & Marjan Fayyazi & Parisa Sefati
35
A STUDY ON THE RELATION BETWEEN AUDITOR ROTATION AND AUDIT
QUALITY IN IRANIAN FIRMS
Feddaoui Amina
36
USING “ECKEL” MODEL TO MEASURE INCOME SMOOTHING PRACTICES: THE
CASE OF FRENCH COMPANIES
Katleho D. Makatjane & Kalebe M. Kalebe
37
MODELLING CONDITIONAL VOLATILITY OF SAVING RATE BY A TIME-VARYING
PARAMETER MODEL
Safa Ougoujil & Sidi Mohamed Rigar
37
ETHICAL FINANCE AND ISLAMIC FINANCE: PARTICULARITIES, POSSIBLE
CONVERGENCE AND POTENTIAL DEVELOPMENT

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-8151-10-7

www.anadolukongresi.org

ANADOLU

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

Sawsan J. Al-Husseini
THE INFLUENCE OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON KNOWLEDGE
SHARING IN IRAQ’S PUBLIC AND PRIVATE HIGHER EDUCATION: A COMPARISON
STUDY
Ferdi Sönmez & Başak Buluz

39

40
REVIEW OF STUDIES ON AGILITY IN KNOWLEDGE MANAGEMENT
Rita U. Onolemhemhen & Saheed L. Bello & Akin P. Iwayemi
EVALUATING THE NEXUS BETWEEN ENERGY DEMAND AND ECONOMIC
GROWTH USING THE VECM APPROACH: CASE STUDY OF NIGERIA, CHINA, AND
THE UNITED STATES
Mohammad T. Uddin &Aurup R. Dhar

41

42
CONSERVATION AGRICULTURE PRACTICE IN BANGLADESH: FARMERS’
SOCIOECONOMIC STATUS AND SOIL ENVIRONMENT PERSPECTIVE
Elina Bakhtieva
43
DIGITAL MARKETING MATURITY MODELS: OVERVIEW AND COMPARISON
Sadiye GÜL ÖGETÜRK & Hatice HARMANCI
44
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU
OLAN ÇOCUKLARIN ÖZ DÜZENLEMELERİNE EBEVEYN TUTUMLARININ ETKİSİ
Özge Tuçe Gökalp
45
TÜRK BORÇLAR KANUN’UNA GÖRE SÖZLEŞMEDE HATA
Özge Tuçe Gökalp
46
MUVAZAANIN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ
Esra SARIOĞLU
47
ÇİN’İN KAMU DİPLOMASİSİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
İbrahim Mahmut CEYHAN & Emine İNAN
49
GÜVENSİZ BAĞLANMA ÖRÜNTÜLERİ İLE KIRILGAN NARSİSİZM ARASINDAKİ
İLİŞKİDE ZİHİNSELLEŞTİRMENİN ARACI ROLÜ
Arzu Yılmaz & Ülkü Tosun
50

MANEVİ DANIŞMANLIK VE BAĞIŞLAMA TEMELLİ TERAPİLER
Ceren DEMİR
TÜRKİYE’DE KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMAN) YAPISININ GENEL
HATLARIYLA İNCELENMESİ
M. M. Muhammed & O. Khuzaima
21ST CENTURY ISLAM: GLOBAL CHALLENGES OF ISLAMIC REPRESENTATION
AND KNOWLEDGE ACQUISITION

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-8151-10-7

52

53

www.anadolukongresi.org

ANADOLU

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

Muritala Babatunde Hassan
THE POLITICS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT FOR SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT IN NIGERIA: AN ASSESSMENT OF THE FOURTH REPUBLIC
STRATEGIES (1999 - 2014)
Dorota Kobus-Ostrowska

54

55
THEORY AND REALITY ON WORKING LIFE OF PEOPLE WITH DISABILITY: THE
CASE IN POLAND
Samia Ait Ali Yahia
56
THE CAVE PAINTINGS OF LIBYC INSCRIPTIONS OF TIFRA, KABYLIA, ALGERIA
Dinabandhu Mahata & Amit Kumar &Ambarish Kumar Rai
57
FEMALE WORK FORCE PARTICIPATION AND WOMEN EMPOWERMENT IN
HARYANA
Nuran Öze
58
COMMUNICATION AND DEVICES: FACE TO FACE COMMUNICATION VERSUS
COMMUNICATION WITH MOBILE TECHNOLOGIES
Mohd Yusri Ibrahim
59
DEVELOPING MEASUREMENT MODEL OF INTERPERSONAL SKILLS OF YOUTH
Uchenna Bella Onu
60
PRESERVATION OF ARTISTIC HERITAGE: EFFECT OF MODERNIZATION ON
ANTIQUITIES AND TRADITIONAL MURALS IN NIGERIA
Anders Troedsson
61
FROM RISK/SECURITY ANALYSIS VIA TIMESPACE TO A MODEL OF HUMAN
VULNERABILITY AND HUMAN SECURITY
Kıvanç Demirci
62
KAMU HUKUKU BAĞLAMINDA E-DEVLET UYGULAMASININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Haydeh Faraji & Kahraman Güler
63
EVLİ BİREYLERDE ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI VE ÖFKE İLE AİLE HUZURU
ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sinem HALİBOĞLU
65
BİR BAKIM HİZMET MODELİ OLARAK KORUYUCU AİLE
Sinem HALİBOĞLU
66
ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINLARA SUNULAN HİZMETLER ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
Asaad HASAN &Mohammed MOUSSA
68
THE IMPACT OF THE ARAB UPRISINGS ON THE TURKISH FOREIGN POLICY
TOWARDS SYRIA BETWEEN 2010-2020

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-8151-10-7

www.anadolukongresi.org

ANADOLU

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

Ömer ÇAMUR & Abdurrahman AYDIN
69
MÂVERDÎ’YE GÖRE İYİ YÖNETİMİN TEMEL İLKELERİ
Murat BAYHAN
70
TOPLUMSAL BAĞLAMDA HASTALIK-SAĞLIK-KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ
Murat BAYHAN
71
DISEASE-HEALTH-CULTURE INTERACTION IN A SOCIAL CONTEXT
Ömer Obuz
72
MEŞHUR YANKESICI FINDIK FATMA
Ömer Obuz
73
CUMHURIYET DÖNEMINDE ESRAR KAHVEHANELERI
Murat Oral
74
KUR’ÂN’DA MUCİZE/AYET MEFHUMU
Nadide İrem Koçaş
75
OSMANLI DEVLETİ’NDE ASKERÎ REFORM HAREKETİ VE ORDU-SİYASET
İLİŞKİSİNİN SEYRİ (1876-1914)
Balakişi Atakişi oğlu İsgəndərov
76
MƏMMƏD ASLANIN ŞİRLƏRİNDƏ DİL VƏ ÜSLUB

İMKANLARI

Furkan CAN
77
ORTAOKUL 5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDA YER ALAN METİNLERDEKİ DİL
BİLGİSİ YANLIŞLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Furkan CAN

49

ALLAH’I NEDEN GÖREMİYORUM ADLI ESERİN ÇOCUĞA GÖRELİK İLKESİ
AÇISINDAN İNCELENMESİ
Asma Mehan
80
PUBLIC SQUARES AND THEIR POTENTIAL FOR SOCIAL INTERACTIONS: A CASE
STUDY OF HISTORICAL PUBLIC SQUARES IN TEHRAN
M. Aminu Sanda & K. Ewontumah
81
ORGANIZATIONAL INVOLVEMENT AND EMPLOYEES’ CONSUMPTION OF NEW
WORK PRACTICES IN STATE-OWNED ENTERPRISES: THE GHANAIAN CASE
Yesuselvi Manickam &Tan Soon Chin
82
ASSESSMENT ON COMMUNICATION STUDENTS’ INTERNSHIP PERFORMANCES
FROM THE EMPLOYERS’ PERSPECTIVE

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-8151-10-7

www.anadolukongresi.org

ANADOLU

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

Majeed Mohammed Midhin & Clare Finburgh
83
TOM STOPPARD: THE AMORALITY OF THE ARTIST
Ahmed Usman Egye & Hamza Muhammad
84
ANALYSIS OF POVERTY REDUCTION STRATEGIES AS MECHANISM FOR
DEVELOPMENT IN NIGERIA FROM 1999-2014
Nino Abesadze & Marine Mindorashvili & Nino Paresashvili
85
INVESTIGATION OF THE MAIN TRENDS OF TOURIST EXPENSES IN GEORGIA
Samia Ait Ali Yahia
86
ANALYSIS OF STELES WITH LIBYAN INSCRIPTIONS OF GRANDE KABYLIA,
ALGERIA
Sayantan Khanra & Rojers P. Joseph
87
ADOPTION AND DIFFUSION OF E-GOVERNMENT SERVICES IN INDIA: THE
IMPACT OF USER DEMOGRAPHICS AND SERVICE QUALITY
Naeem Ahmed
88
SOCIAL WORK PRACTICE TO LABOUR WELFARE: A PROPOSED MODEL OF FIELD
WORK PRACTICUM AND ROLE OF SOCIAL WORKER IN INDIA
Mona Salah El-Din Hassanein
89
FROM VICTIM TO ETHICAL AGENT: OSCAR WILDE'S THE BALLAD OF READING
GAOL AS POST-TRAUMATIC WRITING
Chems Eddine BOUKHEDIMI
90
THE EVALUATION OF THE RENEWABLE ENERGIES PROGRAM IN ALGERIA
Yunus SAVAŞ & Dilek ALMA SAVAŞ
91
FİNANS EĞİTİMİNİN BİBLİYOMETİK ANALİZİ
Yunus SAVAŞ & Dilek ALMA SAVAŞ
92
TÜRKİYE’DE BEŞERî SERMAYE, EKONOMİK BÜYÜME, ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE
GLOBALLEŞME
Sevgi AYDIN & Kemal Gökhan NALBANT& Beyza ERYILMAZ
93
THE CONTRIBUTION OF DIGITAL MARKETERS TO THE WORLD ECONOMY AND
THE CHALLENGES OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Erkan Ustaoğlu
95
BORSA İSTANBUL BANKA ENDEKSİNDE ADAPTİF PİYASA HİPOTEZİNİN TEST
EDİLMESİ
Kader TÜRKOĞLU & İsmail BEKCİ
97
MUHAFAZAKÂR MUHASEBE VE MUHAFAZAKÂR MUHASEBE ÖLÇÜM
YÖNTEMLERİ

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-8151-10-7

www.anadolukongresi.org

ANADOLU

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

Kader TÜRKOĞLU& İsmail BEKCİ
99
İŞLETMELERDE FİNANSAL PERFORMANS VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
Muhammad Naveed & Yang Caixia
101
NEED OF NATIONAL SPACE LEGISLATION FOR SPACE FARING NATIONS
Antonios Maniatis
102
HUMAN RIGHTS IN ARMED CONFLICTS AND CONSTITUTIONAL LAW
Saule Mussabekova
103
FORENSIC MEDICAL CAPACITIES OF RESEARCH OF SALIVA STAINS ON
PHYSICAL EVIDENCE AFTER WASHING
Fahad Alanazi, Andrew Jones
104
A METHOD TO ENHANCE THE ACCURACY OF DIGITAL FORENSIC IN THE
ABSENCE OF SUFFICIENT EVIDENCE IN SAUDI ARABIA
Khadija Ali
105
SEXUAL AND GENDER BASED CRIMES IN INTERNATIONAL CRIMINAL LAW:
MOVING FORWARDS OR BACKWARDS?
Abdul Salim Amin
106
JUDICIAL INSTITUTIONS IN A POST-CONFLICT SOCIETY: GAINING LEGITIMACY
THROUGH A HOLISTIC REFORM
Dini Dewi Heniarti
107
MILITARY COURT’S JURISDICTION OVER MILITARY MEMBERS WHO COMMIT
GENERAL CRIMES UNDER INDONESIAN MILITARY JUDICIARY SYSTEM IN
COMPARISON WITH OTHER COUNTRIES
Khodr Fakih
108
THE OMBUDSMAN: DIFFERENT TERMINOLOGIES SAME MISSIONS
Armen Yezekyan
109
THE LEGAL PROCEDURE OF ATTESTATION OF PUBLIC SERVANTS
A. Gagat-Matuła
110
FAMILY RELATIONSHIPS AND COPING WITH THE STRESS OF YOUNG PEOPLE
FROM MIGRANT FAMILIES WITH CEREBRAL PALSY
Abdulkareem Hussein Bibire
111
JOB SATISFACTION AND MOTIVATION AS PREDICTORS OF LECTURERS’
EFFECTIVENESS IN NIGERIA POLICE ACADEMY

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-8151-10-7

www.anadolukongresi.org

ANADOLU

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

Mohamed M. Elsherbiny
112
THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVE BEHAVIOURAL INTERVENTION IN
ALLEVIATING SOCIAL AVOIDANCE FOR BLIND STUDENTS
Asif Ali & Daud Salim Faruquie
113
A QUASI-SYSTEMATIC REVIEW ON EFFECTIVENESS OF SOCIAL AND CULTURAL
SUSTAINABILITY PRACTICES IN BUILT ENVIRONMENT
Vesile Evrim & Aliyu Awwal
115
EFFECT OF PERSONALITY TRAITS ON CLASSIFICATION OF POLITICAL
ORIENTATION
AKM Rezaul Karim & Tania Sharafat & Abu Yusuf Mahmud
116
COGNITIVE EMOTION REGULATION IN CHILDREN IS ATTRIBUTABLE TO
PARENTING STYLE, NOT TO FAMILY TYPE AND CHILD’S GENDER
Asmita Shukla &Soma Parija
117
IMPACT OF PERSONALITY AND LONELINESS ON LIFE: ROLE OF ONLINE FLOW
EXPERIENCES
Sheila Marie G. Hocson
118
CAREER COUNSELING PROGRAM FOR THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF
FRESHMEN UNIVERSITY STUDENTS
Hatice Gül DEMİR & Mustafa ÖZTÜRK
119
ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLERİNİN DİN DİLİ:
“İSTANBUL- ATAŞEHİR ÖRNEĞİ
Tuğrul Han RESÜLOĞLU & Emre Osman OLKUN
120
SOSYAL MEDYA KULLANAN BİREYLERİN MAHREMİYET YÖNELİMLERİ:
SAKARYA ÖRNEĞİ
Muammer Ulutürk
122
HALK DİNDARLIĞININ ÇEKİM MERKEZLERİ OLARAK DİNİ ZİYARET MEKÂNLARI
(SİİRT ÖRNEĞİ)
Melis Boyacı
123
TÜRKİYE’DE YENİ MEDYA SANATI
Bekir EKE & Bülent AYDIN
125
YÖRESEL YEMEKLERİN OTEL MENÜLERİNDE YER ALMA DURUMU: ŞANLIURFA
ÖRNEĞİ
Mustafa DİĞLER & Rasim SOYLU
127
ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINDA KÖYLÜ TEMASI İÇERİSİNDE BAĞBOZUMU
KONUSUNU İŞLEYEN SANATÇILAR VE RESİM YÜZEYİNE YANSIMALARI
Rasim SOYLU & Mustafa DİĞLER
128
PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNLÜ SANAT ESERLERİ ÜZERİNE YAPILAN PASTİŞ VE
PARODİ ÇALIŞMALARI

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-8151-10-7

www.anadolukongresi.org

ANADOLU

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

İŞLETMELERDE BAŞARI (PERFORMANS) DEĞERLEME VE 360 DERECE GERİ
BESLEME*

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Tolga ÇAĞATAY, Prof.Dr. Birol BUMİN
Başkent Üniversitesi – Orcid: 0000-0001-5228-3223
Gazi Üniversitesi- Merhum
ÖZET
İnsanın çalıştığı örgüte olan katkısı günden güne önem kazanmaktadır. Bu durumun farkına
varan işletmeler için “insan faktöründen nasıl daha etkin yararlanabilirim sorusu” önemli bir
uğraş alanı olmuştur. 360 Derece Geri Besleme bu uğraş alanlarının güncel olanlarından biridir.
Bu sistem, çalışanın performansını astlarında, emsallerinden, yöneticilerinden aldığı geri
beslemelerle değerleme sürecidir. Aynı zamanda sistem bireylere, kendilerini değerlemeye de
olanak vermektedir. Sistemin ana amacı bireye diğer insanların kendisini ve bireyin kendisini
nasıl algıladığını anlamasına yardımcı olmaktır. Bu sistemle değerlendirme var olan
sübjektifliği nispeten azaltmakta, performans detayının çok boyutlu sergilenmesine olanak
tanımakta ve dolayısıyla kurumun değerini arttırmaktadır. 360 Derece Geri Besleme sistemi
bünyesinde birçok avantajı barındırmasına rağmen organizasyonel yapının kurumsallaşma
sorunu, yönetsel anlayış uyumsuzluğu, vakit ve maliyet sorunları, toplumsal kültür özelliklerin
imkân tanımaması gibi nedenlerle uygulama alanı bulma, bulsa bile sürdürebilirlik sorunu
yaşanmaktadır. Yaşanabilecek zorluklara rağmen ülke genelinde birçok avantaja sahip bu
yöntemin yaygınlaşma şansı elde edilmesi için bir işletme de minör uygulama
gerçekleştirilmiştir. Böylece 360 Derece değerlendirme sistemi ile astların sadece üstler
tarafından değerlendirebileceği dar bakış açısı değiştirilerek çok boyuta taşınması
amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen uygulamaya bir kurumda çalışan yedi
kişi dâhil edilmiştir. Bu yedi kişi uygulama sürecinde hem değerlendirici hem de değerlenen
rolü üstlenmiştir. Uygulama kapsamında 12 yetkinlik alanı belirlenmiştir. Bunlar; 1-Problem
çözme ve karar verme, 2-Vizyon, misyon geliştirme/strateji geliştirme ve uygulama, 3-Kendini
geliştirme ve değişime açık olma, 4-Şirlete bağlılık ve temsil yeteneği, 5-Bilgi paylaşma ve
eğitim faaliyetlerine katılma, 6-Analitik düşünme becerisi, 7-Stres yönetimi, 8- Özgüven ve
yaratıcılık, 9-Zaman yönetimi, 10-İletişim ve sosyal uyum, 11-Kendini ve başkalarını motive
etmek, pozitif düşünme, 12-İş birliği, ekip ruhudur. Bu yetkinlikler verilen önem derecelerine
ve değerlenen kişinin konumuna göre ağırlıklandırılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında sürecin
avantajları gösterilemeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Başarı Değerleme, Performans Değerleme, 360 Derece Geri Besleme

Bu çalışma merhum Prof. Dr. Birol BUMİN danışmanlığında Hüseyin Tolga ÇAĞATAY tarafından 2004 yılında
tamamlanan “İşletmelerde Başarı (Performans) Değerleme ve 360 Derece Geri Besleme” başlıklı ve 144804 tez
no’lu yüksek lisans tezinden türetilmiştir.
*
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TOPLUMUN İKLİM KRİZİNE OLAN İLGİSİNİN GOOGLE TRENDLERİ
VERİSİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Serap SALİMOĞLU
Başkent Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
-ORCİD:0000-0003-0589-1538

ÖZET
İklim krizi, insan yaşamını ve sağlığını çeşitli şekillerde etkilemektedir. Günümüzde iklim
krizinin; güvenli içme suyu, yeterli gıda ve güvenli barınak gibi koşullarını etkileyerek ek
ölüme neden olduğu bilinmektedir. Gelecekte bu etkiler daha da artacaktır. Artan aşırı hava
olayları, orman yangınları, fırtınalar, seller ve sıcak hava dalgaları gibi doğa olayları insanların
küresel iklim krizine olan ilgisini artırmıştır. Bu konudaki ilginin ve farkındalığın artmasındaki
önemli araçlardan biri web siteleridir. Web siteleri tıklanma sayıları önemli birer gösterge
haline gelmiştir. Bu çalışmada iklim krizi ile ilgili yapılan aramalar değerlendirilerek 10 yıllık
süre içinde konuya olan ilgiye ilişkin eğilimler belirlenmiştir. Bu çalışmada veri kaynağı olarak
Google Trends kullanılmıştır. Google Trends anahtar kelimeler için arama eğilimlerini ve konu
ile ilgili arama hacimlerini indirme ve dolayısıyla işleme imkanı sunmaktadır. Google Trendler
yalnızca popüler terimlerle ilgili verileri göstermektedir. Düşük hacimli arama terimleri "0"
olarak görünmektedir. Arama hacimleri, bir konunun tüm konulardaki tüm aramalara oranına
bağlı olarak 0 ile 100 arasında olacak şekilde ölçeklendirilmektedir. Google Trends'de arama
yapılırken "Konum: Türkiye ve Dünya Genelinde", "Özel Tarih Aralığı: 15.04.2012 15.04.2022" ve "Kategori: Tüm kategoriler" olarak ayarlanmıştır. Bu çalışmada Dünyada ve
Türkiye’de son 10 yıl içinde “iklim krizi”, “küresel ısınma”, “kuraklık”, “sera gazları”, “fosil
yakıtlar”, “karbon salınımı”, “biyolojik çeşitlilik” ve “ekolojik denge” konularında yapılan
arama hacimleri bulunmuş ve karşılaştırmalı grafikler değerlendirilmiştir. “İklim krizi” Dünya
genelinde 2018 yıldan sonra artan bir ilgiyle aranırken Türkiye’de aranma hacmi 2019 yılından
sonra artmaya başlamıştır. “Küresel ısınma” konusunda arama hacmi Dünya genelinde ve
Türkiye’de düşüş gösterirken özellikle 2018 yılından sonra Dünya genelinde “sera gazları”,
“fosil yakıtlar”, “karbon salınımı”, “biyolojik çeşitlilik” ve “ekolojik denge” konularında arama
hacimleri artış göstermektedir. “Karbon salınımı” konusunda arama yapan kullanıcılar aynı
zamanda “karbon ayak izi”, “Dünya karbon salınımı” ve “küresel ısınma” konularında arama
yapmıştır. İklim krizi ve iklim değişikliğine ilgi artmaktadır. İklim krizi ile mücadelede
toplumsal ilgi çok önemlidir. İklim krizinin etkilerinin azaltılması ve iklim krizine uyum
konularında eğitimin ve farkındalık yaratmanın çok önemli olduğu günümüzde uyarıcı mesajlar
içeren programların hazırlanmasında web ortamı/ sosyal medya desteğinin sağlanması
gerekmektedir. Bu süreçte büyük ve gerçek zamanlı verilere ulaşmayı ve analiz etmeyi sağlayan
araçların kullanılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İklim Krizi, Küresel Isınma, Kuraklık, Sera gazları, Google Trendler
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SALGIN HASTALIK KAYGI DÜZEYLERİNİN
BELİRLENMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Esin Başaran
Başkent Üniversitesi - ORCİD ID: 0000-0002-6193-3395
Öğr. Gör. Serap Salimoğlu
Başkent Üniversitesi -ORCID ID: 0000-0003-0589-1538

ÖZET
İki yılı aşkın süredir dünya gündeminde yer alan Covid-19 pandemisi, bireylerin salgın
hastalıklara karşı farkındalığını arttırmıştır. Bu araştırma tanımlayıcı tipte bir çalışma olup
sağlık alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin salgın hastalık kaygı düzeylerinin
belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde eğitim gören 304 öğrencinin katılımıyla
gerçekleştirilen çalışmada, örneklem seçimine gidilmeyip çalışmaya katılmayı kabul eden
öğrencilere web tabanlı soru formu uygulanmıştır. Soru formu sosyodemografik özelliklere
yönelik soruları ve Salgın Hastalık Kaygı Ölçeği’ni içermektedir. Veriler SPSS25 programı ile
analiz edilmiştir. Verilerin özetlenmesinde tanımlayıcı istatistikler ve gruplar arası
karşılaştırmalarda t-test ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Salgın Hastalık Kaygı
Ölçeği’nin Cronbach Alpha değeri 0,947 olarak bulunmuştur. Katılımcıların yaş ortalaması
20.46±3.02 olup %84.9’u kadın ve %15.1’i erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların salgın
hastalık kaygı ölçeği puan ortalaması 51.00±16.38’dir. Salgın hastalık kaygı düzeyleri yüksek
ve çok yüksek olanların oranı %26,7 olarak bulunmuştur. Araştırmada kadınların salgın hastalık
kaygı puan ortalamalarının, erkeklere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir (t=3.985, p=0.000). Covid-19 enfeksiyonu geçirenlerin, geçirmeyenlere göre; Covid-19
enfeksiyonunu şiddetli geçirenlerin, enfeksiyonu hafif, orta veya hiç geçirmeyenlere göre;
akrabalarında veya yakın çevresinde Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle kayıp yaşayanların,
yaşamayanlara göre ölçek puanının anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Covid-19
pandemi sürecini diğerlerine göre daha ağır geçirenlerin kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu
ve hastalıklardan korunmak için alınması gereken tedbirler konusunda daha duyarlı oldukları
sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma evrenini gelecekte sağlık alanında çalışacak gençlerin
oluşturduğu düşünüldüğünde, bu gençlerin salgın hastalık kaygı düzeyinin işini sağlıklı
yürütmesine engel oluşturmaması amacıyla eğitimleri sırasında kaygı düzeylerini düşürecek
programlar planlamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Salgın, kaygı, Covid-19, üniversite öğrencileri
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ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN GELECEKTEKİ İSTİHDAM
EDİLEBİLİRLİĞE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Sezgin
Başkent Üniversitesi- ORCİD ID: 0000-0003-3059-5941
Öğr. Gör. Serap Salimoğlu
Başkent Üniversitesi- ORCID ID: 0000-0003-0589-1538

ÖZET
Son yıllardaki olumsuz gelişmeler genç işgücünü olumsuz etkilemektedir. Düşük istihdam,
işsizlikteki artış günümüzün önemli sorunlarından biridir. Düşük istihdam algısına sahip kaygılı
öğrencilerin özellikle psikolojik sağlıkları bu durumdan etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı
öğrencilerin istihdam edilebilirlik düzeylerini belirlemektir. Tanımlayıcı tipteki çalışmanın
evrenini Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Teknikleri
Programı ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencileri oluşturmaktadır.
Öğrencilerin %88,7’sine ulaşılmıştır. 126 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen bu çalışmada Web
tabanlı bir soru formu uygulanmıştır. Soru formu, sosyodemografik özelliklere ilişkin sorular
ve Algılanan Gelecekte İstihdam Edilebilirlik Ölçeği’nden oluşmaktadır. Ölçek, Alkın ve
arkadaşları tarafından 2020 yılında Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçek 6 alt boyut ve 24 maddeden
oluşmaktadır. 6’lı likert tipi ölçekten alınabilecek en az puan 24, en fazla puan 144’dür.
Toplanan veriler SPSS25 programı ile analiz edilmiştir. Verileri özetlemede tanımlayıcı
istatistikler ve gruplar arası karşılaştırmalarda t-test ve ANOVA kullanılmıştır. Katılımcıların
yaş ortalaması 20,87±2,02’dir. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,922 olarak bulunmuştur.
Öğrencilerin Algılanan Gelecekte İstihdam Edilebilirlik Ölçeği toplam puan ortalaması
110,08±30,03’dür. Programların ölçek toplam puanları arasında istatistiksel anlamlı fark
bulunmamıştır (p>0,05). Ölçek toplam puanları cinsiyete göre karşılaştırıldığında, kadınların
ölçek toplam puanlarının erkeklerden yüksek olduğu tespit edilmiştir ve fark istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur (t=-3,318, p=0,003). Öğrencilerin %77’si mezuniyet sonrası iş hayatına
hazır olacaklarını düşünmektedir. Ayrıca mezuniyet sonrası mesleki gelişimlerini devam
ettirmek için eğitim/sertifika programlarına katılmayı istemektedir (%62,7). Mezuniyet sonrası
iş hayatına hazır olacaklarını düşünenlerin ölçek puanları ve mezuniyet sonrası mesleki
gelişimlerini devam ettirmek isteyenlerin ölçek puanları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
yüksek bulunmuştur. (t=2,295, p=0,027; F=8,255, p=0,000). Ancak mezuniyet sonrası iş
hayatına hazır olacaklarını düşünenlerin %93,8’i iş bulma konuşunda endişe yaşamaktadır.
Bireysel istihdam edilebilirlik becerilerini geliştirmek için üniversitelerde eğitim programları
düzenlenmeli, öğrenciler desteklenmeli ve iş piyasasına hazırlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: İstihdam Edilebilirlik, İstihdam, Üniversite, Öğrenci
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ANONİM ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ
SORUMLULUĞU

Necat AZARKAN
Dicle Üniversitesi– ORCID ID: 0000-00020674-0726
ÖZET:
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim ortaklık; sermayesi belirli ve paylara
bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız şirket tüzel kişiliğinin kendi malvarlığıyla sorumlu
olduğu, pay sahiplerinin sadece taahhüt ettikleri sermaye paylarından ve ancak şirkete karşı
sorumlu oldukları şirket tipidir. Anonim ortaklığın zorunlu unsurlarından bir olan yönetim
kurulu, anonim ortaklılığı temsil ve idare eder ve bu kurul bir veya birden fazla üyeden meydana
gelebilir. Anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyesi sıfatı bir taraftan sahibine haklar sağlarken
diğer taraftan da sorumluluklar da yüklemektedir. Bu çalışmada mevzuat, bilimsel çalışmalar,
doktrin ve yüksek yargı kararlarından faydalanılarak ekseriyetle anonim ortaklık yönetim
kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ışığındaki hukuki sorumluluğu
açıklanacaktır
Anahtar Kelimeler: Anonim Ortaklık, Yönetim Kurulu, Hukuki Sorumluluk, Türk Ticaret
Kanunu, Hukuki Sorumluluk Halleri.
ABSTRACT:
In accordance with the Law no 6102 Turkish Trade Act, incorporated company is a type of
company that its fund is specific to it and can be shared. It is responsible for its own assets
because of its dept. Board memebership that is a compulsory factor, represents and conduct the
incorporated companies. The adjective of board member in incorporated company not only
enfranchise its owner, but also confer the resposibilities. We will try to explain particularly the
legal liability of board members in consideration of Law no 6102 Turkish Trade Act. We will
make use of laws, scientific studies, doctrine and higher judicial bodies while explaining our
ideas.
Key Words: Incorporated Company, Board of Directors / Board Members, Legal Liability,
Turkish Trade Act, Legal Liability Conditions
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ƏDƏBİYYATŞÜNAS ALİM CƏFƏR XƏNDANIN LİRİKASI

Nazilə Abdullazadə
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
ORCID No: https://orcid.org/0000-0002-1829-7178
Özet
Görkəmli ədəbiyyatşünas-alim, tənqidçi, tərcüməçi, pedaqoq, filologiya elmləri doktoru Cəfər
Xəndan Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində elmi-tənqidi məqalələri, sanballı filoloji tədqiqatları
ilə yanaşı, lirik şeirlər və poemalar müəllifi kimi də tanınır.
Ədəbiyyatın nəzəri məsələlərini və müasiri olduğu sənət dostlarının yaradıcılığını ədəbi tənqid
süzgəcindən keçirən Cəfər Xəndan yaradıcılığa lirik şeirlərlə başlamış, insanların mənəvi
dünyasınıın, estetik zövqünün formalaşmasına xidmət edən poetik nümunələr yaratmışdır. Bu
nümunələr sayca az olsa da, məzmun və janr rəngarəngliyinə görə zəngindir. Vətən, təbiət və
məhəbbət mövzusunda yazdığı "Bizim dağlar", "Bakı", "Günəş və qaranlıq", "Rus qışı", "Ləzgi
qızı", "Mənim eşqim", "Yalnız sən", "Ey Pəri", "Aya baxdım" və s. şeirlərdə şair vətən
gözəlliklərinin qədrini bilmək, məhəbbətin ülviliyi, təbiətə qayğı və s. bu kimi insan
duyğularının tərcümanı olan fikirlərini qələmə almışdır.
Onun 40-cı illərdə nəşr olunmuş “Cəbhə şeirləri” (1942), “Qafqaz” (1942), “İlk ayrılıq”
(1944), “Mübarizə yollarında” (1946) kitablarında toplanan şeir və poemalarda faşizmə,
işğalçılara qarşı mübarizəyə çağırış, qələbəyə inam, Vətənə məhəbbət hissləri aşılanır.
Müharibə mövzusunda qələmə alınmış "Döyüşə gedirəm", "Cəbhədən məktub", "Gələcəyəm,
gözlə məni", "Dava haçan bitəcək", "Ey Bakı", "Sevgilim" şeirləri müharibə dövrü
poeziyasınıın layiqli nümunələri kimi dəyərləndirilə bilər.
Cəfər Xəndan hələ o vaxt Qarabağ dərdini görmüş, duymuş, onun dağlarını qara dumanların
bürüdüyünü bildirmişdi. Qarabağ mövzusunda yazdığı "Qərənfil" poemasınında yüksək poetik
ruhla qələmə aldığı “Duman göz açmağa aman verməyir", "Sular hamımıza matəm saxlayır",
"Vətən övladına yad gəlir Vətən", "Bizi bürümədi çovğun, duman, çən" kimi metaforik
deyimlər bədii obrazlılıq vasitəsi olmaqla, həm də ictimai, sosial, siyasi mətləblərdən xəbər
verir. Böyük ictimai həqiqətlərin dərkinə xidmət edən "Mübarizə yollarında", "Lalə", "Sabir"
kimi poemalarda şair xalq yaradıcılığına biganə qalmır, folklordan bəhrələnərək yazılı
ədəbiyyata assosiativ ruh gətirir.
Cəfər Xəndan lirik şeirlərini hər iki vəzndə, klassik və xalq şeiri şəkillərində yazmış, bədii təsvir
və ifadə vasitələrindən geniş istifadə etməklə fikrin obrazlı təqdiminə nail olmuşdur. O həm də
klassik ədəbi nümunələri – N.Gəncəvinin “Sənsiz”, “Sevgili canan” qəzəllərini, M.Fətəli
Axundovun “Puşkinin ölümünə Şərq poeması”nı, Heyran xanımın qəzəllərini uğurla ana dilinə
tərcümə etmişdir.
Açar sözlər: ziyalı, bədii ədəbiyyat, lirika, məzmun və janr rəngarəngliyi.
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MİDAK SOKAĞI ROMANINDA GÜNDELİK HAYAT TEMSİLLERİNİN MEKAN
İNSAN İLİŞKİSİNDE İNCELENMESİ

Döne AYHAN
KTO Karatay Üniversitesi
- ORCID:0000-0002-1633-385X
ÖZET
Necip Mahfuz’un ilk kez 1947 yılında Arapça yayımlanan, Türkçeye ise 2011 yılında Kırmızı
Kedi yayınevinden basımı gerçekleştirilen “Midak Sokağı” romanı, toplumsal ilişki ve gündelik
hayatın mekân üzerinden okunması için önemli bir eserdir. Mısır’ın başkenti Kahire’de bir
sokak olan Midak Sokağı’nın orijinal adı Zuqaq al-Midaqqdır. 1940lı yıllardaki sokak
sakinlerinin gündelik yaşamını ele alan yazarın, “Sokak benim için bütün bir dünyanın
sembolüdür, dünyayı nasıl görüyorsam sokağı da öyle biçimlendirdim.” ifadesi ile mekân
üzerinden sosyolojik bir okuma yapmanın mümkünlüğü görülmektedir. Simge ve değer yüklü
bir mekân olan sokakta siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel numunelerin görülmesi sebebiyle
toplumsalın yansımasını inceleme imkânı bulunmaktadır. Farklı toplumsal tipler, gündelik
hayat temsilleri, sokağın genel yapısı, sokakta bulunan evlerin mimari özellikleri, mekân
algısını detaylı bir şekilde betimleyen eser, sokak sakinlerinin dünyayı anlamlandırma ve
toplumsal değişim karşısındaki tavrını işlemektedir. Bireyler arasındaki iletişimde ve
toplumsallaşma süreçlerinde sınıfsal denkliğin gerekliliğinin altını çizerek statü farklılıklarının
bireyler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Doğu-batı zıtlığının modern yaşama öykünen tipler
üzerinden betimlenmesi Kahire toplumunun nabzını göstermesi açısından önemlidir. Ahlakın
temel değer kabul edildiği bir sokaktaki bazı bireylerin modern göstergelere sahip olabilmek
adına yaşadıkları zihinsel değişim ele alınmıştır. Necip Mahfuz, sokağın toplumsal hayatın
canlı bir tanığı olduğunu, sosyal hayatın dinamiğini, seçkin ve elitlerin yaşam tarzını, mahalle
baskısını, sokaktaki kadın ve erkek rol algısını, aile biçimlerini, inancı, mesleklerin statü
simgelerini dönemin ekonomik, siyasi tarihine dair bilgiler sunarak çerçevelemektedir. Sokak
özelinde toplumsal yapı betimlemesinin yapıldığı eser üzerinden sosyolojik bir okuma
denemesini amaçlayan bu çalışma kapsamında, Midak Sokağı romanı nitel araştırma
yöntemlerinden doküman analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular, statü edinme stratejileri,
yoksulluk görünümleri, ekonomik gücün cazibesi, toplumsal alanın fotoğrafı gibi temalarla
sunulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda bireyin farklı sınıfa dahil olması için aile,
gelenek, inanç, kültür, aidiyet ve benzeri gibi değerlerinden vazgeçip yeni bir kimlik inşa etmesi
gözlemlenmiştir. Toplumun özetinin sokağa yansımasının, sınıflar arası farklılaşmanın, doğu
toplumlarının değişim karşısındaki tavrının, lüks ve güç isteğinin söylem ve simgelerle
gündelik hayatta temsil edildiği gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mekân, gündelik hayat, kültür sosyolojisi, edebiyat sosyolojisi.
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ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN MATEMATİK ÖĞRETMENİ
Sümeyra TEMİZHAN1 Tuğba Yurt ASLAN2
Hakan ÖZARSLAN3 Ali Yağız ÖZ4
Özet
Matematik dersi, öğrencilerin öğrenim hayatları içerisindeki en önemli derslerden biridir. Bazı
öğrenciler tarafından çok sevilirken bazıları için de kâbus olabilmektedir. Bu durumun
oluşmasında şüphesiz matematik dersi öğretmenlerinin de etkisi bulunmaktadır. Bu projenin
amacı öğrencilerin matematik dersi tutumları ile zihinlerinde şekillendirdikleri matematik
öğretmeninin resmi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırmaya 2021-2022 eğitim-öğretim
yılında Ankara ili Yenimahalle ilçesinde okuyan 120 6. sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmada
karma yöntem kullanılmıştır. Nitel ve nicel olarak iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde
katılımcılardan bir matematik öğretmeni resmi oluşturmaları istenmiştir. Burada face.co web
sayfası kullanılmıştır. Oluşturulan bu resimler 400x400 ebatında*.png uzantısıyla depolanmış
ve betimsel analizleri yapılarak nitel analiz bölümü tamamlanmıştır. İkinci bölümde ise
öğrencilere matematik dersi tutumları üzerine hazırlanmış bir anket uygulanmıştır. Anket
sonuçları grafiklerle gösterilip yüzdelik dilimleri verilerek nicel bölümü tamamlanmıştır.
Yapılan anketin birinci sorusuna verilen cevaplar ışığında anne ve babanın çoçuğun matematik
dersine karşı tutumuna müdahil olduğu (%71 oranında) görülmüştür. İkinci soruya verilen
cevaplar değerlendirildiğinde, katılımcıların çoğu (%86,5) matematik dersini eğlenceli bulmuş,
çoğu da (%89,8) matematik dersini sevdiğini belirtmiştir. Yapılan anketin dördüncü sorusuna
verilen cevaplara göre öğrencilerin %92.5’u matematik dersini sadece sınıf geçmek için
öğrenmiyor ve bu amaçla da öğrenilmemesi gerektiğini de düşünüyor. Katılımcılara göre,
matematik dersindeki başarısızlık sebebinin öğretmenle ilgisi olmadığını düşünenler %71 gibi
bir çoğunluktur. Öğrencilerin %80,7’si matematik dersinde sıkılmadığını belirtmiştir.
Katılımcılardan %62,9’u matematik dersinden korkmadıklarını ifade ederken, %37,1’lik
kısmın da matematik dersinden korktuğu bulunmuştur. Ayrıca zihinlerindeki matematik
öğretmeni profili çoğunlukla; genç, gözlüksüz, kumral ve kadın (%58,8) matematik öğretmeni
olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuçlara göre hayal ettikleri öğretmen ile ders tutumları
arasında anlamlı korelasyon saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Matematik, öğrenci, ilgi, öğretmen
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HALK ŞİİRİMİZDE MİLLÎ VE MANEVİ DEĞERLERİN ÂŞIK ŞEREF TAŞLIOVA
VE ÂŞIK MURAT ÇOBANOĞLU BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Sümeyra TEMİZHAN1 İlknur GÜLENÇ SEZGİN2
Nevin ZORLU3 Serra ÇAYIREZMEZ4

Özet
Âşıklık, çağlar boyu süren deneyimlerden geçerek biçimlenmiş, kendine özgü töresi,
geleneğe dayalı yapısı, kuralları olan, kültür varlığımızın önemli bir bölümünü oluşturan bir
gelenektir. Bu çalışmada geçmişten günümüze edebi zenginliğimize büyük katkıları olan kültür
varlığımızın önemli bir bölümünü oluşturan ve çağlar boyunca süregelen bir gelenek olan
âşıklık geleneğinin son dönem isimlerinden olan Âşık Şeref Taşlıova ve Âşık Murat Çobanoğlu
ele alınmıştır. Bu çalışmada amacımız Türk kültürünün önemli bir parçası olan halk
ozanlarımızı tanıtmak, eserlerindeki milli ve manevi değerleri karşılaştırarak incelemektir.
Araştırma 2021-2022 eğitim öğretim yılında Ankara’da bir okulda ortaokul seviyesinde
öğrenim gören 43 öğrenci ile nitel araştırma desenlerinden durum çalışması temelinde
yapılmıştır. Öncelikle ozanlık geleneği, geleneğin içinde yetişen ozanlar araştırılmıştır.
Öğrenciler kaynak taraması ile alanda yapılmış çalışmaları incelemiş ve araştırmalar web 2
araçları ile bir dergi haline getirilip basılmıştır. Yakın zaman önce kaybettiğimiz Âşık Şeref
Taşlıova ve Âşık Murat Çobanoğlu’nun hayatları tespit edilmiş öğrencilerimizin âşıklık
geleneği ve bu âşıklarımızı tanımaları sağlanmıştır. Aşıklarımızın fotoğraflarının olduğu bir
kolaj tasarlanarak yapboz haline getirilmiş, öğrencilerimize âşıklık geleneğinin ve âşıklarımızın
videoları izletilmiş, ses kayıtları dinletilmiş ve neticesinde âşıklık denildiğinde onlarda
çağrıştırılan duygular resmettirilerek kitap ayracı yapılmıştır. Âşıklarımızın atışmaları
seyrettirilip web 2 araçları ile atışma seslendirmeleri yapılmış ve birleştirilerek video haline
getirilmiştir. Yapılan çalışmalardan okul koridorunda bir sergi açılmıştır. Yapılan bu etkinlikler
sonucunda 21. Yüzyılın değerli iki ozanı gençlerimize tanıtılarak farkındalık oluşturulmuştur.
Çalışmamız sonucunda öğrencilerimizin farklı âşıkları araştırdıkları ve âşıklık geleneğine olan
ilginin arttığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada yapılan etkinlikler daha sonrasında
çeşitlendirilebilir ve hayatta olan âşıklarımız ile bağlantılar kurularak onları yeni neslin de
yakından tanıması sağlanabilir.
Anahtar kelimeler: Aşıklık geleneği, ozan , aşık, halk kültürü
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VİYANA ÇEVRESİ’NDE METAFİZİĞE KARŞI BİLİM

Dilek Kaya
Selçuk Üniversitesi – 0000-0001-6420-7404

ÖZET
Çağdaş dönemde, analitik felsefenin gelişimine katkıda bulunan ve mantıkçı pozitivizm adıyla
anılan ekolün temsilcilerini barındıran Viyana Çevresi, bilimsel bilginin gelişimi konusunda
oldukça önemli bir yere sahip olmuştur. Dönemde bilimsel gelişmelerin etkisinin hakim
olmasıyla beraber geleneksel metafizik değerini kaybetmiş ve dolayısıyla metafizik, Çevre
filozofları tarafından yadsınmıştır. Bilimin deneysel ve gözlemsel olarak doğrulanabilen ya da
yanlışlanabilen unsurlar içermesi nedeniyle Viyana Çevresi bilime daha çok önem vermiştir.
Çevrenin bilimi ve bilimsel bilgiyi geliştirme gayeleri doğrultusunda bilimin birliğini kurma
istekleri ise gündelik dilin karmaşasının yanlış yaratısına sahip olan metafiziği konu açısından
saf dışı tutmalarına sebep olmuştur. Çevrenin metafiziği saf dışı etmesi, doğru bilgiyi
sağlayacak yeni mantıksal bir dil gereksinimi ile beraber dil ve mantık çalışmalarının üzerine
yoğunlaşmayı da beraberinde getirmiştir. Bu nedenle çevrede dil, mantık ve doğrulanabilirlik
bağlamında Betrand Russell ve Wittgenstein’ın etkisinin hakim olduğu görülür. Bu bağlamda
bilim ve metafizik arasına sınır çizen ölçüt, doğrulanabilirlik ölçütüdür. Çevre,
doğrulanabilirlik ölçütü vasıtasıyla bilimin birliğini savunmuş ve bilim dışı kalan her şeyi ilgi
alanları dışına atmışlardır. Nitekim onlar, bilimin gelişmesi gayesinden hareketle bilimin öğesi
olmayan her şeyi ondan ayıklamaya çalışmışlardır. Bu nedenle bilim alanın dışında yer alan
metafizik, teoloji ve etik alanları Çevre filozofları tarafından yadsınmıştır. Bu çerçevede
felsefenin de metafiziksel ifadelerden ayıklanması ve yeni bir alan olarak ortaya konulması
amaçlanmıştır.
Bu çalışmada, Çevre filozoflarının bilime ve bilimsel bilgiye verdikleri önem gösterilerek,
metafiziği hangi gerekçelerle reddettikleri ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: bilim, dil, mantık, metafizik, Viyana Çevresi.
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RAUF YEKTA BEY VE “KÂR-I İBRAHİM PAŞA” ADLI ESER ÜZERİNE
DEĞERLENDİRMELERİ

Arş. Gör. Dr. Gamze Kurtçu, Arş. Gör. Dr. Erdal Kurtçu
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 0000-0002-4532-1161
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - 0000-0002-7370-6210

ÖZET
Nevşehirli (Damat) İbrahim Paşa, 1660 -1730 yılları arasında yaşamış ve Sultan III. Ahmed
zamanında sadrazam olarak görev yapmış önemli bir devlet adamıdır. Lale Devri olarak bilinen
1718 ile 1730 yılları arasında, toplumsal ve sanatsal yaşam üzerine geliştirilen özgün anlayış
içerisinde önemli bir role sahiptir. Tarih ve sanata olan ilgisi ve dönemin sanatkârlarına karşı
takındığı korumacı tavrı ile tanınan İbrahim Paşa hat sanatı üzerine çalışmıştır. Rauf Yekta Bey,
1917 yılında üzerinde “Kâr-ı İbrahim Paşa” yazılı bir notaya rastlaması üzerine, kimi
kaynaklarda eserin atfedildiği ve soy bağının da bulunduğu Nevşehirli İbrahim Paşa ile ilgili
bir araştırma yapmıştır. Ancak yazılı kaynaklarda müzik ile ilgili çalışmalarına dair bir bilgiye
ulaşamamış, bunun üzerine Osmanlı’da aynı ismi taşıyan ve benzer şekilde “Damat” ismiyle
anılan sadrazamlardan bir diğeri olan Pargalı İbrahim Paşa’yı incelemiştir. Pargalı İbrahim Paşa
1493 – 1536 yılları arasında yaşayan ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde sadrazam olarak
görev yapmış olan güçlü bir devlet adamıdır. Müzik konusunda oldukça yetenekli olduğu ve
çocukluk yıllarından başlamak üzere iyi derecede keman çaldığı bilgisine ulaşılmaktadır. Bu
çalışmada, Rauf Yekta Bey’in Osmanlı Türkçesi ile kaleme aldığı ilgili makalesi günümüz
Türkçesine çevrilmiş ve konuya ilişkin değerlendirmeleri doküman analizi yöntemi ile
incelenmiştir. Rauf Yekta Bey’in verdiği bilgiler çerçevesinde “Kâr-ı İbrahim Paşa” isimli
hümayun kârın Nevşehirli İbrahim Paşa’ya değil, Pargalı İbrahim Paşa’ya ait olma olasılığının
daha yüksek olduğu bilgisine ulaşılmaktadır. Buna karşı Osmanlı Devleti’nde üst düzey devlet
görevlilerine paşa unvanı verilmesi, dolayısıyla bu ismi taşıyan kişi sayısının müphem olması
sebebiyle, bu bilgiye imtina ile yaklaşmanın faydalı olacağı ve doğruluğunun kanıtlanması için
yeni araştırmalara ihtiyaç duyulabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlıca, Nevşehirli İbrahim Paşa, Pargalı İbrahim Paşa, Kâr-ı İbrahim
Paşa, Hümayun Kâr.
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Interpretations of Rauf Yekta Bey on “Kâr-ı İbrahim Pasha”
Abstract
İbrahim Pasha from Nevşehir (Damat), who lived between 1660 and 1730 and served as a Grand
Vizier during the reign of Ahmed III, was a leading statesman. Between 1718 and 1730, known
as the Tulip Era, he has had a significant role in the authentic mindset developed on social and
artistic life. Ibrahim Pasha, known for his interest in history and art and his protectionist attitude
towards the artists of the period, worked on calligraphy art. When Rauf Yekta Bey came across
a note in 1917 titled as “Kâr-ı İbrahim Pasha”, he conducted a research on Nevşehirli İbrahim
Pasha, who was attributed to the work in some sources and the lineage. However, in written
sources, he could not reach any information about his studies on music. Another Grand Vizier,
who is known with the same name in the Ottoman Empire and called “Damat”, is Ibrahim Pasha
from Parga. He was a powerful statesman who lived between 1493 and 1536 and served as
Grand Vizier during the reign of Suleiman the Magnificent. It was found that he was quite
talented in music and played the violin well starting from childhood. In this study, Rauf Yekta
Bey's relevant article written in Ottoman Turkish was translated into today's Turkish and the
interpretations related to the subject were examined by using document analysis method. Based
on the information provided by Rauf Yekta Bey, it was revealed that the work “Kâr-ı İbrahim
Pasha” (Hümayun Kâr) most probably did not belong to İbrahim Pasha from Nevşehir, but to
İbrahim Pasha from Parga. However, since the title of pasha is given to the senior state officials
in the Ottoman Empire, and therefore the number of those bearing this title is ambiguous, it is
appropriate to suspect this information and new research may be necessary to prove its
accuracy.
Keywords: Ottoman Turkish, İbrahim Pasha from Nevşehir, İbrahim Pasha from Parga, Kâr-ı
İbrahim Pasha, Hümayun Kâr.
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TƏHSİLDƏ FƏAL TƏLİM METODLARININ TƏTBİQİ TEXNOLOGİYASININ
ZƏRURİLİYİ
Gülarə. Balayeva Salehova
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Özet
Təlim prosesinin mahiyyəti, təlim metodlarının məzmunu ictimai şərait inkişaf etdikcə
dəyişdiyindən, Azərbaycan Respublikası azad, müstəqil inkişaf yoluna keçdikdən sonra
inkişafın xarakterinə uyğun olaraq təlim metodları da forma və məzmunca yeniləşməyə
başlamışdır. Cəmiyyət müstəqil düşünən, kamil, rəqabətəqabil şəxsiyyət, yaradıcı insan
yetişdirməyi problem kimi təhsil müəsisələrinin qarşısında qoymuşdur. Bu vəzifələri həyata
keçirmək, reallaşdırmaq inkişaf etmiş qabaqcıl ölkələrdə mövcud olan fəal təlim
metodlarından, milli-mənəvi dəyərləri nəzərə alaraq istifadəni zərurətə çevirmişdir.
Bu mənada interaktiv təlim metodları üstünlük təşkil edir.
İnkişafetdirici, nəticəyönümlü təlim əsas üç funksiyanı yerinə yetirdiyindən, bunlar təlimtərbiyə prosesində nəzərə alınmalıdır:
pedoqoji - buraya şagirdin təlimlə bağlı inkişafına təsir göstərən amilləri: mikromühiti,
kommunikasiyaları, şəxsi təcrübə və metodları;
psixoloji - buraya təlim nəticələrinin mənimsənilməsini təmin edən şagirdlərin psiхoloji
imkanları: səyi, marağı, xarakterik xüsusiyyətləri;
sosial - buraya əxlaq, əmək, elm, incəsənət, din və s. ilə əlaqədar bilik və bacarıqların
verilməsi daxildir.
Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində İslahat Proqramı yeni təlim metodlarından,
təlim texnologiyalarından istifadənin elmi, pedaqoji - psixoloji əsaslarının işlənilməsini əsas
problem kimi qarşıya qoymuşdur. Təhsil sistemində yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi
təlim prosesinin səmərəliliyini, keyfiyyətini yüksəldən əsas amil olduğundan, belə nəticəyə
gəlmək olar ki:
• tədris prosesi nəticəyönümlü proses olduğundan, məqsədi əvvəlcədən
müəyyənləşdirilmiş və şagirdə istiqamətlənmiş təlim həyata keçirilməlidir;
• tədris və təlim bir-biri ilə sıx bağlı olduğundan daim qarşılıqlı əlaqədə götürülməlidir;
• tədris prosesi hər birinin öz rolu və statusu olan bir neçə fərdlərin əməkdaşlığından irəli
gələn sosial bir proses olub inkişaf rejimində fəaliyyət göstərməlidir;
• tədris prosesi qarşılıqlı əlaqələrin xarakterindən, mühitin xüsusiyyətlərindən, təhsil
müəssisələrinin əhatəsindən asılı olub onların daxili quruluşundan irəli gələn verbal və
sensor davranışların məcmusunu özündə birləşdirməlidir .
Müəllimlər yeni texnologiyalardаn istifаdə еtməklə dərsləri daha maraqlı edən, şagirdləri,
əsasən, sağlam mühakimələr irəli sürməyə, sonradan real həyata tətbiq edəcəkləri məzmunu
başa düşməyə yardım edən mühüm vasitələrə çevirə bilərlər. Deməli, yeni təlim metodları
təhsilin məzmununu daha yaxşı mənimsəmək və şagirdlərin müstəqil cavab vermək məqsədi
ilə tələb olunan təfəkkür prosesini inkişaf etdirmək üçün çox faydalıdır.
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CYBER SECURITY SITUATIONAL AWARENESS AMONG STUDENTS: A CASE
STUDY IN MALAYSIA

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

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

1A.

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

1,2,3,4

Petroleum Institute, United Arab Emirates

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

Keywords: Curriculum alignment, horizontal and vertical progression, performance indicators,
skill level.
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PROPOSING PROBLEM-BASED LEARNING AS AN EFFECTIVE PEDAGOGICAL
TECHNIQUE FOR SOCIAL WORK EDUCATION

Christine K. Fulmer
Liberty University, United States

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

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

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

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

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

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

Abstract:
Students learn effectively in a learning environment with a suitable teaching approach that
matches their learning preferences. The main objective of the study is to examine the learning
preferences amongst the students in the Science and Technology (S&T), and Social Science
(SS) fields of study at the Universiti Teknologi Mara (UiTM), Pulau Pinang. The measurement
instrument is based on the Dunn and Dunn Learning Styles which measure five elements of
learning styles; environmental, sociological, emotional, physiological and psychological.
Questionnaires are distributed amongst undergraduates in the Faculty of Mechanical
Engineering and Faculty of Business Management. The respondents comprise of 131 diploma
students of the Faculty of Mechanical Engineering and 111 degree students of the Faculty of
Business Management. The results indicate that, both S&T and SS students share a similar
learning preferences on the environmental aspect, emotional preferences, motivational level,
learning responsibility, persistent level in learning and learning structure. Most of the S&T
students are concluded as analytical learners and the majority of SS students are global learners.
Both S&T and SS students are concluded as visual learners, preferred to be in an active mobility
in a relaxing and enjoying mode with some light of refreshments during the learning process
and exhibited reflective characteristics in learning. Obviously, the S&T students are considered
as left brain dominant, whereas the SS students are right brain dominant. The findings
highlighted that both categories of students exhibited similar learning preferences except on
psychological preferences.
Keywords: Learning preferences, Dunn and Dunn learning style, teaching approach, science
and technology, social science.
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STUDENTS’ VIEWS ON MATHEMATICS LEARNING: A CROSS-SECTIONAL
SURVEY OF SENIOR SECONDARY SCHOOLS STUDENTS IN KATSINA STATE
OF NIGERIA
Fahad Suleiman
Department of Mathematics & Statistics, Federal Polytechnic Kaura Namoda, Nigeria

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

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

Abstract:
Problem-solving is an activity which can encourage students to use Higher Order Thinking
Skills (HOTS). Learning fractions can be challenging for students since empirical evidence
shows that students experience difficulties in solving the fraction problems. However, visual
methods can help students to overcome the difficulties since the methods help students to make
meaningful visual representations and link abstract concepts in Mathematics. Therefore, the
purpose of this study was to investigate whether there were any changes in students’ HOTS at
the four highest levels when learning the fractions by using Thinking Blocks. 54 students
participated in a quasi-experiment using pre-tests and post-tests. Students were divided into two
groups. The experimental group (n=32) received a treatment to improve the students’ HOTS
and the other group acted as the control group (n=22) which used a traditional method. Data
were analysed by using Mann-Whitney test. The results indicated that during post-test, students
who used Thinking Blocks showed significant improvement in their HOTS level (p=0.000). In
addition, the results of post-test also showed that the students’ performance improved
significantly at the four highest levels of HOTS; namely, application (p=0.001), analyse
(p=0.000), evaluate (p=0.000), and create (p=0.000). Therefore, it can be concluded that
Thinking Blocks can effectively encourage students to use the four highest levels of HOTS
which consequently enable them to solve fractions problems successfully.
Keywords: Thinking blocks, higher order thinking skills, fractions, problem solving.
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ELABORATION AND VALIDATION OF A SURVEY ABOUT RESEARCH ON THE
CHARACTERISTICS OF MENTORING OF UNIVERSITY PROFESSORS’
LIFELONG LEARNING

Nagore Guerra Bilbao, Clemente Lobato Fraile
Escuela Universitaria de Magisterio, University of the Basque Country, Spain
Department of Developmental Psychology and Education, University of the Basque Country,
Spain
Abstract:
This paper outlines the design and development of the MENDEPRO questionnaire, designed to
analyze mentoring performance within a professional development process carried out with
professors at the University of the Basque Country, Spain. The study took into account the
international research carried out over the past two decades into teachers' professional
development, and was also based on a thorough review of the most common instruments used
to identify and analyze mentoring styles, many of which fail to provide sufficient psychometric
guarantees. The present study aimed to gather empirical data in order to verify the metric quality
of the questionnaire developed. To this end, the process followed to validate the theoretical
construct was as follows: The formulation of the items and indicators in accordance with the
study variables; the analysis of the validity and reliability of the initial questionnaire; the review
of the second version of the questionnaire and the definitive measurement instrument. Content
was validated through the formal agreement and consensus of 12 university professor training
experts. A reduced sample of professors who had participated in a lifelong learning program
was then selected for a trial evaluation of the instrument developed. After the trial, 18 items
were removed from the initial questionnaire. The final version of the instrument, comprising
33 items, was then administered to a sample group of 99 participants. The results revealed a
five-dimensional structure matching theoretical expectations. Also, the reliability data for both
the instrument as a whole (.98) and its various dimensions (between .91 and .97) were very
high. The questionnaire was thus found to have satisfactory psychometric properties and can
therefore be considered apt for studying the performance of mentoring in both induction
programs for young professors and lifelong learning programs for senior faculty members.
Keywords: Higher education, mentoring, professional development, university teachers.
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İNSAN KAYNAKLARI MUHASEBESİ
Doç.Dr.Hüseyin ÇETİN , Fatma BIÇAKÇI
Necmettin Erbakan Üniversitesi –0000-0001-6239-893X
Necmettin Erbakan Üniversitesi -0000-0001-7556-3471
21. yüzyılda başlıca varlıkları insan sermayesi ve iş gücünün entelektüel yeteneği olan hizmet
işletmelerinin hızla büyümesi, insan kaynakları harcamalarının / yatırımın aktifleştirilmesi ile
ilgili konulara yoğunlaşmasını gerekli kılmıştır. Bir işletmenin başarısı, içinde çalışan
insanların kalitesine, yeteneğine ve karakterine bağlıdır. Çalışanlar bir işletmenin önemli birer
varlığıdır ve başarı veya başarısızlık, çalışanların becerilerine ve performansına bağlıdır. Bir
işletmede, iyi organize olmuş ve sadık bir personel, bir mal stokundan daha önemlidir. Ancak
ne yazık ki muhasebeciler şimdiye kadar, bu önemli varlığı yani insan kaynaklarını
değerlemeye ve kaydetmeye yönelik genel kabul görmüş bir sistemi geliştirememişlerdir. İnsan
Kaynakları Muhasebesi, yöneticiler ve diğer profesyoneller için önemlidir. Muhasebecilerin
işletmenin insan kaynağı hakkında doğru ve güvenilir bilgi verebilecek bir sistemi olması
gerekir. Organizasyonun etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için insan kaynakları
ile ilgili bilgilerin tanımlanması, ölçülmesi ve iletilmesi sürecidir. İnsan Kaynakları
muhasebesinin başlıca faydaları, etkili yönetimsel karar verme, yönetim kalitesi, insan
kaynaklarının yanlış kullanımını önleme, insan kaynakları verimliliğini arttırma, moral, iş
tatmini ve yaratıcılık gibi unsurları geliştirmesidir. Bu çalışmada örgütler için vazgeçilmez olan
beşerî kaynağın muhasebesi irdelenmiştir. Hali hazırda Konya ilinde otomotiv sektöründe
faaliyet gösteren orijinal ekipman üreticisi firmalarla yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilmeye
başlanmıştır. Görüşme sonuçları nitel analiz yöntemiyle incelenecektir. Ancak görüşmelerin
zaman alması nedeniyle bu çalışmada literatüre katkı sağlamak amacıyla derleme olarak katkı
sağlanacaktır. Görüşmelerin tamamlanması ve analizin gerçekleştirilmesi sonucunda
çalışmamız nihayete erecektir.
Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Muhasebesi, Muhasebe
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COVİD-19’LA DERİNLEŞEN EKONOMİK VE SOSYAL KRİZ
Prof. Dr. Ahmet Şahinöz
Başkent Üniversitesi
İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi
Özet
2019 yılında Çin’de ortaya çıkan ve 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19
salgını, sağlıktan ekonomiye, sosyal yaşamdan eğitime ve siyasete; insan yaşamını tümden
etkilemiş bulunmaktadır. Doğal afetler ya da salgın hastalıklar, tıpkı ekonomik ve finansal
krizler gibi, tüketim, ticaret, yatırım ve üretim gibi makroekonomik değişkenler yoluyla
ekonomileri derinden etkilemektedirler. Çünkü salgın yalnızca üretim faktörlerinden biri olan
insanı yok etmek ya da esir almakla kalmıyor, neden olduğu kısıtlama ve yasaklar yoluyla tüm
bir ekonomik dolaşım sürecini ve sosyal yaşamı kesintiye uğratmaktadır. Kısaca Covid-19
salgını küresel ekonomide hem arz hem de talep yönlü genel bir kriz yaratmıştır.
Covid-19 salgınının başından itibaren tüm ülkeler, ekonomik ve finansal olanakları ölçüsünde,
aynı zamanda sosyal politikaları ve siyasi tercihleri yönünde para ve maliye politikası araçlarını
kullanarak krizin olumsuz etkilerini en aza indirmeye çalışmışlardır. Salgına karşı alınan
ekonomik önlemlerin yanı sıra ülkelerin, sağlık, eğitim, ulaşım, haberleşme ve gıda güvencesi
gibi çok sayıda yapısal önlemleri de devreye soktuğunu belirtmeliyiz. Para politikaları ile ilgili
olarak genelde, genişlemeci ya da gevşek para politikaları devreye sokularak, MB yoluyla
piyasaların likiditesi arttırılmış, faiz oranları düşürülmüş, borçlanma vadeleri uzatılmış ve
vadesi gelen borçlar ise, yeniden yapılandırılarak ödeme süreleri ertelenmiştir. Bu bağlamda
ABD’de FED ve AB’de ECB başta olmak üzere, zengin sanayileşmiş ülkelerin Merkez
Bankaları varlık alımları yoluyla piyasalara 12 trilyon dolar aktarmışlardır. Bu dönemde, yani
2021 yılı Ağustos ayında Uluslararası Para Fonu (IMF) da, üye ülkelere özel çekme hakkı
(SDR) olarak adlandırılan 650 milyar dolarlık rezerv para birimini üye ülkelere tahsis ederek
gevşek para politikalarına destek vermiştir. Özel çekme hakkından Türkiye’ye 6.3 milyar dolar
aktarılmıştır. Covid-19 salgınına karşı Türkiye’de uygulanan düşük faiz kredi genişlemesi
yoluyla ekonomiyi canlandırmaya çalışırken, salgının ekonomik etkilerini azaltmak için;
mükelleflerin vergi bildirim ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi oranlarının düşürülmesi,
sosyal yaşam üzerindeki tahribatın hafifletilmesi için ise, küçük esnafa ve yoksullara transfer
harcamaları (mali yardımlar) yapılması gibi maliye politikası araçlarından yararlanılmıştır.
Covid-19 öncesi de dünyamıza çok derin bir gelir eşitsizliği hâkimdi. 1980’li yıllarda başlayan
neoliberal küreselleşme hem ülke içerisinde hem de ülkeler arasında gelir dağılımı
adaletsizliğini pekiştirmiştir. Dünyanın en zenginleri, kişiler ve ülkeler daha da zenginleştiler,
yoksullarla aralarına aşılmaz ekonomik ve sosyal duvarlar ördüler. Nitekim herhangi bir sosyal
boyutu bulunmadığı için evrenin öteki yarısını yok sayan küreselleşme, zengin-yoksul ülkeler
arasındaki gelir farklılaşmasını, romantik Türk sinemasının “Farklı dünyaların insanlarıyız”
retoriğini anımsatırcasına 1’e 30’lardan 1’e 70’lere taşımıştır. Covid-19 salgını, gelir
dağılımındaki dengesizliği, UNDP (Birleşmiş Milletler kalkınma Programı) Raporu’nun
saptaması doğrultusunda daha da arttırmış bulunmaktadır. Salgın küresel olduğu için gelir
dağılımı adaletsizliği üzerindeki etkileri de küresel olmuştur. Covid-19 salgını, gelir
dağılımındaki dengesizliği, UNDP (Birleşmiş Milletler kalkınma Programı) Raporu’nun
saptaması doğrultusunda daha da arttırmış bulunmaktadır. Covid-19 sonrası dünyada 160
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milyon yeni kişi “Yoksullar Grubuna” dâhil olurken, yoksul ailelerde yaşayan çocuk sayısı da
142 milyon artarak 715 milyona çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Salgın, Kapanma, Ekonomik Kriz, İşsizlik, Eşitsizlik, Mali
önlemler, Neoliberal Politikalar.
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İHRCATTA PAZAR ÇEŞİTLENDİRMESİ - İHRACAT GELİRİ OYNAKLIĞI
İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Mehmet AYDINER
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
ORCID ID: 0000-0002-9385-5045

ÖZET
İhracata dayalı büyüyen ekonomiler için ihracat gelirlerini sürekli olarak artırmak elzemdir. Bu
ekonomiler için gelirin artmasının yanında gelirde oynaklığın da düşük olması da önemlidir.
İhracat gelirlerindeki oynaklıkların azaltılması için geliştirilmiş olan çok sayıda politika ve araç
bulunmaktadır. Bu politikalardan biri ihracatın hem pazar olarak hem de ürün olarak
çeşitlendirilmesidir. Çeşitlendirme ihracat gelirlerindeki oynaklığın azalmasına, risklerin
düşmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’nin ihracatındaki çeşitlendirme düzeyi ile
ihracat gelir oynaklığı arasındaki ilişki incelenmiştir. 2005-2021 dönemi aylık veriler için
çeşitlendirme indeksi serisi Herfindhal Hirschman İndeksi (HHI) kullanılarak, ihracat geliri
oynaklık serisi ise GARCH yöntemi ile oluşturulmuştur. Serileri farklı seviyelerde durağan
olması nedeniyle değişkenler arasındaki ilişki ise ARDL Sınır Testi yöntem ile araştırılmıştır.
Sonuçlar, ihracattaki çeşitlendirme ile ihracat gelirlerindeki oynaklık arasında istatistiki olarak
anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Bu sonucun sebebinin ihracatta yatay çeşitlendirmenin
yüksek olmasına karşın ihracatın belirli pazarlara yoğunlaşması olduğu görülmektedir
Anahtar Kelimeler: Oynaklık, Çeşitlendirme, Herfindhal Hirschman İndeksi (HHI), GARCH
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TÜRKİYE’DE DÜŞÜK POLİTİKA FAİZİ DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET VE CARİ
İŞLEMLER DENGESİ

Mehmet AYDINER
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
ORCID ID: 0000-0002-9385-5045

ÖZET
Türkiye’de 2021 yılı Eylül ayından itibaren Merkez Bankası Politika Faiz oranlarını düşürmeye
başlamıştır. Düşük faiz politikasının temel amacının bankalara düşük maliyetli para sağlanması
devamında da yine bankalar aracılığıyla yatırımcılara, reel sektöre düşük maliyetli finansman
sağlanması yoluyla ülkede yatırımların, üretimin, istihdamın ve ihracatın artırılmasının olduğu
ifade edilmiştir. Politika faiz oranının düşürülmeye başlaması ile döviz kurlarında hızlı artışlar
meydana gelmiştir. Artan döviz kurlarının ülkenin ihracatını artırması dolayısıyla dış ticaret
açığının devamında da cari açığın azalması beklenmekteydi. Bu çalışmada son sekiz aylık
dönemde uygulanan düşük faiz politikasının Türkiye’nin dış ticaret dengesine ve cari işlemler
dengesine etkisi araştırılmıştır. Dış ticaret, kur, faiz verileri kullanılarak yapılan analiz sonuçları
politika faiz oranın düşürülmesi politikasının beklenen sonuçları vermediğini göstermektedir.
Söz konusu dönemde ihracat artmasına karşın ithalat da hızla yükselmiş dış ticaret açığı
artarken, özellikle mal ticareti dışındaki cari işlemler kalemlerinden beklenen gelirin olmaması
sebebiyle cari açıkta artmaya devam etmiştir. Artan döviz kuru sebebiyle girdi maliyetlerindeki
artış başta olmak üzere değişik faktörlere bağlı olarak enflasyon da belirgin olarak artmıştır.
Sekiz aylık dönemdeki uygulama beklenen sonuçları vermemiştir.
Anahtar Kelimeler: Politika Faizi, Döviz Kuru, Cari Denge, Dış Ticaret Dengesi
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KATILIM BANKASI MÜŞTERİLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNDE
RAMAZAN ETKİSİ: ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ

Cumhur ŞAHİN
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
0000-0002-8790-5851
ÖZET
Ramazan ayı İslam dünyası açısından en önemli zaman dilimlerinden birisidir. İslam
dininin beş temel şartından birisi olan oruç ibadeti bu ay içerisinde yerine getirilmektedir.
Sözlükte “günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak
yürümekle ayakların yanması” anlamlarındaki ramad mastarından veya “güneşin güçlü
ısısından çok fazla kızmış yer” manasındaki ramda kelimesinden türeyen ramazan kamerî yılın
şabandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayının adıdır. Bu kutsal ay dolayısıyla
sermaye piyasasında yatırımı olan özellikle dini duyarlılığı yüksek olan yatırımcıların, hisse
senedi getirileri açısından nasıl bir davranış içerisine girdikleri incelenmesi gereken bir
durumdur.Bundan dolayı bu çalışmada Eskişehir kent merkezinde ikamet eden katılım bankası
müşterilerinin hisse senedi getirileri ramazan ayı açısından değerlendirilmiştir. Çalışma 2022
yılı Nisan ayını kapsamaktadır. 30 katılımcı ile yüzyüze görüşülmek suretiyle, yani mülakat
yapılarak veriler elde edilmiştir. Veriler analiz edildiğinde, hisse senedi getirileri açısından
ramazan ayının diğer aylara kıyasla anlamlı bir etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Bundan dolayı ramazan ayının takvim etkisi bulunmadığı şeklinde bir tespitte bulunmak
mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Katılım Bankası, Ramazan, Eskişehir
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RISK MANAGEMENT IN ISLAMIC BANKS: A CASE STUDY OF THE FAISAL
ISLAMIC BANK OF EGYPT
Mohamed Saad Ahmed Hussien
Alexandria University, Egypt
Abstract:
This paper discusses the risk management in Islamic banks and aims to determine the difference
in the practices and methods of risk management in those banks compared to the conventional
banks, and to make a case study of the biggest Islamic bank in Egypt (Faisal Islamic Bank of
Egypt) to identify the most important financial risks faced and how to manage those risks. It
was found that Islamic banks face two types of risks. The first type is similar to the risks in
conventional banks; the second type is the additional risks which facing the Islamic banks only
as a result of some Islamic modes of financing. With regard to the risk management, Islamic
banks such as conventional banks applied the regulatory rules issued by the Central Banks and
the Basel Committee; Islamic banks also applied the instructions and procedures issued by the
Islamic Financial Services Board (IFSB). Also, Islamic banks are similar to the conventional
banks in the practices and methods which they use to manage the risks. And there are some
factors that may affect the risk management in Islamic banks, such as the size of the bank and
the efficiency of the administration and the staff of the bank.
Keywords: Conventional banks, Faisal Islamic Bank of Egypt, Islamic banks, risk management.

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-8151-10-7

www.anadolukongre.org

Page | 31

ANADOLU

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ DİJİTALLEŞME SÜRECİ İLE İLGİLİ
GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: VAN İLİ ÖRNEĞİ
Öğr. Gör. Dr. Yusuf KURT1, Öğr. Gör. Murat DEDEOĞLU2
1 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Özalp Meslek Yüksekokulu, ORCID: 0000-0002-1071-4205
2
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Özalp Meslek Yüksekokulu, ORCID: 0000-0002-22876201

ÖZET
Bu çalışmada serbest muhasebe meslek mensuplarının dijitalleşme süreci ile ilgili görüşleri test
edilmiştir. Bu bağlamda meslek mensuplarının cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, deneyim, müşteri
sayısı, gelir düzeyi, çalışan personel ve internet vergi dairesini kullanma sıklığı gibi demografik
özellikler frekans ve yüzde yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler
Bağımsız Örneklem T Testi ve Anova yöntemiyle test edilmiştir. Meslek mensuplarına
yöneltilen sorular, A B, C ve D olmak üzere 4 grupta toplanmıştır. A grubu dijital dönüşüme
ilişkin meslek mensuplarının bilgi düzeyi ve çaba beklentilerini, B grubu dijital dönüşümün
muhasebe mesleğine olan katkılarını, C grubu dijital dönüşüme ilişkin kamu kurum ve
kuruluşlarının (Gelir İdaresi Başkanlığı vb.) yardımlarını ve D grubu ise dijital dönüşümün
maliyet ve kazanç beklentilerini göstermektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre
cinsiyet, eğitim ve internet vergi dairesini kullanma sıklığı değişkenleri ile belirlenen dört gruba
ilişkin alınan cevapların farklılaşmadığı belirlenmiştir. Yaş değişkenine göre dijital dönüşüme
ilişkin kamu yardımları grubunun önemli derecede farklılaştığı tespit edilirken, meslek
mensupların deneyim süresi ile dijital dönüşümün muhasebe mesleğine olan katkıları arasında
ise anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: SMMM, Dijitalleşme, E-Dönüşüm

ABSTRACT
In this study, the opinions of self-employed accountants about the digitalization process were
tested. In this context, demographic characteristics such as gender, age, education level,
experience, number of customers, income level, working personnel and the frequency of using
the internet tax office were examined by frequency and percentage method. The data obtained
from the research were tested with Independent Sample T Test and Anova method. The
questions directed to the members of the profession were grouped in 4 groups as A B, C and D.
Group A shows the knowledge level and effort expectations of professionals regarding digital
transformation, Group B shows the contributions of digital transformation to the accounting
profession, Group C shows the assistance of public institutions and organizations (President of
revenue management.) regarding digital transformation, and Group D shows the cost and
earnings expectations of digital transformation. . According to the results obtained from the
research, it was determined that the answers received for the four groups determined by the
variables of gender, education and frequency of using the internet tax office did not differ.
While it was determined that the public aid group for digital transformation differed
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significantly according to the age variable, it was concluded that there was a significant
difference between the experience period of the professionals and the contribution of digital
transformation to the accounting profession.
Key Words: Freelance Financial Consultant, Dıgıtalızatıon, E-Transformation
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TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÇOCUK BANKACILIĞI ALANINDA
UYGULANABİLECEK PAZARLAMA KARMASI STRATEJİLERİ

Murat Kara
Süleyman Demirel Üniversitesi
, 0000-0002-4693-2028

ÖZET
Günümüzde pazarlama yaklaşımları dünyanın hiçbir döneminde olmadığı kadar çok hızlı bir
biçimde üretici odaklı yaklaşımdan kayarak hızla tüketici odaklı bir yaklaşıma kaymaktadır. Bu
durumda günümüzde doğal olarak pazarlamanın tüketici odaklı hale gelmesine ve gücün
tüketiciye geçmesine neden olmaktadır. Pazarlama alanındaki rekabet günümüzde şirketler
arası rekabeti çok yoğun bir biçimde artırmaktadır. Bu rekabet ortamında 0-17 yaş gurubu
çocuk müşterilerde çok daha fazla bir biçimde şirketlerin odağı haline gelmektedir. Sanılanın
aksine çocuk anne karnına düşmesiyle birlikte cenin halindeyken şirketlerin ilgi odağı haline
gelmektedir. Günümüz rekabet ortamında bankaların uzun vadede ayakta kalabilmeleri için 017 yaş gurubu çocuk müşterilere odaklanmaları gerekmektedir. Ancak ülkemizde bankacılık
sektöründe 0-17 yaş gurubu çocuk bankacılığıyla ilgili uygulamalar yok denecek kadar azdır.
Ülkemizdeki bankaların büyük çoğunluğu bireysel ve kurumsal müşterilerine ayrı ayrı
odaklanmakta, avukatlık, doktorluk, eczacılık, çiftçilik vb. bazı meslek gurubu ve emekliler
için özel bankacılık birimleri kurmaktadırlar. Ancak ülkemizdeki bankaların neredeyse tamamı
0-17 yaş gurubu çocuk müşterilere yeterince ilgi göstermemektedirler. Bankacılık sektöründe
müşterilerin kolay kolay banka değiştirmedikleri düşünüldüğünde günümüz modern pazarlama
anlayışında bankaların 0-17 yaş gurubu çocuk müşterileri ihmal etmemeleri gerekmektedir. Bu
çalışmada modern pazarlama anlayışının günümüzde geldiği nokta göz önüne alınarak Türk
bankacılık sektörünün 0-17 yaş gurubu çocuklar için uygulayabileceği pazarlama karması
elemanlarından ürün, fiyatlandırma, tutundurma, dağıtım, insan, süreç ile fiziksel kanıt
stratejileri ele alınmıştır. Günümüz çocuklarının eski kuşaklara oranla çok daha iyi eğitim
almaları, toplumsal konulara çok daha duyarlı olmaları, çok daha fazla dünyayla entegre
olmaları da önümüzdeki süreçte Türk bankacılık sektörünü de çok daha fazla bir biçimde
pazarlamaya özellikle de 0-17 yaş gurubu çocuk bankacılığı uygulamalarına yönlendirecektir.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama Karması, Türk Bankacılık Sektörü, Çocuklar.
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A STUDY ON THE RELATION BETWEEN AUDITOR ROTATION AND AUDIT
QUALITY IN IRANIAN FIRMS

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

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

Feddaoui Amina
Jijel University , Algeria

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

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

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

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

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

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

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

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

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-8151-10-7

www.anadolukongre.org

Page | 40

ANADOLU

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

EVALUATING THE NEXUS BETWEEN ENERGY DEMAND AND ECONOMIC
GROWTH USING THE VECM APPROACH: CASE STUDY OF NIGERIA, CHINA,
AND THE UNITED STATES

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

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

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

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

Sadiye GÜL ÖGETÜRK , Dr. Öğr. Üyesi Hatice HARMANCI
KTO Karatay Üniversitesi
KTO Karatay Üniversitesi

ÖZET
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocuklarda, gençlerde ve
yetişkinlerde en sık görülen nörogelişimsel ve davranışsal bozukluklardan biri olarak
bilinmektedir. Bu rahatsızlığın tanısı genellikle ilkokul döneminde konulmasına karşın öncül
belirtilerinin okul öncesi dönemlerde başladığı düşünülmektedir. Bu araştırma okul öncesi
dönemde DHEB olan çocukların öz düzenlemelerinde yaşadıkları olumlu veya olumsuz
davranışları belirlemek ve ebeveyn tutumlarının öz düzenlemelerine olan etkisini incelemek
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma nicel araştırma modelinde, genel ilişkisel tarama
tekniğiyle tasarlanmıştır. Araştırmanın evreni Diyarbakır ilinde bulunan çeşitli anaokulları ve
ilkokul bünyesinde bulunan anasınıflarında eğitim öğretim gören çocuklar ve bu çocukların
ebeveynleri olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemi bu evren içinden seçilmiş toplam 105
ebeveyn olarak belirlenmiş olup, veriler yüz yüze anket yöntemi ile katılımcılardan elde
edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; ebeveynlerin, Ebeveyn tutum ve alt boyutlarından izin
verici, demokratik, koruyucu ve otoriter tutumu cinsiyet değişkenine göre istatistiki olarak
anlamsız olduğu belirlenmiştir. Ayrıca lise ve altı eğitim düzeyindeki ebeveynlerin koruyucu
tutumunun lisans mezunu ebeveynlere göre daha yüksek olduğu ve bu durumun da istatistiki
açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın korelasyon analizi sonuçlarına göre;
Ebeveynlerin, izin verici tutum ile demokratik tutum arasında negatif yönde ve yüksek düzeyde
(p<0,05); izin verici tutum ile otoriter tutum arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde (p<0,05)
korelasyon olduğu belirlenmiştir. Öte yandan, ebeveynlerin, izin vericilikleri, dikkat
düzeylerini negatif yönde; ebeveynlerin demokratik tutumları, dikkat düzeylerini pozitif yönde
yordadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, Okul öncesi dönem, Ebeveyn
Tutumları, Öz düzenleme becerileri.
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TÜRK BORÇLAR KANUN’UNA GÖRE SÖZLEŞMEDE HATA

Özge Tuçe Gökalp
- (0000-0001-5168-5992)
ÖZET
Sözleşme tarafların bir araya gelerek karşılıklı ve birbirine uygun şekilde oluşturdukları
irade beyanları sonucu kurulur. Hukukumuzda tarafların yapacakları sözleşmeler açısından
serbestlik ilkesi benimsenmiştir. Taraflar, Türk Borçlar Kanunu’nda getirilen düzenlemeye
aykırı davranmadıkça istedikleri sözleşmeyi yapabilirler. Bu düzenlemelerin neler olduğu
ise çalışmamızın ilk konusunu oluşturacaktır. Yapılan sözleşmenin temelde kanuna uygun
olmasına rağmen taraflardan birinin irade beyanının istemeden arzuya uygun olmaması
halinde ne olacaktır ya da taraflardan biri düşüncesinde yanılması sonucu bir sözleşme
yaparsa ne olacaktır? Öğreti de beyan hatası ve saik hatası olarak ele alınan bu konuların
sözleşmenin geçerliliğine etkisi olup olmadığı, olacaksa ne oranda olacağı çalışmamızın
ikinci temel konusunu oluşturacaktır. Öyle ki her hataya düştüğünü ileri süren kişiyi haklı
kabul edip, sözleşmeyi geçersiz kılmak hem akde güven ilkesini zedeler hem de hataya
düşmeyen tarafın, sözleşmeden elde etmek istediği menfaatlerini zedeler. Böyle bir durumda
hem hataya düşeni, istemediği bir sözleşme yapmaya zorlamamak hem de diğer tarafın
hakkını korumak için belli şartların varlığı aranmaktadır.
Biz bu çalışmamızda öncelikle hata kavramının tanımını yapıp, hata çeşitlerini sıralayacağız.
Kanun Koyucu her hataya aynı sonucu bağlamadığı için hata çeşitleri arasındaki farkları
örnekler vererek ele alacağız. Yine Kanun Koyucunun hangi hataya ne gibi sonuçlar
bağladığını kısa, öz ama en önemli kısımlarıyla ifade edeceğiz. İrade ve beyan arasındaki
bir bozukluk türü olan hatayı hile ve ikrahtan ayrılan yönleri ile tek tek sıralayacağız.
Konuya ilişkin olarak Yargıtay kararlarından da örnek vererek, uygulamaya nasıl yansıdığı
ve bu durum karşısında Yargıtay’ın tutumunu gözler önüne sereceğiz.
Anahtar Kelimeler : Sözleşme, esaslı hata, beyan hata
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MUVAZAANIN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ

Özge Tuçe Gökalp
- (0000-0001-5168-5992)
ÖZET
Bir sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların birbirine uygun ve karşılıklı şekilde iradelerini
açıklamaları gerekir. Bu halde geçerli bir sözleşme söz konusu olur. Çünkü irade
açıklamasının arzu edilen sonucu doğurabilmesi için hem düşünce aşamasında hem de beyan
aşamasında kişinin arzu ettiği sonuca uygun olması gerekir. Aksi halde sözleşme geçerli
olmaz. Ne var ki uygulamada tarafların bile isteye irade ve beyan arasında danışıklıkuygunsuzluk yarattıkları görülmektedir. Bu duruma danışıklık diğer adıyla muvazaa denir.
Muvazaa da tarafların görünürde bir sözleşme yaparak, bu sözleşme ile üçüncü kişileri
aldatmak için anlaştıkları, bu sözleşmenin kendi aralarında hiçbir hüküm ve sonuç
doğurmayacağını kararlaştırdıkları bir durum söz konusudur. Bu sözleşmeye muvazaa
sözleşmesi denir. Günlük hayatta kız çocuklarından mal kaçırmak için bu yönteme
başvurulduğu görülmektedir. Yine haciz karşısında mallarını saklayan diğer bir ifadeyle
hacizden mal kaçıran pek çok kişinin bu yola başvurduğu yargı kararları ile sabittir.
Biz bu çalışmamızda öncelikle muvazaa kavramının tanımını yapıp, muvazaa çeşitlerinin
neler olduğunu ele alacağız. Konunun daha iyi anlaşılması için muvazaa türleri arasındaki
farklara örnekler vereceğiz. Kanun Koyucunun muvazaaya ne gibi sonuçlar bağladığını en
önemli hatları ele alarak Türk Borçlar Kanunu’nda muvazaaya ilişkin düzenleme olan 19.
madde ile neyi anlatmaya çalıştığını izah edeceğiz. Muvazaa ile benzer kurumlar arasındaki
belirgin farkları ele alacağız. Son olarak sözleşmede muvazaa yapıldığının ispatı hususunda
tarafların ibraz edeceği delillerin neler olduğunu; üçüncü kişilerin ibraz edeceği delillerin
neler olduğunu anlatacağız. Konuya ilişkin olarak Yargıtay kararlarından da örnekler
vererek, uygulamaya nasıl yansıdığı ve bu durum karşısında Yargıtay’ın tutumunu gözler
önüne sereceğiz.
Anahtar Kelimeler : Sözleşme, mutlak muvazaa, nispi muvazaa
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ÇİN’İN KAMU DİPLOMASİSİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

Esra SARIOĞLU
Shanghai University - ORCID ID: 0000-0002-9049-3069

ÖZET
Uluslararası arenada, son yüzyılda meydana gelen değişiklikler neticesinde siyasal,
ekonomik, sosyal ve kültürel unsurlar birbirlerine entegre bir hale gelerek yeni bir dünya
toplumunu oluşturmuştur. Bu durum ulus devletlerinin, iç ve dış politikalarında bir takım
değişiklik arayışlarını da beraberinde getirmiş ve birçok farklı aktörün yer aldığı uluslararası
sistem içinde iç ve dış kamuoyunun da etkinlikleri giderek artmıştır. İletişim ve bilgi
devrimlerinin dünyayı yeniden yapılandırdığı bu dönemde, kamuoyunu ve gündemi etkileme
kabiliyeti son derece önemli bir hal almıştır. Günümüzde önemli kavramlardan biri haline gelen
‘’Kamu diplomasisi’’ bu hedeflere ulaşabilmek için etkin bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kamu diplomasisi, 1960’lı yıllarda ortaya atılmış ve şekillenmeye başlamış olsa da Amerika’da
yaşanan 11 Eylül terör saldırılarından sonra popülerlik kazanmış ve uluslararası ilişkilerin
önemli kavramlarından biri haline gelmiştir. Küreselleşme olgusu ile devletlerin birbirleri
hakkındaki bilgilere ve sahip oldukları fikirlere ulaşmaları kolay hale gelmiş, hükümetlerin
sahip oldukları politikalar ile yürütmüş oldukları faaliyetlerin şekillenmesinde de dünya
kamuoyu giderek önem arz etmeye başlamıştır. Devletlerin, yabancı halkları etkileyebilme
konusunda kamu diplomasisini etkin bir şekilde kullanabilme ihtiyacı ortaya çıkmış ve kısa
sürede diplomasi literatürünün içinde yer almaya başlayan kamu diplomasisi, yalnızca
devletlerarası müzakereler ile sınırlandırılmayan daha genel hatlara sahip ve ilgi çeken bir alan
olarak kabul görmeye başlamıştır.
Çin Halk Cumhuriyeti, son yıllarda yükselişe geçerek, ekonomik ve küresel gücü ile
dünya sahnesinde mühim bir aktör haline gelmiştir. Dış politikasında tutarlı olarak devam
ettirdiği, dünya ile iletişim kurma çabaları ile Çin, günümüzde hızla kamu diplomasisi
faaliyetlerini sürdürmektedir. Özellikle son dönemlerde kamu diplomasisi faaliyetlerini
fazlalaştıran Çin, dünyadaki imajını geliştirmek ve uluslararası politikada saygın bir hale
gelebilmeyi hedeflemektedir. Çin, özellikle uluslararası arenada sahip olduğu yükselişinin
herhangi bir devlet açısından tehdit yaratmadığını belirtmek ve sahip olduğu amaçları doğru
ifade edebilmek için kamu diplomasisine başvurmaktadır. Bu çalışmada, kamu diplomasisinin
Çin’in politika hedeflerine nasıl aracılık ettiği, Çin’in sahip olduğu kamu diplomasisi algısı,
araçları ve uygulama biçimleri ele alınarak değerlendirmeler yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Kamu Diplomasisi, Çin, Dış Politika.
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AN ASSESSMENT OF CHINA’S PUBLIC DIPLOMACY
ABSTRACT
As a result of the changes in the international arena in the last century, political,
economic, social, and cultural elements have become integrated, and a new world society has
been formed. This situation has brought the search for some changes in nation-states' domestic
and foreign policies. The activities of the domestic and foreign public opinion have gradually
increased in the international system in which many different actors are involved. In this period,
when the communication and information revolutions have restructured the world, the ability
to influence the public and the agenda has become extremely important. Public diplomacy,
which has become one of the essential concepts today, emerges as an effective tool to achieve
these goals. Although public diplomacy was introduced and started to take shape in the 1960s,
it gained popularity after the September 11 terrorist attacks in the United States. It became one
of the essential concepts of international relations. In addition, with the phenomenon of
globalization, it has become easier for states to access information about each other and the
ideas they have, and world public opinion has become increasingly important in shaping the
policies and activities of governments. The need for states to effectively use public diplomacy
has emerged to influence foreign peoples. Public diplomacy, which started to take place in the
diplomacy literature quickly, has begun to be accepted as an area that is not limited to interstate
negotiations but has more available lines and attracts attention. The People's Republic of China
has been on the rise in recent years and has become an essential actor on the world stage with
its economic and global power. With its efforts to communicate with the world, which maintains
consistency in its foreign policy, China rapidly continues its public diplomacy activities. China,
which has increased its public diplomacy activities in recent years, aims to improve its image
and become respected in international politics. China applies public diplomacy, especially to
state that its rise in the international arena does not threaten any state and to express its aims
correctly. This study will examine and evaluate how public diplomacy mediates China's policy
goals, China's perception of public diplomacy, and China's public diplomacy tools and
practices.
Keywords: Public Diplomacy, China, Foreign Policy
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GÜVENSİZ BAĞLANMA ÖRÜNTÜLERİ İLE KIRILGAN NARSİSİZM
ARASINDAKİ İLİŞKİDE ZİHİNSELLEŞTİRMENİN ARACI ROLÜ

İbrahim Mahmut CEYHAN , Emine İNAN
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi -0000-0002-7505-2230
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi- 0000-0002-3531-4697

ÖZET
Bu çalışmanın amacı yetişkin güvensiz bağlanma örüntüleri ile kırılgan narsisizm arasındaki
ilişkide zihinselleştirmenin aracı rolünün değerlendirilmesidir. Çalışmanın katılımcıları
Türkiye’de üniversite okuyan 18-25 yaş aralığındaki, 224’ü kadın ve 41’i erkek olmak üzere
265 kişiden oluşmaktadır. Araştırma hipotezleri doğrultusunda çalışmada Yakın İlişkilerde
Yaşantılar Envanteri – II, Zihinselleştirme Ölçeği ve Beş Faktör Narsisizm Ölçeği – Kısa Form
kullanılmıştır. Bu ölçekler Google Formlar sitesinde yüklenerek çalışma bağlantısı
katılımcılara gönderilmiştir. Katılımcılardan toplanan veriler SPSS v.23 paket programına
aktarılmış ve analizler bu programa eklenen Process v.3.5 eklentisi aracılığı ile yürütülmüştür.
Araştırma değişkenleri arasındaki ikili ilişkilerin belirlenmesi amacıyla yürütülen korelasyon
analizleri sonucunda, kaygılı bağlanma, kaçınmacı bağlanma, zihinselleştirme becerisi ve
kırılgan narsisizm arasındaki tüm korelasyonel ilişkilerin anlamlı olduğu gözlemlenmiştir.
Güvensiz bağlanma örüntüleri ile kırılgan narsisizm arasındaki ilişkide zihinselleştirmenin
aracı rolünün değerlendirilmesi amacıyla yürütülen Process analizi sonuçlarına göre kaygılı
bağlanma örüntüsü ile kırılgan narsisizm arasındaki ilişkide zihinselleştirmenin anlamlı bir
aracılık etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu model de kaygılı bağlanma örüntüsünün kırılgan
narsisizm üzerindeki doğrudan etkisinin de anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. Benzer şekilde
kaçınmacı bağlanma örüntüsü ile kırılgan narsisizm arasındaki ilişkide de zihinselleştirmenin
aracılık etkisinin anlamlı olduğu saptanmıştır. Ancak bu ilişkide kaçınmacı bağlanma
örüntüsünün kırılgan narsisizm üzerindeki doğrudan etkisinin anlamlı olmadığı tespit
edilmiştir. Bu araştırma bulguları güvensiz bağlanma örüntüleri, zihinselleştirme becerisi ve
kırılgan narsisizmin birbiri ile yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu araştırma
bulguları yaşamın erken yıllarındaki olumsuz bakım veren tutumlarına dayalı olarak gelişen
kaygılı ve kaçınmacı bağlanma örüntüsünü temsil eden katılımcı puanları yükseldikçe
bireylerin zihinselleştirme becerisi skorlarının düştüğünü ve bununda kırılgan narsisizmi
arttırdığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Güvensiz Bağlanma, Zihinselleştirme, Kırılgan Narsisizm
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MANEVİ DANIŞMANLIK VE BAĞIŞLAMA TEMELLİ TERAPİLER
Arzu Yılmaz , Ülkü Tosun
yilmaz.arzu@std.izu.edu.tr –0000-0002-6494-3310
utosun@medipol.edu.tr – 0000-0002-7273-2513

ÖZET
Manevi danışmanlık insanoğlunun antik çağlardan bu yana kullandığı bir uygulamadır (Parlak,
2016). Psikolojik rahatsızlıkların olağan üstü nedenlere dayandırıldığı geçmiş toplumlarda,
hastalıkların tedavisi için din adamlarının görev aldığı görülmektedir. Hastalara karşı dini ve
manevi yöntemler kullanılarak onların sakinleştirilebileceği ve tedavi edilebileceği görüşleri
savunulmuştur. Dini ve manevi danışmanlık anlamına gelen “pastoral counseling” 19. Yüzyılın
başlarında
ortaya çıkmıştır. Pastoral danışmanlığın öncüsü olarak Anton Bosien kabul edilmektedir (Şirin,
2013; 2016). Bosien dinin ve maneviyatın insan ruh sağlığını düzenleyici ve iyileştirici
özelliğine vurgu yapmıştır. Hristiyan teolojisi içerisinde doğmuş olan pastoral psikoloji
günümüzde farklı dini inanışlar ve kültürler tarafından da uygulanmaktadır.
Manevi danışmanlık gibi bağışlama temelli terapiler de son dönemlerde ilgi gören ve gelişen
bir uygulama olarak görülmektedir. Bağışlama temelli terapilerde hedeflenen, kişilerin
kendilerinden, başkalarından ve durumlardan kaynaklanan incinmeler, kalp kırıklıkları hatta
travmatik deneyimlerle baş edebilmelerine yardımcı olmaktır (Wade, Bailey ve Shafer, 2015).
Bağışlama terapilerinin amacı danışanın sadece bağışlamasını sağlamak değil aynı zaman da
duygu ve düşüncelerini paylaşabileceği bir alan oluşturmaktır (Fredman ve Enright, 1996).
Çalışmanın amacı maneviyat ve manevi danışmanlık hakkındaki görüşler ile bağışlama ve
bağışlama temelli terapiler arasındaki farklılıklar ve benzerliklerin karşılaştırılmasıdır. Bu
çalışma nitel araştırma modellerinden literatür taraması ile gerçekleştirilmiştir. Literatür
taraması sonucunda iki kavramın benzeştiği noktalar; empati, psikolojik iyi oluş, başa çıkma
becerileri, inanç ve değer olduğu görülmüştür. İki kavram arasında; dışsal baskı unsuru olması
ve bağışlama kavramına bakış açısı konularında farklılıklar olduğu ortaya konulmuştur.
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Sonuç olarak, kavramsal ve teorik anlamda farklı yaklaşımlar olan manevi danışmanlık ve
bağışlama temelli terapi modellerinin birlikte kullanılabilecekleri bir senteze ulaşılmaya
çalışılmış ve yeni bir model önerisi sunulmuştur. Bu bağlamda, sunulan bağışlayıcı manevi
danışmanlık modelinin alana katkı sağlaması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Maneviyat, Manevi Danışmanlık, Bağışlama, Psiko-terapi
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TÜRKİYE’DE KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMAN) YAPISININ GENEL
HATLARIYLA İNCELENMESİ
Ceren DEMİR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi,
, ORCID: 0000-0001-8721-8261

ÖZET
Günümüzde çağdaş demokrasi ve yönetim anlayışında hukuk temelli devlet yapılanması “insan
hakları” konusunda ciddi anlamda bilinçlenmeyi beraberinde getirmiştir. Bu durum, idarenin
vatandaşların beklentilerini yerine getirmedeki yönetim anlayışının “iyi yönetim” ilkeleri
kapsamında yeniden şekillenmesine imkan tanımıştır. Böylece idare bir yandan iyi yönetim
kapsamında kamu hizmeti sunma görevini, diğer yandan da vatandaşına sunduğu imkanların
hak ve adalete uygunluğunu yargısal denetimle sağlanmayı amaçlamaktadır. Bu durumun
neticesinde ombudsmanlık denetimi; geleneksel siyasi yönetim ve idari adli denetim
mekanizmalarının tamamlayıcısı, yeni iletişim kanalıyla devlet ve vatandaş arasındaki hak
kaybını önlemeye yönelik iyileştirici ilişkiyi kabul eden bir model olmaktadır. Çalışma
kapsamında, Türkiye yönetim geleneğinde ombudsmanlık benzeri işlem gören yapılanmalara
yer verilmiştir. Akabinde Türkiye’de ombudsmanlık denetiminin genel hatlarıyla oluşumu
incelenmiş ve görevi itibariyle nasıl konumlandırıldığı anlaşılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelime: Kamu Denetimi, Ombudsman, Kamu Denetçiliği Kurumu

ABSTRACT
Today, the law-based state structure in the understanding of contemporary democracy and
administration has brought about a serious awareness of "human rights". This situation allowed
the administration to reshape the management approach to fulfilling the expectations of the
citizens within the scope of "good management" principles. Thus, the administration aims to
provide public services within the scope of good governance, on the one hand, and to ensure
the compliance of the opportunities it offers to its citizens with rights and justice, on the other
hand, through judicial review. As a result of this situation, the ombudsman audit;
Complementing the traditional political administration and administrative judicial control
mechanisms, is a model that accepts the healing relationship between the state and the citizen
to prevent loss of rights through the new communication channel. Within the scope of the study,
structures that are treated similarly to the ombudsman in the Turkish administrative tradition
are included. Subsequently, the formation of the ombudsman supervision in Turkey was
examined in general terms and it was tried to understand how it was positioned in terms of its
duty.
Keywords: Public Accounting, Ombudsman, The Ombudsman Institution
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21ST CENTURY ISLAM: GLOBAL CHALLENGES OF ISLAMIC
REPRESENTATION AND KNOWLEDGE ACQUISITION

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

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

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

Dorota Kobus-Ostrowska
University of Lodz, Poland

Abstract:

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

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

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

1Dinabandhu

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

Abstract:
India is known as a country of diversity regarding the social, cultural and wide geographical
variations. In the north and north-west part of the country, the strong patriarchal norms and the
male dominance based social structure are the important constructs. Patriarchal social setup
adversely affects the women’s social and economic wellbeing and hence in that social structure
women are considered as second level citizen. Work participation rate of women has directly
linked to the development of society or household. Haryana is one of the developed states of
India, still being ahead in economic prosperity, much lagged behind in gender-based equality
and male dominance in all dimensions of life. The position of women in the Haryana is no better
than the other states of India. Haryana state has the great difference among the male-female sex
ratio which is a serious concern for social science research as a demographic problem for the
state. Now women are requiring for their holistic empowerment and that will take care of them
for an enabling process that must lead to their economic as well as social transformation. Hence,
the objective of the paper is to address the role of sex ratio, women literacy and her work
participation in the process of their empowerment with special attention to the gender
perspective. The study used the data from Census of India from 1991 to 2011. This paper will
examine the regional disparity of sex ratio, literacy rate and female work participation and the
improvement of empowerment of women in the state of Haryana. This paper will suggest the
idea for focusing much intensively on the issues of women empowerment through enhancement
of her education, workforce participation and social participation with people participation and
holistic approach.
Keywords: Sex ratio, literacy rate, workforce participation rate, women empowerment,
Haryana.
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COMMUNICATION AND DEVICES: FACE TO FACE COMMUNICATION
VERSUS COMMUNICATION WITH MOBILE TECHNOLOGIES
Nuran Öze
Near East University, Faculty of Communication, Nicosia Northern Cyprus
Abstract:
With the rapid changes occurring in the last twenty five years, mobile phone technology has
influenced every aspect of life. Technological developments within the Internet and mobile
phone areas have not only changed communication practices; it has also changed the everyday
life practices of individuals. This article has focused on understanding how people’s
communication practices and everyday life practices have changed with the smartphone usage.
The study was conducted by using in-depth interview method and the research was conducted
on twenty Turkish Cypriots who live in Northern Cyprus. According to the research results,
communicating via Internet has rapidly replaced face to face communication in recent years.
However, results have changed according to generations. Younger generations can easily adapt
themselves to technological changes because they are already gaining everyday life practices
right now. However, the older generations practices are already present in their everyday life.
Keywords: Face to face communication, internet, mobile technologies, North Cyprus.
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DEVELOPING MEASUREMENT MODEL OF INTERPERSONAL SKILLS OF
YOUTH
Mohd Yusri Ibrahim
Centre for Fundamental & Liberal Education, Universiti Malaysia Terengganu, Terengganu,
Malaysia
Abstract:
Although it is known that interpersonal skills are essential for personal development, the debate
however continues as to how to measure those skills, especially in youths. This study was
conducted to develop a measurement model of interpersonal skills by suggesting three construct
namely personal, skills and relationship; six function namely self, perception, listening,
conversation, emotion and conflict management; and 30 behaviours as indicators. This crosssectional survey by questionnaires was applied in east side of peninsula of Malaysia for 150
respondents, and analyzed by structural equation modelling (SEM) by AMOS. The suggested
constructs, functions and indicators were consider accepted as measurement elements by
observing on regression weight for standard loading, average variance extracted (AVE) for
convergent validity, square root of AVE for discriminant validity, composite reliability (CR),
and at least three fit indexes for model fitness. Finally, a measurement model of interpersonal
skill for youth was successfully developed.
Keywords: Interpersonal communication, interpersonal skill, youth.
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PRESERVATION OF ARTISTIC HERITAGE: EFFECT OF MODERNIZATION ON
ANTIQUITIES AND TRADITIONAL MURALS IN NIGERIA

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

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

Kıvanç Demirci
Bitlis Eren Üniversitesi – 0000-0001-6598-6673

ÖZET
Enformasyon çağında bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişimiyle birlikte
internet kullanımı kamu yönetimi açısından önemli bir hale gelmiştir. Ülkelerin büyük
çoğunluğu çeşitli olanaklarını kullanarak kamu sektöründe interneti, dijital okuryazarlığı ve euygulamaları yaygınlaştırmak için bir takım plan ve projeler gerçekleştirmiştir. Türkiye’de son
yıllarda başta e-devlet olmak üzere e-uygulamalar konusunda gelişim gösteren ülkeler arasında
yer almaktadır. Bu gelişim ve dönüşümle birlikte kamusal hizmetler etkin ve kesintisiz bir
şekilde ifa edilme özelliğine kavuşmuştur. E-uygulamaların kalitesi toplumların yaşam kalitesi
düzeyinin belirleyici unsuru olarak kabul edilmekte ve ülkelerin gelişmişlik seviyesi hakkında
bilgi verici olarak kabul edilmektedir.
Bu bağlamda çalışmanın amacı, kamusal hizmetlerde etkinliği ve verimliliği sağlayan e-devlet
uygulamasının özel hayatın gizliliği, dijital eşitsizlik, e-demokrasi ve siber güvenlik alt
başlıklarında kamu hukukuyla bağlantılı olarak değerlendirilmesidir. Çalışma nitel araştırma
yöntemlerinden biri olarak kabul edilen doküman analizi metoduna dayandırılmıştır.
Araştırmada ulusal ve uluslararası literatürde yer alan çalışmalardan ve medya organlarının
ilgili konuda yapmış olduğu araştırmalardan yararlanılmıştır.
Çalışmada, Türkiye genelinde dijital eşitsizlikten en çok etkilenen kesimlerin dezavantajlı
gruplar ve sosyoekonomik imkânlar bakımından yetersiz olan bireyler olduğu tespit edilmiştir.
Anayasa’da hüküm altına alınmış sosyal devlet ilkesi doğrultusunda dijital eşitsizliğin ortadan
kaldırılması, bilgi ve iletişim teknolojisi alanındaki ilerlemeleri tamamlayıcı bir işlev
üstleneceği düşünülmektedir. Özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması konusunda
kullanıcıların endişelerinin giderilmesi amacıyla siber güvenliğe yönelik önlemlerin artırılması
gerekmektedir. Gizli bilgi ve belgelerin üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğine yönelik basın
organlarında yer alan haberler nedeniyle kullanıcılar kendilerini tehdit altında hissetmektedir.
İnternet tabanlı uygulamaların başarısı kullanıcıların kendini güvende hissetmesi ve kullanıcı
dostu bir altyapıya bağlıdır. Bu eşitsizliklerin çözülmesi ve siber güvenliğin tam olarak
sağlanmasıyla birlikte e-demokrasi uygulamalarının ülke genelinde halkın karar alma
süreçlerine katılımını artırarak ülkenin demokratiklik düzeyini artıracağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: E-devlet, E-demokrasi, Kamusal Hizmet, Kamu Hukuku.
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EVLİ BİREYLERDE ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI VE ÖFKE
İLE AİLE HUZURU ARASINDAKİ İLİŞKİ

Dr. Öğr. Üyesi Haydeh Faraji , Dr. Öğr. Üyesi Kahraman Güler
İstanbul Aydın Üniversitesi - ORCID: 0000-0001-5306-6546
İstanbul Aydın Üniversitesi- ORCID: 0000-0002-0049-0658

ÖZET
Çocukluk çağı travmaları (ÇÇT) daha düşük ilişki kalitesi ile ilişkilidir. Çocukluk çağı travması
yaşayan çocukların psikiyatrik durumlar, öfke, suça yatkınlık, antisosyal yönelim gibi birçok
sorun sergiledikleri belirlenmiştir. Ayrıca ÇÇT şiddetinin yüksek olmasının daha fazla içe
dönük ve dışa dönük öfke ile ilişkili olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca öfke daha yüksek fiziksel
yakın partner şiddeti (YPŞ) olasılığı ile ilişkilidir ve daha sık öfke fiziksel YPŞ’nin düzeyindeki
artış ile ilişkilidir. Eş şiddetinin söz konusu olduğu evliliklerde aile barışından bahsetmek
mümkün değildir. Mevcut çalışma ÇÇT, öfke ve aile huzuru ilişkisinin belirlenmesi
hedeflenmiştir. Bu sadece çocukluk çağı travmaları olan bireylerin rehabilitasyonunun ve öfke
regülasyonu becerilerini arttırmanın öneminin vurgulanması ve yeni nesillerin daha sağlıklı
koşullarda gelişebilmeleri için aile huzurunun desteklenmesi istenmektedir. Veri toplamak için
araştırmacı tarafından oluşturulan sosyodemografik bilgi formu, Çocukluk Çağı Travmaları
Ölçeği, Sürekli Öfke ve Öfke Tarz Ölçeği ile Aile Huzur Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi
için Pearson Korelasyon Testi ve Çoklu Doğrusal Regresyon Analizinden faydalanılmıştır.
Çalışma sonucunda öfke kontrol alt boyutu hariç, sürekli öfke ve öfke ifade tarzları ve ÇÇT ile
aile huzuru arasında negatif yönlü anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. ÇÇT’nin öfke ve öfke
tarzları ile aile huzurunu yordadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte sürekli öfke ve öfke
tarzlarının aile huzurunu yordadığı da bulgulanmıştır. Sonuçlar ÇÇT’nin bireyin başta aile
yaşantısı olmak üzere yaşama yaygın boylamsal olumsuz etkileri ile öfke regülasyonundaki
güçlüklerin olumsuz etkilerini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı travması, istismar, ihmal, aile huzuru.

THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILDHOOD TRAUMAS, ANGER, AND
FAMILY PEACE IN MARRIED INDIVIDUALS

Childhood traumas are associated with lower relationship quality. It has been determined that
children with childhood trauma exhibit many problems such as psychiatric conditions, anger,
susceptibility to crime, and antisocial orientation. Also it is highlighted that higher childhood
trauma severity is related to greater introverted and extroverted anger. Besides anger is related
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to a higher likelihood of physical intimate partner violence (IPV), with more frequent anger
related to the severity of physical IPV acts. In marriages where partner violence is in question,
it is not possible to talk about family peace. The current study aimed to determine the
relationship between childhood traumas, anger and family peace. It is only desired to emphasize
the importance of rehabilitation of individuals with childhood traumas and to increase their
anger regulation skills, and to support family peace so that new generations can develop in
healthier conditions. As a result of the study, except for the anger control sub-dimension, there
was a negative significant relationship between trait anger and anger expression styles,
childhood traumas and family peace. It has been determined that childhood traumas predict trait
anger and anger styles and family peace. However, it was also found that trait anger and anger
styles predict family peace. The results reveal the widespread longitudinal negative effects of
childhood traumas on life, especially family life, and the negative effects of difficulties in anger
regulation.
Keywords: Childhood trauma, abuse, neglect, anger, family peace.
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BİR BAKIM HİZMET MODELİ OLARAK KORUYUCU AİLE

Sinem HALİBOĞLU
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi – 0000-0002-1805-8089

ÖZET
Sosyal politika stratejilerinin içerisinde bulunan ve dezavantajlı gruplar olarak
tanımlanan; yoksullar, hastalar, engelliler, kadınlar, yaşlılar gibi yaşamlarını tek başlarına
idame ettiremeyen gruplardan birisi olan korunmaya ihtiyacı olan çocuklar; toplumun
geleceğini oluşturmaları bakımından mevcut sosyal politikalar ve planlanan politikalar
açısından oldukça önemlidir. Çünkü tüm devletler iyi yetişmiş, sorumluluk sahibi, biyo-psikososyal açıdan gelişmiş bir beşeri sermayenin kalkınma ve gelişim düzeyini belirleyen en önemli
etken olduğunun bilincindedir.
Bazı çocuklar, kendilerini yetiştirmekle sorumlu olan ailelerin sahip oldukları çeşitli
olumsuz koşulları ile biyolojik aileleri ile beraber yaşayamamaktadır. Biyolojik aileleri yanında
yaşamlarını devam ettirmesi mümkün olmayan çocuklar, ilgili kanunlar kapsamında korunma
altına alınmakta; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan yatılı kuruluşlarda
hayatlarına devam etmektedir. Bu kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocukların
yüksek yararı gözetilerek kurum bakımında kalmalarından ziyade; evlat edinme ve koruyucu
aile gibi alternatif bakım hizmet modellerinden yararlandırılmaları oldukça önemlidir.
Korunmaya ihtiyacı olan çocuklar için geliştirilen koruyucu aile hizmeti ile hayatlarının
kritik dönemlerini bir aile ortamında fiziksel temas, ilgi ve sevgi ile büyüyen bebeklerin ölüm
oranında düşme yaşandığı, hayatlarının sonraki dönemlerinde de daha huzurlu, bağ kurabilen,
güven ilişkileri geliştiren bireyler olarak geliştikleri belirtilmektedir. Koruyucu aile sistemi;
korunmaya ihtiyacı olan çocukların sağlıklı gelişimi için kurum bakımına karşı en uygun
alternatif bakım hizmeti şeklidir. Biyolojik aileleri yanında büyüme imkânları olmayan
çocukların uygun kriterlere sahip olan ailelerin yanında büyümesi ise koruyucu aile hizmet
modelidir.
Bir alternatif bakım türü olan koruyucu aile uygulamasının geliştirilebilmesi için bu
hizmet hakkında yeterli düzeyde tanıtım çalışmalarının yapılması, yasal düzenlemelerin
uygulama üzerindeki eksiklikleri ve güçlüklerinin belirlenmesi, bu sürecin daha profesyonel bir
anlayış içerisinde değerlendirilmesi, bu alanda sahada çalışan meslek elemanlarının koruyucu
aile hizmeti konusundaki eğitim süreçlerinin desteklenerek güçlendirilmelerinin sağlanması,
ayrıca koruyucu aile hizmeti veren ailelere, bu konularda başa çıkma konusunda
desteklenmeleri sağlanarak daha donanımlı olmaları konusunda eğitilmeleri ve eğitimli meslek
elemanları tarafından yönlendirici şeklide denetlenmelerin yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Koruyucu Aile, Kurum Bakımı, Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuk
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ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINLARA SUNULAN HİZMETLER ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
Sinem HALİBOĞLU
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi
– 0000-0002-1805-8089

ÖZET
Aile içi şiddet bütün toplumlar için oldukça önemli bir problemdir. Dünya’nın birçok
yerinde şiddet kavramı araştırmalara konu olmuş bir olgudur. Aile içi şiddet; kuşaktan kuşağa
aktarılan, yalnızca şiddet gören bireyi değil, şiddeti gören, bu duruma tanık olan bireylerinde
psikolojisini, özellikle çocukların psikolojik ve sosyal gelişimine oldukça etki etmektedir.
Şiddetin şiddeti doğurduğu yadsınamaz bir gerçeklik olup; çocuk döneminde aile içi şiddete
maruz olan ya da bu duruma tanık olanlar bireylerin yetişkinliklerinde kendi aile bireylerine
şiddet uyguladığı, bu durumu aile içinde öğrendiği bir gerçektir. Kadın sığınma evinde kalan
kadınlarla yapılan araştırmalar da şiddet mağduru olan kadınların birçoğunun çocukken de
şiddete maruz kaldıkları ve öğrenilmiş bir davranışla sorunlarına şiddet yolu ile çözüm
aradıkları, kendi çocuklarına da şiddet uyguladıkları bilinmektedir. Küçüklük dönemlerinde
şiddete maruz kalan ya da tanık olan bireylerin, yetişkinlik dönemlerinde şiddet uygulayan
bireyler haline dönüşmeleri, hayatlarının içine şiddet olgusunun yerleşmiş olması muhtemel bir
sorun olarak karşımıza çıkmakta, şiddetin kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli bir rol
oynamaktadır. Bu şiddet zincirinin ve döngüsünün kırılması, şiddetsiz bir toplumun var olması
için her bireye sorumluluk düşmektedir.
Aile içi şiddet toplumsal yaşantı içerisinde en çok kadınları etkileyen bir problemdir.
Birçok türü olan şiddet; fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan birden çok problemlere neden
olmaktadır. Bedensel sakatlıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, kişilerde değersizlik hissi,
intihar eğilimi, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, kaygı bozukluğu, alkol/ madde
bağımlılığı gibi bir çok psikolojik sorunlar bu problemler arasındadır. Yaşanan şiddet
neticesinde kadınların genel sağlık durumu bozulmakta, yaşam kalitelerinde azalma, yaşamdan
keyif alamama gibi olumsuz durumlar yaşanmakta ve sağlık hizmeti kullanma oranları
yükselmektedir.
Dünyada milyonlarca kadının şiddete maruz kaldığı bilinmekte ancak kültürel yapı, örf,
adet ve gelenekler, kadının statüsünün düşük olması, ekonomik özgürlüğünün olmaması gibi
nedenlerle kadına yönelik şiddet çoğunlukla gizli tutulmaktadır. Şiddet mağduru olan kadınlar
ise resmi kurumlar (kolluk kuvvetleri, aile mahkemeleri, savcılık vb.) ya da şikayet
mekanizmaları (CİMER, 183 İhbarı, KADES vb.) aracılığı ile koruyucu ve önleyici tedbirler
talep edebilmektedir. Yapılan bu çalışmada da şiddet ve kadın olgusu, şiddete maruz kalmış
kadının başvuru yapabileceği kurumlar, aile içi şiddete maruz kalan kadınlara sunulan
hizmetlerin içeriğinden ayrıntılı olarak bahsedilmiş olup, bu çalışmanın okuyuculara şiddete
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maruz kalan kadınlara sunulan hizmetler hakkında genel bir bakış açısı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Kadına Yönelik Şiddet, Aile İçi Şiddet
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THE IMPACT OF THE ARAB UPRISINGS ON THE TURKISH
FOREIGN POLICY TOWARDS SYRIA BETWEEN 2010-20201
Asaad HASAN, MA Student
İstanbul Sabahattin Zaim University,
Dr. Mohammed MOUSSA
İstanbul Sabahattin Zaim University,

ABSTRACT
Turkish foreign policy towards Syria has responded to perceived threats, old and new. This
paper will apply a securitization lens to how Turkish foreign policy elites perceived TurkishSyrian relations between 2010 and 2020. In the recent past, Turkey directed a proactive foreign
policy towards Syria during the Justice and Development Party (JDP) period between 20022010, characterized by the principles of “strategic depth”, zero-problems policy and the JDP’s
elite conservative Islamic background. However, since 2010, Turkish foreign policy toward
Syria has impacted. At the beginings of Arab uprisings, Turkey soft tools of mediation and
persuasion did not success, this led Turkey to adopt enmity discourse against the Syrian regime
and adopts realpolitik policy. This study aims at explaining Turkish foreign policy discourse on
popular uprising in Syria in 2011. For evaluating the ideological and material factors after 2010
towards Syria and their impact on political discourse and foreign and domestic policy, the
Securitization Theory of the Copenhagen School provides a theoretical framework for studying
these changes in discourse and practice. In addition to the securitization theory, this study
provides an analysis of elite discourse inspired by the ideas of Laclau and Mouffe. So, it asks
this question: How did the discourse of the Turkish political elite towards Syria after 2010
contribute to directing foreign policy and building perceptions towards threats and
securitization issues? The study analyzes the discourse of the Turkish political elite, the Turkish
presidency and the Ministries of Foreign Affairs and Defense. These discourses will be
compared to the direction of Turkish foreign policy towards Syria between 2002-2010.

Keywords: Turkish politics, Turkish foreign policy, Syrian-Turkish relations, Justice and
Development Party, Securitization theory, Political elite.

This study was produced from the master’s thesis titled “The Impact of the Arab Uprisings on the Turkish
Foreign Policy towards Syria between 2010-2020” that is conducted by Asaad Hasan under the supervision of
Dr. Mohammed MOUSSA.
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MÂVERDÎ’YE GÖRE İYİ YÖNETİMİN TEMEL İLKELERİ

Ömer ÇAMUR
Bingöl Üniversitesi -0000-0001-6447-1475
Abdurrahman AYDIN
Bursa Uludağ Üniversitesi -0000-0003-3749-8095

ÖZET
Yönetim, tarihin her döneminde üzerinde durulan ve ne olduğu ile ilgili düşünceler öne sürülen
kavramlardan biridir. Genel bir ifade ile sevk ve idare etmek anlamına gelen yönetim, belirli
bir amaca ulaşmak için eldeki tüm kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını
içermektedir. Yönetim, genelde devletin ve özelde ise kamu yönetiminin eylem ve işlemlerinin
sunulması hususunda ayrıca önem taşımaktadır. Vatandaşların ihtiyaç duyduğu mal ve
hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi yönetim işlevinin başarılı bir şekilde
gerçekleştirilmesi ile yakından ilişkilidir. Dolayısıyla tüm tarihsel dönemlerde iyi bir yönetimin
nasıl olması gerektiği ile ilgili çeşitli düşünceler ortaya konmuş ve yönetimin nasıl başarılı bir
şekilde gerçekleştirilebileceği sorusuna cevap aranmıştır. Abbasiler döneminde yaşamış ve
devletin çeşitli kademelerinde görev almış olan Mâverdî, İslam düşünce tarihi açsısından
oldukça önemli bir bilim insanı olarak kabul edilmektedir. Daha çok devlet, siyaset ve yönetim
ile ilgili çalışmaları ile ön plana çıkan Mâverdî, devlet yönetimi ile ilgili yazdığı eserlerde
dönemin yönetim anlayışına katkıda bulunmayı amaçlamıştır. Mâverdî’nin düşüncesinde
devletin hangi kurumlara sahip olduğundan çok nasıl ve hangi ilkelerle yönetildiği önemlidir.
Dolayısıyla Mâverdî, eserlerinde bir yandan devletin en alt kademesinden en üst kademesine
kadar yönetimde görevli bulunan bireylerin nasıl özelliklere sahip olmaları gerektiğini
açıklamaya çalışırken, diğer yandan düşünceleriyle ideal bir yönetimin nasıl olabileceğini
ortaya koymaya çalışmıştır. Yapılan bu çalışma, Mâverdî’nin devlet yönetimi ile ilgili eserleri
üzerinde bir okumayı içermektedir. Çalışmada Mâverdî’nin başarılı bir yönetimin nasıl ortaya
koyulabileceği ile ilgili düşünceleri ilkeleştirilmeye, iyi bir yönetimin hangi temeller üzerine
inşa edilebileceği ortaya konmaya ve bu doğrultuda günümüz kamu yönetimi için dersler
çıkarılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yönetim, Kamu Yönetim, Mâverdî.
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TOPLUMSAL BAĞLAMDA HASTALIK-SAĞLIK-KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ

Murat BAYHAN
İnönü Üniversitesi
– 0000-0001-6183-3178

ÖZET
Dünya Sağlık Örgütü sağlık kavramını sosyal, fiziksel ve ruhsal yönden bir iyi olma hali
şeklinde tanımlamaktadır. Burada dikkat çekilen iyilik hali bireyin kendi değer ve inanışına
göre başka bir ifade ile kültüre göre farklılık gösterebilmektedir. Sağlık ve hastalık kavramları
tarihsel süreç içerisinde bütün topluluklarda toplumu etkileyen başat olgular olmuşlardır. Sağlık
ve hastalık olgusu her ne kadar medikal bir alan gibi görünüp algılansa da, başta sosyoloji olmak
özere sosyal bilimlerin ilgi alanına girmektedir. Bu olguların tıbbi çerçevede açıklamak yeterli
olmayacağı gibi bu olguların toplumsal koşullara, dine, gelenek-göreneklere, ekonomik duruma
vb. birçok sosyal yapı, kurum ve durum ile doğrusal ilişki içerisinde olması bu olguların sosyal
bilimler çerçevesinde ele alınıp değerlendirilmesi doğru olacaktır. Nihayetinde kültür
dediğimiz kavram, birey, grup veya toplum tarafından öğrenilen, aktarılan, paylaşılan inançlar,
tutumlar, davranışlar, gelenek ve göreneklerin hepsini kapsamaktadır. Başka bir ifade ile kültür,
aynı grup veya toplum içerisindeki her bir bireyin ortak değeri, dili ve fonksiyonudur. Sağlık
veya hastalık olguları ise bu ortak fonksiyon doğrultusunda yorumlanmasıdır ve budan dolayı
sağlık veya hastalığın grupların, toplumların kültürüne göre değişen bilen bir kavram olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda bir toplumun yaşam biçimi olarak kültür ile toplumun
sağlık-hastalık olgularının algılanmasında en etkili sosyal yapıdır. Tarihsel süreç içerisinde
geleneksel tıp uygulamaların halk kültürü içerisinden çıkması ve günümüzde modern tıp ile
kültürün geldiği nokta başta sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin önemli bir ilgi alanını
oluşturmaktadır. Hastalık, sağlık ve kültür olgular toplumsal yapıda tarihsel süreç içerisinde
birbirini etkileyen ve iç içe geçmiş kavramlardır. Bu çalışmada başta sağlık, hastalık ve kültür
kavramlarının açıklaması yapılmıştır ve farklı perspektifler ile bu kavramların temel düzeyleri
ortaya konulmuştur. Son aşamada ise sosyal yapı içerisinde sağlık-hastalık ve kültür ilişkisi ele
alınmıştır. Bu alanda daha önce yapılmış çalışmalar dikkate alışmış, incelenmiş ve analiz
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık, Hastalık, Kültür.
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DISEASE-HEALTH-CULTURE INTERACTION IN A SOCIAL CONTEXT

Murat BAYHAN
Inonu University – 0000-0001-6183-3178

ABSTRACT
The World Health Organization defines the concept of health as a state of well-being from a
social, physical and spiritual point of view. The well-being noted here may differ according to
the individual's own values and beliefs, in other words, according to the culture. The concepts
of health and disease have been the main phenomena affecting society in all communities in the
historical process. Although the phenomenon of health and disease seems to be a medical field
and is perceived, it is of interest to social sciences, especially sociology. It will not be enough
to explain these phenomena within the medical framework, as well as the social conditions,
religion, customs, economic situation, etc. of these phenomena. having a linear relationship
with many social structures, institutions and situations, it would be correct to consider and
evaluate these phenomena within the framework of social sciences. Ultimately, the concept that
we call culture covers all the beliefs, attitudes, behaviors, traditions and customs learned,
transmitted, shared by the individual, group or society. In other words, culture is the common
value, language and function of each individual within the same group or society. Health or
disease phenomena are interpreted in accordance with this common function, and therefore
health or disease comes across as a concept that knows that varies according to the culture of
groups, societies. In this context, culture as a way of life of a society is the most effective social
structure in the perception of health and disease phenomena of society. In the historical process,
the emergence of traditional medicine practices from within folk culture and the point where
modern medicine and culture come from today is an important area of interest of social sciences,
especially sociology. Disease, health and cultural phenomena are concepts that affect each other
and are intertwined in the historical process in the social structure. In this study, the concepts
of health, disease and culture were explained in the first place and the basic levels of these
concepts were revealed with different perspectives. At the last stage, the relationship between
health-disease and culture in the social structure was discussed. Previous studies in this area
have been taken into account, studied and analyzed.
Keywords: Health, Disease, Culture.

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-8151-10-7

www.anadolukongre.org

Page | 71

ANADOLU

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

MEŞHUR YANKESICI FINDIK FATMA

Doç. Dr. Ömer Obuz
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
ORCID: 0000-0002-8686-4488

Özet
Tarih boyunca asayiş meselesi, insanoğlunun her daim temel sıkıntılardan biri
olmuştur. Bu sorunlar yumağı içerisinde yankesicilik de sayısız insanın mağduriyetine yol
açmış olan suç türüdür. Dinî ve ahlaki açıdan ayıplanan yankesiciliği önleyebilmek için
devletler çeşitli cezai yaptırımlar tespit ederek halkını bu gibi faaliyetlerden korumaya
çalışmıştır. Ancak her türlü yaptırıma ve ayıplamaya rağmen yankesiciliğin önü alınamadı.
Nitekim yankesicilik Hem Osmanlı hem de Cumhuriyet devirlerinin önde gelen asayiş
sorunlarından birisi oldu. Cumhuriyet döneminde her yaş, millet ve cinsiyetten pek çok
yankesici vardı. Bunlardan birisi de Fındık Fatma idi. Fatma, güzelliğini, kadınlığını kullanarak
pek çok erkeğin cüzdanını/parasını çalmıştı. Bu yüzden de çeşitli zamanlarda hapishanelere
düştü. Bu çalışmada 1932 yılında ölene kadar sık sık hapishaneye girip çıkan, erkeklerin
mağdur olmasına neden olan Fındık Fatma’nın kötü şöhreti ele alınacaktır. Eş zamanlı olarak
Fatma’nın ve işlediği suçların kamuoyunda nasıl değerlendirildiği tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Yankecilik, Fındık Fatma, Asayiş
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CUMHURIYET DÖNEMINDE ESRAR KAHVEHANELERI

Doç. Dr. Ömer Obuz
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
ORCID: 0000-0002-8686-4488
ÖZET
Bu çalışma, Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana mücadele edilen esrar
kahvehanelerinin Cumhuriyet dönemindeki durumunu, şehirde daha ziyade hangi
lokasyonlarda kümelendiklerini, fiziki yapıları, müdavimleri ve çalışanlarının profillerini ve
son olarak iktidarın kahvehaneleriyle mücadele yöntemlerini ele alıyor. Bunun için bilhassa
Milliyet, Akşam, Son Posta gibi gazetelerde yer alan haberler ve dönemin önemli yazarlarının
makalelerine başvurulmuştur. Bu sayede görülmüştür ki Osmanlı İmparatorluğu’nda olduğu
gibi erken Cumhuriyet döneminde de esrarkeşlerin müdavim olduğu en temel mekanlarından
biri hapishaneler diğeri ise esrar kahvehaneleri olmuştur. Her iki dönemde de tüm mücadelelere
rağmen kahvehaneler varlığını sürdürmeyi başarmıştır. Genellikle gözlerden ırak, bodrum
katlarında ya da normal kahvehane süsü verilmiş bu esrar kahvehanelerinin önemli bir kısmı
kolluk kuvvetlerinin baskısıyla bu sefer de apartman dairelerine taşınarak gizli saklı esrar
bağımlılarını ağırlamıştır. Üstelik Cumhuriyet döneminde esrar kahvehanesi işleten kadınlar da
türemiştir. Haberler, köşe yazıları ve dönemin tanığı, meselenin bizzat içerisinde yer alan
doktorların ifadeleri ve tedavi için hastanelere yatırılan esrar bağımlılarından anlaşılan
bahsedilen dönem aralığında İstanbul’da gerçekten de ciddi bir esrarkeş nüfusunun olduğuydu.
Bu durum doğal olarak esrar için mekanların da artmasına yol açmıştı. Dolayısıyla esrar
kahvehaneleri, müdavimlerine esrarı, diğer bir anlatımla uyuşmayı vadederek bir yandan
kişinin kendisine ve çevresine, öte yandan da topluma ciddi zararlar vermişti.
Anahtar Kelimeler: İstanbul, Esrar, Esrar Kahvehaneleri, Esrarkeş,
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KUR’ÂN’DA MUCİZE/AYET MEFHUMU

Murat Oral
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
– ORCID ID: 0000-0001-6289-1572

ÖZET
Bilindiği üzere Kur’ân, üzerine indiği toplumun düşünce yapısında değişikliğe gitmiş ve onların
dikkatlerini göz ardı ettikleri önemli manalara çekmiştir. Kur’ân’ın üzerinde yoğunlaştığı bu
tür konulardan biri de mucize/ayet mefhumudur. Allah Teâlâ, Kur’ân’da hem kendi varlığına
ve kudretine hem de peygamberlerin doğruluğuna delalet eden mucizelerden söz ederek müşrik
toplumun mucizeye yönelik bakış açısını şekillendirmeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda Kur’ân’ın
mucize mefhumuna yaklaşımını incelemek, Allah Teâlâ’nın konuyla ilgili vurguladığı önemli
olguların ortaya konulmasına yardımcı olacak ve müşrik toplumun düşünce yapısında
gerçekleştirdiği değişikliklerin bilinmesine katkı sağlayacaktır. Bu amaçla ilgili çalışmada ilk
önce “mucize” kavramı üzerinde durulacak, akabinde Kur’ân’ın mucize yaklaşımından söz
edilerek önemli yerler vurgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler :.Kur’ân, Mucize, Mefhum.
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OSMANLI DEVLETİ’NDE ASKERÎ REFORM HAREKETİ VE ORDU-SİYASET
İLİŞKİSİNİN SEYRİ (1876-1914)

Nadide İrem Koçaş
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
– 0000-0002-4880-6068

ÖZET
Osmanlı Devleti’nin yıkılış sürecinde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasındaki etkin rolü
bakımından ordu, özellikle Meşrutiyet’in ikinci döneminden itibaren siyasi yüzünü göstermeye
başlayarak yıkıcı/kurucu bir unsur olmuştur. Batılı tarzda reformlarla beraber yenilenen askerî
eğitim, ordunun temel yapısını değiştirmiştir. Çehresi hızla değişen Osmanlı toplumunda
düzenlemelere öncelikle ordudan başlanmış ve ordu dönüşümün taşıyıcısı, bir anlamda
garantörü konumunda olmuştur. Ordudaki değişim ülke içerisindeki karmaşık siyasi durum ile
bir araya geldiğinde, ordunun politize olması kaçınılmaz bir durum haline gelmiştir. Bu
çalışmada öncelikle değişim sürecinde ordunun bulunduğu konum ve değişimden ne şekilde
etkilendiği, Meşrutiyetin ilanı sonrası muhalefet olgusunun politika üzerindeki etkisi ve
ordunun tamamen siyasileşmesiyle beraber yaşanan olaylar zinciri değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İttihat ve Terakki Cemiyeti, Meşrutiyet, Halaskâr Zabitan, 31 Mart Olayı,
Bab-ı Ali Baskını.
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MƏMMƏD ASLANIN ŞİRLƏRİNDƏ DİL VƏ ÜSLUB

İMKANLARI

Balakişi Atakişi oğlu İsgəndərov
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Özet.
Təqdim olunan məqalədə Məmməd Aslan poeziyasının dilindəki milli kolorit və xəlqi
təfəkkür tərzi elmi araşdırmaya cəlb edilmişdir. Eyni zamanda şair şeirlərində seçib işlətdiyi
bədii poetik fiqurlara, frazeoloji birləşmə və idiomatik ifadələrə yaradıcı münasibət
bildirmişdir. O, həm də Azərbaycan dilinin leksik fondunun əsasını təşkil edən dialekt və şivə
sözlərini şeirə gətirərək onları poetik nitqin ruhuna qaynaq etməyi yüksək sənətkalıqla
bacarmışdır. Zəngin folklor mühitində yetişərək ədəbiyyata gələn Məmməd Aslanın ağız
ədəbiyyatından bəhrələnməsi, onun şeir dilinin zənginliyinə, səlisliyinə və təbiiliyinə öz müsbət
təsirini göstərmişdir. Şairin şeirlərində müşahidə etdiyimiz atalar sözlərinin, məsəllərin və
frazeoloji vahidlərin iki şəkildə ifadə olunduğunun şahidi oluruq. Birinci halda, şeirə gətirilən
idiomatik ifadələr ya eyni ilə misrada ifadə olunur, ya da məzmunu dəyişdirilərək şeirdə öz
əksini tapır. Həmçinin xalq dilindən gələn milli kolorit, səmimiyyət və xəlqilik Məmməd Aslan
poeziyasının əsas meyarı kimi təqdim edilir. Göründüyü kimi, şair ümumxalq dilinin canlı ifadə
vasitələrindən yetərincə faydalanaraq, yüksək bədii-estetik dəyərə malik olan əsərlər
yaratmışdır. Məmməd Aslanın poeziyası üzərində apardığımız araşdırmalar sübut edir ki, şairin
poetik nitqi, obrazlılıq yaratma imkanları olduqca genişdir.
Anahtar Kelimeler: Poeziya, aforizm, dialekt, folklor, Məmməd Aslan, frazeologiya
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LANGUAGE AND STYLE POSSIBILITIES IN MAMMAD ASLAN'S POEMS

Abstarct
In the presented article, the national color of the language of Mammad Aslan's poetry and the
way of thinking of the people are involved in scientific research. At the same time, the poet
expressed a creative attitude to the artistic poetic figures, phraseological combinations and
idiomatic expressions in his poems. He also skillfully brought the words of dialect and dialect,
which form the basis of the lexical fund of the Azerbaijani language, into poetry and welded
them to the spirit of poetic speech. Growing up in a rich folklore environment, Mammad Aslan's
use of oral literature had a positive effect on the richness, fluency and naturalness of his poetic
language. We witness that the proverbs, parables and phraseological units we observe in the
poet's poems are expressed in two ways. In the first case, the idiomatic expressions brought to
the poem are either expressed in the same verse, or the content is changed and reflected in the
poem. Also, national color, sincerity and folklore from the vernacular are presented as the main
criteria of Mammad Aslan's poetry. As can be seen, the poet has created works of high artistic
and aesthetic value, making sufficient use of the means of live expression of the national
language. Our research on Mammad Aslan's poetry proves that the poet's poetic speech and
imagery have a wide range of possibilities.
Keywords: Poetry, aphorisms, dialects, folklore, Mammad Aslan, phraseology
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ORTAOKUL 5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDA YER ALAN METİNLERDEKİ
DİL BİLGİSİ YANLIŞLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Furkan CAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
ORCID ID: 0000-0002-3093-554X

ÖZET
Günümüzün ve geleceğin bireylerinin yetiştirilmesinde ana dili öğretiminin ayrı bir yeri ve
önemi vardır. Ana dilini doğru ve yerinde öğrenip kullanan bireyin hem bireysel hem de
toplumsal açıdan daha başarılı olacağı söylenebilir. Ders kitapları ve içerdiği metinlerde bireyin
ana dilini edinmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu bakımdan Türkçe ders kitaplarında yer alan
metinlerin, bireyin ana dilini hatalardan arınık, yerinde, doğru ve kendi sistemine uygun şekilde
kullanmasını sağlaması açısından önem taşıdığı söylenebilir. Bunun için her şeyden önce ders
kitaplarında yer alan metinlerin dilin kurallarına uygun, bireyi yanlış bir öğrenmeye
yöneltmeyecek, yazım ve noktalama hataları içermeyen kısacası dil bilgisi kurallarına ve dilin
sistemine uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı temel dil ve
anlatım, dil bilgisi hataları başta olmak üzere ortaokul 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki
metinlerde bulunan hata ve yanlışlıkları tespit etmektir. Araştırmanın çalışma materyalini Milli
Eğitim Bakanlığının ders kitabı olarak kabul ettiği ve 2021-2022 eğitim-öğretim yılında
okutulmakta olan 5. Sınıf Türkçe ders kitabı oluşturmaktadır. Bu çalışmada nitel desenlerden
doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Türkçe ders kitabında yer alan
metinler tek tek okunup metinlerde tespit edilen hatalar; dil yanlışları, anlatım bozukluğu, imla
ve noktalama işaretleri yanlışları başlıkları altında sınıflandırılıp örneklerle gösterilmiştir.
Araştırma sonucunda kimi metinlerde özne-yüklem uyumsuzluğundan kaynaklı anlatım
bozukluğu yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca ara sözün başında ve sonunda noktalama işareti
kullanılmadığı, soru işaretinin kullanılmasının gerektiği yerde kullanılmadığı, kimi yerde
noktalama işaretinin yanlış kullanıldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte kimi metinlerde çeşitli
yazım yanlışlarının yapıldığı görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: 5. sınıf Türkçe ders kitabı, metin, dil bilgisi yanlışları
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ALLAH’I NEDEN GÖREMİYORUM ADLI ESERİN ÇOCUĞA GÖRELİK İLKESİ
AÇISINDAN İNCELENMESİ

Furkan CAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
ORCID ID: 0000-0002-3093-554X

ÖZET
Günümüzde çocuk edebiyatı eserleri, çocuğun kitaba ilgi duymasına, ana dilini doğru ve
yerinde öğrenip kullanmasına, okuma alışkanlığı kazanıp okuma sevgisi ve kültürü
oluşturmasına doğrudan katkı sağlar. Bu bakımdan çocuk edebiyatı eserlerinin bu ve buna
benzer katkıları sağlayabilmesi için birtakım özellikler barındırması gerekir. Bu özelliklerden
biri de eserin çocuğa görelik ilkesine uygunluğudur. Bu araştırmanın amacı Allah’ı Neden
Göremiyorum adlı eseri çocuğa görelik ilkesine göre incelemektir. Araştırmanın materyalini
Merve Gülcemal tarafından kaleme alınan, Cezve Çocuk Yayınları tarafından basılan “Allah’ı
Neden Göremiyorum?” adlı eser oluşturmaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden
doküman incelemesi kullanılmıştır. İlgili eser dil ve üslup, konu/tema, ileti, karakter ve
görseller açısından incelenmiş ve bunların çocuğa görelik ilkesini yansıtma durumu
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda kitabın dış kapağındaki görsel ögelerin eserin
içeriğiyle örtüştüğü, kitabın sayfa sayısı ve kitaptaki puntonun hitap ettiği kitlenin seviyesine
uygun olduğu, her sayfada bulunan görsellerin çoğunlukla metin ile uyumlu olduğu, bazı
sayfalarda ise metin ile uyumlu olmayan görsellere yer verildiği, kitabın sırt kısmında kitabın
künyesiyle ilgili bilgilerin verilmediği görülmüştür. Kitabın iç yapısında çocuklara, Allah’ın
neden görülemediğinin cevabı sezdirilerek anlatılmaya çalışılmıştır. Bunun yanında anne,
kardeş ve doğa sevgisi de sezdirilerek çocukta farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. Bu
yapılırken çocuğun ilgi ve dikkatini çekebilecek örnekler üzerinden gidilmiş, sade ve anlaşılır
bir dil kullanılmıştır. Ancak kimi yerlerde verilen örneklerin birbiriyle uyumsuz olduğu, bunun
da eserin bazı kısımlarında kopukluğa sebep olduğu görülmüştür. İncelenen eserin dış yapı ve
içerik olarak genel itibariyle çocuğa görelik ilkeleri açısından hazırlandığını söylemek
mümkündür, fakat eserin hem dış yapı hem de içerik açısından kimi eksikleri olduğu
görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Çocuk edebiyatı, çocuğa görelik, Allah’ı Neden Göremiyorum.
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PUBLIC SQUARES AND THEIR POTENTIAL FOR SOCIAL INTERACTIONS: A
CASE STUDY OF HISTORICAL PUBLIC SQUARES IN TEHRAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chems Eddine BOUKHEDIMI
University of Tizi Ouzou, Department of commerce. -Management Marketing- Algeria
Ph.D. degree
Abstract
The aim of this research is to emphasize on the use of the renewable energy in Algeria which
is a big nation of fossil fuels, such as petrol and gas. Moreover, Algeria is a member of OPEC
which pushes it to produce and export natural gas and liquefied natural gas. However, this type
of energy is unrenewable and makes air pollution by its carbon dioxide emission.
To achieve sustainable development. Since 2010, Algeria started to follow the field of
renewable energy by exploiting its enormous solar energy potential with its prestigious
geographical location, estimated more than 80 % of the country. It should be noted that Algeria
receives annual sunshine exposure equivalent to 2,500 KWh/m2.
The program of renewable energy includes also the biomass energy which consists to move the
solid waste into green energy. Besides, the wind energy is about 35 TWh/year.
In general, the program refers to generate 22,000 MW of electricity power from renewable
sources between 2011 and 2030, of which 12,000 MW will be directed for the domestic
consumption and the rest for export.
It should be noted that the Algerian government forced the use of LED lamps in the streets and
the solar panels at the schools progressively to reduce the overuse of unrenewable energy.
Key words: Solar energy, Biomass energy, Renewable energy, Algeria.
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FİNANS EĞİTİMİNİN BİBLİYOMETİK ANALİZİ

Yunus SAVAŞ , Dilek ALMA SAVAŞ
Bitlis Eren Üniversitesi – 0000-0002-9642-4734
Bitlis Eren Üniversitesi -0000-0001-6246-8539

ÖZET
2008 finansal ekonomik krizinin devam eden etkileri ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19’un olumsuz eknomik yansımaları neticesinde bireysel anlamda ekonomik sıkıntıların baş
göstermesi, finans eğitimi üzerine olan ilgiyi arttırmıştır. Finans eğitimi, kişilerin finansal
ürünleri tanımaları ve finansal kavramların ifade ettiklerini anlamalarının yanı sıra finansal
karar alma durumlarında gerekli olan becerilere sahip olmaları açısından önem teşkil
etmektedir. Bu bağlamda finans eğitiminin gelişimine, finansın yoğun olarak iktisadi
aktiviteleri etkisi altına aldığı günümüz ekonomi konjoktüründe taşıdığı elzem duruma yazında
çokça yer verilmiştir. Bu çalışmada, bibliyometrik analiz yöntemi kullanarak finans eğitiminin
yazında nasıl geliştiğinin ve literatürdeki çalışmaların finans eğitimine olan katkılarını analiz
edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda en prestijli veri tabanlarından birisi olan Web of
Science, verilerin temin edilmesi için kullanılmıştır. Araştırmada bibliyometrik analiz yöntemi,
R tabanlı bibliometrix programı kullanarak yapılmıştır. 1950 ve 2022 yılları arasında yapılan
çalışmalar analize dahil edilerek uzun bir zaman periyodunda literatürdeki gelişmeler
incelenmiştir. Bu bibliyometrik analizde, finans eğitimi ile ilgili en etkili kaynaklar, yazarlar
ile bunlar arasındaki atıf ağı, dökümanların dinamik kelime analizi, farklı ülkelerdeki finans
eğitimi ile ilgili yayınların yayınlanması ve iş birlikleri, ortak sınıf ağları ile tematik gelişim
haritalandırılması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Finans eğitimi, bibliyometrik analiz, ortak sınıf ağları.

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-8151-10-7

www.anadolukongre.org

Page | 91

ANADOLU

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

TÜRKİYE’DE BEŞERî SERMAYE, EKONOMİK BÜYÜME, ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE
GLOBALLEŞME

Yunus SAVAŞ, Dilek ALMA SAVAŞ
Bitlis Eren Üniversitesi – 0000-0002-9642-4734
Bitlis Eren Üniversitesi - 0000-0001-6246-8539

ÖZET
Beşerî sermayenin bir yandan ülkelerin gelişim sürecindeki önemine vurgu yapılırken diğer
yandan hem teorik hem de ampirik iktisadi araştırmalarda yoğun bir şekilde yer aldığı
görülmektedir. Bunun yanı sıra, artan çevre kirliliği ve globalleşmenin ekonomi üzerine etkileri
de ilgi çeken iktisadi konular arasındadır. Bu bağlamda araştırmamızda beşerî sermayenin
ekonomik büyüme üzerine etkisinin incelenmesinin yanı sıra karbon emisyon oranı ve
globalleşme de eklenerek söz konusu bu değişkenlerin birbirleri arasındaki ilişki araştırılmıştır.
Araştırmamızda Granger nedensellik analizi kullanılmıştır. Araştırma 1960-2015 yıllarını
kapsamaktadır. Araştırmada alışılagelmiş şekilde tüm zamanları kapsayan nedensellik analizi
kullanmak yerine dalgacık yöntemi kullanarak zaman dilimleri ayrıştırılmış ve değişkenlerin
kısa, orta ve uzun vade olarak üç farklı periyotta nedensellikleri incelenmiştir. Bu şekilde
değişkenlerin genel bir nedenselliğe sahip olup olmadığına bakılmasının yanı sıra kısa, orta ve
uzun vade de nasıl bir nedenselliğe sahip olduğunun araştırılması, bu değişkenlerin farklı zaman
periyotlarında sergiledikleri davranışların ortaya çıkarılması açısından önem teşkil etmektedir.
Araştırma sonucunda, farklı periyotlarda farklı değişkenlerin nedensellik sağladığı görülmüş ve
böylelikle değişkenler arasındaki etkileşimlerin kısa, orta ve uzun dönemde farklılık gösterdiği
ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Beşerî Sermaye, Büyüme, Karbon Emisyon, Globalleşme
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THE CONTRIBUTION OF DIGITAL MARKETERS TO THE WORLD ECONOMY
AND THE CHALLENGES OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Sevgi AYDIN, Kemal Gökhan NALBANT, Beyza ERYILMAZ
Beykent Üniversitesimailto:sevgiaydin@beykent.edu.tr – 0000-0002-9507-5448
Beykent Üniversitesi- 0000-0002-5065-2504
Beykent Üniversitesi- 0000-0003-1166-2571

ABSTRACT
Digital marketing is a component of marketing that enables the promotion of products or
services online, which is more advantageous and preferable than printed publications in today's
technology due to the advancements in information technology. Increasing brand recognition,
establishing the target demographic, acquiring new consumers, and directing the organization
in digital areas are all the responsibilities that fall under the purview of digital marketers. In
addition to this, digital marketers should be familiar with all marketing approaches, including
those about social media, SEO, SEM, Google tools, and digital marketing. To demonstrate that
he is competent in this area, he has to utilize the appropriate tools and have the relevant
knowledge. Digital marketing, which uses more interactive techniques as opposed to
conventional marketing means such as print media, radio, and television, is steadily growing in
popularity. Digital marketers need to keep up with the latest developments and trends in the
digital world and take part in activities that help them grow professionally and personally. This
research investigates the significance of digital marketing, the roles and obligations of digital
marketers, the contributions of digital marketers to the globe's economy as a whole, and the
challenges in the supply chain. The ability of businesses to adapt more readily to complex
procedures and changes in their industry is made possible by digital marketing. Thanks to the
rapid recovery facilitated by digital marketing, the economy can quickly recover from times of
crisis such as a pandemic. In these times of economic unpredictability, businesses can look to
digital marketing as a chance to further build their brands and raise consumers' knowledge of
those companies. As a result, businesses should look to digital marketers to resume normal
operations as soon as the economic recovery begins, or even sooner.
Keywords: Digital marketing, branding, market, economy, supply chain management, digital
marketers.
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DİJİTAL PAZARLAMACILARIN DÜNYA EKONOMİSİNE KATKILARI VE
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR
ÖZET
Dijital pazarlama, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler nedeniyle günümüz teknolojisinde basılı
yayınlara göre daha avantajlı ve tercih edilen ürün veya hizmetlerin internet üzerinden
tanıtımını sağlayan pazarlamanın bir bileşenidir. Marka bilinirliğini artırmak, hedef kitleyi
oluşturmak, yeni tüketiciler kazanmak ve organizasyonu dijital alanlarda yönlendirmek, dijital
pazarlamacıların ilgi alanına giren sorumluluklardır. Buna ek olarak, dijital pazarlamacılar,
sosyal medya, SEO, SEM, Google araçları ve dijital pazarlama dahil olmak üzere tüm
pazarlama yaklaşımlarına aşina olmalıdır. Bu alanda yetkin olduklarını göstermek için uygun
araçları kullanmaları ve ilgili bilgiye sahip olmaları gerekir. Basılı medya, radyo ve televizyon
gibi geleneksel pazarlama araçlarının aksine daha etkileşimli teknikler kullanan dijital
pazarlamanın popülaritesi giderek artmaktadır. Dijital pazarlamacılar, dijital dünyadaki en son
gelişmeleri ve trendleri takip etmeli, profesyonel ve kişisel olarak büyümelerine yardımcı
olacak faaliyetlerde yer almalıdırlar. Bu araştırma, dijital pazarlamanın önemini, dijital
pazarlamacıların rolleri ve yükümlülüklerini, dijital pazarlamacıların bir bütün olarak dünya
ekonomisine katkılarını ve tedarik zincirindeki zorlukları araştırmaktadır. İşletmelerin
sektörlerindeki karmaşık prosedürlere ve değişikliklere daha kolay uyum sağlama yeteneği,
dijital pazarlama ile mümkün olmaktadır. Dijital pazarlamanın kolaylaştırdığı hızlı toparlanma
sayesinde ekonomi, pandemi gibi kriz zamanlarından hızlı bir şekilde toparlanabilir. Bu
ekonomik öngörülemezlik dönemlerinde işletmeler, markalarını daha da geliştirmek ve
tüketicilerin bu şirketler hakkındaki bilgilerini artırmak için dijital pazarlamayı bir şans olarak
görebilirler. Sonuç olarak, işletmeler ekonomik toparlanma başlar başlamaz, hatta daha da
erken normal faaliyetlerine devam etmek için dijital pazarlamacılara önem vermelilerdir.
Anahtar Kelimeler: Dijital pazarlama, markalaşma, pazar, ekonomi, tedarik zinciri yönetimi,
dijital pazarlamacılar.
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BORSA İSTANBUL BANKA ENDEKSİNDE ADAPTİF PİYASA HİPOTEZİNİN
TEST EDİLMESİ

Erkan Ustaoğlu
Hitit Üniversitesi – 0000-0002-4932-356X

ÖZET
Adaptif piyasa hipotezi, bilinen ve sıklıkla tartışılan etkin piyasalar hipotezi ilkelerini
davranışsal finans ile birleştiren alternatif bir finans teorisidir. Adaptif piyasa hipotezi tek bir
davranıştan ziyade davranışların değişen piyasa koşullarına nasıl tepki verdiği ile ilgilidir,
ayrıca bu teoride yatırımcılar ne tamamıyla rasyonel ne de irrasyoneldir. Etkin piyasalar
hipotezi çerçevesinde yapılan çalışmaların birçoğunda piyasanın etkinliği tüm dönem boyunca
ya etkin ya da etkin değil şeklinde yorumlanmıştır. Adaptif piyasa hipotezi bu duruma bir
eleştiri olarak geliştirilmiştir ve değişen piyasa koşulları nedeniyle piyasanın etkinliğinin zaman
içerisinde değiştiğini ileri sürmektedir. Çalışmanın amacı, Borsa İstanbul Banka (XBANK)
endeksinde adaptif piyasa hipotezinin geçerliliğini araştırmaktır. Bu amaçla çalışmada
04.01.2000-11.05.2022 dönemi günlük veriler kullanılmıştır. Günlük veri seti iki yıllık alt
örneklemlere ayrılarak XBANK endeksinde adaptif piyasa hipotezinin geçerliliğinin zaman
içinde nasıl değiştiği araştırılmıştır. Çalışmada XBANK endeksinde adaptif piyasa hipotezinin
geçerliliği doğrusal bir yöntem olan varyans oranı testi (Chow Denning testi ve Joint Rank testi)
ve doğrusal olmayan bir yöntem olan BDS testi ile araştırılmıştır. Çalışmada varyans oranı ve
BDS testi sonuçları dikkate alındığında XBANK endeksinin etkin ve etkin olmayan dönemler
arasında geçiş yaptığı ve dolayısıyla XBANK endeksinde adaptif piyasa hipotezinin geçerli
olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, XBANK endeksi yatırımcılarının ve portföy
yöneticilerinin zaman zaman normalin üzerinde getiriler elde edebileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Adaptif piyasa hipotezi, Varyans oranı testi, BDS testi
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TESTING THE ADAPTIVE MARKET HYPOTHESIS IN BORSA ISTANBUL BANK
INDEX
ABSTRACT
The adaptive market hypothesis is an alternative finance theory that combines the well-known
and frequently discussed principles of the efficient markets hypothesis with behavioral finance.
The adaptive market hypothesis is about how behaviors respond to changing market conditions
rather than a single behavior, and investors in this theory are neither completely rational nor
irrational. In most studies conducted under the efficient market hypothesis, market efficiency
has been interpreted as either efficient or inefficient throughout the period. The adaptive market
hypothesis has been developed as a criticism of this situation and argues that the efficiency of
the market changes over time due to changing market conditions. The aim of the study is to
investigate the validity of the adaptive market hypothesis in the Borsa Istanbul Banka index
(XBANK). For this purpose, daily data for the period of 04.01.2000-11.05.2022 were used. By
dividing the daily data set into two-year sub-samples, it was investigated how the validity of
the adaptive market hypothesis in the XBANK index changed over time. In the study, the
validity of the adaptive market hypothesis in the XBANK index was investigated with the
variance ratio test (Chow Denning test and Joint Rank test), which is a linear method, and the
BDS test, which is a nonlinear method. Considering the variance rate and BDS test results in
the study, it was determined that the XBANK index transitioned between efficient and
ineffective periods, and therefore the adaptive market hypothesis was valid in the XBANK
index. The results of the study show that XBANK index investors and portfolio managers may
occasionally achieve higher than normal returns.
Keywords: Adaptive market hypothesis, Variance ratio test, BDS test
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MUHAFAZAKÂR MUHASEBE VE MUHAFAZAKÂR MUHASEBE ÖLÇÜM
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ÖZET
Muhafazakârlık kavramı ihtiyatlılık, tutuculuk, muhafazakâr muhasebe, muhasebe
muhafazakârlığı gibi farklı şekillerde ifade edilebilmektedir. Muhafazakâr muhasebe
kavramının tek bir tanımı mevcut değildir. Muhasebe temelinde muhafazakâr muhasebenin
değişik açılardan tanımları yapılmaktadır. Ancak yaygın olarak kullanılan muhafazakâr
muhasebe tanımı, muhasebe uygulamalarında giderlere ve zararlara kıyasla gelirleri ve kârları
tanımak için daha yüksek düzeyde doğrulama gereksinimi şeklindedir.
Muhasebenin temel kavramları arasında muhafazakâr muhasebe de bulunmaktadır.
Muhafazakârlık muhasebenin önemli ilkelerinden biri olarak görülmekte ve finansal
raporlamanın kaliteli olmasını sağladığı belirtilmektedir. Muhafazakârlık, muhasebe
olaylarında temkinli davranılması gerekliliğini ifade etmektedir. Piyasada oluşan belirsizlikler
karşısında bilgi kullanıcılarının istedikleri bilgiye ulaşamaması, firmaların muhafazakâr
davranmalarına sebep olmaktadır. Değişimin ve gelişimin yaşandığı günümüz koşullarında
hem belirsizlikler hem de yoğun rekabet bulunmaktadır. İşletmelerin belirsizlikler karşısında
ayakta durabilmeleri için ve rekabet koşullarında firmaların başarı olabilmeleri için ilgi taraflar
tarafından güvenin sağlanması önemlidir. Muhafazakâr muhasebe uygulamaları firmaların
güvenilir olmasını sağlamaktadır.
Çalışmada muhafazakâr muhasebe konusu ele alınmaktadır. Bu konu kapsamında literatürde
özellikle son dönemlerde ilginin arttığı muhafazakâr muhasebe ile ilgili literatür taranarak konu
ile ilgili alana katkı sağlanmak amaçlanmaktadır. Çalışmada öncelikle literatürde yer alan
tanımlamalar incelendikten sonra kavramın olumlu ve olumsuz unsurları tartışılmaktadır.
Ayrıca muhafazakâr muhasebeye ilişkin eleştirel görüşler ortaya konulmaktadır. Devam eden
kısımda muhafazakâr muhasebenin önemi hakkında bilgi verilmektedir. Daha sonra ilk olarak

1

Bu çalışma hazırlanmakta olan “Muhafazakâr Muhasebenin Firmaların Finansal Performansı Üzerine Etkisi: Bir

Uygulama” adlı tezin teorik bölümünden üretilmiştir.
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muhafazakâr muhasebenin türlerinden olan koşulsuz ve koşullu muhafazakârlık ile ilgili
açıklamalar yapılmaktadır.
Literatürde çeşitli muhafazakâr muhasebe ölçüm yöntemleri bulunmaktadır. Bunların tamamını
incelemek çalışmanın kapsamını aşacağı için ölçüm yöntemlerinden yaygın olarak kullanılan
beş tanesi ele alınmaktadır. Muhafazakâr muhasebe ölçüm yöntemlerinden literatürde yaygın
olarak kullanılan kazancın asimetrik zamanlılığı ölçüm yöntemi (Basu, 1997), tahakkukların ve
nakit akışlarının asimetrisi ölçüm yöntemi (Ball ve Shivakumar, 2005), piyasa değerinin defter
değerine oranı ölçüm yöntemi (Beaver ve Ryan, 2000), negatif tahakkuklar ölçüm yöntemi
(Givoly ve Hayn, 2000), ve gizli yedek akçeler ölçüm yöntemi (Penman ve Zhang, 2002) ölçüm
yöntemleri hakkında bilgi verilmektedir. Son olarak çalışmanın sonuç kısmında ise konun genel
bir değerlendirmesi yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Muhafazakâr Muhasebe, Koşulsuz
Muhafazakârlık, Muhafazakâr muhasebe Ölçüm Yöntemleri.
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ÖZET
Performans kavramı bir görevin, hedefin ve amacın geçekleşme düzeyi olarak
tanımlanabilmektedir. İşletme açısından performans kavramı ise işletmenin işleyiş biçimi ve
işletmenin kalitesi olarak ifade edilebilmektedir. Çalışmanın konusu kapsamında finansal
performans işletmelerin finansal durumlarının ölçülmesi olarak tanımlanabilmektedir. Ayrıca
firmaların finansal performansı firmaların başarılarının göstergesi olarak belirtilebilmektedir.
Günümüz rekabet şartlarında finansal performans ölçümü önemlidir. Bir işletmenin rekabet
şartlarında varlığını sürdürebilmesi finansal performansını ölçmesine ve bu ölçümün analiz
edilmesini gerektirmektedir. İşletmelerde finansal performansın ölçülmesinin amacı işletme ile
ilgili taraflara işletmenin finansal durumu hakkında bilgi vermektir.
Literatürde kullanılan finansal performans ölçüm yöntemleri geleneksel (muhasebe temelli)
ölçüm yöntemleri, piyasa temelli finansal ölçüm yöntemleri ve modern (değer temelli) finansal
performans ölçüm yöntemleri olarak üç gruba ayrılmaktadır. Geleneksel finansal performans
ölçüm yöntemleri mali tablolardaki muhasebe verilerine göre hesaplanmaktadır. Piyasa temelli
finansal performans ölçüm yöntemleri ve modern finansal performans ölçüm yöntemleri piyasa
verilerine göre hesaplanmaktadır.
Çalışmada finansal performans konusu ele alınmaktadır. Bu konu kapsamında literatüre katkı
sağlanmak amaçlanmaktadır. Çalışmada öncelikle performans kavramı, işletme açısından
performans kavramı ve finansal performans kavramı incelenmiştir. Daha sonra işletmelerin
finansal performanslarının ölçülmesinin amacı açılanarak işletmelerin finansal
performanslarının ölçülmesinin önemi üzerine bilgiler verilmektedir. Devam eden kısımda
literatürde kullanılan geleneksel (muhasebe temelli) ölçüm yöntemleri, piyasa temelli finansal
ölçüm yöntemleri ve modern (değer temelli) finansal performans ölçüm yöntemleri olarak üç
gruba ayrılan ölçüm yöntemlerinin tamamını incelemek çalışmanın kapsamını aşacağı için
ölçüm yöntemlerinden literatürde yaygın olarak kullanılan yöntemler ele alınmaktadır. Finansal
Bu çalışma hazırlanmakta olan “Muhafazakâr Muhasebenin Firmaların Finansal Performansı Üzerine Etkisi: Bir

1

Uygulama” adlı tezin teorik bölümünden üretilmiştir.
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performans ölçüm yöntemlerinden literatürde yaygın olarak kullanılan geleneksel finansal
performans ölçüm yöntemlerinden özkaynak kârlılığı (ROE) ölçüm yöntemi, aktif kârlılığı
(ROA) ölçüm yöntemi, hisse başına kâr (EPS) ölçüm yöntemi ve yatırılan sermayenin kârlılığı
(ROIC) ölçüm yöntemi, piyasa temelli ölçüm yöntemlerinden piyasa değeri/defter değeri oranı
(MB) ölçüm yöntemi, Tobin’s Q oranı (Tobin’s Q) ölçüm yöntemi ve fiyat/kazanç oranı ölçüm
yöntemi (PE) ve modern finansal performans ölçüm yöntemlerinden ekonomik katma değer
(EVA) ölçüm yöntemi, piyasa katma değeri (MVA) ölçüm yöntemi, hissedar katma değeri
(SVA) ölçüm yöntemi, nakit katma değeri (CVA) ölçüm yöntemi, arındırılmış ekonomik katma
değer (REVA) ölçüm yöntemi ve yatırımın nakit akım getirisi ölçüm yöntemi (CFROI)
hakkında bilgi verilmektedir. Son olarak çalışmanın sonuç kısmında konunu genel bir
değerlendirmesi yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Performans, Finansal Performans, Finansal Performans Ölçüm
Yöntemleri.
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NEED OF NATIONAL SPACE LEGISLATION FOR SPACE FARING NATIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AKM Rezaul Karim, Tania Sharafat, Abu Yusuf Mahmud
Associate Professor, Department of Psychology, University of Dhaka, Bangladesh
University of Dhaka
Lecturer, Department of Psychology, Dhaka College, Bangladesh
Abstract:
The study aimed to investigate whether cognitive emotion regulation in children varies with
parenting style, family type and gender. Toward this end, cognitive emotion regulation and
perceived parenting style of 206 school children were measured. Standard regression analyses
of data revealed that the models were significant and explained 17.3% of the variance in
adaptive emotion regulation (Adjusted R²=0.173; F=9.579, p<.001), and 7.1% of the variance
in less adaptive emotion regulation (Adjusted R²=.071, F=4.135, p=.001). Results showed that
children’s cognitive emotion regulation is functionally associated with parenting style, but not
with family type and their gender. Amongst three types of parenting, authoritative parenting
was the strongest predictor of the overall adaptive emotion regulation while authoritarian
parenting was the strongest predictor of the overall less adaptive emotion regulation. Permissive
parenting has impact neither on adaptive nor on less adaptive emotion regulation. The findings
would have important implications for parents, caregivers, child psychologists, and other
professionals working with children or adolescents.
Keywords: Cognitive Emotion Regulation, Adaptive, Less Adaptive, Parenting Style, Family
Type.
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IMPACT OF PERSONALITY AND LONELINESS ON LIFE: ROLE OF ONLINE
FLOW EXPERIENCES
Asmita Shukla, Soma Parija
Assistant Professor in the School of Humanities, Social Sciences and Management, Indian
Institute of Technology Bhubaneswar, Odisha, India
Research scholar School of Humanities, Social Sciences and Management, Indian Institute of
Technology Bhubaneswar, Odisha, India
Abstract:
The present study examines the mediating effect of online flow experience on the relationship
between extraversionintroversion, locus of control and loneliness, and depression and
satisfaction with life. The data was obtained using a structured questionnaire prepared by
adapting standardized scales available from a sample of 102 engineering students from different
technical institutions at Bhubaneswar, India. The results indicate that there is a positive
significant relationship between introversion, external locus of control, loneliness, depression
and online flow experience, and extraversion, internal locus of control and satisfaction with life.
The results also suggest that online flow experience mediates the relationship between the
aforementioned variables.
Keywords: Life satisfaction and depression, loneliness, online flow experience, personality.
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CAREER COUNSELING PROGRAM FOR THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING
OF FRESHMEN UNIVERSITY STUDENTS

Sheila Marie G. Hocson
Eastern University, Manila, Philippines

Abstract:
One of the vital developmental tasks that an individual faces during adolescence is choosing a
career. Arriving at a career decision is difficult and anxious for many adolescents in the tertiary
level. The main purpose of this study is to determine the factors relating to career indecision
among freshmen college students as basis for the formulation of a comprehensive career
counseling program for the psychological well-being of freshmen university students. The
subjects were purposively selected. The Slovin-s formula was used in determining the sample
size, using a 0.05 margin of error in getting the total number of samples per college and per
major. The researcher made use of descriptive correlational study in determining significant
factors relating to career indecision. Multiple Regression Analysis indicated that career
thoughts, career decisions and vocational identity as factors related to career indecision.
Keywords: career decisions, career guidance program, career thoughts, vocational identity
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ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLERİNİN DİN
DİLİ: “İSTANBUL- ATAŞEHİR ÖRNEĞİ”1

Hatice Gül DEMİR, Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi – 0000-0003-3850-1647
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi – 0000-0002-3787-2457

ÖZET
Bu araştırmanın amacı din diliyle ilgili ortaokullarda görev yapmakta olan Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda nitel yöntem
takip edilerek görüşme tekniğine başvurulmuştur. Görüşmelerde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
öğretmenlerine yöneltilecek önermelerin hazırlanması için akademik literatür geniş bir şekilde
taranmış ve din dili hakkındaki araştırmalar incelenmiştir. Literatür taraması yöntemiyle
oluşturulan 20 önerme 4’lü likert tipinde hazırlanarak “katılmıyorum, kısmen katılıyorum,
katılıyorum, kesinlikle katılıyorum” şeklinde oluşturulmuştur. 21. madde açık uçlu bir soru
olarak düzenlenmiş ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin iyi bir din dili geliştirmek
amacıyla neler yapılması gerektiğiyle ilgili öneriler alınmıştır. Hazırlanan görüşme formunda
yer alan önermeler, araştırmanın amacına uygun olarak oluşturulan alt amaçları ortaya
çıkarmaya yöneliktir. Araştırmanın çalışma grubu İstanbul- Ataşehir ilçesinde ortaokullarda
görev yapmakta olan, araştırmaya katılmaya gönüllü 68 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışma grubunda 20 önerme üzerinden elde edilen verilerin
çözümlenmesinde, istatistiksel bir analiz yöntemi olan frekans ve yüzdelik değer hesaplaması
kullanılmıştır. 21. madde için toplanan verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
Yapılan analiz sonucunda katılımcıların din eğitiminde din dilinin önemli olduğu, dini
terminolojinin iletilerin aktarılmasında önemli bir rolü bulunduğu, eğitim, din ve dil arasında
sıkı bir ilişki olduğu, din eğitiminde din dili kullanılırken hitap edilen kitlenin gelişimsel
özelliklerine dikkat edilmesi gerektiği, din eğitiminde olumlu bir din dilinin gelişmesi için
uygun yöntem ve tekniklerin kullanılmasının gerekli olduğu sonuçlarına ulaşılmaktadır.
Katılımcıların 21. madde için oluşturdukları görüşlerin analizi sonucunda, din dili
kazanımlarına yönelik etkinliklerin günlük hayatla ilişkilendirilmesi, güncel gelişmelerin takip
edilerek öğrencilerin ilgisini çeken yöntem ve tekniklerle terimlerin öğretilmesi, gelişimsel
özelliklerin dikkate alınması gerektiği yönünde genel bir görüş belirtildiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Din, Dil, Eğitim, Din Dili Öğretimi.

Bu çalışma, Hatice Gül Demir’in Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK danışmanlığında yürütülen yüksek lisans
tezinden üretilmiştir.
1
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SOSYAL MEDYA KULLANAN BİREYLERİN MAHREMİYET YÖNELİMLERİ:
SAKARYA ÖRNEĞİ

Tuğrul Han RESÜLOĞLU, Emre Osman OLKUN
Selçuk Üniversitesi - 0000-0003-2087-3901
Selçuk Üniversitesi - 0000-0002-1839-7507

ÖZET
Geçmişten günümüze kadar olan süre zarfında teknolojinin gelişim göstermesiyle birlikte
iletişim teknolojileri de gelişme göstermiş olup, birçok farklı iletişim olanağı ortaya çıkmıştır.
Ortaya çıkan bu iletişim olanaklarının günümüzde en yaygın olanı sosyal medyadır. Sosyal
medyanın ortaya çıkmasıyla birlikte bireyler, bilgiye daha hızlı ve kolay yoldan ulaşmaya
başlamışlardır. Bunun yanı sıra bireyler, kendi duygu ve düşüncelerini diğer bireylerle
paylaşma imkanı da bulmuşlardır. Sosyal medyanın toplumda bu kadar yaygınlaşmasıyla
birlikte toplumsal yapının kökenini oluşturan mahremiyet olgusunu etkilediği görülmektedir.
Kişilerin kendilerine ait olan özel alanlarının ve kimsenin bilmesini istemediği verilerinin
başkalarıyla paylaşılmaya başlandığı bir ortamı beraberinde getirmiştir.
Mahremiyet kavramı ilk ortaya çıktığı andan itibaren, toplumsal yaşamın uğradığı gelişim ve
dönüşümle birlikte sürekli olarak yeniden yapılanmaktadır. İnsanlar yapıları gereği birbirleriyle
diyalog kurma ihtiyacı gütmektedirler. Kişiler gündelik yaşamlarında etkileşim halinde
oldukları kişilerle kendileri hakkında ya da diğer bireyler hakkında özel bilgileri birbirleriyle
paylaşma

ihtiyacı

hissetmektedirler.

Mahremiyet

algısı

kişiden

kişiye

farklılık

gösterebilmektedir. Bunun sonucunda, bazı kişiler kendileri hakkındaki verilerin paylaşılmasını
sorun olarak görmezken, bazı kişiler bunu büyük bir problem olarak görmektedir.
Bu çalışmada güvenilir ölçekler kullanarak sosyal medya ile ilgili mahremiyet endişelerini bir
hak olarak mahremiyet, kendi mahremiyetine ilişkin kaygı, başkalarının mahremiyetine ilişkin
kaygı ve diğer ihtimalli mahremiyet alt boyutları ile incelenmiştir. Medeni durum, cinsiyet, yaş,
eğitim, sosyal medya kullanım süreleri gibi demografik özellikleri ile mahremiyet yönelimi
arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı ANOVA ve t-testi yöntemleri ile 114 kişiye yapılan
anket verileri üzerinden test edilmiştir. Ayrıca, farklı sosyal medya türlerinin kullanımı,
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kullanım süreleri ve kullanıcı yaşları ile mahremiyet yönelimi arasındaki ilişki Pearson
korelasyonu yöntemi ile incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Sosyal medya, mahremiyet, fark analizi, korelasyon analizi.
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HALK DİNDARLIĞININ ÇEKİM MERKEZLERİ OLARAK DİNİ ZİYARET
MEKÂNLARI
(SİİRT ÖRNEĞİ)

Muammer Ulutürk
Necmettin Erbakan Üniversitesi – ORCID: 0000-0002-0255-0220

ÖZET
Anadolu’da rivayet ve sözlü kültür birikimine dayalı çok güçlü bir halk dindarlığı
görülmektedir. Ziyaret, türbe ve adak çevresinde şekillenen bu inanış biçimi, canlı bir surette
varlığını sürdürmekte, tarihi süreç içinde hurafe ve bid’atle kaynaşarak halk dindarlığının
önemli bir veçhesini oluşturmaktadır. Bununla birlikte evliya, dede, baba, eren, hoca vb.
merkezli olgular, geleneksel inanç, kültür ve mitolojik etkilerle mezar, ağaç, su, taş, türbe
türünden varlık ve yapıları da etkilemiş ve bunlardan bazıları halk şifacılığının araçları haline
gelmiş görünmektedir.
Ulu kimseler olarak kabul edilen söz konusu şahsiyetlerin hayat öyküleri, tarihi vakıayı aşarak
efsanelerin, menkıbelerin ve tezkirelerin temel konusu olurken, bizzat kendileri ya da metfun
bulundukları mekânlarda yer alan nesnelerin de kutsallık kazandığı dikkati çekmektedir.
Siirt ve çevresinde çok sayıda ziyaret mekânları bulunmaktadır. Yaşadıkları zaman diliminin
din âlimlerinden sayılan bu zatların türbeleri günümüzde de ziyaretçi akınına uğramaktadır.
Siirt ve çevresindeki ziyaret mahallerinde gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, Anadolu’nun birçok
yerinde bulunan benzer mekânlara göre kısmen farklı sonuçlar vermiştir. Bunlardan en dikkat
çekeni, ziyaret edilen tarihi şahsiyetlerin önemli bir kısmının medreselerden yetişmiş din
âlimleri olmaları sebebiyle bölgede halen yaygın olan medrese kültürünün, halk dindarlığından
doğan aşırılıklarını nispeten önlemiş olmasıdır.
Dini hayatın fenomenlerinden olan ziyaret merkezli inanç ve pratikler bağlamında görüşme
yaptığımız insanların ne bildiklerini ortaya koymaya çalıştığımız bu araştırma, Siirt ve
çevresindeki on ayrı ziyaret yerini kapsamaktadır. Bu görüşmelerde ziyaretlerin daha çok
hastalıktan kurtulma, çocuk sahibi olma isteği, şifa arama, evlenme, borçlardan kurtulma
üzerine olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte su kültleri özellikle yaşamaktadır.
Araştırmamız sözlü iletişim yoluyla veri toplama tekniğine dayalı nitel bir çalışmadır. 2013
yılında yaptığımız araştırmaya katılan kişilere aynı biçimde, aynı ifadelerle önceden
hazırlanmış sorular yöneltilmiş ve değerlendirmeler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Halk Dindarlığı, Siirt, Ziyaret Mekânları
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TÜRKİYE’DE YENİ MEDYA SANATI

Melis Boyacı
Haliç Üniversitesi 0000-0003-2939-6523

Antikçağ’da Platon ve Aristotales sanat ile tekhne kavramı arasında ilişki kurmuş ve sanatı bu
ilişki üzerinden tanımlamaya yönelmişlerdir. Uygarlık tarihine baktığımız zaman sanat ve
teknoloji arasındaki ilişkinin izi mağara resimlerinden günümüz çağdaş sanat eserlerine kadar
sürülebilmektedir. Bu ilişki hiç kuşkusuz ki içinde yaşadığımız post-dijital çağda daha yoğun
hissedilmektedir. 1990’lardan itibaren teknolojideki hızlı değişimler doğrultusunda
teknolojinin giderek yaşamımızın her alanında hâkim olması, yaşamı algılayış ve yorumlama
biçimlerimizi de değişime uğratmıştır. Bunun sonucu olarak artık teknoloji sadece sanatsal
üretimde bir araç olmaktan öteye çağdaş sanatın dili haline gelmiştir. Özellikle 21. yüzyıldan
itibaren dijital alanda yaşanan devrimler yaşamımıza yeni medyayla birlikte sayısallık,
çevrimiçilik, etkileşimlilik, hipermetinsellik, sanallık gibi kavramları sokmuştur. Dolayısıyla
sanallık, hipermetinsellik, etkileşimlilik gibi özelliklere sahip bilgisayar grafikleri ve
animasyonları, oyun sanatı, web sanatı, bio-teknolojik sanat, sibernetik sanat, kod tabanlı
generatif çalışmalar gibi çok farklı alanlarda üretimler yeni medya sanatının içine girmektedir.
Kökenleri 1920’lerde Dada hareketine kadar götürülebilecek yeni medya sanatının tarihsel
gelişimi, fotoğraf, sinema ve videonun getirdiği yeni teknolojik ve anlatımsal olanakların
yansıması olarak ele alınmaktadır. Bu bakımdan dijital fotoğraf, video sanatı ilk örneklerin
verildiği alanlar olarak görülmekte; ardından ışık ve ses enstalasyonları ile kurduğu işbirliği ve
yeni medyanın özelliklerinden sanallık, hipermetinsellik, hiper-ortam ve etkileşimi içinde
barındırmaya başlamasıyla beraber, 1980’lerden itibaren tam olarak olgunlaşmaya başlamıştır.
Türkiye özelinde bakıldığında yeni medya sanatının yurtdışındaki örneklere benzer şekilde, ilk
olarak video ile başladığı söylenebilir; esas şeklini ise 2000’ler ile almıştır. Bu süreçte
Ctr_Alt_Del, Amber gibi festivaller yeni medya sanatının gelişimini desteklemiştir. Bu
çalışmada Türkiye’de yeni medya sanatının gelişimine kısaca değinilecek ve esas olarak yeni
medya sanatının tam olarak geliştiği son dönemde yapılan çalışmalar üzerinden değerlendirme
gerçekleştirilecektir. Bu amaçla Osman Koç, Bager Akbay, Candaş Şişman, Selçuk Artut, Ozan
Türkkan ve Refik Anadol’un eserleri üzerinden çalışma yürütülecektir.
.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Yeni Medya Sanatı, Enstalasyon, Etkileşim.
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New Media Art in Turkey
In Antiquity, Plato and Aristotle established a relationship between art and the concept of
tekhne, and they tended to define art through this relationship. When we look at the history of
civilization, the trace of the relationship between art and technology can be traced from cave
paintings to contemporary works of art. This relationship is undoubtedly felt more intensely in
the post-digital age we live in. In line with the rapid changes in technology since the 1990s, the
increasing dominance of technology in every aspect of our lives has also changed the way we
perceive and interpret life. As a result of this, technology has become the language of
contemporary art beyond being just a tool in art production. Especially since the 21st century,
the revolutions in the digital field have introduced concepts such as digitality, onlineness,
interactivity, hypertextuality, and virtuality, along with new media. Therefore, productions in
many different fields such as computer graphics and animations, game art, web art, biotechnological art, cybernetic art, code-based generative works with features such as virtuality,
hypertextuality, interactivity, are included in new media art. The historical development of New
Media Art, whose origins can be traced back to the Dada movement in the 1920s, is handled as
a reflection of the new technological and expressive possibilities brought by photography,
cinema and video. x In this respect, digital photography and video art are seen as the areas
where the first examples are given; It has started to mature fully since the 1980s, with the
collaboration it established with light and sound installations and the features of new media
including virtuality, hypertextuality, hyper-media and interaction.
In Turkey, it can be said that New Media Art first started with video, similar to the examples
abroad; and it took its main shape in the 2000s. In this process, festivals such as Ctr_Alt_Del
and Amber supported the development of new media art. In this study, the development of new
media art in Turkey will be briefly mentioned and an evaluation will be made mainly on the
studies done in the last period when the new media art was fully developed. For this purpose,
the study will be conducted on the works of Osman Koç, Bager Akbay, Candaş Şişman, Selçuk
Artut, Ozan Türkkan and Refik Anadol.
Keywords: Technology, New Media Art, Installation, Interaction
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YÖRESEL YEMEKLERİN OTEL MENÜLERİNDE YER ALMA DURUMU:
ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

Bekir EKE2 , Dr. Öğr. Üyesi Bülent AYDIN3
1

Batman Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turizm Rehberliği Anabilim Dalı,
ORCID ID: 0000-0003-0648-8230

2

Batman Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turizm Rehberliği Anabilim Dalı,
ORCID ID: 0000-0002-5449-4611

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Şanlıurfa’da bulunan turizm işletme belgeli tesisler ile belediye belgeli
tesislerin restoran menülerinde yöresel yemeklerin yer alma durumunu belirlemek ve ilgili
tesislerin restoran menülerinde hangi yöresel yemeklere daha fazla yer verildiğini ortaya
koymaktır. Araştırmanın amacına bağlı olarak turizm işletme belgeli tesisler ile belediye belgeli
tesisler ziyaret edilerek yemek hizmeti verip vermedikleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Araştırmalar sonucunda turizm işletme belgeli tesislerden sekiz, belediye belgeli tesislerden de
iki işletme olmak üzere toplam 10 adet otel işletmesinin yemek hizmeti verdiği anlaşılmış ve
restoran menüleri incelenerek çalışmaya yön verilmiştir. Bu anlamda araştırmanın örneklemini
10 adet otel işletmesinin oluşturduğu belirtilmelidir. Elde edilen bulgulara göre toplamda119
yöresel yemek çeşidinden 88’inemenülerde hiç yer verilmezken 31 yemek çeşidine menülerde
yer verildiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mutfak, Yöresel Mutfak Kültürü, Şanlıurfa Mutfak Kültürü.

LOCAL FOOD AVAILABILITY IN THE MENU OF HOTELS: THE CASE OF
ŞANLIURFA
ABSTRACT
The aim of this research is to determine the availability of local dishes in the restaurant menus
of the facilities with tourism operation certificate and facilities with municipality certificate in
Şanlıurfa and to reveal which local dishes are included more in the restaurant menus of the
relevant facilities. Depending on the purpose of the research, it was tried to determine whether
they provide catering services by visiting the facilities with tourism operation certificate and
Batman Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turizm Rehberliği Anabilim Dalı, Batman, Türkiye.
Batman Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turizm Rehberliği Anabilim Dalı, Batman, Türkiye.
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facilities with municipality certificate. As a result of theresearches, it was understood that a
total of 10 hotel establishments, eight from the facilities with tourism operation certificate and
two establishments from the facilities with municipality certificate, provide catering services,
and the study was directed by examining the restaurant menus. In this sense, it should be noted
that the sample of the research consisted of 10 hotel enterprises. According to the findings, it
was determined that while 88 of 119 local food types were not included in the menus, 31 types
of food were included in the menus.
Keywords: Cuisine, Local Cuisine Culture, Sanliurfa Cuisine Culture.
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ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINDA KÖYLÜ TEMASI İÇERİSİNDE BAĞBOZUMU
KONUSUNU İŞLEYEN SANATÇILAR VE RESİM YÜZEYİNE YANSIMALARI

Doç. Dr. Mustafa DİĞLER
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sanat Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi Karaman/ Türkiye
OrcıdId: https://orcid.org/0000-0002-0784-4463

Doç. Dr. Rasim SOYLU
Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sakarya / Türkiye
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7136-1928

ÖZET
1930 sonrası Türk resminde “Köylü Teması” Türk resmini etkileyen ve yönlendiren eğilimlerin
oluşmasında ilk adım olan bu tema, yöreselliğin ve toplumsal gerçekçi anlayışın sanatçıların resimlerine
girmesinde oldukça etkili olmuştur. Anadolu, topraklarında yaşamını süren insanların sosyal ve sosyoekonomik yaşam tarzına yön verirken sanatı ve sanatçıyı da etkilemiştir. Anadolu insanı ve yaşamı,
sanatçıların ve icra ettikleri sanatın hafızalarında bazen bir fikri destekleyen kompozisyon unsurlarına
dönüşürken, bazen de yeniden yorumlanarak kendilerini doğrudan bir unsur olarak gösterirler.
İnsanların ve günlük yaşam tarzlarının anlatımında anonim bir anlatım dili hâkim olurken, resim pratiği
açısından tasarım, kurgu ve kompozisyon unsurları boyutunda öznel bir anlatımla yenilikçi ve güncel
bir anlayış ortaya çıkmıştır. Çağdaş Türk resim sanatçılarının kalıp olarak kullandıkları malzemenin
olanaklarını iyi değerlendirerek yalın anlatım tarzından yola çıkarak soyut, geometrik, soyutlama ve
figüratif resim anlayışında eserler üretmeyi tercih ettikleri görülmektedir. Aynı zamanda sanatçıların
dönem olarak Anadolu yaşamının ve insanının sosyo-kültürel gelişmelerine yabancı kalmadıkları da
görülmektedir. Sanatçıların toplumsal, kültürel, ekonomik ve sanatsal gerçekliklerini yapıtlarının
oluşumu açısından analiz ettikleri, kişisel üslupları çerçevesinde bir değerlendirme yaptıkları, Anadolu
ve insanı çerçevesindeki durumu ve değişkenliği çalışmalarının plastik ve entelektüel altyapısı olarak
kullandıkları görülmektedir. Bu çalışmada köylü teması içerisinde hem özgün baskı hem de resim
içerisinde “ Bağbozumu” temasını ele almış olan sanatçılarımızdan Neşet Günal, Hasan Fahrettin
Arkunlar, Nevzat Akoral, Komet (Gürkan Coşkun), Fazıl Refik Epikman, Şeref Kamil Akdik, Fahri
Sümer ve Cemal Tollu çalışmanın konusunu meydana getirmektedir. Bu çalışmayı yapma nedenimiz,
yukarıda isimlerini zikrettiğimiz çağdaş Türk ressamlarının adı geçen sanatçıların Anadolu insanı ve
yaşamı üzerindeki gözlemlerini ve yorumlarını, bunların baskı ve resim çalışmalarına yansımalarını
"Bağbozumu" teması üzerinden incelemektir. Bu çalışmada mevcut durum ortaya konulmaya çalışıldığı
için tarama modeli uygulanacaktır. Tarama modeli kapsamında yazılı kaynaklar ve internet üzerinden
ulaşılan bilgi ve görseller kullanılacaktır. Elde edilen bulgular sanatta yerellik açısından incelenecek ve
sanatçıların "Bağbozumu" temalı resimleri incelenecektir.
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ARTİSTS DEALİNG WİTH THE SUBJECT OF VİNTAGE İN THE PEASANT
THEME İN CONTEMPORARY TURKİSH ART AND ITS REFLECTİONS ON THE
PAİNTİNG SURFACE
ABSTRACT
The "Peasant Theme" in Turkish painting after 1930. This theme, which was the first step in
the formation of trends affecting and directing Turkish painting, was very effective in the
introduction of regionalism and social realism into the paintings of artists. While Anatolia
directs the social and socio-economic lifestyle of the people living on its lands, it also influenced
the art and the artist. While the Anatolian people and life sometimes transform into composition
elements that support an idea in the memories of the artists and the art they perform, sometimes
they show themselves as a direct element by being reinterpreted. While an anonymous narrative
language dominates the narrative of people and their daily lifestyles, an innovative and up-todate understanding has emerged with a subjective expression in terms of design, fiction and
composition elements in terms of painting practice. It is seen that contemporary Turkish
painting artists prefer to produce works in the understanding of abstract, geometric, abstraction
and figurative painting by making good use of the possibilities of the material they use as a
pattern, starting from the plain expression style. At the same time, it is seen that the artists did
not remain unfamiliar with the socio-cultural developments of Anatolian life and people as a
period. It is seen that the artists analyze their social, cultural, economic and artistic realities in
terms of the formation of their works, make an evaluation within the framework of their
personal styles, and use the situation and variability within the framework of Anatolia and its
people as the plastic and intellectual infrastructure of their works. In this study, our artists Neşet
Günal, Hasan Fahrettin Arkunlar, Nevzat Akoral, Komet (Gürkan Coşkun), Fazıl Refik
Epikman, Şeref Kamil Akdik, Fahri Sümer and Cemal Tollu, who have dealt with the theme of
"vintage" in both original print and painting within the peasant theme, constitutes the subject.
Our reason for doing this study is to examine the observations and comments of the
contemporary Turkish painters, whose names we have mentioned above, on the Anatolian
people and life, and their reflections on the print and painting works, through the theme of
"Vintage". Since the current situation is tried to be revealed in this study, the scanning model
will be applied. Within the scope of the scanning model, written sources and information and
visuals accessed over the internet will be used. The findings will be examined in terms of
locality in art and the "Vintage" themed paintings of the artists will be examined.
Keywords: Contemporary Turkish Painting, Vintage, Peasant Theme, Artist
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PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNLÜ SANAT ESERLERİ ÜZERİNE YAPILAN PASTİŞ
VE PARODİ ÇALIŞMALARI
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ÖZET
Bütün dünyayı etkileyen Covid-19 Pandemisi boyunca sanat dünyası da birçok yeniliklere şahit
olmuştur. Sosyal yaşamda kısıtlamalar ve karantina uygulamaları yüzünden eve kapanma
yüzünden sergiler sanal ve online olarak düzenlenmiş, yoğun bir faaliyet yaşanan hastane ve
eczaneler de bazı sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmıştır. Bazı sanatçılar evlerin
balkonlarında performanslar düzenleyerek Pandemi döneminde de etkinliklerini devam
etmişlerdir.
Pek çok sanatçı çalışmalarında maske ve eldiven kullanmış hatta dünyaca ünlü sanat eserlerinin
maske takmış veya eldiven giymiş pastiş ve parodileri yapılmıştır. Bu eserlerin
tanınmışlığından yararlanılarak insanlar üzerinde Pandemiye karşı korunma için bir
bilinçlendirme etkisi de yaratılmaya çalışılmaktadır. Grafiti ve Sokak sanatçıları boşalan
kentlerde duvarlara Pandemi konulu çalışmalar uygulamış ve performanslar sergilemişlerdir.
Pandeminin getirdiği yaratıcı ilhamlarla ilginç maske tasarımları yapılmış ve sosyal medya
üzerinden yapılan paylaşımlarla da sanat etkinlikleri dünyanın her tarafına ulaştırılmıştır.
Türkçe öykünme olarak tanımlanan pastiş, Postmodern çağdaş sanat dünyasında
Metinlerarasılık kavramıyla birlikte gelişen bir alıntılama biçimidir. Bir eserin kopyasından
ziyade o eserden ödünç alınan biçim ve görüntülerle üretilen bir çalışmadır. Parodi, bir sanat
eserinin biçimsel yapısını, içerik ve tarzını değiştiren çalışma olarak tarif edilebilir. Bunun yanı
sıra, iyi bir parodinin alıntılanan eser ile parodi olan eser arasındaki ironi veya mizah sayesinde
gülünç ve komik bir etki oluşturduğu söylenebilir.
Bu çalışmada sosyal medya üzerinden paylaşılarak bütün dünyaya yayılan, sanat tarihine mal
olmuş sanat eserlerinin üzerinde maske ve eldiven kullanılarak üretilen pastiş ve parodiler
araştırılacak ve incelenecektir. Bu amaçla sanal dünyada yayınlanan ve sosyal medya hesapları
üzerinden yapılan paylaşımlar taranacak ve elde edilen veriler ayıklanarak incelenecektir.
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PASTISH AND PARODY WORKS ON FAMOUS WORKS OF ART DURING THE
PANDEMIC PROCESS

ABSTRACT
During the Covid-19 Pandemic, which affected the whole world, the art world also witnessed
many innovations. Due to the restrictions in social life and quarantine practices, exhibitions
were organized online and virtual, and hospitals and pharmacies, where there was intense
activity, hosted some art events. Some artists organized performances on the balconies of the
houses and continued their activities during the Pandemic period.
Many artists used masks and gloves in their works, even pastiches and parodies of worldfamous works of art were made wearing masks or gloves. It is also tried to create an awareness
effect on people for protection against Pandemic by making use of the well-known reputation
of these works. Graffiti and Street artists applied Pandemic-themed works and performed
performances on the walls in vacant cities. Interesting mask designs were made with the
creative inspirations brought by the pandemic, and art events were delivered to all parts of the
world with the shares made on social media.
Pastiche, which is defined as Turkish emulation, is a form of citation that developed with the
concept of Intertextuality in the Postmodern contemporary art world. It is a work produced with
forms and images borrowed from that work rather than a copy of a work. Parody can be defined
as a work that changes the formal structure, content and style of a work of art. In addition, it
can be said that a good parody creates a ridiculous and funny effect thanks to the irony or humor
between the quoted work and the parody work.
In this study, pastiches and parodies produced by using masks and gloves on works of art that
have been shared over social media and spread all over the world and that have become the
history of art will be researched and examined. For this purpose, the shares published in the
virtual world and made on social media accounts will be scanned and the data obtained will be
analyzed by extracting them.
Keywords: Pandemic, Covid-19, Pastiche, Parody
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